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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 
 

أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر١ًٕغ ػٓ 35462 ثؽلُ 25255252 فٝ ل١ع ، 555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع ِسّٛظ ػجعاٌس١ّع ِسّع -  1

عٕبْ:  ثدٙخ ، ٚاخؿاؤ٘ب ا١ٌّبٖ ِٚسغبد فالرؽ ٚرد١ّغ  

 ، ؼزالد ِىزت ػٓ 35466 ثؽلُ 25255256 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اضٕٛش زجهٝ ِف١ع ٚخ١ٗ -  2

اٌك١ع فبؼٚق ِسّع ٍِه ل١ٍٛة َ اٌجٍع ل١ٍٛة اٌطغبة ثٓ ػّؽ ِكدع ل:  ثدٙخ  

 ردبؼٖ ػٓ 35463 ثؽلُ 25255253 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  الالظ٠ٛـ ٔظ١ؽ فٛؾٜ ِؽاظ -  3

اٌط١ّٗ نجؽا ثٙز١ُ اٌمغبٚٞ 8 نبؼع ِٓ فبؼٚق زك١ٓ نبؼع 8:  ثدٙخ ، ٚلغبػٟ خٍّٗ اٌّالثف  

 ػعا ف١ّب وبفزؽ٠ب ػٓ 3881 ثؽلُ 25255215 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ اٌك١ع -  4

 ٍِه اٌط١ّخ نجؽا ػؽاثٝ ازّع ل ِٓ 25 ل ١٘ٚت زبؼح 6:  ثدٙخ ، اٌالؾِخ اٌزؽض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ثؼع ٚ االٔزؽٔذ ضعِبد

ِسّع ػجعاهلل ٠بقؽ  

 ػعا ف١ّب وبفزؽ٠ب ػٓ 3881 ثؽلُ 25255215 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ اٌك١ع -  5

 25 ل 4 اٌط١ّخ نجؽا ػثّبْ ػؿثخ/  ثدٙخ ؼئ١كٝ ِسً ٠ٛخع:  ثدٙخ ، اٌالؾِخ اٌزؽض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ثؼع ٚ االٔزؽٔذ ضعِبد

اٌط١ّخ نجؽا 3881 ثؽلُ ل١ع ِكزٕعاد ر٠ًٛؽ ٚ ضؽظٚاد ٚ ِىزجخ ٔهبعٗ ٚ اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ ٍِه ػؽاثٝ ازّع ل ِٓ ِزفؽع  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثؽلُ 25255216 فٝ ،ل١عد 1555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ   ١ٕ٠خ رّٛ ثمبٌخ  ،  نؽوخ   نؽوبٖ ٚ عب٘ؽ ازّع ِّعٚذ ًِغفٝ -  1

اٌط١ؽ٠خ اٌمٕبعؽ ِؽوؿ ثٙبظح:  ثدٙخ ، ١ٕ٠خ رّٛ ثمبٌخ ػٓ ، 35468  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌهغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 نغت/ِسٛ رُ   25255253 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   28881:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع اٌك١ع ِسّع خّبي اقبِٗ   - 1

االضؽ اٌؽئ١كٟ اٌّسً اٌغبء  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   25255255 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   35285:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ػجعاٌفزبذ ثٙدذ ػجعاٌفزبذ   - 2

اٌزدبؼح ٌزؽن اٌم١ع نغت رُ  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   25255258 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   35338:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌكٛاذ ِسّع زك١ٓ عبؼق ِسّع   - 3

االضؽ اٌؽئ١كٟ اٌّسً اٌغبء  اٌكدً  

 رؽن  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25255258 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21648:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ قؼع ػعٌٝ زّبظٖ   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ  

 رؽن  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25255215 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خّؼٗ زكٓ فٛؾٜ ٘عٜ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ  

 نغت/ِسٛ رُ   25255216 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21588:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِكؼٛظ ِسّع عب٘ؽ ازّع ِّعٚذ   - 6

اٌزبخؽ ٌٛفبح اٌم١ع نغت رُ  اٌكدً  

 رؽن  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25255218 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25268:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ػثّبْ ؼق١ّخ   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ  

 رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25255225 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15665:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌٛ٘بة ػجع قؼع قؼبظ   - 8

اٌزدبؼح ٌزؽن اٌم١ع نغت  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25255258 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  18381 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١ع ػ١ع اٌمبظؼ ػجع نؽ٠ف -  1

خ١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25255216 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15618 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِٛافٝ ػجعح ِسّٛظ ا٠ّٓ -  2

خ١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25255218 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  26888 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌهؼؽاٜٚ ِسّع ِسّع ٔج١ً -  3

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25255218 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  28288 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِغفٝ ظؼ٠ٚم ٔبيؽ ِب٘ؽ -  4

خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25255218 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  28556 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛقف اثٛ اٌك١ع عٍؼذ ازّع -  5

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25255223 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24888 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌؼبعٝ ػجع زك١ٓ ِسّع ق١ع -  6

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25255228 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  25855 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خبثؽ اٌٙبظٜ ػجع ِسّع ِسّٛظ -  7

خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255252 ربؼ٠ص ٚفٟ 35451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  1

اضؽ ؼئ١كٟ ٚايجر ِٛقٝ ػجعاٌكالَ ازّع ٍِه اٌىٛاظٜ/اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255252 ربؼ٠ص ٚفٟ 35451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  2

 ٚايجر اٌؼؿ٠ؿ ػجع يجسٟ ِسّع/ ٍِه ثبْ اٌط١ّٗ نجؽا اٌهبثٛؼٞ رؽػٗ ِٓ اٌّىؽِٗ ِىٗ ل 8/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ؼئ١كٟ

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255252 ربؼ٠ص ٚفٟ 35451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  3

اضؽ ؼئ١كٟ ٚايجر ِٛقٝ ػجعاٌكالَ ازّع ٍِه اٌىٛاظٜ/اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255252 ربؼ٠ص ٚفٟ 35451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  4

 ٚايجر اٌؼؿ٠ؿ ػجع يجسٟ ِسّع/ ٍِه ثبْ اٌط١ّٗ نجؽا اٌهبثٛؼٞ رؽػٗ ِٓ اٌّىؽِٗ ِىٗ ل 8/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ؼئ١كٟ

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255252 ربؼ٠ص ٚفٟ 35462    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّٛظ ػجعاٌس١ّع ِسّع -  5

عٕبْ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255253 ربؼ٠ص ٚفٟ 35463    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، الالظ٠ٛـ ٔظ١ؽ فٛؾٜ ِؽاظ -  6

اٌط١ّٗ نجؽا ثٙز١ُ اٌمغبٚٞ 8 نبؼع ِٓ فبؼٚق زك١ٓ نبؼع 8 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255253 ربؼ٠ص ٚفٟ 35464    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع اٌؽزّٓ ػجع ػ١ع ًِغفٝ -  7

ق١ع اٌؽزّٓ ػجع ػ١ع/  ٍِه  ل١ٍٛة ؼِضبْ ِٓ اٌؼبنؽ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255253 ربؼ٠ص ٚفٟ 15212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، أثؽا١ُ٘ ِسّع أثؽا١ُ٘ اٌكالَ ػجع -  8

اٌع٠ٓ قؼع ػٍٟ زك١ٓ قؼبظ/ ٍِه ثبْ اٌط١ّٗ نجؽا خؼفؽ ػؿثٗ اٌع٠ٓ قؼع ِزٌٟٛ ِسّع ل 1/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255253 ربؼ٠ص ٚفٟ 28881    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌك١ع ِسّع خّبي اقبِٗ -  9

نؼ١ؽٖ اثٛ اٌؽاؾق ػجع زكٓ/ ٍِه ل١ٍٛة إٌبز١ٗ ظا٠ؽ ل/ ثدٙٗ االضؽ اٌؽئ١كٟ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  ٌؼٕٛاْا رؼع٠ً رُ 25255254 ربؼ٠ص ٚفٟ 35465    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ؼخت ازّع -  10

ػٍٟ ؾ٘ؽاْ ظ٠بة/ ٍِه إٌبِٛـ ػؿثٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255254 ربؼ٠ص ٚفٟ 25864    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ازّع لغت انؽف -  11

ػٍٟ ازّع لغت/ ٍِه ل١ٍٛة ِؽوؿ اٌع٠ٕٟ اٌّؼٙع ضٍف انف١ٓ وَٛ  ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255254 ربؼ٠ص ٚفٟ 25864    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ازّع لغت انؽف -  12

ػٍٟ ازّع لغت/ ٍِه ل١ٍٛة ِؽوؿ اٌع٠ٕٟ اٌّؼٙع ضٍف انف١ٓ وَٛ/ ثدٙٗ فؽع افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255254 ربؼ٠ص ٚفٟ 35451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  13

ِٛقٟ اٌكالَ ػجع ازّع/ ٍِه انّْٛ ِؽوؿ اٌىٛاظٞ ثدٙٗ االضؽ اٌؽئ١كٟ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255254 ربؼ٠ص ٚفٟ 35451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  14

ِٛقٟ اٌكالَ ػجع ازّع/ ٍِه انّْٛ ِؽوؿ اٌىٛاظٞ ثدٙٗ االضؽ اٌؽئ١كٟ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255255 ربؼ٠ص ٚفٟ 8866    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٕجؽ زكٓ ِسّع خّبي -  15

زكٓ ِسّع اال١ِؽ/ ٍِه اٌط١ؽ٠ٗ اٌمٕبعؽ ثبقٛـ اٌؿ٘ٛؼ زٟ اٌجمبٌٟ فبؼـ ل ،    

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255255 ربؼ٠ص ٚفٟ 8866    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٕجؽ زكٓ ِسّع خّبي -  16

زكٓ ِسّع اال١ِؽ/ ٍِه اٌط١ؽ٠ٗ اٌمٕبعؽ ثبقٛـ اٌؿ٘ٛؼ زٟ اٌجمبٌٟ فبؼـ ل/ثدٙٗ فؽع افززبذ ،    

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255256 ربؼ٠ص ٚفٟ 35466    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اضٕٛش زجهٝ ِف١ع ٚخ١ٗ -  17

اٌك١ع فبؼٚق ِسّع ٍِه ل١ٍٛة َ اٌجٍع ل١ٍٛة اٌطغبة ثٓ ػّؽ ِكدع ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255258 ربؼ٠ص ٚفٟ 15516    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠ع ِسّع ِسّع ق١ٕٗ -  18

ؾ٠ع ِسّع ِسّع ق١ٕٗ/ ٍِه ل١ٍٛة ِؽوؿ قٕع٠ْٛ ،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255258 ربؼ٠ص ٚفٟ 35338    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكٛاذ ِسّع زك١ٓ عبؼق ِسّع -  19

االضؽ اٌؽئ١كٟ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255215 ربؼ٠ص ٚفٟ 3881    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ اٌك١ع -  20

 ٚ ِسّع ػجعاهلل ٠بقؽ ٍِه اٌط١ّخ نجؽا ػؽاثٝ ازّع ل ِٓ 25 ل ١٘ٚت زبؼح 6/  ثدٙخ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبزح رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌط١ّخ نجؽا3881 ربثغ ثؽلُ ل١ع 266 ثؽلُ اٚظع وبفزؽ٠ب ٔهبعٗ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255215 ربؼ٠ص ٚفٟ 3881    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ اٌك١ع -  21

ِسّع ػجعاهلل ٠بقؽ ٍِه اٌط١ّخ نجؽا ػؽاثٝ ازّع ل ِٓ 25 ل ١٘ٚت زبؼح 6 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255215 ربؼ٠ص ٚفٟ 3881    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ اٌك١ع -  22

 ٚ اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ ٍِه ػؽاثٝ ازّع ل ِٓ ِزفؽع 25 ل 4 اٌط١ّخ نجؽا ػثّبْ ػؿثخ/  ثدٙخ ؼئ١كٝ ِسً ٠ٛخع ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌط١ّخ نجؽا 3881 ثؽلُ ل١ع ِكزٕعاد ر٠ًٛؽ ٚ ضؽظٚاد ٚ ِىزجخ ٔهبعٗ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255213 ربؼ٠ص ٚفٟ 35468    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ًٍِسٝ ِغبٚؼٜ فزسٝ زبؾَ -  23

اٌط١ّٗ نجؽا ػًفٛؼ وؽ٠كزبي ثدٛاؼ ِب٠ٛ 15 نبؼع ِٓ اٌدع٠ع اٌهبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255218 ربؼ٠ص ٚفٟ 28888    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾضبؼٜ ض١ًٍ قالِٗ ثغؽـ -  24

ض١ًٍ قالِخ ثغؽـ/  ٍِه اٌط١ّخ نجؽا ثٙز١ُ ؼنٛاْ ػؿثخ قالِخ اٚالظ ل5/ اٌٝ اٌّؽوؿاٌؽئ١كٝ ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255218 ربؼ٠ص ٚفٟ 28888    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾضبؼٜ ض١ًٍ قالِٗ ثغؽـ -  25

ض١ًٍ قالِخ ثغؽـ/ ٍِه اٌط١ّخ نجؽا اٌؼؽث١خ اٌٛزعح اٌطفبف رؽػخ ل/ /  اٌٝ اٌفؽع ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255218 ربؼ٠ص ٚفٟ 35481    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ؼؾق ق١ع ِسّع ضبٌع -  26

عبزْٛ ِسّع ازّع ِسّع ٍِه اٌّإقكخ ١ِعاْ اٌفؽقبْ اثؽاج ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255224 ربؼ٠ص ٚفٟ 22388    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٛٔٗ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ؼفبػٝ ٔبظؼ -  27

زكٓ ِسّٛظ يبثؽ ٠س١ٝ ٍِه ل١ٍٛة َ عٕبْ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255226 ربؼ٠ص ٚفٟ 6253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ّع ػجع اٌّد١ع ػجع زكٓ عبؼق -  28

اٌع٠ٓ ثعؼ خبثؽ/  ٍِه اٌط١ّخ نجؽا ث١دبَ اٌمع٠ُ  اٌدبِغ ل 15 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255226 ربؼ٠ص ٚفٟ 28265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ اٌك١ع زٍّٝ ازّع -  29

اٌس١ّع ػجع إٌّؼُ ػجع/ ٍِه ثبْ اٌط١ّٗ نجؽا إٌى ل ِٓ إًٌؽ ل 23/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255226 ربؼ٠ص ٚفٟ 6253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ّع ػجع اٌّد١ع ػجع زكٓ عبؼق -  30

اٌع٠ٓ ثعؼ خبثؽ/  ٍِه اٌط١ّخ نجؽا ث١دبَ اٌمع٠ُ  اٌدبِغ ل 15/ اٌٟ اٌفؽع ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   إٌهبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255258ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18381   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ػ١ع اٌمبظؼ ػجع نؽ٠ف -  1

ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ٚ اػالف ردبؼح ِىزت/ ٌٝ ا إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255215ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 28815   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ -  2

 ِٛاظ ٚرؼجئٗ 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 18 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ ِىزت/ اٌٟ إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ ٚيف

 اٌّج١عاد ٚ اٌؿؼاػ١خ اٌّج١عاد ٚ اٌسهؽ٠ٗ ٚاٌّج١عاد االػالف ٚاضبفبد اٌطبَ اٌّٛاظ ِٓ وال ٚأزبج ٚر١ًٕغ ٚرٛؾ٠غ ٚردبؼٖ غػائ١ٗ

 ضاليبد ِٕٚزدبد االظ٠ٚٗ ػعا ف١ّب اٌغج١ٗ ٚاٌّكزٍؿِبد  ٚاٌى١ّب٠ٚبد ٚإٌّظفبد اٌؼغؽ٠ٗ ٚاٌّكزطًٍبد االقّعح ٚ اٌج١غؽ٠خ

غػائ١ٗ ِٛاظ ٚردبؼٖ اٌغ١ؽ ٌعٞ ِبقجك ٚر١ًٕغ ٚاٌّغٙؽاد االػهبة  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255211ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 5638   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌفطؽأٝ زكٓ  ِسّع قؼع -  3

ؼزالد ٚ ػّبي ٔمً/ اٌٝ ٌٍؽئ١كٝ إٌهبط رؼع٠ً   

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255213ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35466   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اضٕٛش زجهٝ ِف١ع ٚخ١ٗ -  4

ػّبي ٚٔمً ؼزالد ِىزت/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255218ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 28556   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف اثٛ اٌك١ع عٍؼذ ازّع -  5

6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ٚ 18 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب رًع٠ؽ ٚ اقز١ؽاظ ٚ ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255223ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 24888   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼبعٝ ػجع زك١ٓ ِسّع ق١ع -  6

رًع٠ؽ/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255226ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 21836   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ث١ِٛٝ اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ػبظي -  7

ضهجٟ ِىزجٟ اثبس ٚؼنٗ/ اٌٟ إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255252ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35462   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّٛظ ػجعاٌس١ّع ِسّع -  1

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255253ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35463   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، الالظ٠ٛـ ٔظ١ؽ فٛؾٜ ِؽاظ -  2

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255255ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 8866   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٕجؽ زكٓ ِسّع خّبي -  3

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255254ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25864   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ازّع لغت انؽف -  4

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255218ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35481   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ؼؾق ق١ع ِسّع ضبٌع -  5

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255253ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35464   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع اٌؽزّٓ ػجع ػ١ع ًِغفٝ -  6

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255254ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35465   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ؼخت ازّع -  7

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  هؽوخاٌ ٔٛع رؼع٠ً ر25255252ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35451   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  8

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255252ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35451   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  9

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255256ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35466   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اضٕٛش زجهٝ ِف١ع ٚخ١ٗ -  10

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255215ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 3881   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿ٠بد زكٓ زٍّٝ اٌك١ع -  11

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255213ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35468   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ًٍِسٝ ِغبٚؼٜ فزسٝ زبؾَ -  12

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر25255252ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35451   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، ربخؽ ، اِبَ اٌكالَ ػجع ِسّع زكبَ -  1

افؽاظ: اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٌالػالف  ن١ٕىٛ/  اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ رؼع٠ً: اٌٝ 18381 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25255258ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

اٌؼ١ِّٛخ اٌزٛؼ٠عاد ٚ    

اًٌّؽ٠ٗ اٌّإقكٗ/ اٌٟ ٌكّٗا رؼع٠ً: اٌٝ 24888 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25255223ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2  I. 

T. C ٌٍزًع٠ؽ   

 ٌز١ًٕغ ٌٚىؽ ِإقكٗ/ اٌٟ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 35228 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25255226ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

اٌدب٘ؿٖ اٌّالثف    

 ٌالثبس اٌكالَ ٚؼنٗ/ اٌٟ اٌكّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 21836 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25255226ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4

   اٌّىزجٟ

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   األنطبو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25255258 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6845:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ ٠ٛقف اثٛ قالِخ ِسّع ًِغفٝ   - 1

ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرًف١ٗ اٌهؽوٗ زً رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ  

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6845:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبح ق١ٍّبْ قالِخ ِسّع ًِغفٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً   - 2

ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرًف١ٗ اٌهؽوٗ زً رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25255258  

 رُ   25255258 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6845:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رضبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبٖ ٠ٛقف اثٛ قالِخ ِسّع ًِغفٝ   - 3

ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرًف١ٗ اٌهؽوٗ زً رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ  

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6845:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رضبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبح ق١ٍّبْ قالِخ ِسّع ًِغفٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً   - 4

ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرًف١ٗ اٌهؽوٗ زً رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25255258  

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25255218 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13684:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ ث١ِٛٝ فإاظ ثٙبظٜ   - 5

ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرًف١خ اٌهؽوخ زً رُ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 نغت/ِسٛ رُ   25255228 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   28888:  ثؽلُ بل١ع٘ قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  نؽ٠ىٗ ٚ ػجعاهلل قؼ١ع ٚفمٝ   - 6

ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رًف١ٗ ٚ اٌهؽوخ زً رُ  اٌكدً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25255213،   ربؼ٠ص ٚفٟ 35518، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ غؽ٠ت قؼعٟٚٔ نؽوٗ -  1

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ًِغفٝ اٌؼبثع٠ٓ ٚؾ٠ٓ اٌجٍزبخٝ ٚاثؽا١ُ٘ اقّبػ١ً ٚازّع ػجبـ ١ِٕٚؽ اٌغ١ت ِسّع ػبظي/  ِٕٙعـ -  2

 ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25255218،   ربؼ٠ص ٚفٟ 8185، ثؽلُ ل١ع٘ب

خ١ٕٗ  555555.555،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 35138    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رضبِٓ نؽوخ ،(  ٚنؽوبٖ ػٛاٌ اٌغٕٟ ػجع نسبد)  اٌّؼبظْ ٚرهى١ً ٌزهغ١ً اٌؽزّٗ نؽوٗ -  1

 ِؽوؿ اٌجغئ اٌغؽ٠ك قٕٗ اثٛ قٛوٗ نبؼع/ ثدٙٗ فؽع افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255255 ربؼ٠ص ٚفٟ

ػٛاٌ اٌغٕٟ ػجع نسبد/ ٍِه ل١ٍٛة  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 24482    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١غخ رٛي١خ ، اٌدب٘ؿح ٌٍّالثف ٚنؽوبٖ ػجعٖ اٌك١ع خبظ ١ًٔف ٔبخٝ -  2

11 ؼلُ ِسً ثدٙٗ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  ٕٛاْاٌؼ رؼع٠ً رُ 25255258 D ثبٌعٚؼ D ٕٗثهبؼع ِٛي خ١ٕ 

 اٌجغؽاٚٞ

 ربؼ٠ص ٚفٟ 24482    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ ػجعٖ اٌك١ع خبظ ١ًٔف ٔبخٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  3

11 ؼلُ ِسً ثدٙٗ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255258 D ثبٌعٚؼ D ٕٗثهبؼع ِٛي خ١ٕ 

 اٌجغؽاٚٞ

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ -  4

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ إٌّغمٗ اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٗ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/   اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  5

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ إٌّغمٗ اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225   

 ، ثك١غخ رٛي١خ ، قالِخ ػٕزؽ ٔٛؼ ٚنؽ٠ىُٙ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  6

 اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك 

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ إٌّغمٗ   

 ل١ع٘ب قجك  ، ثك١غخ رٛي١خ ، اٌؼال اثٛ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزسدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  7

 إٌّغمٗ اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383    ثؽلُ

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ -  8

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ إٌّغمٗ اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ربؼ٠ص ٟٚف 18383    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/   اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  9

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ إٌّغمٗ اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225   

 رضبِٓ نؽوخ ، قالِخ ػٕزؽ ٔٛؼ ٚنؽ٠ىُٙ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  10

 اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ إٌّغمٗ   

 ل١ع٘ب قجك  ، رضبِٓ نؽوخ ، اٌؼال اثٛ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزسدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  11

 إٌّغمٗ اٌكبظاد ِع٠ٕخ/ ثدٙخ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383    ثؽلُ

8125 ؼلُ لغؼخ إًٌبػ١خ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌهبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، اٌك١بؼاد غ١بؼ لغغ ٚ ٚاٌك١بؼاد اٌّؼعاد ردبؼح ٚ اٌزًع٠ؽ/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٌٍزدبؼح زكٓ آي نؽوٗ -  1

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255255ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 28883   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

 ضؽاعٗ)  ِؼبظْ رهغ١ً/ اٌٟ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ ٠ؼمٛة ِف١ع ِبخع اٌّؼبظْ ٌزهغ١ً رؽ٠ؿ قٛثؽ نؽوٗ -  2

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255214ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 16843   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،( ىب١ٔى١ِٗ١  

 اٌغبء  رضبِٓ نؽوخ ، ًِغفٝ اٌؼبثع٠ٓ ٚؾ٠ٓ اٌجٍزبخٝ ٚاثؽا١ُ٘ اقّبػ١ً ٚازّع ػجبـ ١ِٕٚؽ اٌغ١ت ِسّع ػبظي/  ِٕٙعـ -  3

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255218ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 8185   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االقز١ؽاظ ٔهبط  

 ف١ّب ٚاٌّغٝ اٌّضٍغ اٌىؽرْٛ ِٓ ػٍت ر١ًٕغ ٚ اٌزًع٠ؽ/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٙب ثغؽـ خٛؼج اٌٙبَ -  4

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13536   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌغجبػخ ػعا  

 اٌّضٍغ اٌىؽرْٛ ِٓ ػٍت ر١ًٕغ ٚ اٌزًع٠ؽ/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٠ٛقف ؼ٠بٌ ٚرؽزبة ثغؽـ خٛؼج اٌٙبَ -  5

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13536   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌغجبػخ ػعا ف١ّب ٚاٌّغٝ  

 اٌّضٍغ اٌىؽرْٛ ِٓ ػٍت ر١ًٕغ ٚ اٌزًع٠ؽ/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوب٘ب ٠ٛقف ؼ٠بٌ رؽزبة/ اٌٟ رؼعي -  6

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13536   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌغجبػخ ػعا ف١ّب ٚاٌّغٝ  

 اٌّضٍغ اٌىؽرْٛ ِٓ ػٍت ر١ًٕغ ٚ اٌزًع٠ؽ/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ٠ٛقف ؼ٠بٌ رؽزبة/ اٌٟ رؼعي -  7

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13536   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌغجبػخ ػعا ف١ّب ٚاٌّغٝ  

 ٚاٌّغٝ اٌّضٍغ اٌىؽرْٛ ِٓ ػٍت ر١ًٕغ ٚ اٌزًع٠ؽ/  اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ثٌٛف وبًِ ا١ٍ٠ب/ اٌٟ رؼعي -  8

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13536   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌغجبػخ ػعا ف١ّب  

 ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط اٌٝ ٠ضبف  ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ -  9

 ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً يٕغ اًٌبج رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ كبضٓاٌ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ

 ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ اٌّزٕٛػخ اٌّؼع١ٔخ اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ اٌسعاظح اػّبي ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ

 ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد يٕغ ٚ زع٠ع ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط اٌٝ ٠ضبف  ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٗ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/   اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  10

 ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً يٕغ اًٌبج رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ اٌكبضٓ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ

 اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ اٌسعاظح اػّبي ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد

 ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد يٕغ ٚ زع٠ع ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ اٌّزٕٛػخ اٌّؼع١ٔخ

 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ  

 ثك١غخ رٛي١خ ، قالِخ ػٕزؽ ٔٛؼ ٚنؽ٠ىُٙ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  11

 رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ اٌكبضٓ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط اٌٝ ٠ضبف 

 ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً يٕغ اًٌبج

 ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ اٌّزٕٛػخ اٌّؼع١ٔخ اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ اٌسعاظح اػّبي

  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد يٕغ ٚ زع٠ع

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

 اٌٝ ٠ضبف  ثك١غخ رٛي١خ ، اٌؼال اثٛ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزسدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  12

 يٕغ اًٌبج رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ اٌكبضٓ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط

 اٌسعاظح اػّبي ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً

 يٕغ ٚ زع٠ع ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ اٌّزٕٛػخ اٌّؼع١ٔخ اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ

 ل١ع٘ب قجك  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ  

 ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط اٌٝ ٠ضبف  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ -  13

 ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً يٕغ اًٌبج رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ اٌكبضٓ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ

 ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ اٌّزٕٛػخ اٌّؼع١ٔخ اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ اٌسعاظح اػّبي ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ

 ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد يٕغ ٚ زع٠ع ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ  

 اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط اٌٝ ٠ضبف  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/   اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  14

 ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً يٕغ اًٌبج رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ اٌكبضٓ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ

 اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ اٌسعاظح اػّبي ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد

 ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد يٕغ ٚ زع٠ع ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ ػخاٌّزٕٛ اٌّؼع١ٔخ

 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ  

 رضبِٓ نؽوخ ، قالِخ ػٕزؽ ٔٛؼ ٚنؽ٠ىُٙ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  15

 رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ اٌكبضٓ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط اٌٝ ٠ضبف 

 ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً يٕغ اًٌبج

 ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ اٌّزٕٛػخ اٌّؼع١ٔخ اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ اٌسعاظح اػّبي

  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد يٕغ ٚ زع٠ع

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

 اٌٝ ٠ضبف  رضبِٓ نؽوخ ، اٌؼال اثٛ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزسدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  16

 يٕغ اًٌبج رؼؽ٠ح ٚ رهؽ٠ر ٚ رمغ١غ ٚ اٌكبضٓ ٚ اٌجبؼظ ػٍٝ ِكسٛة يبج ِٓ ع١ٌٛب ٍِسِٛخ اًٌٍجخ اٌّٛاق١ؽ ر١ًٕغ/  إٌهبط

 اٌسعاظح اػّبي ٚ اٌّؼع١ٔخ االٔبؼح اػّعح ٚ ِؼع١ٔخ خب٘ؿح زٛائظ ٚ اثؽاج ٚ اقمف ٚ قمبالد ٚ نعاظاد ٚ خّبٌٛٔبد ٚ ِؼع١ٔخ ١٘بوً

 يٕغ ٚ زع٠ع ِٓ ؾؼاػ١خ يٛثبد ِؼع١ٔخ ١٘بوً ٚ ِؼعٔٝ ن١م ٚ قزبئؽ يٕغ ٚ اٌّزٕٛػخ اٌّؼع١ٔخ اٌطؿأبد يٕغ ٚ اٌىؽ٠زبي ٚ

 ل١ع٘ب قجك  ، اٌّؼع١ٔخ اًٌٛا١ًِ ٚ اٌّكب١ِؽ ٚ االثبس ٚ ٌٍّجبٔٝ ِؼع١ٔخ اوككٛاؼ ٚيٕغ ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب اٌّزٕٛػخ إٌّزدبد

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب  ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ -  17

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

 ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب  ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٗ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/   اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  18

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ  

 ثك١غخ رٛي١خ ، قالِخ ػٕزؽ ٔٛؼ ٚنؽ٠ىُٙ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  19

 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب 

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ  

 ػعا ف١ّب  ثك١غخ رٛي١خ ، اٌؼال اثٛ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزسدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  20

 رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك

ثك١غخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط  

  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ -  21

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

 ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/   اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  22

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ  

 رضبِٓ نؽوخ ، قالِخ ػٕزؽ ٔٛؼ ٚنؽ٠ىُٙ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  23

 ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك ػعا ف١ّب 

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر25255225ُ  

 ػعا ف١ّب  رضبِٓ نؽوخ ، اٌؼال اثٛ اِجبثٝ قالِخ ػٕزؽ ٚنؽ٠ىخ ِسّع خٛ٘ؽ ِسّع ٘بٔٝ/  اٌٝ اٌزسدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  24

 رؼع٠ً ر25255225ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 18383   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، خٛا٠ظ زع٠ع ِٓ لالٚػ ٚ ِكب١ِؽ ٚ اٌسع٠ع ِٓ ٚفزب٠ً ِٕٙب اٌّكجك

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   األنطبو   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثبقُ اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ زك اٌٟ ٠ضبف  نؽ٠ه ٚ ؽِع٠  ثك١غخ رٛي١خ  زكٓ ِسّع زكٓ ًِغفٟ -  1

 ٚاٌزؼبًِ ثٙب ٚإٌٌٙٛ ًِٚبٌسٙب اٌهؽوٗ ا٘عاف ٠سمك ٚف١ّب ٚاالفؽاظ زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد وبفٗ ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌهؽوٗ

 ٚاالقزعأٗ ٚاٌؽ٘ٓ ٚااللزؽاٌ اٌج١غ زبٌٗ فٟ ٚوػا اٌه١ىبد ػٍٟ ٚاٌزٛل١غ اٌه١ىبد ٚيؽف ٚاالػزّبظاد اٌسكبثبد ٚفزر اٌجٕٛن ِغ

 اٌهؽوٗ ثبقُ غٌه ٚوً ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبظ٠ٗ اٌهؽوٗ ايٛي ٌىبفٗ ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌزٕبؾي ٚاال٠دبؼ اٌج١غ ػمٛظ ػٍٟ اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ اٌجٕٛن ِٓ

35245   ثؽلُ    25255215:  ربؼ٠ص ، ًٌٚبٌسٙب  

 ثعال ---ٌالقزهبؼاد ٚاظٜ نؽوخ ِّثٍٝ رغ١١ؽ ػٍٝ اٌّدٍف ٚافك  اظاؼح ِدٍف ػضٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ثٍٙٛي ازّع ضبٌع ١٘ثُ -  2

1655   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، ِزٌٛٝ ػؿة ٘هبَ ِٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

28888   ثؽلُ    25255228:  ربؼ٠ص ، ١غخثك رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  نؽ٠ىٗ ٚ ػجعاهلل قؼ١ع ٚفمٝ -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

4315   ثؽلُ    25255252:  ربؼ٠ص ، 214  2556/  6/  25 - ج  ٔٛفً ِسّع ِسّع ؼِضبْ -  1  

4315   ثؽلُ    25255252:  ربؼ٠ص ، 215  2511/  6/  25 - ج  ٔٛفً ِسّع ِسّع ؼِضبْ -  2  

   ثؽلُ    25255252:  ربؼ٠ص ، 216  2521/  6/  24 ززٝ قبؼٜ 2516/  6/  25 - ج  ٔٛفً ِسّع ِسّع ؼِضبْ -  3

4315 

15212   ثؽلُ    25255253:  ربؼ٠ص ، 218  2556/ 3/ 18/ ج  أثؽا١ُ٘ ِسّع أثؽا١ُ٘ اٌكالَ ػجع -  4  

15212   ثؽلُ    25255253:  ربؼ٠ص ، 218  2511/ 3/ 18/ ج  أثؽا١ُ٘ ِسّع أثؽا١ُ٘ اٌكالَ ػجع -  5  

   ثؽلُ    25255253:  ربؼ٠ص ، 225  2521/ 3/ 18 ززٟ قبؼٞ 2516/ 3/ 18/ ج  أثؽا١ُ٘ ِسّع أثؽا١ُ٘ اٌكالَ ػجع -  6

15212 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ثؽلُ    25255254:  ربؼ٠ص ، 234  2521/ 4/ 18 ززٟ قبؼٞ 2516/ 4/ 25/ ج  ِؽنع ازّع ِسّع ٠س١ٝ ًِغفٝ -  7

28252 

2148   ثؽلُ    25255254:  ربؼ٠ص ، 228  2524/ 4/ 25 ززٟ قبؼٞ 2518/ 4/ 26/ ج  ازّع ِسّع وّبي ػٍٝ -  8  

   ثؽلُ    25255254:  ربؼ٠ص ، 233  2524/ 15/ 18 ززٟ بؼٞق 2518/ 15/ 18/ ج  اثؽا١ُ٘ اٌؼ١ٍُ ػجع قالِٗ ا٠ّٓ -  9

21883 

11365   ثؽلُ    25255255:  ربؼ٠ص ، 243  2524/ 6/ 28 ززٟ قبؼٞ 2518/ 6/ 28/ ج  ٌٍؽزالد قبٌُ -  10  

3485   ثؽلُ    25255255:  ربؼ٠ص ، 245  2525/  8/  6 ززٝ قبؼٜ 2515/  8/  8 - ج  ٚظْ ِسّع ِسّع ِسّع -  11  

   ثؽلُ    25255255:  ربؼ٠ص ، 241  2525/ 2/ 18 ززٟ قبؼٞ 2525/ 2/ 18/ ج  اٌطبٌك ػجع فؽج أزّع وّبي -  12

12888 

8866   ثؽلُ    25255255:  ربؼ٠ص ، 238  2522/ 11/ 35 ززٟ قبؼٞ 2518/  12/ 1/ج  ػٕجؽ زكٓ ِسّع خّبي -  13  

18528   ثؽلُ    25255256:  ربؼ٠ص ، 248  2558/ 8/ 25/ ج  زبؼح ػٍٝ/ ظ ي١ع١ٌخ -  14  

18528   ثؽلُ    25255256:  ربؼ٠ص ، 248  2513/ 8/ 25/ ج  زبؼح ػٍٝ/ ظ ي١ع١ٌخ -  15  

18528   ثؽلُ    25255256:  ربؼ٠ص ، 255  2523/ 8/ 18 ززٟ قبؼٞ 2518/ 8/ 25/ ج  زبؼح ػٍٝ/ ظ ي١ع١ٌخ -  16  

21648   ثؽلُ    25255258:  ربؼ٠ص ، 252  2558/ 8/ 4/ ج  زكٓ قؼع ػعٌٝ زّبظٖ -  17  

21648   ثؽلُ    25255258:  ربؼ٠ص ، 253  2514/ 8/ 4/ ج  زكٓ قؼع ػعٌٝ زّبظٖ -  18  

21648   ثؽلُ    25255258:  ربؼ٠ص ، 254  2518/ 8/ 4/ ج  زكٓ قؼع ػعٌٝ زّبظٖ -  19  

 ثؽلُ    25255215:  ربؼ٠ص ، 261  2522/ 11/ 28 ززٟ قبؼٞ 2518/ 11 /35/ ج  اقّبػ١ً اٌفزبذ ػجع ِسّٛظ ِسّع -  20

  18368  

   ثؽلُ    25255215:  ربؼ٠ص ، 262  2524/  8/  18 ززٝ قبؼٜ 2518/  8/  18 - ج  ًِغفٝ ًِٕٛؼ ثالي عبؼق -  21

21663 

62   ثؽلُ    25255215:  ربؼ٠ص ، 268  2511/ 8/ 18/ ج  خّؼٗ زكٓ فٛؾٜ ٘عٜ -  22  

62   ثؽلُ    25255215:  ربؼ٠ص ، 268  2516/ 8/ 18/ ج  خّؼٗ زكٓ فٛؾٜ ٘عٜ -  23  

28546   ثؽلُ    25255215:  ربؼ٠ص ، 268  2525/ 3/ 8 ززٟ قبؼٞ 2525/ 3/ 8/ج  فؽزبد ِسّع ػٍٟ ِب٘ؽ -  24  

   ثؽلُ    25255211:  ربؼ٠ص ، 282  2522/  3/  11 ززٝ قبؼٜ 2518/  3/  12 - ج  ازّع ِسّع ػؿ ِسّع -  25

28685 

:  ربؼ٠ص ، 288  2521/ 15/ 3 ززٟ قبؼٞ 2516/ 15/ 4/ ج  اٌدع٠عٖ ثجبؼٜ ػغ١ٗ ٠ٛقف/  اٌعوزٛؼ ي١ع١ٌٗ -  26

18138   ثؽلُ    25255212  

   ثؽلُ    25255212:  ربؼ٠ص ، 288  2524/  8/  8 ززٝ قبؼٜ 2518/  8/  8 - ج  يجسٝ يبٌر ِسّع ٘هبَ -  27

21212 

26343   ثؽلُ    25255212:  ربؼ٠ص ، 283  2511/ 8/ 8/ ج  ض١ًٍ ا١ّ١ٌٓ اثٛ ٌّؼٝ ؼِك١ف -  28  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ثؽلُ    25255212:  ربؼ٠ص ، 284  2521/ 8/ 6 ززٟ قبؼٞ 2516/ 8/ 8/ ج  ض١ًٍ ا١ّ١ٌٓ اثٛ ٌّؼٝ ؼِك١ف -  29

26343 

18138   ثؽلُ    25255212:  ربؼ٠ص ، 285  2512/ 15/ 13/ ج  ػغ١ٗ ثجبٜٚ ػغ١ٗ ٠ٛقف -  30  

   ثؽلُ    25255212:  ربؼ٠ص ، 286  2522/ 15/ 12 ززٟ قبؼٞ 2518/ 15/ 13/ ج  ػغ١ٗ ثجبٜٚ ػغ١ٗ ٠ٛقف -  31

18138 

12382   ثؽلُ    25255213:  ربؼ٠ص ، 282  2524/ 12/ 3 ززٟ قبؼٞ 2518/ 12/ 4/ ج  رٛف١ك اٌؿِمبْ ِسّع -  32  

22688   ثؽلُ    25255213:  ربؼ٠ص ، 285  2515/ 3/ 15/ ج  ػثّبْ ِسّع ِسّعٜ ؾ١٘ؽ -  33  

   ثؽلُ    25255213:  ربؼ٠ص ، 281  2525/ 3/ 14 ززٟ قبؼٞ 2515/ 3/ 15/ ج  ػثّبْ ِسّع ِسّعٜ ؾ١٘ؽ -  34

22688 

    25255216:  ربؼ٠ص ، 282  2525/  2/  18 ززٝ قبؼٜ 2525/  2/  18 - ج  اٌهٙبٜٚ اٌس١ّع ػجع اٌفزبذ ػجع ضبٌع -  35

22521   ثؽلُ  

28265   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 285  2512/  1/  23 - ج  اٌٛ٘بة ػجع اثؽا١ُ٘ ؼانع فب٠ؿٖ -  36  

 ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 281  2522/  1/  22 ززٝ قبؼٜ 2518/  1/  23 - ج  اٌٛ٘بة ػجع اثؽا١ُ٘ ؼانع فب٠ؿٖ -  37

  28265  

28856   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 286  2513/  12/  3 - ج  ػٍٝ ػجعاٌؽزّٓ ازّع ػجعاهلل -  38  

   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 288  2523/  12/  2 ززٝ قبؼٜ 2518/  12/  3 - ج  ػٍٝ ػجعاٌؽزّٓ ازّع ػجعاهلل -  39

28856 

15618   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 288  2521/  6/  4 ززٝ قبؼٜ 2516 / 6/  5 - ج  ِٛافٝ ػجعح ِسّٛظ ا٠ّٓ -  40  

11851   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 288  2514/  8/  25 - ج  ٘الٌٗ ِسّع اٌكالَ ػجع ضبٌع -  41  

   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 288  2524/  8/  18 ززٝ قبؼٜ 2518/  8/  25 - ج  ٘الٌٗ ِسّع اٌكالَ ػجع ضبٌع -  42

11851 

21588   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 284  2558/  8/  4 - ج  ِكؼٛظ ِسّع عب٘ؽ ازّع ِّعٚذ -  43  

21588   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 285  2514/  8/  4 - ج  ِكؼٛظ ِسّع عب٘ؽ ازّع ِّعٚذ -  44  

21588   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 286  2518/  8/  4 - ج  ِكؼٛظ ِسّع عب٘ؽ ازّع ِّعٚذ -  45  

2555   ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 284  1888/  815/  13 - ج  ِزٌٛٝ اٌغٕٝ ػجع قبِٝ -  46  

1881   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 355  2523/ 11/ 18 ززٟ قبؼٞ 2518/ 11/ 18/ ج  ٚٔٗ ف١ُٙ ٔبخر -  47  

25268   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 352  2511/ 5/ 8/ ج  ِسّع ػثّبْ ؼق١ّخ -  48  

25268   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 353  2516/ 5/ 8/ ج  ِسّع ػثّبْ ؼق١ّخ -  49  

15665   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 358  2554/  3/  8 - ج  اٌٛ٘بة ػجع قؼع قؼبظ -  50  

15665   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 315  2558/  3/  8 - ج  اٌٛ٘بة ػجع قؼع قؼبظ -  51  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

15665   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 311  2514/  3/  8 - ج  اٌٛ٘بة ػجع قؼع قؼبظ -  52  

15665   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 312  2518/  3/  8 - ج  اٌٛ٘بة ػجع قؼع قؼبظ -  53  

   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 315  2525/8/11 قبؼٜسز2515ٝ/  8/  12 - ج  اقّبػ١ً اثؽا١ُ٘ ِسّع اقّبػ١ً -  54

2385 

   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 314  2524/8/8 ززٝ قبؼ2518ٜ/  8/  8 - ج  اقّبػ١ً اثؽا١ُ٘ ِسّع اقّبػ١ً -  55

2385 

   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 325  2525/  1/ 26 ززٝ قبؼٜ 2525/  1/  28 - ج  ِسّع اٌؽزّٓ ػجع ِسّع ٠بقؽ -  56

28886 

445   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 321  2522/  2/  18 ززٝ قبؼٜ 2518/  2/  18 - ج  ازّع ػغب خّؼٗ -  57  

   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 323  2525/  5/  26 ززٝ قبؼٜ 2515/  5/  28 - ج  قبٌُ ػجعاٌس١ّع قبٌُ ِسّع -  58

13481 

   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 322  2524/  8/  6 ززٝ قبؼٜ 2518/ 8/  8 - ج  ق١ٍّبْ لغت اٌغفبؼ ػجع نؼجبْ -  59

21458 

6385   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 331  2512/  5/  28 - ج  اٌزدبؼ٠خ ٘بظٜ ِإقكخ -  60  

6385   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 332  2522/  5/  26 ززٝ قبؼٜ 2518/  5/  28 - ج  اٌزدبؼ٠خ ٘بظٜ ِإقكخ -  61  

12225   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 333  2514/  11/  14 - ج  اٌؽ٠كٝ نبوؽ ػ١بظ ٔبظٜ -  62  

   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 334  2524/  11/  13 ززٝ قبؼٜ 2518/  11/  14 - ج  اٌؽ٠كٝ نبوؽ ػ١بظ ٔبظٜ -  63

12225 

   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 328  2524/  1/  4 ززٝ قبؼٜ 2518/  1/  5 - ج  ا١ًٌبظ ازّع ِسّع ػبظي اقبِٗ -  64

25184 

6385   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 328  2514/  1/  35 - ج  اٌزدبؼ٠ٗ ٘بظٞ ِإقكٗ -  65  

6385   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 335  2524/  1/  28 ززٝ قبؼٜ 2518/  1/  35 - ج  اٌزدبؼ٠ٗ ٘بظٞ ِإقكٗ -  66  

24888   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 343  2511/  3/  13 - ج  اٌؼبعٝ ػجع زك١ٓ ِسّع ق١ع -  67  

   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 344  2521/  3/  12 قبؼٜ 2516/  3/  13 -ج  اٌؼبعٝ ػجع زك١ٓ ِسّع ق١ع -  68

24888 

   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 338  2523/  6/  28 ززٝ قبؼٜ 2518/  6/  28 - ج  ِؽؾٚق ػجعاهلل اٌع٠ٓ ػالء -  69

8215 

   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 335  2525/  2/  4 ززٝ قبؼٜ 2525/  2/  5 - ج  ًِغفٟ ق١ع اٌؽاؾق ػجع ػؽفٗ -  70

28885 

   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 338  2525/  2/  11 ززٝ قبؼٜ 2525/  2/  12 - ج  أزّع ق١ع ث١ِٟٛ أ١ِٓ ِسّع -  71

2812 

8855   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 338  2553/  15/  28 - ج  اٌؼ١ٕٓ اثٛ اثؽا١ُ٘ ٕ٘ع -  72  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

8855   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 345  2558/   15/  28- ج  اٌؼ١ٕٓ اثٛ اثؽا١ُ٘ ٕ٘ع -  73  

8855   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 341  2513/  15/  28 - ج  اٌؼ١ٕٓ اثٛ اثؽا١ُ٘ ٕ٘ع -  74  

   ثؽلُ    25255223:  ربؼ٠ص ، 342  2523/  15/  26 ززٝ قبؼٜ 2518/  15/  28 - ج  اٌؼ١ٕٓ اثٛ اثؽا١ُ٘ ٕ٘ع -  75

8855 

 ثؽلُ    25255224:  ربؼ٠ص ، 346  2525/  1 / 16 ززٝ قبؼٜ 2525/  1/  18 - ج  زكٛٔٗ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ؼفبػٝ ٔبظؼ -  76

  22388  

   ثؽلُ    25255226:  ربؼ٠ص ، 353  2524/ 12/ 28 ززٟ قبؼٞ 2518/ 12/ 35/ ج  زّبظ ػغب ِسّٛظ قبِٟ -  77

28888 

28265   ثؽلُ    25255226:  ربؼ٠ص ، 358  2512/ 11/ 18/ ج  زكٓ اٌك١ع زٍّٝ ازّع -  78  

   ثؽلُ    25255226:  ربؼ٠ص ، 358  2522/ 11/ 18 ززٟ قبؼٞ 2518/ 11/ 18/ ج  زكٓ اٌك١ع زٍّٝ ازّع -  79

28265 

   ثؽلُ    25255226:  ربؼ٠ص ، 356  2524/ 5/ 24 ززٟ قبؼٞ 2518/ 5/ 25/ ج  اقّبػ١ً  ظ٠بة ًِٕٛؼ ازّع -  80

25844 

   ثؽلُ    25255228:  ربؼ٠ص ، 364  2523/ 2/ 18 ززٟ قبؼٞ/ 2518/ 2/ 18/ ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع ٠ٛقف ٘بٔٝ -  81

18688 

6885   ثؽلُ    25255228:  ربؼ٠ص ، 363  2525/ 2/ 8 ززٟ قبؼٞ 2525/ 2/ 15/ ج  أعؼاٚـ ػ١بظ ِدعٜ -  82  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

3524   ثؽلُ    25255252:  ربؼ٠ص ، 214  2515/  8/  18 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ قبِٝ ٌغ١ف قبِر -  1  

   ثؽلُ    25255252:  ربؼ٠ص ، 215  2525/  8/  16 ززٝ قبؼٜ 2515/  8/  18 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ قبِٝ ٌغ١ف قبِر -  2

3524 

3524   ثؽلُ    25255252:  ربؼ٠ص ، 212  2515/  8/  18 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ قبِٝ ٌغ١ف قبِر -  3  

   ثؽلُ    25255252:  ربؼ٠ص ، 213  2525/  8/  16 ززٝ قبؼٜ 2515/  8/  18 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ قبِٝ ٌغ١ف قبِر -  4

3524 

22558   ثؽلُ    25255253:  ربؼ٠ص ، 225  2515/ 12/ 25/ ج(   ٚنؽوبٖ ِٛقٟ ضبٌع)  االغػ٠ٗ ٌزدبؼٖ اٌكالَ -  5  

:  ربؼ٠ص ، 226  2525/ 12/ 24 ززٟ قبؼٞ 2515/ 12/ 25/ ج  ( ٚنؽوبٖ ِٛقٟ ضبٌع)  االغػ٠ٗ ٌزدبؼٖ اٌكالَ -  6

22558   ثؽلُ    25255253  

 25255253:  ربؼ٠ص ، 224  2525/ 2/ 21 ززٟ قبؼٞ 2525/ 2/ 22/ ج(   ٚنؽوبٖ ِٛقٝ ضبٌع)  االغػ٠ٗ ٌزدبؼٖ اٌكالَ -  7

22558   ثؽلُ     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

    25255253:  ربؼ٠ص ، 228  2525/ 1/ 5 ززٟ قبؼٞ 2525/ 1/ 6/ ج(   ٚنؽوبٖ ِٛقٟ ضبٌع)  االغػ٠ٗ ٌزدبؼٖ اٌكالَ -  8

22558   ثؽلُ  

28883   ثؽلُ    25255255:  ربؼ٠ص ، 235  2524/  6/  1 ززٝ قبؼٜ 2518/  6/  2 - ج  ٌٍزدبؼح زكٓ آي نؽوٗ -  9  

    25255255:  ربؼ٠ص ، 242  2525/ 4/ 28 ززٟ قبؼٞ 2515/ 4/ 35/ ج  ٚنؽوبٖ ػثّبْ ِسّع اٌجبقظ ػجع قالِخ -  10

13258   ثؽلُ  

  ثؽلُ    25255256:  ربؼ٠ص ، 246  2525/ 1/ 31 ززٟ قبؼٞ 2525/ 2/ 1/ ج  ٚنؽوبٖ اٌّد١ع ػجع عٍجٗ اٌّد١ع ػجع -  11

 12662  

14882   ثؽلُ    25255258:  ربؼ٠ص ، 258  2521/ 2/ 3 ززٟ قبؼٞ 2516/ 2/ 4/ ج  ٚنؽوبٖ فإاظ ِب٘ؽ -  12  

3168   ثؽلُ    25255215:  ربؼ٠ص ، 264  2525/ 5/ 24 خزٟ قبؼٞ 2515/ 5/ 25/ ج  ٚنؽ٠ىزٗ اٌّسّعٜ ػم١ً -  13  

   ثؽلُ    25255212:  ربؼ٠ص ، 288  2524/  5/  3 ززٝ قبؼٜ 2518/  5/  4 - ج  ٚنؽوبٖ اهلل ػغب نف١ك ٚل١ُ -  14

8335 

:  ربؼ٠ص ، 288  2524/  5/  3 ززٝ قبؼٜ 2518/  5/  4 - ج  ؽ٠ىٗٚن ٚخعٜهف١ك/ اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  15

8335   ثؽلُ    25255212  

 ثؽلُ    25255216:  ربؼ٠ص ، 283  2525/  2/  8 ززٝ قبؼٜ 2525/  2/   15 - ج  ػٍٝ اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسكٓ ٚؼثٗ -  16

  28531  

:  ربؼ٠ص ، 355  2525/ 2/ 28 ززٟ قبؼٞ 2525/ 2/  28/ ج  ٚنؽ٠ىٗ ق١ع إٌّؼُ ػجع اثؽ١ُ٘"  ٌٍجالقز١ه اٌسكبَ نؽوٗ -  17

22588   ثؽلُ    25255218  

    25255218:  ربؼ٠ص ، 356  2525/  1/  22 ززٝ قبؼٜ 2525/  1/  23 - ج  ٚنؽوبؤٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ يجؽٜ -  18

12655   ثؽلُ  

 ربؼ٠ص ، 356  2525/  1/  22 ززٝ قبؼٜ 2525/  1/  23 - ج  اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ يجؽٞ ٚؼثٗ/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  19

12655   ثؽلُ    25255218:   

    25255218:  ربؼ٠ص ، 356  2525/  1/  22 ززٝ قبؼٜ 2525/  1/  23 - ج  ٚنؽوبؤٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ يجؽٜ -  20

12655   ثؽلُ  

 ربؼ٠ص ، 356  2525/  1/  22 ززٝ قبؼٜ 2525/  1/  23 - ج  اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ يجؽٞ ٚؼثٗ/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  21

12655   ثؽلُ    25255218:   

13684   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 316  2555/  6/  25 - ج  ٚنؽوبٖ ث١ِٛٝ فإاظ ثٙبظٜ -  22  

13684   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 318  2515/  6/  25 - ج  ٚنؽوبٖ ث١ِٛٝ فإاظ ثٙبظٜ -  23  

13684   ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 318  2515/  6/  25 - ج  ٚنؽوبٖ ث١ِٛٝ فإاظ ثٙبظٜ -  24  

 ثؽلُ    25255218:  ربؼ٠ص ، 358  2524/ 8/  6 ززٝ قبؼٜ 2518/  8/  6 - ج  ٚنؽوبٖ اٌّؼغٟ ػجع ًِغفٟ ضبٌع -  25

  21456  

25858   ثؽلُ    25255224:  ربؼ٠ص ، 348  2514/ 4/ 14/ ج  ِٚسّٛظ  ػّؽٚ نؽوٗ -  26  

25858   ثؽلُ    25255224:  ربؼ٠ص ، 348  2524/ 4/ 13 ززٟ قبؼٞ 2518/ 4/ 14/ ج  ِٚسّٛظ  ػّؽٚ نؽوٗ -  27  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ثؽلُ    25255225:  ربؼ٠ص ، 355  2523/  8/  25 ززٝ قبؼٜ 2518/  8/  21 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ قبِٟ ِسّٛظ ِسّع -  28

28631 

    25255228:  ربؼ٠ص ، 361  2524/  8/ 13 ززٝ قبؼٜ 2518/  8/  14 - ج  ٚنؽوب٘ب ػجعاٌّإِٓ ِسّع خػبئه -  29

2342   ثؽلُ  

  2524/  8/ 13 ززٝ قبؼٜ 2518/  8/  14 - ج  نؽوبئٙب ٚ اٌسفٕبٜٚ ػجعاٌّإِٓ ِسّع ٚفبء/  اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  30

2342   ثؽلُ    25255228:  ربؼ٠ص ، 361  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ث١غ    

ــــــــــــــــــــــ       


