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أفراد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ضّطرح ِىزت ػٓ 15441 ثرلُ 21101412 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ شرأ ، فرد ربخر ،  ث١بْ ِسّذ اثرا١ُ٘ ِسّذ -  1

 اثرا١ُ٘ ٔبد٠خ/  ٍِه االؾفر اٌدجً - ض٠ٛذاد اٌػ١خ ِبٌه االِبَ ظ ِٓ اٌرزّٓ ِطدذ ظ 24:  ثدٙخ ، اٌط١براد رؤخ١ر فٝ ثبٌؼٌّٛخ

لبثً ازّذ  

 ِىزت ػٓ 15443 ثرلُ 21101412 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرد ربخر ،  اثٛاٌخ١ر ازّذ ِسّٛد اٌط١ذ -  2

ػٛاد ازّذ ِسّٛد/ ٍِه اثٛزػجً ػج١بْ وفر ِطدذ ظ 1:  ثدٙخ ، االٔزرٔذ خذِبد ػذا ف١ّب ػ١ِّٛخ رٛر٠ذاد  

 الغبْ فرَ ٚرغخ ػٓ 15432 ثرلُ 21101412 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرد ربخر ،  زٕب ف١ُٙ خ١ًّ ور٠ُ -  3

زٕب ف١ُٙ خ١ًّ ؾّٛئ١ً/  ٍِه اٌدبِغ غبرع( 5) اٌؼىرغخ اثٛزػجً:  ثدٙخ ، ؾٕبػ١خ ٚا١ٌبف  

 رزالد ِىزت ػٓ 15441 ثرلُ 21101415 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرد ربخر ،  لغت اٌط١ذ ٔبؾر ػجذاهلل -  4

اثرا١ُ٘ ػجذاٌسى١ُ ورَ/ ثٍّه اٌؼجٛر -ِزر111 اٌػجبة اضىبْ:  ثدٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 15432 ثرلُ 21101415 فٝ ل١ذ ، 2111111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرد ربخر ،  خرخص ؾ١ٍت ضؼ١ذ ربِر -  5

 اٌؼجٛر - اٌّطزمجً اضىبْ( 61) ػّبرٖ( 1) رفُ غمٗ:  ثدٙخ ، اٌؼبِٗ ٚاٌزٛر٠ذاد اٌؿسرا٠ٚٗ االراضٝ ٚزراػخ اضزؿالذ الدارح

ضبٌُ ٔٛفً ػ١ذ اٌذ٠ٓ ؾالذ/ ثٍّه  

 رٛر٠ذاد ػٓ 15430 ثرلُ 21101415 فٝ ل١ذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرد ربخر ،  ػالَ ػجذٖ ازّذ ِسّٛد -  6

ؾفٛد ِسّذ زطٓ ؾفٛد/ ثٍّه اٌؼجٛر ِذ٠ٕخ اٌػجبة -ة ا١ٌبض١ّٓ ضٕزر( 5) رلُ ِسً:  ثدٙخ ، ٚاٌذظ اٌىب١ِراد  

 ثٍذٜ ِخجس ػٓ 15434 ثرلُ 21101411 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرد ربخر ،  غبفؼٝ اثٛاٌطؼٛد ازّذ ٠ٛ٘ذا -  7

اٌجٕٙبٜٚ ث١ِٛٝ زطٓ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ/ ٍِه خ١ًٍ اٌػ١خ غبرع ِٓ اٌسدبر ضؼ١ذ ازّذ غبرع:  ثدٙخ ، اٌٝ ٔؿف  

 ؾبٌْٛ ػٓ 15431 ثرلُ 21101412 فٝ ل١ذ ، 3111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرد ربخر ،  ضؼٛدٜ ِسّذ زطٓ ِسّذ غ١ّبء -  8

ػٛاد ضالِٗ رضب ِسّذ/ ٍِه اٌمذ٠ّخ اٌجٛضغخ غبرع:  ثدٙخ ، رخبٌٝ زاللخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

غروبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚإدارح رؤض١ص ثؤػّبي اٌم١بَ   ،  غروخ(    ٚغر٠ىٗ زج١ت ِسّٛد أزّذ)  ٚاٌزٛر٠ذاد ٌٍزدبرح األِبرر١ٗ اٌّؿر٠خ اٌػروخ -  1

 ٚإدارح رؤض١ص ثؤػّبي اٌم١بَ ػٓ ، 15444 ثرلُ 21101422 فٝ ،ل١ذد 1111111.111   ِبٌٙب ،رأش  اٌزدبر٠خ اوساٌّر

اٌؼجٛر ِذ٠ٕخ اٌؿسراٜٚ االضّبػ١ٍٗ ِؿر عر٠ك( 32) ثبٌى١ٍٛ األًِ خّؼ١خ( 1) زٛـ( 5) رلُ لغؼٗ:  ثدٙخ ، اٌزدبر٠خ اٌّراوس  

 ػٓ ، 15436 ثرلُ 21101414 فٝ ،ل١ذد 111111.111   ِبٌٙب ،رأش  اٌٍسَٛ رؿ١ٕغ  ،  غروخ   ٚغروب٘ب ِسّذ غ١ّبء -  2

13120) رلُ ثٍٛن( 1) رلُ لغؼٗ اٌؿٕبػ١ٗ إٌّغمٗ -اٌؼجٛر ِذ٠ٕخ:  ثدٙخ ، اٌٍسَٛ رؿ١ٕغ ) 

   ِبٌٙب ،رأش  االٔزرٔذ  خذِبد ػذا ف١ّب ػ١ِّٛخ ٚرٛر٠ذاد ػبِخ ِمبٚالد   ،  غروخ   ٚغر٠ىزٗ ثر٠ه خ١ًٍ ِسّذ ِفزبذ -  3

:  ثدٙخ ، االٔزرٔذ  خذِبد ػذا ف١ّب ػ١ِّٛخ ٚرٛر٠ذاد ػبِخ ِمبٚالد ػٓ ، 15432 ثرلُ 21101414 فٝ ،ل١ذد 51111.111

اٌؼجٛر ِذ٠ٕخ  اٌثبٔٝ اٌسٝ 1 ِس١ٍخ أ 2  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ف١ّب ٚاالػالٔٝ ِٝاالػال ٚاٌزط٠ٛك ٚاالػالٔٝ ٚاالػالِٝ اٌفٕٝ االٔزبج   ،  غروخ   ٚغر٠ىزٗ ِسّذ اٌط١ذ ػجذاهلل أزّذ غروخ -  4

 فٝ ،ل١ذد 111111.111   ِبٌٙب ،رأش  اٌالزِخ اٌزراخ١ؽ ػٍٝ اٌسؿٛي ٚثؼذ ٚاٌّدالد اٌؿسف ٚاؾذار االٔزرٔذ ػذا

 ٚاؾذار االٔزرٔذ ػذا ف١ّب ٚاالػالٔٝ االػالِٝ ٚاٌزط٠ٛك ٚاالػالٔٝ ٚاالػالِٝ اٌفٕٝ االٔزبج ػٓ ، 15442 ثرلُ 21101412

اٌسذ٠ذ اٌطىخ غرق اٌسط١ٓ االِبَ غبرع اثٛزػجً:  ثدٙخ ، اٌالزِخ اٌزراخ١ؽ ػٍٝ اٌسؿٛي ٚثؼذ ٚاٌّدالد اٌؿسف  

 ػٓ ، 15446 ثرلُ 21101422 فٝ ،ل١ذد 15111.111   ِبٌٙب ،رأش  ػبِٗ ؾ١ذ١ٌٗ  ،  غروخ   ٚغروبٖ ضبِٝ ازّذ ػٍٝ -  5

اٌدًّ ثىرٜ اٌسبج ػّبرٖ اٌدّٙٛر٠ٗ غبرع:  ثدٙخ ، ػبِٗ ؾ١ذ١ٌٗ  

 ٚاٌخبؼ اٌؼبَ االػّبي ٌمغبع إٌّس١ٌخ ٚاالخٙسح ٚاالدٚاد اٌّفرٚغبد ٚرٛر٠ذاد ردبرح  ،  غروخ   ٚغر٠ىٗ اٌمّبظ ػجذاٌس١ّذ -  6

 ٚاالخٙسح ٚاالدٚاد اٌّفرٚغبد ٚرٛر٠ذاد ردبرح ػٓ ، 15433 ثرلُ 21101410 فٝ ،ل١ذد 51111.111   ِبٌٙب ،رأش  

اٌؼجٛر ِذ٠ٕخ 12140 ثٍٛن اٌثبِٓ اٌسٝ 5 ػّبرح االرضٝ ثبٌذٚر 1 رلُ غمخ:  ثدٙخ ، ٚاٌخبؼ اٌؼبَ االػّبي ٌمغبع إٌّس١ٌخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد اٌزدبرٜ اٌطدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِسٛ رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101412 ربر٠خ ٚفٝ ،   14622:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  زط١ٓ ازّذ زٕبْ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ٌزرن اٌم١ذ  

 رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101413 ربر٠خ ٚفٝ ،   2525:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ػجذاٌمبدر ازّذ ِسّذ لّر   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن ثطجت اٌم١ذ ِسٛ  

 رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101414 ربر٠خ ٚفٝ ،   3062:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ػٍٝ ِسّذ اٌط١ذ فبعّٗ   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ٌزرن اٌم١ذ ِسٛ  

 اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101412 ربر٠خ ٚفٝ ،   024:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  اٌٛ٘بة ػجذ ِٙذٞ زدبزٞ اًِ   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ره ثطجت اٌم١ذ ِسٛ رُ   

 غغت/ِسٛ رُ   21101411 ربر٠خ ٚفٝ ،   2221:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  اٌجٕٙبٜٚ زطٓ اٌس١ّذ ػجذ خبثر   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن ثطجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً  

 غغت/ِسٛ رُ   21101411 ربر٠خ ٚفٝ ،   152:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  اٌّػزٌٛٝ ػجذإٌّؼُ ِؿغفٝ رافذ   - 6

ٔٙبئ١آ اٌزدبرح ررن  اٌطدً  

 رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101414 ربر٠خ ٚفٝ ،   14045:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ِسّذ زط١ٓ أزّذ ِٕبي   - 7

اٌرئ١طٝ اٌمب٘رح ردبرٜ ضدً 2110/4/0 فٝ 6122 ثرلُ إ١ٌٕب اٌٛراد رؤغ١ر ثغٍت اٌفرع ِسٛ  

  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101416 ربر٠خ ٚفٝ ،   13562:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ِسّذ ازّذ ِسّٛد ضؼ١ذ   - 8

ٔٙبئ١آ اٌزدبرٖ ٌزرن) 2110/4/16 فٝ 552 رلُ رؤغ١ر ثغٍت ِسٛ أِر  ) 
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 رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101416 ربر٠خ ٚفٝ ،   13562:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ِسّذ أزّذ ِسّٛد ضؼ١ذ   - 9

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ٌزرن اٌم١ذ ِسٛ  

 رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101412 ربر٠خ ٚفٝ ،   1212:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ِسّذ رضٛاْ ػجذٖ ِف١ذٖ   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن ثطجت اٌم١ذ ِسٛ  

 ربر٠خ ٚفٝ ،   1212:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ِسّذ رضٛاْ ػجذاٌّمؿٛد ِف١ذح/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن ثطجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101412  

  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101412 ربر٠خ ٚفٝ ،   2621:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  ِؿغفٝ زطٓ زطٓ ٠بضر   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ررن  

  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101423 ربر٠خ ٚفٝ ،   2155:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  اضّبػ١ً ازّذ ِسّذ ازّذ   - 13

2110/4/23 فٝ 4142 رلُ ِسٛ اِر ثّٛخت اٌم١ذ ِسٛ رُ  

  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101424 ربر٠خ ٚفٝ ،   4062:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  اٌس٠برٝ ػّر ِسّذ فردٚش   - 14

ٔٙبئ١آ اٌزدبرح ررن  

 اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101422 ربر٠خ ٚفٝ ،   3662:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  وٍٛة غذ٠ذ زطٓ غذ٠ذ ضٙبَ   - 15

ٔٙبئ١آ اٌزدبرح ررن   

  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101431 ربر٠خ ٚفٝ ،   11225:  ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ،  فرد ربخر  ،  اٌجغبٚٞ ض١ذ اهلل ػجذ ض١ذ   - 16

ٔٙبئ١آ اٌزدبرح ررن  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأش     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101411 ، ربر٠خ ٚفٟ  13511 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  داٚد ػغ١ٗ ١ِالد رغذٖ -  1

خ١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً :  اٌزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101411 ، ربر٠خ ٚفٟ  12211 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  ضبٌُ ٔؿر ِسّذ ػّبد -  2

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101413 ، ربر٠خ ٚفٟ  13150 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  ض١ٍُ اٌسط١ٕٝ ازّذ ٘بٔٝ -  3

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر   

 رأش رؼذ٠ً رُ  21101413 ، ربر٠خ ٚفٟ  14251 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  اثٛاٌطؼٛد ِسّذ ِسّٛد زّذٜ اغرف ِسّذ -  4

خ١ٕٗ  35111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚؾف،  اٌّبي   

: اٌزؤغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101413 ، ربر٠خ ٚفٟ  2116 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  ازّذ اٌؼسَ اثٛ ازّذ -  5

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً     

 ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101412 ، ربر٠خ ٚفٟ  13562 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  ِسّذ ازّذ ِسّٛد ضؼ١ذ -  6

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101410 ، ربر٠خ ٚفٟ  2252 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  اٌؼٛضٝ اٌّزٌٛٝ ِسّذ ِزسذ -  7

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101414 ، ربر٠خ ٚفٟ  15121 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  اٌدس٠ر ِسّذ ِسّذ ٘بٔٝ -  8

خ١ٕٗ  1611111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر   

،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101422 ، ربر٠خ ٚفٟ  15265 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  ػجذاٌدٛاد ازّذ ػجذاهلل ؾالذ -  9

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚؾف   

 ، اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ  21101422 ، ربر٠خ ٚفٟ  11452 ثرلُ ل١ذٖ ضجك ،، فرد ربخر  ػرفخ ِؿغفٝ اِجبثٝ رضب -  10

خ١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚؾف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101411 ربر٠خ ٚفٟ 15312    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، اٌّرؾفٝ زطٓ ِسّٛد ٘ػبَ -  1

ف١ؿً - اٌّر٠ٛع١خ اٌٙذا٠خ ظ 14/  اٌٝ اٌرئ١طٝ اٌّسً ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101411 ربر٠خ ٚفٟ 0322    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ِسّذ اٌس١ٍُ ػجذ ض١ذ ِسّذ -  2

ِسّذ ػجذاٌس١ٍُ ض١ذ رضب/  اٌٝ اٌّبٌه اضُ رؼذ٠ً  ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101412 ربر٠خ ٚفٟ 15431    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ضؼٛدٜ ِسّذ زطٓ ِسّذ غ١ّبء -  3

ػٛاد ضالِٗ رضب ِسّذ/ ٍِه اٌمذ٠ّخ اٌجٛضغخ غبرع  ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101413 ربر٠خ ٚفٟ 13150    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ض١ٍُ اٌسط١ٕٝ ازّذ ٘بٔٝ -  4

ض١ٍُ اٌسط١ٕٝ ازّذ/  ٍِه عسبٔٛة/ ثبٌؼٕٛاْ فرع ١ٌؿجر اٌرئ١طٝ اٌّسً رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101414 ربر٠خ ٚفٟ 11322    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ؾبٌر رزق أ٠ٛة ٠طرٞ -  5

اٌؿذ٠ك اثٛثىر ِطدذ خٍف اٌسذ٠ذ اٌطىخ غرق اٌجٍذ اثٛزػجً/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً  ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ربر٠خ ٚفٟ 11322    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ٚاٌزؿذ٠ر ٌالضز١راد ا٠ٛة ٠طرٞ/  ٌزؿجر اٌزدبرٞ االضُ رؼذ٠ً -  6

 اثٛثىر ِطدذ خٍف اٌسذ٠ذ اٌطىخ غرق اٌجٍذ اثٛزػجً/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً  ،:   اٌـزؤغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101414

ؿذ٠كاٌ   

:   اٌـزؤغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101412 ربر٠خ ٚفٟ 15432    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، زٕب ف١ُٙ خ١ًّ ور٠ُ -  7

زٕب ف١ُٙ خ١ًّ ؾّٛئ١ً/  ٍِه اٌدبِغ غبرع( 5) اٌؼىرغخ اثٛزػجً  ،   

: اٌـزؤغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101410 ربر٠خ ٚفٟ 15152    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ٠سٝ ِسّذ زور٠ب أزّذ -  8

/ ٍِه اٌؼجٛر ثّذ٠ٕخ ػٍٜٛ االٚي اٌذٚر( 12)رلُ ثّسً 2 اٌؼبئٍٝ اٌسٝ إٌّٛرح اٌّذ٠ٕخ ِٛي 36 ، 35 لغؼخ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،  

٠سٝ ِسّذ زور٠ب ازّذ   

 

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101411 ربر٠خ ٚفٟ 15434    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، غبفؼٝ اثٛاٌطؼٛد ازّذ ٠ٛ٘ذا -  9

اٌجٕٙبٜٚ ث١ِٛٝ زطٓ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ/ ٍِه خ١ًٍ اٌػ١خ غبرع ِٓ اٌسدبر ضؼ١ذ ازّذ غبرع  ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101411 ربر٠خ ٚفٟ 14221    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، غٕٛدٖ ثطبٌٝ ٔؿسٝ ١ِالد -  10

    ثرلُ ٚل١ذ 2110/4 فٝ   ثرلُ اٚدع ٚلذ ٚرى١١ف رجر٠ذ ِمبٚالد ثٕػبط اٌجزرٚي ظ 1 اٌّرج ثبٌؼٕٛاْ فرع افززبذ رُ  ،:   اٌـزؤغ١ر

اٌؼجٛر ردبرٜ ثطدً    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101414 ربر٠خ ٚفٟ 15435    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، اٌجٕٙبٜٚ ػجذاٌفزبذ ِسّذ ِسّذ -  11

اٌؼجٛر - ػراثٝ أزّذ خّؼ١خ( 312) لغؼخ غّبي 0 خظ ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101415 ربر٠خ ٚفٟ 15430    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ػالَ ػجذٖ ازّذ ِسّٛد -  12

ؾفٛد ِسّذ زطٓ ؾفٛد/ ثٍّه اٌؼجٛر ِذ٠ٕخ اٌػجبة -ة ا١ٌبض١ّٓ ضٕزر( 5) رلُ ِسً ،:   اٌـزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101415 ربر٠خ ٚفٟ 15432    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، خرخص ؾ١ٍت ضؼ١ذ ِررب -  13

ضبٌُ ٔٛفً ػ١ذ اٌذ٠ٓ ؾالذ/ ثٍّه اٌؼجٛر - اٌّطزمجً اضىبْ( 61) ػّبرٖ( 1) رفُ غمٗ ،:   اٌـزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101415 ربر٠خ ٚفٟ 15441    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، لغت اٌط١ذ ٔبؾر ػجذاهلل -  14

اثرا١ُ٘ ػجذاٌسى١ُ ورَ/ ثٍّه اٌؼجٛر -ِزر111 اٌػجبة اضىبْ ،:   اٌـزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101412 ربر٠خ ٚفٟ 15441    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ث١بْ ِسّذ اثرا١ُ٘ ِسّذ -  15

لبثً ازّذ اثرا١ُ٘ ٔبد٠خ/  ٍِه االؾفر اٌدجً - ض٠ٛذاد اٌػ١خ ِبٌه االِبَ ظ ِٓ اٌرزّٓ ِطدذ ظ 24 ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101412 ربر٠خ ٚفٟ 13222    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ِسّذ اٌس١ّذ ػجذ ض١ّر عبرق -  16

ػجذاٌس١ّذ ض١ّر عبرق/  ثٍّه اٌّسبِٝ اثٛاٌطؼٛد ِىزت ثدٛار اٌؼىرغخ اثٛزػجً/  ١ٌؿجر اٌؼٕٛاْ رؿس١ر ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101412 ربر٠خ ٚفٟ 15443    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، اثٛاٌخ١ر ازّذ ِسّٛد اٌط١ذ -  17

ػٛاد ازّذ ِسّٛد/ ٍِه اثٛزػجً ػج١بْ وفر ِطدذ ظ 1 ،:   اٌـزؤغ١ر   

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101423 ربر٠خ ٚفٟ 15445    ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ِسّٛد در٠ٚع ػ١طٜٛ -  18

اثرا١ُ٘ ِسّٛد در٠ٚع/ ٍِه اٌمٍح - ِؿجبذ. ظ14 ،:   اٌـزؤغ١ر  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌػبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزؤغ١ر ٚؾف،  إٌػبط رؼذ٠ً ر21101410ُ ربر٠خ ٚفٟ 15152   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ٠سٝ ِسّذ زور٠ب أزّذ -  1

اٌذظ ٚررو١ت ؾ١بٔٗ/  اٌٝ إٌػبط رؼذ٠ً  

 ٚؾف،  إٌػبط رؼذ٠ً ر21101415ُ ربر٠خ ٚفٟ 2125   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ِٕؿٛر ا١ِٓ فزسٝ ِسّذ ػسٖ -  2

 ٚاٌزٛر٠ذاد ٚاالثسبس االٔزبج ِٚطزٍسِبد ٚاٌّغٙراد اٌؿٕبػ١خ إٌّظفبد ٚرٛز٠غ ٚرؼجئخ خٍظ/  اٌٝ إٌػبط رؼذ٠ً:  اٌزؤغ١ر

االٔزرٔذ خذِبد ػذا ف١ّب اٌؼ١ِّٛخ  

 ر21101415ُ ربر٠خ ٚفٟ 2125   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ِؤِْٛ ا١ِٓ فزسٝ ِسّذ ػسٖ/ ١ٌؿجر اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً -  3

 االٔزبج ِٚطزٍسِبد ٚاٌّغٙراد اٌؿٕبػ١خ إٌّظفبد ٚرٛز٠غ ٚرؼجئخ خٍظ/  اٌٝ إٌػبط رؼذ٠ً:  اٌزؤغ١ر ٚؾف،  إٌػبط رؼذ٠ً

االٔزرٔذ خذِبد ػذا ف١ّب اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛر٠ذاد ٚاالثسبس  

 ٚؾف،  إٌػبط رؼذ٠ً ر21101421ُ ربر٠خ ٚفٟ 15253   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، اٌؼٕبٔٝ ٔج١ً ازّذ فزسٝ ِسّذ -  4

ٚرجر٠ذ رى١١ف اخٙسح رٛر٠ذ/ إٌػبط اٌٝ ٠ضبف:  اٌزؤغ١ر  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػروخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101415ُ ربر٠خ ٚفٟ 15430   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ػالَ ػجذٖ ازّذ ِسّٛد -  1

خبؼ: اٌزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101423ُ ربر٠خ فٟٚ 15445   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ِسّٛد در٠ٚع ػ١طٜٛ -  2

خبؼ: اٌزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101415ُ ربر٠خ ٚفٟ 15432   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، خرخص ؾ١ٍت ضؼ١ذ ربِر -  3

خبؼ: اٌزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101412ُ ربر٠خ ٚفٟ 15443   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، اثٛاٌخ١ر ازّذ ِسّٛد اٌط١ذ -  4

خبؼ: اٌزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101415ُ ربر٠خ ٚفٟ 15441   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، لغت اٌط١ذ ٔبؾر ػجذاهلل -  5

خبؼ: اٌزؤغ١ر  

،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101412ُ ربر٠خ ٚفٟ 15431   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ضؼٛدٜ ِسّذ زطٓ ِسّذ غ١ّبء -  6

خبؼ: اٌزؤغ١ر ٚؾف  

 ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101412ُ ربر٠خ ٚفٟ 15441   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، ث١بْ ِسّذ اثرا١ُ٘ ِسّذ -  7

خبؼ: اٌزؤغ١ر  

 ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101411ُ ربر٠خ ٚفٟ 15434   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، غبفؼٝ اثٛاٌطؼٛد ازّذ ٠ٛ٘ذا -  8

خبؼ: اٌزؤغ١ر  

: اٌزؤغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101412ُ ربر٠خ ٚفٟ 15432   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، زٕب ف١ُٙ خ١ًّ ور٠ُ -  9

 خبؼ

،  اٌػروخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101414ُ ربر٠خ ٚفٟ 15435   ثرلُ ل١ذٖ ضجك  ، فرد ربخر ، اٌجٕٙبٜٚ ػجذاٌفزبذ ِسّذ ِسّذ -  10

خبؼ: اٌزؤغ١ر ٚؾف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّخ االضُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

١ٔذز د٠ٍٝ/  ٌزؿجر ٌزدبر٠خا اٌطّخ اضبفخ: اٌٝ 15162 ثرلُ اٌّم١ذح اٌػروخ اضُ ثزؼذ٠ً اٌزؤغ١ر ر21101410ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  1   

DAILY NEEDS   

 ِف١ذح/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً: اٌٝ 1212 ثرلُ اٌّم١ذح اٌػروخ اضُ ثزؼذ٠ً اٌزؤغ١ر ر21101412ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  2

ِسّذ رضٛاْ ػجذاٌّمؿٛد    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ضٕزر/  ٌزؿجر اٌزدبر٠خ اٌطّخ إضبفخ: اٌٝ 12262 ثرلُ اٌّم١ذح اٌػروخ اضُ ثزؼذ٠ً اٌزؤغ١ر ر21101412ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  3

   اٌجزٛي

 خ١ٙبْ/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؿس١ر: اٌٝ 15415 ثرلُ اٌّم١ذح اٌػروخ اضُ ثزؼذ٠ً اٌزؤغ١ر ر21101421ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  4

اٌّػزٌٛٝ ا١ِٓ ِسّذ ؾالذ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األغخبؼ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

غروبد اٌزدبرٜ اٌطدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربر٠خ ٚفٝ ،   4122:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،(   ٚغر٠ىزٗ ؾج١ر ازّذ اٌؼبي ػجذ ازّذ) اٌطؼبدٖ ِخجس   - 1

ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ فطخ ثطجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101411  

 ربر٠خ ٚفٝ ،   5534:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،(  ٚغروبٖ اثرا١ُ٘ ػٍٟ ِسّذ اثرا١ُ٘) االخالؼ غروٗ   - 2

ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ ٌفطخ اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101412  

 ربر٠خ ٚفٝ ،   5534:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،(  ٚغر٠ىزٗ اثرا١ُ٘ ػٍٟ ِسّذ اثرا١ُ٘) االخالؼ غروخ/رؼذ٠ً   - 3

ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ ٌفطخ اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101412  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 غغت/ِسٛ رُ   21101414 ربر٠خ ٚفٝ ،   6021:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ ِسّذ ِسّذ اٌط١ذ ِسّذ   - 4

 2112 ٌطٕٗ 3222 رلُ رسذ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِؿذق فطخ ػمذ ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ فطخ ثطجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً

 اٌخبٔىخ

 رُ   21101412 ربر٠خ ٚفٝ ،   11233:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىزٗ ِٕؿٛر ػّراْ لبضُ ورَ   - 5

ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ فطخ ثطجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ  

 رُ   21101412 ربر٠خ ٚفٝ ،   11233:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىزٗ ِٕؿٛر ػّراْ لبضُ ورَ   - 6

ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ فطخ ثطجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ  

 رُ  اٌطدً غغت/ِسٛ رُ   21101421 ربر٠خ ٚفٝ ،   5142:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،  ٚغروبٖ اٌدّبي اغرف   - 7

ػٕٗ ِٚػٙر ثٕٙب غروبد 2110 ٌط21ٕٗ رلُ رسذ ِطدً ٍِخؿٗ فطخ ػمذ ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ فطخ ثطجت اٌم١ذ ِسٛ  

 غغت/ِسٛ رُ   21101422 ربر٠خ ٚفٝ ،   14012:  ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك  رضبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ فرزبْ ػٍٝ زطٓ ػٍٝ   - 8

 315 رلُ رسذ ػٕٗ ِٚػٙر ِطدً ٍِخؿخ ٌٍػروخ فطخ ػمذ ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرؿف١زٙب اٌػروخ فطخ ثطجت اٌم١ذ ِسٛ  رُ  اٌطدً

اٌخ١ّخ غجرا غروبد  2110 ٌطٕخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأش      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،  رضبِٓ غروخ اٌؼ١ِّٛٗ ٚاٌزٛر٠ذاد ٚاالضز١راد ٚاٌزؿذ٠ر ٚاالضفٕح إٌّطٛخبد ٚؾجبغٗ ٚردبرٖ ٌؿٕبػٗ ٘ذ٘ٛد ٔج١ً اٚالد -  1

 رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼذ٠ً:   اٌزؤغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼذ٠ً رُ 21101422،   ربر٠خ ٚفٟ 12611، ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك

خ١ٕٗ  4111111.111، ِبٌٙب   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، رضبِٓ غروخ ، اٌؼ١ِّٛٗ ٚاٌزٛر٠ذاد ٚاالضز١راد ٚاٌزؿذ٠ر ٚاالضفٕح إٌّطٛخبد ٚؾجبغٗ ٚردبرٖ ٌؿٕبػٗ ٘ذ٘ٛد ٔج١ً اٚالد -  1

/ اٌٝ اٌؼبَ اٌّروس ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101422 ربر٠خ ٚفٟ 12611    ثرلُ ل١ذ٘ب ضجك 

6) رلُ ثٛاثٗ ثدٛار( 11) خظ -266 لغؼٗ -ػراثٝ ازّذ خّؼ١ٗ أرـ اٌؼجٛر ِذ٠ٕخ ثدٛار األضّبػ١ٍٗ اٌمب٘رٖ عر٠ك ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌػبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌػروخ ٔٛع       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّخ االضُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األغخبؼ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

11011   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 323  2111/2/12  غؼذ ازّذ ِسّذ ِسّٛد -  1  

11514   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 422  2111/15/12 -ج  ػغ١ٗ خ١ٕذٜ اهلل ػجذ غبور -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 423  2121/5/12  ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2116/5/12 -ج  ػغ١ٗ خ١ٕذٜ اهلل ػجذ غبور -  3

11514 

0202   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 421  2111/2/2 -ج  رزق أزّذ زوٟ رخت -  4  

0202   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 421  2121/12/2 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2115/12/2 -ج  رزق أزّذ زوٟ رخت -  5  

3210   ثرلُ    21101413:  ربر٠خ ، 403  2113/11/11-ج  اثرا١ُ٘ بدقؾ ِسّذ خبٌذ -  6  

   ثرلُ    21101413:  ربر٠خ ، 404  2123/11/11 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/11/11 -ج  اثرا١ُ٘ ؾبدق ِسّذ خبٌذ -  7

3210 

3562   ثرلُ    21101413:  ربر٠خ ، 402  2114/12/16 -ج  فرا٠ٚس ض١ّر ػبعف -  8  

3562   ثرلُ    21101413:  ربر٠خ ، 402  2124/12/16 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2110/12/16 -ج  فرا٠ٚس ض١ّر ػبعف -  9  

3062   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 512  2114/15/26 -ج  ػٍٝ ِسّذ اٌط١ذ فبعّٗ -  10  

3062   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 510  2110/5/26 -ج  ػٍٝ ِسّذ اٌط١ذ فبعّٗ -  11  

3062   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 511  2114/5/26 -ج  ػٍٝ ِسّذ اٌط١ذ فبعّٗ -  12  

14225   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 512  2124/3/5 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2110/3/5 -ج  ِٛضٝ أزّذ ِسّٛد ٕ٘ذ -  13  

1212   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 512  2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذٖ ِف١ذٖ -  14  

1212   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 510  2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذٖ ِف١ذٖ -  15  

1212   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 521  2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذٖ ِف١ذٖ -  16  

1212   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 521  2122/11/6 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذٖ ِف١ذٖ -  17  

 ، 521  2122/11/6 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذاٌّمؿٛد ِف١ذح/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً -  18

1212   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ  

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 521  2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذاٌّمؿٛد ِف١ذح/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً -  19

1212 

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 510  2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذاٌّمؿٛد ِف١ذح/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً -  20

1212 

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 512  2112/11/6 -ج  ِسّذ رضٛاْ ػجذاٌّمؿٛد ِف١ذح/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً -  21

1212 

12040   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 514  2113/14/16 -ج  ضجً خض١ر فبرٚق ا٠ّٓ -  22  

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 515  2123/14/16 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/14/16 -ج  ضجً خض١ر فبرٚق ا٠ّٓ -  23

12040 

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 516  2123/5/5 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/5/5-ج  ِسض١خ ػٍٝ ض١ذ ضؼ١ذ ِٕؿٛر -  24

12062 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 522  2122/14/23 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/4/23 -ج  خرخص ثػبٜ ثطغب ِبخذ -  25

2246 

2602   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 513  2123/13/26 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/3/26 -ج  در٠ٚع أزّذ رث١غ ٚائً -  26  

  ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 512  2124/1/11  ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2110/1/11-ج  در٠ٚع ازّذ رث١غ ٚائً/ ؾ١ذ١ٌخ -  27

 2602  

11613   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 523  2124/5/5 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2110/5/5-ج  فر٠ذ ػجذاٌس١ّذ رفؼذ ٔٛرا -  28  

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 252  2124/4/15 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2110/4/15  ػجذاٌس١ّذ غبفؼٝ خّبي ِسّذ -  29

13254 

   ثرلُ    21101410:  ربر٠خ ، 531  2121/2/31  ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2116/2/31 -ج  ػٍٟ ِؿغفٟ ٌغفٟ أ٠ّٓ -  30

11232 

   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 533  2124/13/11 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2110/3/11 -ج  غٕٛدٖ ثطبٌٝ ٔؿسٝ ١ِالد -  31

14221 

2221   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 531  2110/3/15 -ج  اٌجٕٙبٜٚ زطٓ اٌس١ّذ ػجذ خبثر -  32  

152   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 532  2111/0/10-ج  اٌّػزٌٛٝ ػجذإٌّؼُ ِؿغفٝ رافذ -  33  

152   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 530  2115/0/10-ج  اٌّػزٌٛٝ ػجذإٌّؼُ ِؿغفٝ رافذ -  34  

152   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 541  2111/0/10-ج  اٌّػزٌٛٝ ػجذإٌّؼُ ِؿغفٝ رافذ -  35  

152   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 541  2115/0/10-ج  اٌّػزٌٛٝ ػجذإٌّؼُ ِؿغفٝ رافذ -  36  

221   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 535  2116/12/24 -ج  زط١ٓ اٌؼس٠س ػجذ ِسّذ أغرف -  37  

221   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 536  2111/12/24 -ج  زط١ٓ اٌؼس٠س ػجذ ِسّذ أغرف -  38  

    21101411:  ربر٠خ ، 532  2121/12/24 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ  2116/12/24 -ج  زط١ٓ اٌؼس٠س ػجذ ِسّذ أغرف -  39

221   ثرلُ  

14200   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 551  2110/4/22 -ج  زفٕٝ أزّذ ػٍٝ ّذِس -  40  

   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 540  2122/11/5 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/11/5 -ج  ازّذ ِسّٛد ػ١ٍٛح اثرا١ُ٘ -  41

2656 

13222   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 542  2124/5/3 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ/ 2110/5/3 -ج  ثغرش غٕٛدٖ ٔبْ ِىرَ -  42  

14211   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 552  2123/2/12 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/2/12 - ج  ػٍٝ أزّذ ِسّٛد أزّذ -  43  

   ثرلُ    21101421:  ربر٠خ ، 521  2124/12/16 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2110/2/16 -ج  غسبرٗ اهلل رزق ػجذٖ و١ًّ -  44

2240 

 ثرلُ    21101422:  ربر٠خ ، 522  2123/1/24 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/1/24 -ج  رزبة اثٛ اهلل ػجذ رزبة ثٛا ازّذ -  45

  2122  

13151   ثرلُ    21101422:  ربر٠خ ، 520  2113/2/20-ج  زط١ٓ ِٛضٝ اثرا١ُ٘ ازّذ -  46  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثرلُ    21101422:  ربر٠خ ، 521  2123/2/20 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/2/20-ج  زط١ٓ ِٛضٝ اثرا١ُ٘ ازّذ -  47

13151 

2622   ثرلُ    21101423:  ربر٠خ ، 523  2113/12/20-ج  ِسّذ ازّذ اٌس١ّذ ػجذ ػبعف -  48  

 ثرلُ    21101423:  ربر٠خ ، 524  2123/12/20 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/12/20 -ج  ِسّذ ازّذ اٌس١ّذ ػجذ ػبعف -  49

  2622  

2155   ثرلُ    21101423:  ربر٠خ ، 525  2112/2/22-ج  اضّبػ١ً ازّذ ِسّذ ّذاز -  50  

4062   ثرلُ    21101424:  ربر٠خ ، 526  2115/2/15  اٌس٠برٝ ػّر ِسّذ فردٚش -  51  

4062   ثرلُ    21101424:  ربر٠خ ، 522  2111/2/15  اٌس٠برٝ ػّر ِسّذ فردٚش -  52  

4062   ثرلُ    21101424:  ربر٠خ ، 522  2115/2/15  اٌس٠برٝ ػّر ِسّذ فردٚش -  53  

3662   ثرلُ    21101422:  ربر٠خ ، 520  2114/3/11-ج  وٍٛة غذ٠ذ زطٓ غذ٠ذ ضٙبَ -  54  

3662   ثرلُ    21101422:  ربر٠خ ، 501  2110/3/11-ج  وٍٛة غذ٠ذ زطٓ غذ٠ذ ضٙبَ -  55  

3662   ثرلُ    21101422:  ربر٠خ ، 501  2114/3/11-ج  وٍٛة غذ٠ذ زطٓ غذ٠ذ ضٙبَ -  56  

3662   ثرلُ    21101422:  ربر٠خ ، 502  2110/3/11-ج  وٍٛة غذ٠ذ زطٓ غذ٠ذ ضٙبَ -  57  

11225   ثرلُ    21101431:  ربر٠خ ، 505  2111/2/10-ج  اٌجغبٚٞ ض١ذ اهلل ػجذ ض١ذ -  58  

11225   ثرلُ    21101431:  ربر٠خ ، 506  2116/2/10-ج  اٌجغبٚٞ ض١ذ اهلل ػجذ ض١ذ -  59  

   ــــــــــــــــــــــ  

غروبد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

4122   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 424  2114/6/21 -ج(   ٚغر٠ىزٗ ؾج١ر ازّذ اٌؼبي ػجذ ازّذ) اٌطؼبدٖ ِخجس -  1  

4122   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 425  2110/6/21 -ج(   ٚغر٠ىزٗ ؾج١ر ازّذ اٌؼبي ػجذ ازّذ) اٌطؼبدٖ ِخجس -  2  

4122   ثرلُ    21101411:  ربر٠خ ، 426  2114/6/21 -ج(   ٚغر٠ىزٗ ؾج١ر ازّذ اٌؼبي ػجذ ازّذ) اٌطؼبدٖ ِخجس -  3  

5534   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 422  2111/2/5 -ج(  ٚغروبٖ اثرا١ُ٘ ػٍٟ ِسّذ اثرا١ُ٘) االخالؼ غروٗ -  4  

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 422  2111/2/5 -ج(  ٚغر٠ىزٗ اثرا١ُ٘ ػٍٟ ِسّذ اثرا١ُ٘) االخالؼ غروخ/رؼذ٠ً -  5

5534 

5534   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 420  2115/12/5 -ج(  ٚغروبٖ اثرا١ُ٘ ػٍٟ ِسّذ اثرا١ُ٘) االخالؼ غروٗ -  6  

   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 420  2115/12/5 -ج(  ٚغر٠ىزٗ اثرا١ُ٘ ػٍٟ ِسّذ اثرا١ُ٘) االخالؼ غروخ/رؼذ٠ً -  7

5534 

اٌدب٘سٖ ٚاٌّالثص ٌٍؿجبغٗ لغٛوٍر غروخ/ ١ٌؿجر ٌٍػروخ اٌزدبرٜ االضُ رؼذ٠ً -  8  Cottocolor ِسذٚدٖ ِطؤ١ٌٗ راد غروخ  

3431   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 402  2123/12/21 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/12/21 -ج  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/12/21 -ج(   ِسذٚدٖ ِطئ١ٌٛٗ راد غروٗ)  اٌدب٘سٖ ٚاٌّالثص ٌٍؿجبغٗ ثر٠زىص غروٗ -  9

3431   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 402  2123/12/21  

اٌدب٘سٖ ٚاٌّالثص ٌٍؿجبغٗ وبٌر لغٛ غروخ/ ١ٌؿجر اٌػروٗ اضُ رؼذ٠ً -  10  Cottocolor ( ِسذٚدٖ ِطؤ١ٌٗ راد غروخ   )ج- 

3431   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 402  2123/12/21 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/12/21  

    21101412:  ربر٠خ ، 511  2123/12/22 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/12/22 -ج  ٚغروبٖ اٌؿفزٝ ازّذ ازّذ رضب -  11

2663   ثرلُ  

2346   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 551  2122/5/20 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2112/5/20 -ج  ٚغر٠ىٗ  زطٕٝ أِدذ -  12  

6021   ثرلُ    21101414:  ربر٠خ ، 543  2112/1/6 -ج  ٚغر٠ىٗ ِسّذ ِسّذ اٌط١ذ ِسّذ -  13  

11233   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 564  2111/11/31 -ج  ٚغر٠ىزٗ ِٕؿٛر ػّراْ لبضُ ورَ -  14  

11233   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 565  2115/11/31 -ج  ٚغر٠ىزٗ ِٕؿٛر ػّراْ لبضُ ورَ -  15  

11233   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 564  2111/11/31 -ج  ٚغر٠ىزٗ ِٕؿٛر ػّراْ لبضُ ورَ -  16  

11233   ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 565  2115/11/31 -ج  ٚغر٠ىزٗ ِٕؿٛر ػّراْ لبضُ ورَ -  17  

 ثرلُ    21101412:  ربر٠خ ، 550  2110/6/20 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2114/6/20 -ج  ٚغروبٖ زطٓ ِسّذ ِسّذ ِسّٛد -  18

  0130  

   ثرلُ    21101423:  ربر٠خ ، 521  2121/2/22 ززٝ ضبرٜ اٌم١ذ 2115/2/22-ج  ٚغر٠ىزٗ ض١ذ أزّذ ػبعف -  19

11423 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

غروبد ر٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

:  ربر٠خ ، اٌّبد٠ٗ اٌّمِٛبد ثس٠بدح 2110/4/21 ف11ٝ ثرلُ اٌّٛدػٗ ثبٌسبفظٗ رذ٠ٚٓ  ٚغروبٖ اٌىّبر ِسّذ ػغ١ٗ ِسّذ ازّذ -  1

1250   ثرلُ    21101421  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربر٠خ ، اٌّبد٠ٗ اٌّمِٛبد ثس٠بدح 2110/4/21 ف11ٝ ثرلُ اٌّٛدػٗ ثبٌسبفظٗ رذ٠ٚٓ  ٚغروبٖ اٌىّبر ِسّذ ػغ١ٗ ِسّذ ازّذ -  2

1250   ثرلُ    21101421  

:  ربر٠خ ، اٌّبد٠ٗ اٌّمِٛبد ثس٠بدح 2110/4/21 ف11ٝ ثرلُ اٌّٛدػٗ ثبٌسبفظٗ رذ٠ٚٓ  ٚغروبٖ اٌىّبر ِسّذ ػغ١ٗ ِسّذ ازّذ -  3

1250   ثرلُ    21101421  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

غروبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


