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 . إٌػبغ 

 . االضُ ٚاٌطّخ 

 . ٔٛع اٌػروخ 

 غروبد : اٌزدبرٜ اٌطدً رؼع٠الد -3

 . اٌّسٛ ٚاٌػؽت 

 . راش اٌّبي 

 . ْاٌؼٕٛا 
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أفراظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اظبءح ػٓ 15511 ثرلُ 25255225 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ز١ٕر ِصؽفٝ ِسّع خّبي ِسّع -  1

ز١ٕر ِصؽفٝ ِسّع خّبي ِسّع/ ٍِه االغرف ِطدع ظ اٌطبٔىخ:  ثدٙخ ، زفالد  

 ٚث١غ ردبرٖ ػٓ 15513 ثرلُ 25255211 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌسدبر زفٕٝ ِسّع ضؼ١ع -  2

اٌعٌزب ٚغرة ٚضػ ِؽبزٓ غروخ/ ٍِه اٌّع٠ٕٗ ِدٍص ضٍف اٌّروسٜ اٌّطزػفٝ غبرع 5:  ثدٙخ ، اٌعل١ك ٚرٛز٠غ  

 ٚص١بٔٗ رٛر٠عاد ػٓ 15511 ثرلُ 25255254 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاٌؼبؼٝ ضؼ١ع ِسّع -  3

ازّع ػجعاٌؼبؼٝ ضؼ١ع/ ٍِه - ضٍف ػجعاٌفزبذ اٌسبج ظ ِٓ ِزفرع ػبؼف ظ اٌمٍح - اٌؼدّٝ زٛض:  ثدٙخ ، وٙر١ِٚىب١ٔى١خ  

 ردبرح ػٓ 15511 ثرلُ 25255252 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ثٍر ٔجٜٛ اثرا١ُ٘ ػصبَ ازّع -  4

ؼٕؽبٜٚ ث١ِٛٝ زطٓ/ ٍِه اٌؼس٠س ػجع ازّع اٌجؽً ظ اٌطبٔىخ:  ثدٙخ ، اٌٍسبَ ٌٛازَ  

 ث١غ ػٓ 15511 ثرلُ 25255252 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ٠ٛضف ِسّع ِسّع ِصؽفٝ ٠طر٠خ -  5

 ِسّع ِصؽفٝ ٠طر٠ٗ/ ٍِه االصفر اٌدجً - ِفزبذ صبثر ػّبرٖ ثدٛار اٌّرج - اٌطبٔىخ غبرع:  ثدٙخ ، ٚاضفٕح رٕد١ع ِطزٍسِبد

 ِسّع

 ِىزت ػٓ 15512 ثرلُ 25255212 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  زطٓ ػجعاٌٍؽ١ف زطٓ اغرف -  6

ثبغب ػٍٝ ػجعٖ ٌٛزٖ/  ٍِه  اثٛزػجً اٌجسر ظ:  ثدٙخ ، ِساظاد ٚظضٛي رٛر٠عاد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 15515 ثرلُ 25255253 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِسّع ػٍٝ ػجعاٌٛ٘بة صفٛد -  7

ِسّع ػٍٝ ػجعاٌٛ٘بة/ ٍِه اٌطرخبٔٝ. ظ:  ثدٙخ  

 25255211 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌصس١ٗ االظٚاد ٚرٛر٠ع ٌزدبرح ػجعاٌؼظ١ُ صجسٝ ِىزت -  8

 ازّع/ ٍِه( 13) ِسً اٌؼرة ػس ِٛي( 2) ِس١ٍٗ اٌثبٔٝ اٌسٝ:  ثدٙخ ، صس١ٗ اظٚاد ٚرٛر٠ع ردبرح ِىزت ػٓ 15511 ثرلُ

زطٓ اضّبػ١ً ٠س١ٝ  

   ــــــــــــــــــــــ  

غروبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١عد 155555.555   ِبٌٙب ،رأش   اٌؼمبرٜ ٚاالضزثّبر اٌّمبٚالد  ،  غروخ   ٚغر٠ىٗ ضالِٗ اهلل ػجع ِسّع ِصؽفٝ -  1

 ثٍٛن ِزر 155 اي زٝ االرظٝ اٌعٚر 1 رلُ غمخ:  ثدٙخ ، اٌؼمبرٜ ٚاالضزثّبر اٌّمبٚالد ػٓ ، 15515 ثرلُ 25255213

3 لؽؼخ 11516  

 اٌّؼٍمٗ ٚاالضمف ثٛرظ اٌدجص ِدبي فٝ ٚاٌّمبٚالد ٚاٌزٛر٠عاد ٚاٌزدبرح اٌع٠ىٛر ثبػّبي اٌم١بَ  ،  غروخ   ٚغر٠ىٗ ػٍٝ ازّع -  2

 ٚاٌزٛر٠عاد ٚاٌزدبرح اٌع٠ىٛر ثبػّبي اٌم١بَ ػٓ ، 15514 ثرلُ 25255211 فٝ ،ل١عد 155555.555   ِبٌٙب ،رأش  

 اٌطىٕٝ ِسّع ثرج 1 رلُ ثبٌؼمبر االرظٝ ثؼع اٌزبضغ اٌعٚر 26 ّٔرح:  ثدٙخ ، اٌّؼٍمٗ ٚاالضمف ثٛرظ اٌدجص ِدبي فٝ ٚاٌّمبٚالد

اٌمٍح -  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراظ اٌزدبرٜ اٌطدً رؼع٠الد     
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػؽت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غؽت/ِسٛ رُ   25255253 ربر٠ص ٚفٝ ،   5641:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػّبرٖ زطٓ اٌّد١ع ػجع ِسّع ػصبَ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن ثطجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً  

 غؽت/ِسٛ رُ   25255253 ربر٠ص ٚفٝ ،   15531:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌجزبرٛٔٝ ػجعاٌغٕٝ ػجعاٌصّع ػبظي   - 2

ٔٙبئ١آ اٌزدبرٖ ررن  اٌطدً  

 غؽت/ِسٛ رُ   25255255 ربر٠ص ٚفٝ ،   15315:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌػ١ّٝ ٔبصر ازّع زطٕٝ صالذ   - 3

ٔٙبئ١آ اٌزدبرٖ ررن  اٌطدً  

  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ   25255255 ربر٠ص ٚفٝ ،   2511:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  خجر اهلل ػجع زّعاهلل ِسّٛظ   - 4

ٔٙبئ١آ اٌزدبرٖ ررن  

 غؽت/ِسٛ رُ   25255212 ربر٠ص ٚفٝ ،   331:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌدًّ ظر٠ٚع اٌط١ّغ ػجع ِسّٛظ   - 5

اٌزبخر ٚفبٖ ثطجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً  

  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ   25255213 ربر٠ص ٚفٝ ،   2513:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌؽسبٚٞ اثرا١ُ٘ ضبٌُ ػّبظ   - 6

ٚاٌفرع ٌٍرئ١طٝ ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن رُ  

  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ   25255213 ربر٠ص ٚفٝ ،   2513:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌؽسبٚٞ اثرا١ُ٘ ضبٌُ ػّبظ   - 7

ٔٙبئ١آ اٌزدبرٖ ررن  

   25255216 ربر٠ص ٚفٝ ،   15155:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌّمصٛظ ػجع اٌّمصٛظ ػجع اٌرضٛي ػجع ِصؽفٟ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن ثطجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ  

  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ   25255211 ربر٠ص ٚفٝ ،   13151:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ض١ٍُ اٌسط١ٕٝ ازّع ٘بٔٝ   - 9

ٔٙبئ١آ اٌزدبرٖ ٚررن اٌفرع اٌغبء  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأش     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255253 ، ربر٠ص ٚفٟ  13655 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ثط١ذ اثرا١ُ٘ ٔؼ١ُ ِّعٚذ -  1

خ١ٕٗ  4555555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255253 ، ربر٠ص ٚفٟ  15554 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ِسّع ض١ع ازّع ػّرٚ -  2

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255251 ، ربر٠ص ٚفٟ  14522 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ِسّع ضالَ ض١ٍّبْ صالذ -  3

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255215 ، ربر٠ص ٚفٟ  11315 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  زطٓ ػٍٝ ِسّع ِصؽفٝ ِسّع -  4

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255211 ، ربر٠ص ٚفٟ  1651 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  زط١ٓ ػٛض ِٙعٜ زط١ٓ -  5

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255216 ، ربر٠ص ٚفٟ  1455 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ِسّع اٌط١ّغ ػجع ازّع ٚالء -  6

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255212 ، ربر٠ص ٚفٟ  12652 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ِسّع زّٛظح اٌطالَ ػجع زطٓ -  7

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255212 ، ربر٠ص ٚفٟ  1251 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ِصؽفٝ رٛف١ك ض١ع ضبِٝ -  8

خ١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255212 ، ربر٠ص ٚفٟ  1415 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ػٍٝ اثرا١ُ٘ ازّع اٌالٖ ػجع اثرا١ُ٘ -  9

خ١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

 اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255223 ، ربر٠ص ٚفٟ  15442 رلُث ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ض١ًٍ ِسّعغجبغٟ ضؼ١ع ظ١بء ِسّع -  10

خ١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،    

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255223 ، ربر٠ص ٚفٟ  14162 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  اضؼع ظ١ف ض١ّر ِسطٓ -  11

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  25255224 ، ربر٠ص ٚفٟ  13651 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  زّبظ صع٠ك اٌػىٛر ػجع صع٠ك -  12

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255252 ربر٠ص ٚفٟ 15511    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٠ٛضف ِسّع ِسّع ِصؽفٝ ٠طر٠خ -  1

ِسّع ِسّع ِصؽفٝ ٠طر٠ٗ/ ٍِه االصفر اٌدجً - ِفزبذ صبثر ػّبرٖ ثدٛار اٌّرج - اٌطبٔىخ غبرع ،:   اٌـزؤغ١ر ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255252 ربر٠ص ٚفٟ 15511    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ثٍر ٔجٜٛ اثرا١ُ٘ ػصبَ ازّع -  2

ؼٕؽبٜٚ ث١ِٛٝ زطٓ/ ٍِه اٌؼس٠س ػجع ازّع اٌجؽً ظ اٌطبٔىخ ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255253 ربر٠ص ٚفٟ 1453    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، خرخص رزق غٛلٝ ٚخ١ٗ -  3

 غٛلٝ ٚخ١ٗ/ ثٍّه - اٌطصٛؼ - اٌؼس٠س ػجع اٌسبج اٚالظ ظ إٌٛارح ػسثخ - ا١ٌٌٛع ثٓ ضبٌع ظ1/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤغ١ر

خرخص رزق  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255253 ربر٠ص ٚفٟ 15515    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ػٍٝ ػجعاٌٛ٘بة صفٛد -  4

ِسّع ػٍٝ ػجعاٌٛ٘بة/ ٍِه اٌطرخبٔٝ. ظ ،:   راٌـزؤغ١  



 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

: اٌـزؤغ١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255254 ربر٠ص ٚفٟ 15511    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌؼبؼٝ ضؼ١ع ِسّع -  5

ازّع ػجعاٌؼبؼٝ ضؼ١ع/ ٍِه - ضٍف ػجعاٌفزبذ اٌسبج ظ ِٓ ِزفرع ػبؼف ظ اٌمٍح - اٌؼدّٝ زٛض ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255255 ربر٠ص ٚفٟ 15115    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، خرخص ثػبٜ ٔبخٝ راِٟ -  6

ِٕصٛر ربِر رِٚبٔٝ/ ٍِه رِٚبٔٝ زبرح اٌسٔب١ٔرٜ ررػخ اضر اٌطصٛؼ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255251 ربر٠ص ٚفٟ 14522    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ضالَ ض١ٍّبْ صالذ -  7

اثرا١ُ٘ ازّع ِسّع/  ثٍّه االصفر اٌدجً ِٕػ١خ ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255211 ربر٠ص ٚفٟ 15513    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌسدبر زفٕٝ ِسّع ضؼ١ع -  8

اٌعٌزب ٚغرة ٚضػ ِؽبزٓ غروخ/ ٍِه اٌّع٠ٕٗ ِدٍص ضٍف اٌّروسٜ اٌّطزػفٝ غبرع 5 ،:   اٌـزؤغ١ر   

 رُ 25255211 ربر٠ص ٚفٟ 14215    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١را١ِه ٌزدبرح رٛف١ك ِسّٛظ ضبٌع ِسّٛظ ِؤضطخ -  9

 غؽت ِغ -16135 ثرلُ اٌّم١ع رٛف١ك ِسّٛظ ضبٌع/ ثٍّه ٘الي وفر/ ثبٌؼٕٛاْ فرع افززبذ ،:   اٌـزؤغ١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 اٌفرع

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255213 ربر٠ص ٚفٟ 2513    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌؽسبٚٞ اثرا١ُ٘ ضبٌُ ػّبظ -  10

اٌفرع اٌغبء ،:   اٌـزؤغ١ر  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255216 ربر٠ص ٚفٟ 11231    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، خرخص ٚاصف اهلل ػجع ِعزذ -  11

خرخص ٚاصف اهلل ػجع ِعزذ/  ٍِه زػجً اثٛ اٌجٙٛاغٝ ارض اٌسِبَ ضبرج زٛض/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤغ١ر ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255216 ربر٠ص ٚفٟ 15516    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػثّبْ زطٓ ػثّبْ اغرف -  12

ٌٍى١ّب٠ٚبد اثٛزػجً غروخ/ ٍِه اال٘راَ غروخ ثدٛار اٌجٍع اثٛزػجً ٝاٌؼِّٛ اٌػبرع 11 َ ق ،:   اٌـزؤغ١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255212 ربر٠ص ٚفٟ 12652    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع زّٛظٖ ػجعاٌطالَ زطٓ -  13

ِسّع زّٛظٖ ػجعاٌطالَ زطٓ/ ثٍّه اٌصسٝ اٌصرف ظ ِغ ػٍٝ ثٓ اٌسطٓ. ظ اٌطصٛؼ ،:   اٌـزؤغ١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255212 ربر٠ص ٚفٟ 15512    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زطٓ ػجعاٌٍؽ١ف زطٓ اغرف -  14

ثبغب ػٍٝ ػجعٖ ٌٛزٖ/  ٍِه  اثٛزػجً اٌجسر ظ ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255212 ربر٠ص ٚفٟ 12652    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع زّٛظح اٌطالَ ػجع زطٓ -  15

 ِسّع زّٛظٖ ػجعاٌطالَ زطٓ/ ٍِه اٌصسٝ اٌصرف. ظ ِغ ػٍٝ ثٓ اٌسطٓ. ظ اٌطصٛؼ/ ثبٌؼٕٛاْ فرع إفززبذ ،:   اٌـزؤغ١ر

12652 ربثغ ثرلُ ٚاٌّم١ع 2525/2/12 ف255ٝ ثرلُ اٚظع  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255212 ربر٠ص ٚفٟ 1251    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِصؽفٝ رٛف١ك ض١ع ضبِٝ -  16

 اٌّٛث١ٍب ٚث١غ إٌّسٌٝ االثبس/ ثٕػبغ - اهلل فزر ا١ِٓ فزسٝ/ ٍِه اٌغٛرارٜ ٠ّٓ فزسذ. ظ/ ثبٌؼٕٛاْ أضر رئ١طٝ إفززبذ ،:   اٌـزؤغ١ر

ؼٛش ردبرٜ ضدً        ثرلُ ٚاٌّم١عر             فٝ      ثرلُ اٚظع  

 25255211 ربر٠ص ٚفٟ 15511    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌصس١ٗ االظٚاد ٚرٛر٠ع ٌزدبرح ػجعاٌؼظ١ُ صجسٝ ِىزت -  17

زطٓ اضّبػ١ً ٠س١ٝ ازّع/ ٍِه( 13) ِسً اٌؼرة ػس ِٛي( 2) ِس١ٍٗ اٌثبٔٝ اٌسٝ ،:   اٌـزؤغ١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255211 ربر٠ص ٚفٟ 11555    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌػبِٝ ِسّع ِصٍر صالذ -  18

ِسّع ِصٍر صالذ/ ٍِه اٌجٍع اثٛزػجً االث١ط ػسثخ اٌفزر ِطدع ظ/  ١ٌصجر اٌؼٕٛاْ رصس١ر ،:   اٌـزؤغ١ر   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255225 ربر٠ص ٚفٟ 15511    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ز١ٕر ِصؽفٝ ِسّع خّبي ِسّع -  19

ز١ٕر ِصؽفٝ ِسّع خّبي ِسّع/ ٍِه االغرف ِطدع ظ اٌطبٔىخ ،:   اٌـزؤغ١ر صفٚ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌػبغ  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼع٠ً:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 13411   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ثػبٞ ػس٠س ثػبٞ -  1

خب٘سح ِالثص ث١غ/  اٌٝ إٌػبغ  

،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255211ُ ربر٠ص ٚفٟ 14222   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِع٠ٕٗ ٔصر اٌرازق ػجع ٔصر ِسّع -  2

االراظٝ ٚرمط١ُ ردبرح/  اٌٝ إٌػبغ رؼع٠ً:  اٌزؤغ١ر ٚصف  

:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255213ُ ربر٠ص ٚفٟ 2141   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، فبرش اٌّد١ع ػجع ض١ع -  3

اٌجٕبء ِٚٛاظ ٚاالضّٕذ اٌسع٠ع ردبرح/  اٌٝ إٌػبغ رؼع٠ً  

 ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255213ُ ربر٠ص ٚفٟ 15654   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػٍٝ اٌغفبر ػجع فزسٝ ضبِٝ -  4

االٔزرٔذ ػعا ف١ّب اٌؼبِٗ ٚاٌزٛر٠عاد اٌؼبزٌٗ اٌّٛاظ ردبرح/ اٌٝ إٌػبغ رؼع٠ً:  اٌزؤغ١ر  

 ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255212ُ ربر٠ص ٚفٟ 12652   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع زّٛظح اٌطالَ ػجع زطٓ -  5

ٚاٌؽؼ١ّٗ اٌفٛي ٚرد١ٙس ٌزسع١ر ِؽجص/ اٌٝ ٔػبغ إظبفخ:  اٌزؤغ١ر  

:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255225ُ ربر٠ص ٚفٟ 15611   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع ػٍٝ وّبي ػٍٝ -  6

اٌؼطىر٠ٗ اٌّالثص ٚرٛر٠ع االٔزرٔذ ضعِبد ا ػع ف١ّب)  ِسبخر ٚرؤخ١ر ٚاضزغالي ػ١ِّٛٗ رٛر٠عاد/ اٌٝ إٌػبغ رؼع٠ً ) 

 ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ُر25255224 ربر٠ص ٚفٟ 1414   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ص١بَ ِصؽفٝ ض١ع اٌجبة فزر غؼجبْ -  7

١ِىب١ٔى١خ ضراؼخ ٚرغخ/  إٌػبغ اٌٝ ٠عبف:  اٌزؤغ١ر  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػروخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255252ُ ربر٠ص ٚفٟ 15511   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ثٍر ٔجٜٛ اثرا١ُ٘ ػصبَ ازّع -  1

ضبؼ: اٌزؤغ١ر  

 ٚصف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255212ُ ربر٠ص ٚفٟ 12652   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع زّٛظٖ ػجعاٌطالَ زطٓ -  2

ضبؼ: اٌزؤغ١ر  

،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 15515   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ػٍٝ ػجعاٌٛ٘بة صفٛد -  3

ضبؼ: اٌزؤغ١ر ٚصف  

،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255252ُ ربر٠ص ٚفٟ 15511   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٠ٛضف ِسّع ِسّع ِصؽفٝ ٠طر٠خ -  4

ضبؼ: اٌزؤغ١ر ٚصف  

 ر25255211ُ ربر٠ص ٚفٟ 15511   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌصس١ٗ االظٚاد ٚرٛر٠ع ٌزدبرح ػجعاٌؼظ١ُ صجسٝ ِىزت -  5

ضبؼ: اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً  

 ٚصف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255254ُ ربر٠ص ٚفٟ 15511   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌؼبؼٝ ضؼ١ع ِسّع -  6

ضبؼ: اٌزؤغ١ر  

 ٚصف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255216ُ ربر٠ص ٚفٟ 15516   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػثّبْ زطٓ ػثّبْ اغرف -  7

ضبؼ: اٌزؤغ١ر  



 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

،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255225ُ ربر٠ص ٚفٟ 15511   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ز١ٕر ِصؽفٝ ِسّع خّبي ِسّع -  8

ضبؼ: اٌزؤغ١ر ٚصف  

،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255212ُ ربر٠ص ٚفٟ 15512   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زطٓ ػجعاٌٍؽ١ف زطٓ اغرف -  9

ضبؼ: اٌزؤغ١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر25255211ُ ربر٠ص ٚفٟ 15513   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌسدبر زفٕٝ ِسّع ضؼ١ع -  10

ضبؼ: اٌزؤغ١ر  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّخ االضُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِروس/ اٌٝ اٌزدبر٠خ اٌطّخ رؼع٠ً: اٌٝ 13422 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر ر25255215ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  1

ِٚطزٍسِبرٙب ا١ٌٙعر١ٌٚه ٌٍطراؼ١ُ اٌّصؽفٝ    

 اٌّع٠ٕخ/  اٌٝ اٌزدبر٠خ اٌطّخ رؼع٠ً: اٌٝ 14222 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر ر25255211ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  2

االراظٝ ٚرمط١ُ ٌزدبرح إٌّٛرح    

 ٚاالضّٕذ اٌسع٠ع ٌزدبرح ضز١ً فبرش: اٌٝ 2141 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر ر25255213ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  3

اٌجٕبء ِٚٛاظ    

 ٌٍّٛاظ اٌفزر/ اٌٝ اٌزدبر٠ٗ اٌطّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 15654 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر ر25255213ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  4

اٌؼبِٗ ٚاٌزٛر٠عاد اٌؼبزٌٗ    

 ازّع ازّع اِبي/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً: اٌٝ 1114 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر ر25255213ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  5

   ػرفٗ

 ِؤضطخ/ اٌٝ اٌزدبر٠ٗ اٌطّٗ إظبفخ: اٌٝ 15411 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر ر25255211ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  6

اٌسعاظٖ ألػّبي ضز١ً اٌدجالٜٚ    

 اٌسر١ِٓ/ اٌٝ اٌزدبر٠ٗ اٌطّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 15611 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر ر25255225ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  7

ِسبخر ٚرؤخ١ر ٚاضزغالي اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍزٛر٠عاد    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األغطبؼ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

غروبد اٌزدبرٜ اٌطدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػؽت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربر٠ص ٚفٝ ،   6111:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  رعبِٓ غروخ ،(   ٚغر٠ىٗ ض١رٜ)  ٍِٚسمبرٙب اٌصٕبػ١ٗ إٌّظفبد ٌزدبرٖ اٌجؽً   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن ثطجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ   25255256  

 رُ   25255223 ربر٠ص ٚفٝ ،   14625:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ثط١ؽخ رٛص١خ ،  ٚغر٠ىٗ رثبع ػٍٝ ضبٌُ ِسّع صجسٝ   - 2

ٔٙبئ١ب ٚرصف١زٙب اٌػروخ فطص ثطجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً غؽت/ِسٛ  

 غؽت/ِسٛ رُ   25255226 ربر٠ص ٚفٝ ،   1261:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  رعبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ ضالِٗ ِسّع ِسّٛظ ِسّع   - 3

ٔٙبئ١ب ٚرصف١زٙب اٌػروخ فطص ثطجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً  

 رُ   25255226 ربر٠ص ٚفٝ ،   2562:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ثط١ؽخ رٛص١خ ،  ٚغر٠ىٗ اٌرفبػٟ ِسّع رفبػٟ ِسّع   - 4

ٔٙبئ١ب ٚرصف١زٙب اٌػروخ ٌفطص اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً غؽت/ِسٛ  

 ربر٠ص ٚفٝ ،   2562:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ثط١ؽخ رٛص١خ ،  ٚغروبٖ اٌؼرثٟ رخت اٌىبٚرػٛن ٌزص١ٍر اٌطٛثر اٌٛرغٗ/رؼع٠ً   - 5

ٔٙبئ١ب ٚرصف١زٙب اٌػروخ ٌفطص اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ   25255226  

 رُ   25255226 ربر٠ص ٚفٝ ،   2562:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  رعبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ اٌرفبػٟ ِسّع رفبػٟ ِسّع   - 6

ٔٙبئ١ب ٚرصف١زٙب اٌػروخ ٌفطص اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً غؽت/ِسٛ  

 ربر٠ص ٚفٝ ،   2562:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  رعبِٓ غروخ ،  ٚغروبٖ اٌؼرثٟ رخت اٌىبٚرػٛن ٌزص١ٍر اٌطٛثر اٌٛرغٗ/رؼع٠ً   - 7

ٔٙبئ١ب ٚرصف١زٙب اٌػروخ ٌفطص اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌطدً غؽت/ِسٛ رُ   25255226  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌّبي رأش      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١ؽخ رٛص١خ ٚغر٠ىٗ زطٓ ِسّع/  اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  1

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١ؽخ رٛص١خ ٚغروبٖ رغبظ اٌغفبر ػجع -  2

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١ؽخ رٛص١خ ٚغر٠ىٗ رغبظ ػجعاٌغفبر -  3

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

 رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١ؽخ رٛص١خ ٚغر٠ىٗ زطٓ ِسّع/  اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  4

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١ؽخ رٛص١خ ٚغروبٖ رغبظ اٌغفبر ػجع -  5

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١ؽخ رٛص١خ ٚغر٠ىٗ رغبظ ػجعاٌغفبر -  6

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

 رؼع٠ً رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغر٠ىٗ زطٓ ِسّع/  اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  7

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي رأش   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغروبٖ رغبظ اٌغفبر ػجع -  8

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255253،   ربر٠ص ٚفٟ 14135، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغر٠ىٗ رغبظ ػجعاٌغفبر -  9

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف   

   ربر٠ص ٚفٟ 15426، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغر٠ىٗ ِعثٌٛٝ ِسّع ور٠ُ/ ٌزصجر ٌٍػروٗ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  10

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255212،   

 رأش رؼع٠ً رُ 25255212،   ربر٠ص ٚفٟ 15426، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغر٠ىٗ زّعاْ ػٍٝ اثٛاٌؼال ور٠ُ -  11

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي   

 ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255213،   ربر٠ص ٚفٟ 15122، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغروبٖ اٌسدبر -  12

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر   

 رؼع٠ً رُ 25255213،   ربر٠ص ٚفٟ 15122، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ر٠ىٗٚغ اٌسدبر/ اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  13

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي رأش   

 ٚفٟ 14214، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغر٠ى١ٗ ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘/  اٌٝ ٌٍػروٗ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  14

خ١ٕٗ  655555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255225،   ربر٠ص   

 رأش رؼع٠ً رُ 25255225،   ربر٠ص ٚفٟ 14214، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ اٌس٠ٕٝ رِعبْ ٚ ضرار إثرا١ُ٘ -  15

خ١ٕٗ  655555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفٟ 14214، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغر٠ى١ٗ ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘/  اٌٝ ٌٍػروٗ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  16

خ١ٕٗ  655555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 25255225،   ربر٠ص   

 رأش رؼع٠ً رُ 25255225،   ربر٠ص ٚفٟ 14214، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ اٌس٠ٕٝ رِعبْ ٚ ضرار إثرا١ُ٘ -  17

خ١ٕٗ  655555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي   

 رأش رؼع٠ً رُ 25255225،   ربر٠ص ٚفٟ 15526، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  رعبِٓ غروخ ٚغروبٖ ػجعاهلل ِسّٛظ اثٛإٌدبٖ ٘بغُ -  18

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب رأش ١ٌصجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚصف،  اٌّبي   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌـزؤغ١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25255213 ربر٠ص ٚفٟ 15122    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، رعبِٓ غروخ ، ٚغروبٖ اٌسدبر -  1

 ٚل١ع  2525/2/13 فٝ 452 ثرلُ اٚظع ٚلع ثعر ِع٠ٕخ فعاْ 155 اٌصٕبػ١خ إٌّؽمخ 323 اٌمؽؼخ/  ثبٌؼٕٛاْ ٌٍػروخ فرع افززبذ ، 

اٌؼجٛر ردبرٜ ضدً 26611 ثرلُ   

 رؼع٠ً رُ 25255213 ربر٠ص ٚفٟ 15122    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، رعبِٓ غروخ ، ٚغر٠ىٗ اٌسدبر/ اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  2

 ثرلُ اٚظع ٚلع ثعر ِع٠ٕخ فعاْ 155 اٌصٕبػ١خ إٌّؽمخ 323 اٌمؽؼخ/  ثبٌؼٕٛاْ ٌٍػروخ فرع افززبذ ،:   اٌـزؤغ١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

اٌؼجٛر ردبرٜ ضدً 26611 ثرلُ ٚل١ع  2525/2/13 فٝ 452   

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌػبغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  ثط١ؽخ رٛص١خ ، ٚغر٠ىٗ زطٓ ِسّع/  اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  1

 رٛص١خ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد اوططٛاراد

 ثط١ؽخ

 لؽبػبد اوططٛاراد ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  ثط١ؽخ رٛص١خ ، ٚغروبٖ رغبظ اٌغفبر ػجع -  2

ثط١ؽخ رٛص١خ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ  

 لؽبػبد اوططٛاراد ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  ثط١ؽخ رٛص١خ ، ٚغر٠ىٗ رغبظ ػجعاٌغفبر -  3

ثط١ؽخ رٛص١خ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ  

 ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  ثط١ؽخ رٛص١خ ، ٚغر٠ىٗ زطٓ ِسّع/  اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  4

 رٛص١خ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد اوططٛاراد

 ثط١ؽخ

 لؽبػبد اوططٛاراد ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  ثط١ؽخ رٛص١خ ، ٚغروبٖ رغبظ اٌغفبر ػجع -  5

ثط١ؽخ رٛص١خ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ  

 لؽبػبد اوططٛاراد ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  ثط١ؽخ رٛص١خ ، ٚغر٠ىٗ رغبظ ػجعاٌغفبر -  6

ثط١ؽخ رٛص١خ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ  



 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

 ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  رعبِٓ غروخ ، ٚغر٠ىٗ زطٓ ِسّع/  اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  7

 غروخ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد اوططٛاراد

 رعبِٓ

 لؽبػبد اوططٛاراد ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  رعبِٓ غروخ ، ٚغروبٖ رغبظ اٌغفبر ػجع -  8

رعبِٓ غروخ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ  

 لؽبػبد اوططٛاراد ٚردبرح اال١ٌَِٕٛٛ لؽبػبد ردبرح/  اٌٝ اٌػروخ غرض رؼع٠ً  رعبِٓ غروخ ، ٚغر٠ىٗ رغبظ ػجعاٌغفبر -  9

رعبِٓ غروخ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255253ُ ربر٠ص ٚفٟ 14135   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، اال١ٌَِٕٛٛ  

 ظائرٜ رر٠ىٛ ضبَ لّبظ ٚرص١ٕغ ث١غ/  ١ٌصجر اٌػروخ غرض ثٕع ِٓ االضز١راظ ٔػبغ اٌغبء  رعبِٓ غروخ ، ٚغروبٖ اٌسدبر -  10

رعبِٓ غروخ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255213ُ ربر٠ص ٚفٟ 15122   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ٚاٌزصع٠ر  

 ٚرص١ٕغ ث١غ/  ١ٌصجر وخاٌػر غرض ثٕع ِٓ االضز١راظ ٔػبغ اٌغبء  رعبِٓ غروخ ، ٚغر٠ىٗ اٌسدبر/ اٌٝ اٌػروٗ اضُ رؼع٠ً -  11

 غروخ:  اٌزؤغ١ر ٚصف،  إٌػبغ رؼع٠ً ر25255213ُ ربر٠ص ٚفٟ 15122   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ٚاٌزصع٠ر ظائرٜ رر٠ىٛ ضبَ لّبظ

 رعبِٓ

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػروخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّخ االضُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً: اٌٝ 15426 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزؤغ١ر رُ  رعبِٓ غروخ  25255211:  ربر٠ص فٝ  ،  -  1

ٚغر٠ىٗ ِعثٌٛٝ ِسّع ور٠ُ/ ٌزصجر ٌٍػروٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األغطبؼ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 ػٍٝ اثٛاٌؼال ور٠ُ/ اٌط١ع اٌػروٗ ِٓ ضرٚج:. 1خـ- ثبٌػروٗ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطب١ٔٓ ػٍٝ ِسّع -  1

 ظْٚ فمػ  ازّع ِعثٌٛٝ ِسّع ور٠ُ/  االٚي ٌٍؽرف ٌزصجر ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً:. 2خـ - اٌػروٗ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاضزالِٗ زّعاْ

15426   ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ،. اٌػروبء ِٓ غ١رٖ  

 ػٍٝ اثٛاٌؼال ور٠ُ/ اٌط١ع اٌػروٗ ِٓ ضرٚج:. 1خـ- ثبٌػروٗ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطب١ٔٓ ػٍٝ ِسّع -  2

 ظْٚ فمػ  ازّع ِعثٌٛٝ ِسّع ور٠ُ/  االٚي ٌٍؽرف ٌزصجر ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً:. 2خـ - اٌػروٗ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاضزالِٗ زّعاْ

15426   ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ،. اٌػروبء ِٓ غ١رٖ  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  3

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  4

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  5

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  6

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ جًل زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  7

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  8

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  9

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  10

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  11

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  12

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  طٓز ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  13

14214   ثرلُ    25255225  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  14

14214   ثرلُ    25255225  

 ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  15

14214   ثرلُ    25255225:   

 ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  16

14214   ثرلُ    25255225:   

 ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  17

14214   ثرلُ    25255225:   



 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

 ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  18

14214   ثرلُ    25255225:   

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  19

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر زياٌزٕب

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  20

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  21

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  22

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  23

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  24

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  25

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ جعاٌؼبيػ إثرا١ُ٘ -  26

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  27

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  28

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر



 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

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  29

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  30

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  31

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  32

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٍغ١رٌ اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  33

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ِٕفرظا ٚاٌزٛل١غ االظارح زك ٌٗ  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  34

 اٚ اٌج١غ ػعا ف١ّب ثبٌػروخ اٌطبؼ ٚاٌر٘ٓ االلزراض ٚزك اٌػ١ىبد ٚل١ط صرف زك ٌٚٗ اٌجٕٛن خ١ّغ ٚاِب زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 اٚ اٌزب١ِٕبد اٚ ٌٍغ١ر ضبصخ ِع١ٔٛ٠بد اٜ ػٓ ِطئ١ٌٛٓ اٌّزعب١ِٕٓ اٌػروبء ٚخ١ّغ وزبثخ اٌػروبء ثّٛافمخ إال ٠زُ ال ٌٍغ١ر اٌزٕبزي

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ رؤض١ص ربر٠ص ِٓ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ٚخ١ّغ اٌعرائت  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  35

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ عِسّ -  36

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  37

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  38

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  39

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  40

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  



 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

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  41

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  42

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  43

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  44

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ الِٗٚاضز ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  45

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 ِسّٛظ رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  46

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع  

 رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  47

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع ِسّٛظ  

 رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  48

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع ِسّٛظ  

 رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  49

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - ٝاٌس٠ٕ ِسّع ِسّٛظ  

 رِعبْ/ اٌط١ع اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج -   ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  50

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً زمٛلٗ وبفٗ ٚاضزالِٗ ثبٌػروخ ِٛصٝ غر٠ه - اٌس٠ٕٝ ِسّع ِسّٛظ  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  51  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  52  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  53  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي زط١ٓ ِسّع -  54  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  55  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  56  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  57  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  58  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  59  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  رعبِٓ غروخ  ضرار زطٓ ػجعاٌؼبي إثرا١ُ٘ -  60  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  61  

14214   ثرلُ    25255225:  صربر٠ ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِزعبِٓ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  زطٓ ػجعاٌؼبي اثرا١ُ٘ ازّع -  62  



 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

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  63  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  64  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  65  

14214   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، ثبٌػروخ ظضٛي  ِٛصٝ غر٠ه  رعبِٓ غروخ  اٌس٠ٕٝ ِسّع  ِسّٛظ  رِعبْ -  66  

:  ربر٠ص ، اٌػروخ لجً ِطزسمبرٗ وبفخ ٚاضزٍُ اٌػروخ ِٓ ضرٚج  ِزعبِٓ غر٠ه ضرٚج  رعبِٓ غروخ  ازّع ػجعاهلل ِدعٜ -  67

15526   ثرلُ    25255225  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ربر٠ص ، 141  2524/4/3 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/4/3-ج  ػرفٗ ازّع ازّع اِبي/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  1

1114   ثرلُ    25255253  

1114   ثرلُ    25255253:  ربر٠ص ، 141  2524/4/3 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/4/3-ج  ػرفٗ ِسّع ازّع ازّع اِبي -  2  

2511   ثرلُ    25255255:  ربر٠ص ، 151  2512/1/22-ج  خجر اهلل ػجع زّعاهلل ِسّٛظ -  3  

5552   ثرلُ    25255251:  ربر٠ص ، 161  2555/2/1-ج  ػبغٛر ِسّٛظ ِسّٛظ غف١ك -  4  

5552   ثرلُ    25255251:  ربر٠ص ، 162  2515/2/1-ج  ػبغٛر ِسّٛظ ِسّٛظ غف١ك -  5  

5552   ثرلُ    25255251:  ربر٠ص ، 163  2525/2/1 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2515/2/1-ج  ػبغٛر ِسّٛظ ِسّٛظ غف١ك -  6  

12645   ثرلُ    25255251:  ربر٠ص ، 165  2522/5/2 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2512/5/2 -ج  ٘بغُ وبًِ ض١ًٍ ِسّع -  7  

12645   ثرلُ    25255251:  ربر٠ص ، 151  2512/5/2 -ج  ٘بغُ وبًِ ض١ًٍ ِسّع -  8  

13215   ثرلُ    25255251:  ربر٠ص ، 165  2521/6/5 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2516/6/5 -ج  ػٕزر ِسّع ازّع ضِٛٗ -  9  

13242   ثرلُ    25255215:  ربر٠ص ، 161  2524/4/1 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/4/1-ج  اٌط١ع اثٛاٌمبضُ زط١ٓ -  10  



 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

13242   ثرلُ    25255215:  ربر٠ص ، 162  2514/4/1-ج  ط١عاٌ اثٛاٌمبضُ زط١ٓ -  11  

 ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ، 125  2525/52/16 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع  2525/52/16 -ج  خرخص ِٙبٚظ اضسبق ػبؼف -  12

  13445  

   ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ، 122  2523/5/2 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/5/2-ج  ضبٌُ إثرا١ُ٘ ػجعاٌطبٌك ػسد -  13

14351 

331   ثرلُ    25255212:  ربر٠ص ، 121  2556/53/22 -ج  اٌدًّ ظر٠ٚع اٌط١ّغ ػجع ِسّٛظ -  14  

331   ثرلُ    25255212:  ربر٠ص ، 115  2511/53/22 -ج  اٌدًّ ظر٠ٚع اٌط١ّغ ػجع ِسّٛظ -  15  

331   ثرلُ    25255212:  ربر٠ص ، 111  2516/53/22 -ج  اٌدًّ ظر٠ٚع اٌط١ّغ ػجع ِسّٛظ -  16  

2513   ثرلُ    25255213:  ربر٠ص ، 115  2511/1/13-ج  اٌؽسبٚٞ اثرا١ُ٘ ضبٌُ ػّبظ -  17  

   ثرلُ    25255216:  ربر٠ص ، 115  2524/15/4 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/15/4-ج  رؼ١ٍت اٌؼس٠س ػجع ِسّٛظ أزّع -  18

13365 

   ثرلُ    25255216:  ربر٠ص ، 111  2524/5/35 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/55/35 -ج  ػٛاظ ِسّع ِصٍر ِسّع -  19

1532 

   ثرلُ    25255216:  ربر٠ص ، 113  2525/52/15 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2525/52/15 -ج  ػٛظٖ ضبٌُ أزّع ٘الي -  20

14464 

   ثرلُ    25255216:  ربر٠ص ، 114  2521/53/22 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2516/53/22 -ج  غؼجبْ ازّع ِسّع ِصؽفٝ -  21

11252 

    25255212:  ربر٠ص ، 115  2524/15/24 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/15/24-ج  ػٍٝ اثرا١ُ٘ ازّع اٌالٖ ػجع اثرا١ُ٘ -  22

1415   ثرلُ  

1251   ثرلُ    25255212:  ربر٠ص ، 251  2552/11/5 -ج  ِصؽفٝ رٛف١ك ض١ع ضبِٝ -  23  

1251   ثرلُ    25255212:  ربر٠ص ، 252  2552/11/5 -ج  ِصؽفٝ رٛف١ك ض١ع ضبِٝ -  24  

1251   ثرلُ    25255212:  ربر٠ص ، 253  2512/11/5 -ج  ِصؽفٝ رٛف١ك ض١ع ضبِٝ -  25  

   ثرلُ    25255212:  ربر٠ص ، 254  2522/11/5 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2512/11/5 -ج  ِصؽفٝ رٛف١ك ض١ع ضبِٝ -  26

1251 

3112   ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ، 256  2524/55/12 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/55/12 -ج  ِسّع ؼٗ اٌع٠ٓ ػالء -  27  

 ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ، 252  2523/1/11 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/1/11-ج  ٘بغُ اٌس١ّع ػجع اِبَ ِسّٛظ ِدعٜ -  28

  1365  

13151   ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ، 212  2511/12/22-ج  ض١ٍُ اٌسط١ٕٝ ازّع ٘بٔٝ -  29  

   ثرلُ    25255211:  ربر٠ص ، 215  2522/6/12 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2512/56/12 -ج  ِسّع ِسّع أزّع رف١ك -  30

12612 

  25255225:  ربر٠ص ، 214  2525/53/16 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2525/53/16 -ج  اٌجبضػ ػجع اٌّدع اثٛ اهلل فزر ػصّذ -  31

1131   ثرلُ    



 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

   ثرلُ    25255223:  ربر٠ص ، 222  2524/1/25 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/1/25-ج  زٕب اثرا١ُ٘ صجرٜ اثرا١ُ٘ -  32

13113 

    25255223:  ربر٠ص ، 224  2525/51/13 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2515/1/13 -ج  ض١ًٍ ِسّعغجبغٟ ضؼ١ع ظ١بء ِسّع -  33

15442   ثرلُ  

15442   ثرلُ    25255223:  ربر٠ص ، 223  2515/51/13 -ج  ض١ًٍ ِسّعغجبغٟ ضؼ١ع ظ١بء ِسّع -  34  

   ثرلُ    25255223:  ربر٠ص ، 221  2521/6/5 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2516/6/5-ج  اٌػ١ّٝ ٔبصر ازّع زّعٜ ضبٌع -  35

11514 

   ثرلُ    25255223:  ربر٠ص ، 222  2525/15/24 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2515/15/24-ج  زطٓ ِسّٛظ ِسّع ٠س١ٝ -  36

15252 

   ثرلُ    25255223:  ربر٠ص ، 212  2524/54/21 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/4/21 -ج  اٌزّطبزٝ اٌط١ع ػٛض ِب٘ر -  37

1146 

4255   ثرلُ    25255223:  ربر٠ص ، 2511  2514/2/22-ج  ِسّع ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ -  38  

4255   ثرلُ    25255223:  ربر٠ص ، 211  2524/2/22 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/2/22-ج  ِسّع ِسّٛظ ّعِس ِسّٛظ -  39  

   ثرلُ    25255224:  ربر٠ص ، 231  2521/2/1 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2516/2/1-ج  زّبظ صع٠ك اٌػىٛر ػجع صع٠ك -  40

13651 

    25255224:  ربر٠ص ، 221  2523/15/11 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/15/11-ج  ص١بَ ِصؽفٝ ض١ع اٌجبة فزر غؼجبْ -  41

1414   ثرلُ  

1414   ثرلُ    25255224:  ربر٠ص ، 221  2513/15/11-ج  ص١بَ ِصؽفٝ ض١ع اٌجبة فزر غؼجبْ -  42  

   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 236  2525/11/6 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2515/11/6 -ج  ضالِٗ ِسّع ضالِٗ ضبٌع -  43

15231 

15231   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 235  2515/11/6-ج  ضالِٗ ِسّع ضالِٗ ضبٌع -  44  

   ــــــــــــــــــــــ  

غروبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  2525/1/25 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2525/1/25 -ج  ٚغروبٖ اٌؼعٌٝ ِسّع ٠بضر اٌزدبر٠خ ٚاٌزٛو١الد ٌألضزثّبر خ١ذ ضىبٜ -  1

14455   ثرلُ    25255255:  ربر٠ص ، 153  

   ثرلُ    25255256:  ربر٠ص ، 154  2556/11/21 -ج(   ٚغر٠ىٗ ض١رٜ)  ٍِٚسمبرٙب اٌصٕبػ١ٗ إٌّظفبد ٌزدبرٖ اٌجؽً -  2

6111 

   ثرلُ    25255256:  ربر٠ص ، 155  2511/11/21 -ج(   ٚغر٠ىٗ ض١رٜ)  ٍِٚسمبرٙب اٌصٕبػ١ٗ إٌّظفبد ٌزدبرٖ اٌجؽً -  3

6111 

   ثرلُ    25255256:  ربر٠ص ، 156  2516/11/21 -ج(   ٚغر٠ىٗ ض١رٜ)  ٍِٚسمبرٙب اٌصٕبػ١ٗ إٌّظفبد ٌزدبرٖ اٌجؽً -  4

6111 



 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

  ثرلُ    25255251:  ربر٠ص ، 151  2524/52/22 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2511/2/22 -ج  ٚغروبٖ لالظح اٌّالن ػجع اثرا١ُ٘ -  5

 4156  

:  ربر٠ص ، 251  2525/3/12 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع 2525/3/12-ج(   ٚغروبٖ زطٓ ِسّع اٌط١ع)  اٌّؼبظْ ٌعرفٍخ األضٖٛ وخ غر -  6

14414   ثرلُ    25255211  

14416   ثرلُ    25255225:  ربر٠ص ، 234  2525/3/25 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع2525/3/25  ٚغروبٖ خّبي ِسّع -  7  

1261   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 245  2512/6/15 -ج  ٚغر٠ىٗ ضالِٗ ِسّع ظِسّٛ ِسّع -  8  

 ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 241  2522/6/15 ززٝ ضبرٜ اٌم١ع  2512/6/15 -ج  ٚغر٠ىٗ ضالِٗ ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  9

  1261  

2562   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 232  2513/1/25-ج  ٚغر٠ىٗ اٌرفبػٟ ِسّع رفبػٟ ِسّع -  10  

   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 232  2513/1/25-ج  ٚغروبٖ اٌؼرثٟ رخت اٌىبٚرػٛن ٌزص١ٍر اٌطٛثر اٌٛرغٗ/رؼع٠ً -  11

2562 

2562   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 231  2511/1/25-ج  ٚغر٠ىٗ اٌرفبػٟ ِسّع رفبػٟ ِسّع -  12  

   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 231  2511/1/25-ج  ٚغروبٖ اٌؼرثٟ رخت اٌىبٚرػٛن زص١ٍرٌ اٌطٛثر اٌٛرغٗ/رؼع٠ً -  13

2562 

2562   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 232  2513/1/25-ج  ٚغر٠ىٗ اٌرفبػٟ ِسّع رفبػٟ ِسّع -  14  

   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 232  2513/1/25-ج  ٚغروبٖ اٌؼرثٟ رخت اٌىبٚرػٛن ٌزص١ٍر اٌطٛثر اٌٛرغٗ/رؼع٠ً -  15

2562 

2562   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 231  2511/1/25-ج  ٚغر٠ىٗ اٌرفبػٟ ِسّع رفبػٟ ِسّع -  16  

   ثرلُ    25255226:  ربر٠ص ، 231  2511/1/25-ج  ٚغروبٖ اٌؼرثٟ رخت اٌىبٚرػٛن ٌزص١ٍر اٌطٛثر اٌٛرغٗ/رؼع٠ً -  17

2562 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراظ ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

غروبد ر٘ٓ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

غروبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


