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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

   أفشاد ليٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21101121 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دشب ػثذاٌجٛاد ػٍٝ ػثذاٌفراح عّاح -  1

/  تٍّه اٌّغٍّيٓ اٌشثاْ تجٛاس ِىشس(  63)  ػماس - االراػح شاسع:  تجٙح ، داللح صاٌْٛ ػٓ 3131 تشلُ

 ِصغفٝ شذاخ صثاح

 21101114 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اٌثرأٛٔٝ اتشا٘يُ ِذّذ فىشٜ شؼثاْ -  2

 ػيذ ِذّذ ػٍٝ/  تٍّه اٌجيش شاسع 4 ػماس - اٌصٕاػيح إٌّغمح:  تجٙح ، ِيىأيىا ٚسشح ػٓ 3123 تشلُ

 اٌغيذ

 تشلُ 21101120 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ػثذاٌىشيُ ادّذ ِذّذ -  3

 تٛال االٔثا شاسع(  00)  سلُ ػماس - اٌؼثٛس ِٕغمح:  تجٙح ، ترشٌٚيح ٚخذِاخ ػِّٛيح ِماٚالخ ػٓ 3133

 ِذّذ ػثذاٌىشيُ ادّذ/  تٍّه

 3134 تشلُ 21101120 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اعّاػيً ِذّذ ادّذ ِشٖٚ -  4

 ػثذاٌغفاس ِثاسن ػثذاهلل/  تٍّه االذذاد شاسع:  تجٙح ، سجاٌٝ ِالتظ ػٓ

 2621 تشلُ 21101120 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  سِيظ سصق فّٙٝ عّيش -  5

 سصق فّٙٝ عّيش أغٛٔيٛط/  تٍّه اٌجٕيٕح شاسع:  تجٙح ، دشيّٝ وٛافيش ػٓ

 3135 تشلُ 21101131 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ٔصش ػثذاهلل ِذّذ تغٕد -  6

 اتٛاٌغؼٛد داِذ اٌغؼٛدٜ/  تٍّه اٌٛادٜ ِغاوٓ - اٌذشيح شاسع:  تجٙح ، تصشياخ ػٓ

 3136 تشلُ 21101131 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ػثذاٌثاسٜ داِذ خاٌذ -  3

 ِذّذ عؼذ عٙاَ/  تٍّه اٌصٕاػيح إٌّغمح:  تجٙح ، عّىشج ٚسشح ػٓ

 تشلُ 21101121 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػغااهلل دغٓ عؼذ سِضاْ -  8

 ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع. َ.  ج داخً ترشٌٚيح ٚخذِاخ ٚذٛسيذاخ ػِّٛيح ِماٚالخ ػٓ 3131

 ػغااهلل دغٓ عؼذ/  تٍّه(  2)  سلُ ػماس - عؼٛد اٌٍّه شاسع:  تجٙح ، اٌغيادح

 3133 تشلُ 21101131 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ دغيٓ ِذّٛد االدُ٘ -  0

 ػثذاهلل ِذّذ ػثذاهلل عيذ/  تٍّه االذٛتيظ خٍف:  تجٙح ، اعّٕد عٛب ِصٕغ ػٓ

 21101111 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  تغذادٜ اتٛاٌذغٓ ِذّذ ِصغفٝ -  11

/  تٍّه ٚاٌذغيٓ اٌذغٓ ِغجذ تجٛاس - اٌىّيٓ ػّاساخ خٍف:  تجٙح ، ِؼادْ خشاعح ٚسشح ػٓ 3124 تشلُ

 دفٕٝ ِذّذ عيذ

 تشلُ 21101128 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ِذّذ ِذّذ ايٙاب -  11

 دغٓ دسديشٜ فٛصٜ/  تٍّه(  21)  سلُ ػماس - اٌجٕيٕح شاسع:  تجٙح ، ٚخشدٚاخ جا٘ضج ِالتظ ػٓ 3132

 ( 2)  سلُ ِذً  -

 تشلُ 21101116 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اتٛاٌٍيً دِشأٝ ٛلٝدع ٔصشٖ -  12

 ادّذ ػثذاٌٛ٘اب دغٓ/  تٍّه ٌٍّالتظ اٌّايٓ ِذً اِاَ - اٌذشيح شاسع:  تجٙح ، ِٕضٌيح اجٙضج تيغ ػٓ 3120

 خٍيً

 3121 تشلُ 21101110 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اٌمالٜٚ ِذّذ عؼيذ ٘ثٗ -  13

 ِذّذ/  تٍّه ٌٚيٍح ٌيٍح اٌف لاػح تجٛاس(  10)  سلُ ػماس - اٌصٕاػيح إٌّغمح:  تجٙح ، تٛياخ ٚ دذايذ ػٓ

 ِصغفٝ لاعُ

 3121 تشلُ 21101110 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ دغيٓ تشواخ ٚفاء -  14

 ػثذاٌشديُ ادّذ دغٕٝ/  تٍّه ػثذٖ ِذّذ االِاَ ِذسعح تجٛاس - اٌّذغح شاسع:  تجٙح ، ػِّٛيح ِماٚالخ ػٓ

 تشلُ 21101116 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اتشا٘يُ ِذّذ عؼذ ادّذ ِذّذ -  15

 داِذ ػثذاٌؼاي ػٍٝ/  تٍّه اٌصٕاػيح إٌّغمح:  تجٙح ، تغاسياخ صيأح ٚسشح ػٓ 3118

 3113 تشلُ 21101116 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ادّذ ِذّٛد ادّذ ٔؼيّٗ -  16

/  تٍّه اٌؼثٛس ِذسعح خٍف - اٌّغادٓ شاسع 131 ػماس:  تجٙح ، ٚجذيذج ِغرؼٍّح عياساخ غياس لغغ تيغ ػٓ

 خٍف ِذّذ عؼيذ ٚسثح
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1260 تشلُ 21101116 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ػثاط فّٙٝ دّذٜ -  13

 ِثاسن اٌذيٓ ششف/  تٍّه 41 ػماس - اٌجٕيٕح شاسع:  تجٙح ، غزائٝ ٚآِ ِجّذاخ ػٓ

 تشلُ 21101111 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغٓ ذٛفيك ِذّذ اٌشيّاء -  18

 ِذّذ اعاِٗ/  تٍّه غاسب وّيٓ تجٛاس ٚدذج(  118) ػّاساخ(  118)  ػماس:  تجٙح ، تماٌح ػٓ 3116

 ِذّذ فىشٜ

 21101113 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغٓ ادّذ إٌصش عيف خيش فاعّٗ -  10

 - ساشذ شاسع(  10)  سلُ ػماس:  تجٙح ، ع. َ.  ج داخً وٙشِٚيىأيىيح ذٛسيذاخ ِىرة ػٓ 3125 تشلُ

 ػثّاْ ػثذاٌٍغيف ػثادٜ/  تٍّه إٌذاط ٚسشح خٍف

 تشلُ 21101110 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  خٍيفٗ ػٍٝ ِذّذ ِذّذ -  21

 ػٍٝ ِذّذ/  تٍّه اٌغيً تٍٛواخ اِاَ - اٌّخاصْ ذمغيُ:  تجٙح ، اٌثرشٌٚيح ٚاٌخذِاخ اٌخشدج ذجاسج ػٓ 3122

 خٍيفٗ

 21101110 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٛض اتٛاٌذغٓ جّاي اتٛاٌذغٓ -  21

 ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع.َ.ج داخً ٚعياساخ ترشٌٚيح ٚخذِاخ ػِّٛيح ِماٚالخ ػٓ 3123 تشلُ

 جٛ٘ش ِصغفٝ ٔثيً/  تٍّه وذيً ِاسود عٛتش تجٛاس - االراػح شاسع:  تجٙح ، اٌغيادح

 

 تشلُ 21101118 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ادّذ ػٍٝ ادّذ ػٍٝ ِشٖٚ -  22

 صفٛخ ايٍيا ويشٌظ ػُٕٙ ٔٛتش سؤٚف عٛعٓ/  ٚسثح/  تٍّه اٌرجاسٜ اٌّجّغ:  تجٙح ، ِفشٚشاخ ػٓ 3110

 21101113 فٝ ليذ ، 55111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اعّاػيً ادّذ ِصغفٝ ِذّٛد سأيا -  23

 ادّذ ِصغفٝ/  تٍّه اٌرجاسٜ اٌّجّغ تجٛاس - إٌض٘ح شاسع:  تجٙح ، ترشٌٚيح خذِاخ ِىرة ػٓ 3126 تشلُ

 ادّذ ػٍٝ

 1602 تشلُ 21101113 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ ٘شاَ -  24

 ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ عاسق/  تٍّه داسا ٚادٜ:  تجٙح ، دٚاجٓ ٚذغّيٓ ذشتيح ػٓ

   ــــــــــــــــــــــ  

   ششواخ ليٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ِاٌٙا ،سأط   ٚاٌثاسدج اٌغاخٕح اٌّششٚتاخ ٌرمذيُ ِمٙٝ  ،  ششوح   ػغشاْ ِذّذ ػضيضٖ ٚسثح/  ششوح -  1

:  تجٙح ، ٚاٌثاسدج اٌغاخٕح اٌّششٚتاخ ٌرمذيُ ِمٙٝ ػٓ ، 3128 تشلُ 21101115 فٝ ،ليذخ 1111.111

 ػٍٝ ِثاسن صالح/  تٍّه اٌضػفشأح - اٌغشيغ اٌغشدلح - اٌما٘شج عشيك

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفشاد اٌرجاسٜ اٌغجً ذؼذيالخ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌشغة - اٌّذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ   21101112 ذاسيخ ٚفٝ ،   2231:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ   - 1

 تراسيخ 5 سلُ ذاشيش تّٛجة  ٚٔشاعٗ ػٕٛأٗ ذؼذيً تؼذ االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

2110/11/12 

 ذُ   21101111 ذاسيخ ٚفٝ ،   810:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دّضٖ ػثذاٌذّيذ دّضٖ   - 2

 إٌشاط الػرضاي 2110/11/11 تراسيخ 1133 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

 اٌرجاسٜ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذُ   21101116 ذاسيخ ٚفٝ ،   2606:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِجٍٝ أٔجٍٝ أتٛاٌخيش عّغُ   - 3

 إٌشاط الػرضاي 2110/11/16 تراسيخ 1138 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

 اٌرجاسٜ

 ذُ   21101123 ذاسيخ ٚفٝ ،   2351:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ذٛفيك ِذّذ عؼذ ششيف   - 4

 إٌشاط الػرضاي 2110/11/23 تراسيخ 1130 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

 اٌرجاسٜ

 ذُ   21101128 ذاسيخ ٚفٝ ،   1412:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  اتٛتىش ػثذاٌذايُ عيذ سشا   - 5

 2110/11/28 تراسيخ 61 سلُ ذاشيش تّٛجة االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

 ذُ   21101131 ذاسيخ ٚفٝ ،   2250:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ػثذٖ ِيخائيً ِٕمشيٛط ٌٍٝ   - 6

 إٌشاط الػرضاي 2110/11/31 تراسيخ 1141 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

 اٌرجاسٜ

 ذُ   21101131 ذاسيخ ٚفٝ ،   2305:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّٛد شذاخ ادّذ جّاالخ   - 3

 إٌشاط الػرضاي 2110/11/31 تراسيخ 1141 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

 اٌرجاسٜ

 ذُ   21101131 ذاسيخ ٚفٝ ،   1532:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ػٍٝ ِصغفٝ ػغااهلل جيٙاْ   - 8

 إٌشاط الػرضاي 2110/11/31 تراسيخ 1142 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّاي سأط 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذؼذيً ذُ  21101112 ، ذاسيخ ٚفي  2231 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ -  1

  جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ سأط ٌيصثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚصف،  اٌّاي سأط

 ذؼذيً ذُ  21101112 ، ذاسيخ ٚفي  2231 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ -  2

  جٕيٗ  21111.111، ِاٌٗ سأط ٌيصثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚصف،  اٌّاي سأط

 ذؼذيً ذُ  21101123 ، ذاسيخ ٚفي  385 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  تشيش ِذشٚط صغٍٛي تٌٛظ -  3

  جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ سأط ٌيصثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚصف،  اٌّاي سأط

 ذؼذيً ذُ  21101128 ، ذاسيخ ٚفي  1412 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اتٛتىش ػثذاٌذايُ عيذ سشا -  4

  جٕيٗ  211111.111، ِاٌٗ سأط ٌيصثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚصف،  اٌّاي سأط

 ذؼذيً ذُ  21101131 ، ذاسيخ ٚفي  2655 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  خغاب اتٛعرٗ ِذّذ ادّذ -  5

  جٕيٗ  111111.111، ِاٌٗ سأط ٌيصثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚصف،  اٌّاي سأط

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذؼذيً ذُ 21101111 ذاسيخ ٚفي 3116    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ذٛفيك ِذّذ اٌشيّاء -  1

 ِذّذ اعاِٗ/  تٍّه غاسب وّيٓ تجٛاس ٚدذج(  118) ػّاساخ(  118)  ػماس ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ِذّذ فىشٜ

 ذؼذيً ذُ 21101112 ذاسيخ ٚفي 2231    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ -  2

 عيذ/  تٍّه اٌذشيح شاسع اٌٝ ػٕٛأٗ ذؼذيً تؼذ االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

  2110/1/2 تراسيخ ِٚالتظ ِٚٛويد عجاد ِغغٍح/  اٌٝ ٔشاعٗ ٚذؼذيً ادّذ ػاشٛس

 ذؼذيً ذُ 21101112 ذاسيخ ٚفي 2231    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ -  3

 ػٍٝ/  تٍّه االترذائيح اٌؼثٛس ِذسعح خٍف - اٌجيش شاسع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

  ِذّذ عؼذاٌذيٓ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذؼذيً ذُ 21101112 ذاسيخ ٚفي 2231    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ -  4

 ػاشٛسأدّذ عيذ/  تٍّه اٌذشيح شاسع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101112 ذاسيخ ٚفي 1068    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ِثاسن عالِٗ ِذّٛد -  5

 تجٛاس - غاسب تشاط اٌجٕيٕح شاسع اٌىائٓ اعّان ِذً/  ٔشاط ذاتغ فشع افرراح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 2118/12/1 ِٓ اػرثاسا ػثذاٌّمصٛد ايّاْ/  تٍّه اٌذيٓ صالح ِىرثح

 ذؼذيً ذُ 21101112 ذاسيخ ٚفي 1068    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ِثاسن عالِٗ ِذّٛد -  6

  ػثذاٌّمصٛد ايّاْ/  تٍّه اٌذيٓ صالح ِىرثح تجٛاس - اٌجٕيٕح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101116 ذاسيخ ٚفي 1260    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثاط فّٙٝ دّذٜ -  3

 ِجّذاخ/  ذجاسيح ٚتغّح غزائٝ ٚآِ ِجّذاخ/  ٔشاط اخش سئيغٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ششف/  تٍّه 41 سلُ تاٌؼماس اٌجٕيٕح شاسع اٌىائٓ الغيش جٕيٙا االف خّغح فمظ 5111 لذسٖ ِاي تشاط تذس

 ِثاسن اٌذيٓ

 ذؼذيً ذُ 21101116 ذاسيخ ٚفي 1260    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثاط فّٙٝ دّذٜ -  8

  ِثاسن اٌذيٓ ششف/  تٍّه 41 ػماس - اٌجٕيٕح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101116 ذاسيخ ٚفي 3113    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ِذّٛد ادّذ ٔؼيّٗ -  0

  خٍف ِذّذ عؼيذ ٚسثح/  تٍّه اٌؼثٛس ِذسعح خٍف - اٌّغادٓ شاسع 131 ػماس ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101116 ذاسيخ ٚفي 1005    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّذاْ ادّذ ِذّذ ِفيذٖ -  11

  ػثّاْ تذسٜ ِذّذ/  تٍّه اٌذشيح شاسع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذُ 21101116 ذاسيخ ٚفي 3118    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتشا٘يُ ِذّذ عؼذ ادّذ ِذّذ -  11

 داِذ ػثذاٌؼاي ػٍٝ/  تٍّه اٌصٕاػيح إٌّغمح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً

 ذؼذيً ذُ 21101118 ذاسيخ ٚفي 3110    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ػٍٝ ادّذ ػٍٝ ِشٖٚ -  12

  صفٛخ ايٍيا ويشٌظ ػُٕٙ ٔٛتش سؤٚف عٛعٓ/  ٚسثح/  تٍّه اٌرجاسٜ اٌّجّغ ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101110 ذاسيخ ٚفي 3122    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيفٗ ػٍٝ ِذّذ ِذّذ -  13

  خٍيفٗ ػٍٝ ِذّذ/  تٍّه اٌغيً تٍٛواخ اِاَ - اٌّخاصْ ذمغيُ ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذُ 21101110 ذاسيخ ٚفي 3123    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٛض اتٛاٌذغٓ جّاي اتٛاٌذغٓ -  14

  جٛ٘ش ِصغفٝ ٔثيً/  تٍّه وذيً ِاسود عٛتش تجٛاس - االراػح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً

 ذؼذيً ذُ 21101110 ذاسيخ ٚفي 3121    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌمالٜٚ ِذّذ عؼيذ ٘ثٗ -  15

 ِذّذ/  تٍّه ٌٚيٍح ٌيٍح اٌف لاػح تجٛاس(  10)  سلُ ػماس - اٌصٕاػيح إٌّغمح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

  ِصغفٝ لاعُ

 ذؼذيً ذُ 21101110 ذاسيخ ٚفي 3121    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ دغيٓ تشواخ ٚفاء -  16

  ػثذاٌشديُ ادّذ دغٕٝ/  تٍّه ػثذٖ ِذّذ االِاَ ِذسعح تجٛاس - اٌّذغح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذُ 21101111 ذاسيخ ٚفي 3124    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تغذادٜ اتٛاٌذغٓ ِذّذ ِصغفٝ -  13

 ِذّذ عيذ/  تٍّه يٓٚاٌذغ اٌذغٓ ِغجذ تجٛاس - اٌىّيٓ ػّاساخ خٍف ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً

  دفٕٝ

 ذؼذيً ذُ 21101113 ذاسيخ ٚفي 1602    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ ٘شاَ -  18

  ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ عاسق/  تٍّه داسا ٚادٜ ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101113 ذاسيخ ٚفي 1602    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ ٘شاَ -  10

/  تٍّه داسا ٚادٜ اٌىائٓ دٚاجٓ ٚذغّيٓ ذشتيح/  ٔشاط اخش سئيغٝ ِذً افراح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

  الغيش جٕيٙا االف خّغح فمظ 5111 لذسٖ ِاي ٚتشاط ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ عاسق

 21101113 ذاسيخ ٚفي 3125    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ادّذ إٌصش عيف خيش فاعّٗ -  21

 ػثادٜ/  تٍّه إٌذاط ٚسشح خٍف - ساشذ شاسع(  10)  سلُ ػماس ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ

  ػثّاْ ػثذاٌٍغيف

 21101113 ذاسيخ ٚفي 3126    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػيً ادّذ ِصغفٝ ِذّٛد سأيا -  21

 ػٍٝ ادّذ ِصغفٝ/  تٍّه اٌرجاسٜ اٌّجّغ تجٛاس - إٌض٘ح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ

  ادّذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21101114 ذاسيخ ٚفي 3123    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌثرأٛٔٝ اتشا٘يُ ِذّذ فىشٜ شؼثاْ -  22

  اٌغيذ ػيذ ِذّذ ػٍٝ/  تٍّه اٌجيش شاسع 4 ػماس - اٌصٕاػيح إٌّغمح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ

 ذُ 21101116 ذاسيخ ٚفي 3120    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتٛاٌٍيً دِشأٝ دعٛلٝ ٔصشٖ -  23

 ادّذ ػثذاٌٛ٘اب دغٓ/  تٍّه ٌٍّالتظ اٌّايٓ ِذً اِاَ - اٌذشيح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً

  خٍيً

 ذؼذيً ذُ 21101113 ذاسيخ ٚفي 110    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ادّذ فىشٜ ِذّٛد -  24

 ادالَ/  تٍّه عؼٛد اٌٍّه شاسع اٌىائٓ اعّان ِغؼُ/  ٔشاط ذاتغ فشع افرراح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

  2110/1/1 ِٓ اػرثاسا دسديش ِذّٛد ػاشٛس

 ذؼذيً ذُ 21101113 ذاسيخ ٚفي 110    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ادّذ فىشٜ ِذّٛد -  25

  دسديش ِذّٛد ػاشٛس ادالَ/  تٍّه عؼٛد اٌٍّه شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101121 ذاسيخ ٚفي 3131    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػغااهلل دغٓ عؼذ سِضاْ -  26

  ػغااهلل دغٓ عؼذ/  تٍّه(  2)  سلُ ػماس - عؼٛد اٌٍّه شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 21101121 ذاسيخ ٚفي 3131    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دشب ػثذاٌجٛاد ػٍٝ ػثذاٌفراح عّاح -  23

/  تٍّه اٌّغٍّيٓ اٌشثاْ تجٛاس ِىشس(  63)  ػماس - االراػح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ

  ِصغفٝ شذاخ صثاح

 ذؼذيً ذُ 21101128 ذاسيخ ٚفي 3132    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّذ ِذّذ ايٙاب -  28

 2)  سلُ ِذً  - دغٓ دسديشٜ فٛصٜ/  تٍّه(  21)  سلُ ػماس - اٌجٕيٕح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

) 

 ذؼذيً ذُ 21101128 ذاسيخ ٚفي 1412    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتٛتىش ػثذاٌذايُ عيذ سشا -  20

 - اٌرجاسٜ اٌّجّغ اٌىائٓ  اعريشاد ِىرة/  ٔشاط االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 عٍيُ ادّذ دغاَ/  تٍّه اٌّصٕٛػاخ تيغ ششوح خٍف

 ذؼذيً ذُ 21101120 ذاسيخ ٚفي 3133    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثذاٌىشيُ ادّذ ِذّذ -  31

 ِذّذ ػثذاٌىشيُ ادّذ/  تٍّه تٛال االٔثا شاسع(  00)  سلُ ػماس - اٌؼثٛس ِٕغمح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101120 ذاسيخ ٚفي 3134    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػيً ِذّذ ادّذ ِشٖٚ -  31

  ػثذاٌغفاس ِثاسن ػثذاهلل/  تٍّه االذذاد شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101120 ذاسيخ ٚفي 2621    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سِيظ سصق فّٙٝ عّيش -  32

 سصق فّٙٝ عّيش أغٛٔيٛط/  تٍّه اٌجٕيٕح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101120 ذاسيخ ٚفي 2621    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سِيظ سصق فّٙٝ عّيش -  33

/  تٍّه اٌجٕيٕح شاسع اٌىائٓ دشيّٝ وٛافيش/  تٕشاط اخش سئيغٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

  2118/12/16 ِٓ اػرثاسا سصق فّٙٝ عّيش أغٛٔيٛط

 ذُ 21101131 ذاسيخ ٚفي 3120    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتٛاٌٍيً دِشأٝ دعٛلٝ ٔصشٖ -  34

  ادّذ ِذّذ ِٕٝ/  تٍّه اٌخغاب تٓ ػّش ِذسعح اِاَ - اٌمذيّح اٌّؼاشاخ ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً

 ذُ 21101131 ذاسيخ ٚفي 3120    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتٛاٌٍيً دِشأٝ دعٛلٝ ٔصشٖ -  35

 اِاَ - اٌمذيّح اٌّؼاشاخ اٌىائٓ وٙشتائيح اجٙضج/  ٔشاط ذاتغ فشع افرراح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً

  فشص جذيذ فٝ جذيذ ذجاسيح تغّح ادّذ ِذّذ ِٕٝ/  تٍّه اٌخغاب تٓ ػّش ِذسعح

 ذؼذيً ذُ 21101131 ذاسيخ ٚفي 3135    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٔصش ػثذاهلل ِذّذ تغٕد -  36

  اتٛاٌغؼٛد داِذ اٌغؼٛدٜ/  تٍّه اٌٛادٜ ِغاوٓ - اٌذشيح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101131 ذاسيخ ٚفي 3136    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثذاٌثاسٜ داِذ خاٌذ -  33

  ِذّذ عؼذ عٙاَ/  تٍّه اٌصٕاػيح إٌّغمح ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

 ذؼذيً ذُ 21101131 ذاسيخ ٚفي 3133    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ دغيٓ ِذّٛد االدُ٘ -  38

  ػثذاهلل ِذّذ ػثذاهلل عيذ/  تٍّه االذٛتيظ خٍف ،:   اٌـرأشيش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ذؼذيً ذ21101112ُ ذاسيخ ٚفي 2231   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ -  1

 دذٚد فٝ صٕاػٝ أِٓ ِّٚٙاخ ترشٌٚيح خذِاخ ِىرة/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼذيً:  اٌرأشيش ٚصف،  إٌشاط

 لأٛٔا تٗ اٌّغّٛح

 ذؼذيً ذ21101112ُ ذاسيخ ٚفي 2231   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغيٓ ِذّذ عؼذاٌذيٓ أعاِٗ -  2

 ِالتظ ٚ ِٛويد ٚ عجاد ِغغٍح/   تجؼٍٗ إٌشاط ذؼذيً:  اٌرأشيش ٚصف،  إٌشاط

 إٌشاط ذؼذيً ذ21101116ُ ذاسيخ ٚفي 2221   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، داِذ ادّذ عايغ صالح -  3

 ػِّٛيح ِماٚالخ/  ٔشاط اضافح:  اٌرأشيش ٚصف، 

،  إٌشاط ذؼذيً ذ21101118ُ ذاسيخ ٚفي 2115   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، أدّذ ػٍٝ أدّذ إيّاْ -  4

 ِفشٚشاخ/  ٔشاط اضافح:  اٌرأشيش ٚصف

،  إٌشاط ذؼذيً ذ21101115ُ ذاسيخ ٚفي 1530   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ّ٘اَ داِذ ٘ثٗ -  5

 ػِّٛيح ِماٚالخ/  ٔشاط اضافح:  اٌرأشيش ٚصف

 ذؼذيً ذ21101128ُ ذاسيخ ٚفي 1412   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتٛتىش ػثذاٌذايُ عيذ سشا -  6

 ٚتٛفيٗ عٕذٚيرشاخ/  ٔشاط اضافح:  اٌرأشيش ٚصف،  إٌشاط

 ذؼذيً ذ21101131ُ ذاسيخ ٚفي 2655   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خغاب اتٛعرٗ ِذّذ ادّذ -  3

 تٗ اٌّغّٛح دذٚد فٝ ترشٌٚيح ٚخذِاخ ٔمً/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼذيً:  اٌرأشيش ٚصف،  إٌشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌششوح ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101113ُ ذاسيخ ٚفي 110   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ادّذ فىشٜ ِذّٛد -  1

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101111ُ ذاسيخ ٚفي 3116   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ذٛفيك ِذّذ اٌشيّاء -  2

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101116ُ ذاسيخ ٚفي 3113   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ِذّٛد ادّذ ٔؼيّٗ -  3

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101116ُ ذاسيخ ٚفي 1260   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثاط فّٙٝ دّذٜ -  4

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ذؼذيً ذ21101116ُ ذاسيخ ٚفي 3118   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتشا٘يُ ِذّذ عؼذ ادّذ ِذّذ -  5

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101118ُ ذاسيخ ٚفي 3110   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ػٍٝ ادّذ ػٍٝ ِشٖٚ -  6

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101110ُ ذاسيخ ٚفي 3121   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌمالٜٚ ِذّذ عؼيذ ٘ثٗ -  3

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101110ُ ذاسيخ ٚفي 3121   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ دغيٓ تشواخ ٚفاء -  8

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101110ُ ذاسيخ ٚفي 3122   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيفٗ ػٍٝ ِذّذ ِذّذ -  0

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ذ21101110ُ ذاسيخ ٚفي 3123   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٛض اتٛاٌذغٓ جّاي اتٛاٌذغٓ -  11

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً

 ذ21101111ُ ذاسيخ ٚفي 3124   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تغذادٜ اتٛاٌذغٓ ِذّذ ِصغفٝ -  11

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذ21101113ُ ذاسيخ ٚفي 3125   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ادّذ إٌصش عيف خيش فاعّٗ -  12

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً

 ذ21101113ُ ذاسيخ ٚفي 3126   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػيً ادّذ ِصغفٝ ِذّٛد سأيا -  13

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101113ُ ذاسيخ ٚفي 1602   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ ٘شاَ -  14

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ذ21101114ُ ذاسيخ ٚفي 3123   ُتشل ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌثرأٛٔٝ اتشا٘يُ ِذّذ فىشٜ شؼثاْ -  15

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً

 ذؼذيً ذ21101116ُ ذاسيخ ٚفي 3120   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتٛاٌٍيً دِشأٝ دعٛلٝ ٔصشٖ -  16

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

 ذؼذيً ذ21101121ُ ذاسيخ ٚفي 3131   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػغااهلل دغٓ عؼذ سِضاْ -  13

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

 ذاسيخ ٚفي 3131   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دشب ػثذاٌجٛاد ػٍٝ ػثذاٌفراح عّاح -  18

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21101121ُ

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101128ُ ذاسيخ ٚفي 3132   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّذ ِذّذ ايٙاب -  10

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ذؼذيً ذ21101120ُ ذاسيخ ٚفي 3133   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثذاٌىشيُ ادّذ ِذّذ -  21

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

 ذؼذيً ذ21101120ُ ذاسيخ ٚفي 3134   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػيً ِذّذ ادّذ ِشٖٚ -  21

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101120ُ ذاسيخ ٚفي 2621   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سِيظ سصق فّٙٝ عّيش -  22

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ذؼذيً ذ21101131ُ ذاسيخ ٚفي 3120   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتٛاٌٍيً دِشأٝ دعٛلٝ ٔصشٖ -  23

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

 ٔٛع ذؼذيً ذ21101131ُ ذاسيخ ٚفي 3135   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٔصش ػثذاهلل ِذّذ تغٕد -  24

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح

 ذؼذيً ذ21101131ُ ذاسيخ ٚفي 3136   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػثذاٌثاسٜ داِذ خاٌذ -  25

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

 ذؼذيً ذ21101131ُ ذاسيخ ٚفي 3133   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ دغيٓ ِذّٛد االدُ٘ -  26

 خاص: اٌرأشيش ٚصف،  اٌششوح ٔٛع

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌمأٛٔي اٌىياْ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌغّحٚ االعُ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغّح اٌغاء ذُ: اٌٝ 2231 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21101112ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  1

   اٌرجاسيح

 اٌرجاسيح اٌغّح ذؼذيً: اٌٝ 2231 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21101112ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  2

   اٌثشيّٛ/  تجؼٍٙا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌرجاسيح اٌغّح اضافح: اٌٝ 1005 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21101116ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  3

   اٌىٙشتائيح ٌالدٚاخ اٌض٘شاء/ 

 اٌرجاسيح اٌغّح ذؼذيً: اٌٝ 1384 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21101118ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  4

   اٌثرشٌٚيح ٌٍخذِاخ اٚشٓ/ 

 اٌرجاسيح اٌغّح ذؼذيً: اٌٝ 3111 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21101110ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  5

   فْٛ عّاسخ/  اٌٝ

 اٌرجاسيح اٌغّح اضافح: اٌٝ 2325 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21101113ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  6

   عّغُ ػاٌُ/ 

 اٌرجاسيح اٌغّح اضافح: اٌٝ 3123 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21101131ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  3

   اٌشيراج/  تاعُ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ششواخ اٌرجاسٜ اٌغجً ذؼذيالخ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌشغة - اٌّذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّاي سأط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2508، تشلُ ليذ٘ا عثك ،  ذضآِ ششوح ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغٓ ششيىٗ ٚ ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغيٓ/  ششوح -  1

 ِاٌٙا سأط ٌيصثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚصف،  اٌّاي سأط ذؼذيً ذُ 21101116،   ذاسيخ ٚفي

  جٕيٗ  51111.111،

 ششوح يٛعف دعٛلٝ صاٌخ اعشاء ٚششيىرٗ ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغٓ/   تاعُ ٌرصثخ اٌششوح اعُ ذؼذيً -  2

 ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚصف،  اٌّاي سأط ذؼذيً ذُ 21101116،   ذاسيخ ٚفي 2508، تشلُ ليذ٘ا عثك ،  ذضآِ

  جٕيٗ  51111.111، ِاٌٙا سأط ٌيصثخ اٌّاي سأط

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌششوح ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌمأٛٔي اٌىياْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    ٚاٌغّح االعُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌٝ 2508 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذُ  ذضآِ ششوح  21101116:  ذاسيخ فٝ  ،  -  1

 يٛعف دعٛلٝ صاٌخ اعشاء ٚششيىرٗ ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغٓ/   تاعُ ٌرصثخ اٌششوح اعُ ذؼذيً

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ،   ِرخاسج ِرضآِ ششيه  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغيٓ -  1

2508 

 ٌٍششيىيٓ اٌرٛليغ ٚ االداسج دك  ِرخاسج ِرضآِ ششيه  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغيٓ -  2

 الصٛي اٌش٘ٓ ٚ اٌثيغ ٚ االلرشاض دك ٌُٚٙ اٌششوح غشض ٌرذميك اٌغٍغاخ وافح ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ

 2508   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ، ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ ِٕمٌٛرٙا ٚ اٌششوح

   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ،   ِرخاسج ِرضآِ ششيه  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغيٓ -  3

2508 

 ٌٍششيىيٓ اٌرٛليغ ٚ االداسج دك  ِرخاسج ِرضآِ ششيه  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغيٓ -  4

 الصٛي اٌش٘ٓ ٚ اٌثيغ ٚ االلرشاض دك ٌُٚٙ اٌششوح غشض ٌرذميك اٌغٍغاخ وافح ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ

 2508   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ، ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ ِٕمٌٛرٙا ٚ اٌششوح

   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ،   ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  يٛعف دعٛلٝ صاٌخ اعشاء -  5

2508 

 ٌٍششيىيٓ اٌرٛليغ ٚ االداسج دك  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  يٛعف دعٛلٝ صاٌخ اعشاء -  6

 الصٛي اٌش٘ٓ ٚ اٌثيغ ٚ االلرشاض دك ٌُٚٙ اٌششوح غشض ٌرذميك اٌغٍغاخ وافح ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ

 2508   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ، ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ ِٕمٌٛرٙا ٚ اٌششوح

   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ،   ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  يٛعف دعٛلٝ صاٌخ اعشاء -  3

2508 

 ٌٍششيىيٓ اٌرٛليغ ٚ االداسج دك  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  يٛعف دعٛلٝ صاٌخ اعشاء -  8

 الصٛي اٌش٘ٓ ٚ اٌثيغ ٚ االلرشاض دك ٌُٚٙ اٌششوح غشض ٌرذميك اٌغٍغاخ وافح ٌُٚٙ ِٕفشديٓ ٚا ِجرّؼيٓ

 2508   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ، ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ ِٕمٌٛرٙا ٚ اٌششوح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2508   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ،   ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغٓ -  0

 ِجرّؼيٓ ٌٍششيىيٓ اٌرٛليغ ٚ االداسج دك  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغٓ -  11

 ٚ اٌششوح الصٛي اٌش٘ٓ ٚ اٌثيغ ٚ االلرشاض دك ٌُٚٙ اٌششوح غشض ٌرذميك اٌغٍغاخ وافح ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ

 2508   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ، ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ ِٕمٌٛرٙا

   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ،   ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغٓ -  11

2508 

 ِجرّؼيٓ ٌٍششيىيٓ اٌرٛليغ ٚ االداسج دك  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  ذضآِ ششوح  ػٍٝ دغٓ ػٍٝ دغٓ -  12

 ٚ اٌششوح الصٛي اٌش٘ٓ ٚ اٌثيغ ٚ االلرشاض دك ٌُٚٙ اٌششوح غشض ٌرذميك اٌغٍغاخ وافح ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ

 2508   تشلُ    21101116:  ذاسيخ ، ِٕفشديٓ اٚ ِجرّؼيٓ ِٕمٌٛرٙا

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افشاد ذجذيذاخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1384   تشلُ    21101118:  ذاسيخ ، 13  2118/12/21 - ج  ِرٌٛٝ ػٍٝ ػٍٝ ِجذٜ -  1

 1684   تشلُ    21101118:  ذاسيخ ، 16  2115/11/16 - ج  ػٍٝ ِذّذ ِذّذ ػثذاٌذفيظ اِأٝ -  2

 2115   تشلُ    21101118:  ذاسيخ ، 13  2118/12/15 - ج  أدّذ ػٍٝ أدّذ إيّاْ -  3

 2114   تشلُ    21101110:  ذاسيخ ، 23  2118/13/11 - ج  يٛٔظ ِذّذ دىيُ ِٕاي -  4

 2188   تشلُ    21101110:  ذاسيخ ، 23  2118/11/12 - ج  دّذاْ ِذّذ تشيش عؼاد -  5

 2118   ُتشل    21101110:  ذاسيخ ، 26  2118/12/18 - ج  ِذغة ادّذ ػثاط دٕاْ -  6

 1331   تشلُ    21101110:  ذاسيخ ، 28  2118/11/15 - ج  دغٓ اعّاػيً ِذّٛد فرذٝ -  3

 1013   تشلُ    21101110:  ذاسيخ ، 21  2113/16/25 - ج  ػثذاٌؼظيُ إعّاػيً ػثذاٌذّيذ شارٌٝ -  8

 1885   تشلُ    21101111:  ذاسيخ ، 31  2113/15/18 - ج  ِصغفٝ ِذّذ ػثذاٌفراح ٚفاء -  0

 810   تشلُ    21101111:  ذاسيخ ، 31  2115/13/20 - ج  دّضٖ ػثذاٌذّيذ دّضٖ -  11

 041   تشلُ    21101111:  ذاسيخ ، 20  2116/13/14 - ج  تماص ِذغٓ دغيٓ ِٕٝ -  11

 1602   شلُت    21101113:  ذاسيخ ، 36  2115/12/12 - ج  ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ ٘شاَ -  12

 653   تشلُ    21101114:  ذاسيخ ، 41  2118/12/10 - ج  سفاػٝ ِذّذ اٌغيذ ِذّذ ٘ثٗ -  13

 1118   تشلُ    21101115:  ذاسيخ ، 41  2113/14/21 - ج  جشط صثشٜ ٔصش شٕٛدٖ -  14

 1314   تشلُ    21101113:  ذاسيخ ، 43  2118/16/13 - ج  ِشاد ػٍٝ تذيشٜ تذٜٚ -  15

 1314   تشلُ    21101113:  ذاسيخ ، 48  2118/16/13 - ج  ِشاد ػٍٝ تذيشٜ تذٜٚ -  16

 2153   تشلُ    21101113:  ذاسيخ ، 40  2115/14/13 - ج  ِذّذ عاٌُ دغيٓ أدّذ -  13

 1203   تشلُ    21101121:  ذاسيخ ، 51  2118/15/12 - ج  اٌششيف ػٍٝ ِذّذ سجة -  18

 1108   تشلُ    21101121:  ذاسيخ ، 55  2113/11/23 - ج  ِذّٛد دٕفٝ ِذّذ ٔا٘ذ -  10

   تشلُ    21101121:  ذاسيخ ، 53  2113/12/11 - ج  دّذ ػثذاٌذٍيُ ِذّٛد ػرشيظ اٌذيٓ ػٍٝ -  21

1063 

 2143   تشلُ    21101121:  ذاسيخ ، 54  2110/12/10 - ج  أدّذ دغٓ دٍّٝ إيّاْ -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1323   تشلُ    21101123:  ذاسيخ ، 56  2118/18/13 - ج  ِذّٛد ِذّذ ػثذاٌٛ٘اب ٔٛسٖ -  22

 1322   تشلُ    21101123:  ذاسيخ ، 58  2118/18/10 - ج  ٘اشُ دغٓ عا٘ش صالح -  23

 1412   تشلُ    21101128:  ذاسيخ ، 50  2110/12/18 - ج  اتٛتىش ػثذاٌذايُ عيذ سشا -  24

 1535   تشلُ    21101120:  ذاسيخ ، 68  2115/12/14 - ج  تخيد خٍيً سِضاْ ِذّذ -  25

 348   تشلُ    21101131:  ذاسيخ ، 32  2110/11/14 - ج  ِذّذ دغٓ جاتش ادّذ -  26

 348   تشلُ    21101131:  ذاسيخ ، 33  2114/11/14 - ج  ِذّذ دغٓ جاتش ادّذ -  23

 2111   تشلُ    21101131:  ذاسيخ ، 60  2118/13/10 - ج  دغيٓ ِذّٛد ػثذاٌشديُ ٘اٌٗ -  28

 1533   تشلُ    21101131:  ذاسيخ ، 34  2115/12/16 - ج  ػٍٝ ِذّذ دغٓ ػثذاٌذّيذ -  20

 1532   تشلُ    21101131:  ذاسيخ ، 81  2114/11/10 - ج  ػٍٝ ِصغفٝ ػغااهلل جيٙاْ -  31

   ــــــــــــــــــــــ  

   ششواخ ذجذيذاخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افشاد س٘ٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افشاد تيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ششواخ س٘ٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ششواخ تيغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

  


