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

 
أفغاص ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذٕجيض ِذً ػٓ 3111 تغلُ 21101111 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌغدّٓ ِذّض طوٝ ػظّد -  1

اٌغاٌة/  تٍّه ػثضاٌؼاي ٔاطغ تجٛاع - اٌذغيح شاعع:  تجٙح ، الّشح ِفغٚشاخ  

 ٔمً ِىرة ػٓ 2011 تغلُ 21101111 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ِذّض فىغٜ طفاء -  2

 - 65 ػماع:  تجٙح ، تٗ اٌّـّٛح دضٚص ٚفٝ اٌـيادح ٌٛػاعج ذشضغ اٌرٝ االٔشغح ٚصْٚ ع.َ.ج صاسً ػِّٛيح ِٚماٚالخ ٚذٛعيضاخ

داِض ػٍٝ ِذّض/  تٍّه اتٛإٌظغ ِـاوٓ  

 وافيٗ ِيٕٝ ػٓ 3105 تغلُ 21101131 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِيشائيً ػؼيؼ ٔؼيُ تاؿُ يٛال -  3

ِذّٛص دّضاْ طاٌخ/  تٍّه اٌذغيح شاعع 1 علُ ػماع:  تجٙح ، االٔرغٔد سضِاخ صْٚ  

 وٙغتائيح اجٙؼج تيغ ػٓ 3103 تغلُ 21101120 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ِثاعن ِذّض ِٕاي -  4

اؿّاػيً ٍ٘ثاٜٚ ادّض/  تٍّه ؿٛعيا ِـاوٓ 52 ػّاعج:  تجٙح ،  

:  تجٙح ، تماٌح ػٓ 3112 تغلُ 21101114 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّٛص اتٛتىغ ادّض عاعق -  5

دـٓ شٛلٝ شغيفٗ/  تٍّه اٌـماٌح - اٌّيٕاء  

 ذذاٌيً ِؼًّ ػٓ 3104 تغلُ 21101131 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػاعع ػٍيٛ ادّض ػاِغ اؿغاء -  6

ٔٛؽ عؤٚف ؿٛؿٓ ٚعثح/  تٍّه اٌـٍغاْ وشغٜ تجٛاع - اٌرجاعٜ اٌّجّغ - إٌّرؼٖ شاعع:  تجٙح ، عثيح  

:  تجٙح ، ِغؼُ ػٓ 3111 تغلُ 21101113 فٝ ليض ، 3111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ِذّض ػٍٝ ػّغٚ -  7

ػثضاٌغديُ ِذّٛص ِذّض ٔاصيٗ/  تٍّه اٌجٕيٕح شاعع  

 ترغٌٚيح سضِاخ ِىرة ػٓ 3113 تغلُ 21101114 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ادّض ػٍٝ ٌٚيض -  8

ادّض ِظغفٝ ضادٝ ِإِٓ/  تٍّه االطاػح شاعع:  تجٙح ، ػِّٛيح ِٚماٚالخ  

 جا٘ؼج ِالتؾ ػٓ 3106 تغلُ 21101131 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  يٛؿف ادّض ِظغفٝ ّ٘د -  9

دـٓ صعيغ ِذّض/  تٍّه 1 علُ ػماع - اٌجيش شاعع:  تجٙح ، اٌؼـىغيح اٌّالتؾ ػضا فيّا  

 ، ٌذاَ ٚعشح ػٓ 3101 تغلُ 21101131 فٝ ليض ، 55111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض اتٛاٌّجض جّاي ِذّض -  10

ػثضاهلل ِذّض ػاشٛع ِذّض/  تٍّه اٌظٕاػيح اٌّضيٕح:  تجٙح  

 ٔمً ِىرة ػٓ 3114 تغلُ 21101111 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  اؿّاػيً ٍ٘ثاٜٚ ادّض ٘أٝ -  11

اؿّاػيً دّضٍ٘ثاٜٚا/  تٍّه اٌمضيُ اٌـٛق تجٛاع - فغيض ِذّض شاعع - اٌجٕٛتيح ؿٛعيا ِٕغمح:  تجٙح ، ترغٌٚيح ٚسضِاخ  

 ػغاعج ِذً ػٓ 3102 تغلُ 21101125 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـأيٓ ػثضإٌّؼُ ِذّض ِغيُ -  12

ادّض ػٍٝ ػيض اِاي/  تٍّه االطاػح شاعع:  تجٙح ، ِٚجّضاخ ٚغالي  

 ِؼغع ػٓ 3116 تغلُ 21101111 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  إٌّـٝ ِشائيً ػثضاٌـيض ِشائيً -  13

فايك ؿّيغ اِأٝ/  تٍّه ٌٚيٍح ٌيٍح اٌف لاػح تجٛاع - اٌظٕاػيح اٌّضيٕح:  تجٙح ، جا٘ؼج ِٛتيٍيا تيغ  

 جا٘ؼج ِالتؾ ػٓ 3111 تغلُ 21101115 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ادّض شذاخ ؿيض االء -  14

دـٓ ػثضاٌغاضٝ جّاي/  تٍّه اٌىٙغتاء ِذغح تجٛاع - ؿؼٛص اٌٍّه شاعع:  تجٙح ، اٌؼـىغيح اٌّالتؾ ػضا فيّا  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِٙاعاخ ذّٕيح ػٓ 3111 تغلُ 21101114 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ادّض ػثضاٌذّيض ادّض فاعّٗ -  15

 تراعيز 2604 تغلُ طاصعج إِيح ِٛافمح ٚتّٛجة  اٌالػِح اٌرغاسيض ػٍٝ اٌذظٛي ٚتؼض االٔرغٔد ػضا فيّا(  ٚسظ ػغتيح ٌغح) 

ِذّٛص ادّض ػوغيا ٚعثح/  تٍّه اٌىٙغتاء ِذغح تجٛاع - ػثضاٌؼؼيؼ اٌٍّه شاعع:  تجٙح ، 2110/5/1  

 ؿجاص ِغـٍح ػٓ 3115 تغلُ 21101110 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضإٌثٝ شذاذٗ ادّض ِغٖٚ -  16

ادّض ػٍٝ ِذّض ؿؼيض/  تٍّه اٌجضيضج اٌّؼاشاخ شاعع:  تجٙح ، ٚتغاعيٓ  

 تجٙح ، ِاعود ؿٛتغ ػٓ 2013 تغلُ 21101111 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ادّض جاتغ ػؼٖ -  17

ؿٍيُ ِذّض فاعّٗ/  تٍّه 36 علُ ػماع - اٌجٕيٕح شاعع:   

 ٚعشح ػٓ 3110 تغلُ 21101115 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ ٕ٘اء -  18

ِغاٚعٜ اتغا٘يُ ِظغفٝ/  تٍّه االذٛتيؾ ِٛلف سٍف:  تجٙح ، ؿّىغج  

 ػجاج ػٓ 3101 تغلُ 21101121 فٝ ليض ، 3111.111  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ دّؼٖ ػثضاٌغاضٝ وغيّٗ -  19

دّضاْ ادّض ِذّٛص ادّض/  تٍّه اٌثيٍٝ ٚدٍٛأٝ ِشثؼ تجٛاع - ؿؼٛص اٌٍّه شاعع:  ٙحتج ، ٚتغاٚيؼ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغواخ ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ليضخ 111111.111   ِاٌٙا ،عأؽ  ػِّٛيح ِماٚالخ   ،  شغوح   ِذّٛص ادّض ػثضاٌذّيض ادّض اٌّغدَٛ ٚعثح/  شغوح -  1

ػٍٝ ِذّض ِذّض ٔاجذٗ/  تٍّه اٌرؼاْٚ ِذغح شاعع:  تجٙح ، ػِّٛيح ِماٚالخ ػٓ ، 3101 تغلُ 21101115  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌرجاعٜ اٌـجً ذؼضيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101112 ذاعيز ٚفٝ ،   111:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  دفٕٝ ػثضاٌذّيض ِذّض ػثضاهلل   - 1

اٌرجاعٜ إٌشاط الػرؼاي 2110/1/2 تراعيز 1114 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً اٌغاء ذُ  

  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101111 ذاعيز ٚفٝ ،   1616:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اؿّاػيً ٍ٘ثاٜٚ ادّض دّضٜ   - 2

اٌرجاعٜ إٌشاط الػرؼاي 2110/1/1 تراعيز 1114 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً اٌغاء ذُ  

 اٌغاء ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101111 ذاعيز ٚفٝ ،   2013:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  دـٓ أدّض ِذّض آيٗ   - 3

اٌرجاعٜ إٌشاط الػرؼاي 2110/1/1 تراعيز 1116 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً  
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101116 ذاعيز ٚفٝ ،   1416:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ػٍٝ دـيٓ ػٍٝ فايؼٖ   - 4

إٌشاط الػرؼاي 2110/1/16 تراعيز 1111 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً اٌغاء  

 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101121 ذاعيز ٚفٝ ،   2350:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ؿٍّاْ جاتغ ػالء ِذّٛص   - 5

إٌشاط الػرؼاي 2110/1/21 تراعيز 1110 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً اٌغاء  

 اٌغاء ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101121 ذاعيز ٚفٝ ،   1016:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  عٗ ِذّض ادّض جٙاص   - 6

إٌشاط الػرؼاي 2110/1/21 تراعيز 1111 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً  

 اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101122 ذاعيز ٚفٝ ،   2121:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  جغجؾ اعِأيٛؽ ػوغيا ِغيُ   - 7

إٌشاط الػرؼاي 2110/1/22 تراعيز 1111 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً اٌغاء ذُ   

 شغة/ِذٛ ذُ   21101120 ذاعيز ٚفٝ ،   1065:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِذّض ػثضاٌّؼغٝ طالح شيّاء   - 8

 تذٛاع - 121 اي ِـاوٓ اٌٝ ػٕٛأٗ ٚذؼضيً ترغٌٚيح سضِاخ ِىرة/  اٌٝ ٔشاعٗ ذؼضيً تؼض االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغاء ذُ  اٌـجً

2110/1/20 تراعيز 331 علُ ذاشيغ تّٛجة اهلل ػٛع غغية ِذّض/  تٍّه اٌؼثٛع ِٕغمح - اٌغظائيح ـٍغاٌ  

 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101131 ذاعيز ٚفٝ ،   2115:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ػؼيؼ ٔؼيُ تاؿُ يٛؿف   - 9

إٌشاط الػرؼاي 2110/1/31 تراعيز 1112 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً اٌغاء  

 شغة/ِذٛ ذُ   21101131 ذاعيز ٚفٝ ،   114:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ادّض ِٕظٛع ِذّٛص ػثضاٌؼظيُ   - 10

إٌشاط الػرؼاي 2110/1/31 تراعيز 1113 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً اٌغاء ذُ  اٌـجً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  21101112 ، ذاعيز ٚفي  2113 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثّاْ شٕاٜٚ دـٓ ػٍٝ -  1

جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ عأؽ ٌيظثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ   

 ٚطف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  21101111 ، ذاعيز ٚفي  1061 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػٍٝ ِثاعن ؿالِٗ ِذّٛص -  2

جٕيٗ  61111.111، ِاٌٗ عأؽ ٌيظثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ   

 ٚطف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  21101110 ، ذاعيز ٚفي  2143 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  أدّض دـٓ دٍّٝ ئيّاْ -  3

جٕيٗ  1111111.111، ِاٌٗ عأؽ ٌيظثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ   

 ٚطف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  21101110 ، ذاعيز ٚفي  2141 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِذّٛص ِذّض ػٍٝ ػّغٚ -  4

جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ عأؽ ٌيظثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ   

 ٚطف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  21101114 ، ذاعيز ٚفي  1225 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػٍٝ ِذّض وّاي ِذّض -  5

جٕيٗ  511111.111، ِاٌٗ عأؽ ٌيظثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 3111    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌغدّٓ ِذّض طوٝ ػظّد -  1

اٌغاٌة/  تٍّه ػثضاٌؼاي ٔاطغ تجٛاع - اٌذغيح شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

: اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101113 ذاعيز ٚفي 3111    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ِذّض ػٍٝ ػّغٚ -  2

ػثضاٌغديُ ِذّٛص ِذّض ٔاصيٗ/  تٍّه اٌجٕيٕح شاعع ،     

:  اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101114 ذاعيز ٚفي 110    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض فىغٜ ِذّٛص -  3

ٚشغيىرٙا صعصيغ ِذّٛص ػاشٛع ادالَ/  تٍّه اٌجٙاص شاعع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،    

 ،:   اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101114 ذاعيز ٚفي 3113    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض ػٍٝ ٌٚيض -  4

ادّض ِظغفٝ ضادٝ ِإِٓ/  تٍّه االطاػح شاعع   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101114 ذاعيز ٚفي 3112    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّٛص اتٛتىغ ادّض عاعق -  5

دـٓ شٛلٝ شغيفٗ/  تٍّه اٌـماٌح - اٌّيٕاء ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 3114    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اؿّاػيً ٍٜٚ٘ثا ادّض ٘أٝ -  6

اؿّاػيً ادّضٍ٘ثاٜٚ/  تٍّه اٌمضيُ اٌـٛق تجٛاع - فغيض ِذّض شاعع - اٌجٕٛتيح ؿٛعيا ِٕغمح ،:   اٌـرأشيغ   

: اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 2011    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِذّض فىغٜ طفاء -  7

داِض ػٍٝ ِذّض/  تٍّه اتٛإٌظغ ِـاوٓ - 65 ػماع ،     

: اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 2011    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِذّض فىغٜ طفاء -  8

 ٌٛػاعج ذشضغ اٌرٝ االٔشغح ٚصْٚ ع.َ.ج صاسً ػِّٛيح ِٚماٚالخ ٚذٛعيضاخ ٔمً ِىرة/  ٔشاط اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،  

الغيغ جٕيٙا االف ػشغج فمظ 11111 لضعٖ ِاي تغاؽ داِض ػٍٝ ِذّض/  تٍّه 65 ػماع - اتٛإٌظغ ِـاوٓ اٌىائٓ اٌـيادح   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101110 ذاعيز ٚفي 2244    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذاعب أعِأيٛؽ ػّاص ِاعؿيً -  9

ػثضاٌغديُ ِغاص ِذّض ػٍٝ/  تٍّه اٌرجاعٜ اٌّجّغ - اٌذغيح شاعع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101110 ذاعيز ٚفي 2141    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّٛص ِذّض ػٍٝ ػّغٚ -  10

سٍيفٗ اتغا٘يُ ِذّٛص ػّغ/  تٍّه يٌٛيٛ 26 شاعع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101110 ذاعيز ٚفي 3115    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضإٌثٝ شذاذٗ ادّض ِغٖٚ -  11

ادّض ػٍٝ ِذّض ؿؼيض/  تٍّه اٌجضيضج اٌّؼاشاخ شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 3116    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، إٌّـٝ ِشائيً ػثضاٌـيض ِشائيً -  12

فايك ؿّيغ اِأٝ/  تٍّه ٌٚيٍح ٌيٍح اٌف لاػح تجٛاع - اٌظٕاػيح اٌّضيٕح ،:   اٌـرأشيغ   

:   اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 2013    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض جاتغ ػؼٖ -  13

 الغيغ جٕيح االف سّـح فمظ 5111 لضعٖ ِاي تغاؽ اٌضشٕاٜٚ/  ذجاعيح تـّح ِاعود ؿٛتغ/  ٔشاط اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،

ؿٍيُ ِذّض فاعّٗ/  تٍّه 36 علُ ػماع - اٌجٕيٕح شاعع اٌىائٓ   

:   اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 2013    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض جاتغ ػؼٖ -  14

ؿٍيُ ِذّض فاعّٗ/  تٍّه 36 علُ ػماع - اٌجٕيٕح شاعع  ،  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101114 ذاعيز ٚفي 3111    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػثضاٌذّيض ادّض فاعّٗ -  15

ِذّٛص ادّض ػوغيا ٚعثح/  تٍّه اٌىٙغتاء ِذغح تجٛاع - ػثضاٌؼؼيؼ اٌٍّه شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101115 ذاعيز ٚفي 3111    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض شذاخ ؿيض االء -  16

دـٓ ػثضاٌغاضٝ جّاي/  تٍّه اٌىٙغتاء ِذغح تجٛاع - ؿؼٛص اٌٍّه شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101115 ذاعيز ٚفي 3110    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ ٕ٘اء -  17

ِغاٚعٜ اتغا٘يُ ِظغفٝ/  تٍّه االذٛتيؾ ِٛلف سٍف ،:   اٌـرأشيغ   



 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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101121 ذاعيز ٚفي 3101    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ دّؼٖ ػثضاٌغاضٝ وغيّٗ -  18

دّضاْ ادّض ِذّٛص ادّض/  تٍّه اٌثيٍٝ ٚدٍٛأٝ ِشثؼ تجٛاع - ؿؼٛص اٌٍّه شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101125 ذاعيز ٚفي 3102    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـأيٓ ػثضإٌّؼُ ِذّض ِغيُ -  19

ادّض ػٍٝ ػيض اِاي/  تٍّه االطاػح شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

: اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101120 ذاعيز ٚفي 3103    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِثاعن ِذّض ِٕاي -  20

اؿّاػيً ٍ٘ثاٜٚ ادّض/  تٍّه ؿٛعيا ِـاوٓ 52 ػّاعج ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101120 ذاعيز ٚفي 1065    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌّؼغٝ طالح شيّاء -  21

اهلل ػٛع غغية ِذّض/  تٍّه اٌؼثٛع ِٕغمح -  اٌغظائيح اٌـٍغ تجٛاع - 121 اي ِـاوٓ تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101120 ذاعيز ٚفي 1065    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌّؼغٝ طالح شيّاء -  22

اٌفرخ شثاب ِغوؼ/  تٍّه اٌذضيمح تٗ ٍِذك ِثٕٝ اٌفرخ شثاب ِغوؼ تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101120 ذاعيز ٚفي 1065    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌّؼغٝ طالح شيّاء -  23

 اٌؼثٛع ِٕغمح - اٌغظائيح اٌـٍغ تجٛاع - 121 اي ِـاوٓ اٌىائٓ اٌٝ ػٕٛأٗ ذؼضيً تؼض االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأشيغ

ترغٌٚيح سضِاخ ِىرة/  اٌٝ ٔشاعٗ ٚذؼضيً اهلل ػٛع غغية ِذّض/  تٍّه  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101131 ذاعيز ٚفي 3105    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِيشائيً ػؼيؼ ٔؼيُ تاؿُ يٛال -  24

ِذّٛص دّضاْ طاٌخ/  تٍّه اٌذغيح شاعع 1 علُ ػماع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101131 ذاعيز ٚفي 3104    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػاعع ػٍيٛ ادّض ػاِغ اؿغاء -  25

ٔٛؽ عؤٚف ؿٛؿٓ ٚعثح/  تٍّه اٌـٍغاْ وشغٜ تجٛاع - اٌرجاعٜ اٌّجّغ - إٌّرؼٖ شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101131 ذاعيز ٚفي 3101    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض اتٛاٌّجض جّاي ِذّض -  26

ػثضاهلل ِذّض ػاشٛع ِذّض/  تٍّه اٌظٕاػيح اٌّضيٕح ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101131 زذاعي ٚفي 3106    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، يٛؿف ادّض ِظغفٝ ّ٘د -  27

دـٓ صعيغ ِذّض/  تٍّه 1 علُ ػماع - اٌجيش شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌرأشيغ ٚطف،  إٌشاط ذؼضيً ذ21101112ُ ذاعيز ٚفي 3163   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ٘اشُ جاص ِذّض -  1

تٗ اٌّـّٛح دضٚص فٝ ثميً ٔمً ؿياعاخ اوــٛاع/  ٔشاط اضافح  

:  اٌرأشيغ ٚطف،  إٌشاط ذؼضيً ذ21101112ُ ذاعيز ٚفي 2113   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ شٕاٜٚ دـٓ ػٍٝ -  2

اٌـيادح ٌٛػاعج ذشضغ اٌرٝ االٔشغح ٚصْٚ ع.َ.ج صاسً ػِّٛيح ٚذٛعيضاخ ترغٌٚيح سضِاخ/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼضيً  

:  اٌرأشيغ ٚطف،  إٌشاط ذؼضيً ذ21101111ُ ذاعيز ٚفي 1061   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِثاعن ؿالِٗ ِذّٛص -  3

ِجّضج اؿّان/  ٔشاط اضافح  

:  اٌرأشيغ ٚطف،  إٌشاط ذؼضيً ذ21101110ُ ذاعيز ٚفي 1115   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ّ٘اَ ِثاعن جاتغ ِذّض -  4

ترغٌٚيح سضِاخ/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼضيً  



 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

:  اٌرأشيغ ٚطف،  إٌشاط ذؼضيً ذ21101125ُ ذاعيز ٚفي 2211   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ِمثٛي ِذّض شيّاء -  5

ِٕٚظفاخ سغصٚاخ/  ٔشاط اضافح  

 ٚطف،  إٌشاط ذؼضيً ذ21101120ُ ذاعيز ٚفي 1065   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌّؼغٝ طالح شيّاء -  6

دضأح صاع/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼضيً:  اٌرأشيغ  

 ٚطف،  إٌشاط ذؼضيً ذ21101120ُ ذاعيز ٚفي 1065   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌّؼغٝ طالح شيّاء -  7

ترغٌٚيح سضِاخ ِىرة/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼضيً:  اٌرأشيغ  

ــــــــــــــــــــــ      

اٌشغوح ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101111ُ ذاعيز ٚفي 3111   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌغدّٓ ِذّض طوٝ ػظّد -  1

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101113ُ ذاعيز ٚفي 3111   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ِذّض ػٍٝ ػّغٚ -  2

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101114ُ ذاعيز ٚفي 3112   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّٛص اتٛتىغ ادّض عاعق -  3

ساص: اٌرأشيغ  

: اٌرأشيغ ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101114ُ ذاعيز ٚفي 3113   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض ػٍٝ ٌٚيض -  4

 ساص

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101111ُ ذاعيز ٚفي 3114   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اؿّاػيً ٍ٘ثاٜٚ ادّض ٘أٝ -  5

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101111ُ ذاعيز ٚفي 2011   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِذّض فىغٜ طفاء -  6

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101110ُ ذاعيز ٚفي 3115   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضإٌثٝ شذاذٗ ادّض ِغٖٚ -  7

ساص: اٌرأشيغ  

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101111ُ ذاعيز ٚفي 3116   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، إٌّـٝ ِشائيً ػثضاٌـيض ِشائيً -  8

ساص: اٌرأشيغ ٚطف  

: اٌرأشيغ ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101111ُ ذاعيز ٚفي 2013   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض جاتغ ػؼٖ -  9

 ساص

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101114ُ ذاعيز ٚفي 3111   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػثضاٌذّيض ادّض فاعّٗ -  10

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101115ُ ذاعيز ٚفي 3111   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض شذاخ ؿيض االء -  11

ساص: اٌرأشيغ  

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101115ُ ذاعيز ٚفي 3110   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ ٕ٘اء -  12

ساص: اٌرأشيغ ٚطف  



 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

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101121ُ ذاعيز ٚفي 3101   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ دّؼٖ غاضٝػثضاٌ وغيّٗ -  13

ساص: اٌرأشيغ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101125ُ ذاعيز ٚفي 3102   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـأيٓ ػثضإٌّؼُ ِذّض ِغيُ -  14

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101120ُ ذاعيز ٚفي 3103   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِثاعن ِذّض ِٕاي -  15

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101131ُ ذاعيز ٚفي 3104   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػاعع ػٍيٛ ادّض ػاِغ اؿغاء -  16

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101131ُ ذاعيز ٚفي 3105   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِيشائيً ػؼيؼ ٔؼيُ تاؿُ يٛال -  17

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101131ُ ذاعيز ٚفي 3106   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، يٛؿف ادّض ِظغفٝ ّ٘د -  18

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ21101131ُ ذاعيز ٚفي 3101   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض اتٛاٌّجض جّاي ِذّض -  19

ساص: اٌرأشيغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّح االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌضياء تجؼٍٙا اٌرجاعيح اٌـّح ذؼضيً: اٌٝ 1115 تغلُ اٌّميضج اٌشغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأشيغ ذ21101110ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  1

اٌثرغٌٚيح ٌٍشضِاخ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

111   تغلُ    21101112:  ذاعيز ،   دفٕٝ ػثضاٌذّيض ِذّض ػثضاهلل -  1  

ــــــــــــــــــــــ      

   اٌؼمٛص  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شغواخ اٌرجاعٜ اٌـجً ذؼضيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   21101110 ذاعيز ٚفٝ ،   1210:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  تـيغح ذٛطيح ،  وـاعٚشغواٖ فٙيُ/  شغوح   - 1

 ذُ 2110/4/14 تراعيز 1111 علُ ذظضيك تّذضغ اٌرٛليؼاخ ػٍٝ ِٚظضق 2110/4/11 فٝ ِإعر اٌشغوح فـز ػمض تّٛجة

اٌشغوح ٌفـز 2110/1/0 تراعيز 1111 علُ ِذٛ تاِغ اٌرجاعٜ اٌـجً ٚاٌغاء ٔٙائيا ٚدٍٙا اٌشغوح فـز  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عأؽ ذؼضيً ذُ 21101111،   ذاعيز ٚفي 2111، تغلُ ليض٘ا ؿثك ،  ذضآِ شغوح ٚشغواٖ ػثضاٌـيض ِذّٛص ِذيٝ/  شغوح -  1

جٕيٗ  511111.111، ِاٌٙا عأؽ ٌيظثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ ٚطف،  اٌّاي   

 ذؼضيً ذُ 21101114،   ذاعيز ٚفي 1213، تغلُ ليض٘ا ؿثك ،  تـيغح ذٛطيح ػثضاٌغدّٓ دـيٓ ؿيض/  اٌّغدَٛ ٚعثح شغوح -  2

جٕيٗ  10111.111، ِاٌٙا عأؽ ٌيظثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ ٚطف،  اٌّاي عأؽ   

   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

 ذؼضيً ذُ 21101111 ذاعيز ٚفي 2111    تغلُ ليض٘ا ؿثك  ، ذضآِ شغوح ، ٚشغواٖ ػثضاٌـيض ِذّٛص ِذيٝ/  شغوح -  1

ػـغاْ ِذّض ٔاصيٗ/  تٍّه اٌظذغاٚيح اِرضاص 106 ػماع تجؼٍٗ اٌشغوح ِمغ ذؼضيً ،:   اٌـرأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغوح ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّح االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌشغوح ذّثيً دك ٌٚٗ ِٕفغصا االٚي ٌٍشغيه ٚاٌرٛليغ االصاعج دك  ِرضآِ شغيه  ذضآِ شغوح  ػٍٝ ػـغاْ ِذّض ٔاصيٗ -  1

 اٌشغوح الطٛي ٚاٌثيغ اٌشغاء فٝ اٌذك ٌٚٗ االػّاي ٚلغاع ٚاٌشاص اٌؼاَ ٚاٌمغاػيٓ دىِٛيح ٚاٌغيغ اٌذىِٛيح اٌّظاٌخ جّيغ اِاَ

 اٌرٛليؼاخ ٚوافح ٚااليضاع ٚاٌـذة اٌجاعيح اٌذـاتاخ فرخ فٝ اٌذك ٌٚٗ ٚإٌّمٛالخ ٚاٌـياعاخ ٚاالعاضٝ اٌؼماعيح ِّٚرٍىاذٙا

 اٌذك ٌٚٗ اٌشغواء جّيغ تاذفاق ٚاٌغ٘ٓ االلرغاع دك يىْٛ اْ ػٍٝ ٚفغٚػٙا اٌثٕٛن جّيغ فٝ اٌضّاْ ٚشٙاصاخ سغاتاخ ٚاطضاع

2111   تغلُ    21101111:  ذاعيز ، اٌغيغ ذٛويً فٝ  

 ذّثيً دك ٌٚٗ ِٕفغصا االٚي ٌٍشغيه ٚاٌرٛليغ االصاعج دك  ِرضآِ شغيه  ذضآِ شغوح  ؿؼيض ػثضاٌـيض ِذّٛص ِذيٝ ِذّض -  2

 الطٛي ٚاٌثيغ اٌشغاء فٝ اٌذك ٌٚٗ االػّاي ٚلغاع ٚاٌشاص اٌؼاَ ٚاٌمغاػيٓ دىِٛيح ٚاٌغيغ اٌذىِٛيح اٌّظاٌخ جّيغ َاِا اٌشغوح

 ٚوافح ٚااليضاع ٚاٌـذة اٌجاعيح اٌذـاتاخ فرخ فٝ اٌذك ٌٚٗ ٚإٌّمٛالخ ٚاٌـياعاخ ٚاالعاضٝ اٌؼماعيح ِّٚرٍىاذٙا اٌشغوح

 جّيغ تاذفاق ٚاٌغ٘ٓ االلرغاع دك يىْٛ اْ ػٍٝ ٚفغٚػٙا اٌثٕٛن جّيغ فٝ اٌضّاْ ٚشٙاصاخ سغاتاخ ٚاطضاع اٌرٛليؼاخ

2111   تغلُ    21101111:  ذاعيز ، اٌغيغ ذٛويً فٝ اٌذك ٌٚٗ اٌشغواء  



 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

 ذّثيً دك ٌٚٗ ِٕفغصا االٚي ٌٍشغيه ٚاٌرٛليغ االصاعج دك  ِرضآِ ٚشغيه ِضيغ  ذضآِ شغوح  ؿؼيض ػثضاٌـيض ِذّٛص ِذيٝ -  3

 الطٛي ٚاٌثيغ اٌشغاء فٝ اٌذك ٌٚٗ االػّاي ٚلغاع ٚاٌشاص اٌؼاَ ٚاٌمغاػيٓ دىِٛيح ٚاٌغيغ اٌذىِٛيح اٌّظاٌخ جّيغ اِاَ اٌشغوح

 ٚوافح ٚااليضاع ٚاٌـذة اٌجاعيح اٌذـاتاخ فرخ فٝ اٌذك ٌٚٗ ٚإٌّمٛالخ ٚاٌـياعاخ ٚاالعاضٝ اٌؼماعيح ِّٚرٍىاذٙا اٌشغوح

 جّيغ تاذفاق ٚاٌغ٘ٓ االلرغاع دك يىْٛ اْ ػٍٝ ٚفغٚػٙا اٌثٕٛن جّيغ فٝ اٌضّاْ ٚشٙاصاخ سغاتاخ ٚاطضاع اٌرٛليؼاخ

2111   تغلُ    21101111:  ذاعيز ، اٌغيغ ذٛويً فٝ اٌذك ٌٚٗ اٌشغواء  

:  ذاعيز ، اٌشغوح اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا ٚاٌرٛليغ االصاعج دك ٌٗ  ِرضآِ شغيه  تـيغح ذٛطيح  جاص دـٓ اٌـيض جّاالخ -  4

1213   تغلُ    21101114  

 اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا ٚاٌرٛليغ االصاعج دك ٌٗ  ِرضآِ ٚشغيه ِضيغ  تـيغح ذٛطيح  ػثضاٌغدّٓ دـيٓ ؿيض اتٛاٌذجاج -  5

1213   تغلُ    21101114:  ذاعيز ، اٌشغوح  

 ، اٌشغوح اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا اٌرٛليغٚ االصاعج دك ٌٗ  ِرضآِ شغيه  تـيغح ذٛطيح  ػثضاٌغدّٓ دـيٓ ؿيض  يٛؿف -  6

1213   تغلُ    21101114:  ذاعيز  

 ، اٌشغوح اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا ٚاٌرٛليغ االصاعج دك ٌٗ  ِرضآِ شغيه  تـيغح ذٛطيح  ػثضاٌغدّٓ دـيٓ ؿيض  ٕ٘اء -  7

1213   تغلُ    21101114:  ذاعيز  

 ، اٌشغوح اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا ٚاٌرٛليغ االصاعج دك ٌٗ  ِرضآِ شغيه  تـيغح ذٛطيح  ػثضاٌغدّٓ دـيٓ ؿيض  ػيٕة -  8

1213   تغلُ    21101114:  ذاعيز  

 ، اٌشغوح اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا ٚاٌرٛليغ االصاعج دك ٌٗ  ِٛطٝ شغيه  تـيغح ذٛطيح  ػثضاٌغدّٓ دـيٓ ؿيض  ٚائً -  9

1213   تغلُ    21101114:  ذاعيز  

 ، اٌشغوح اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا ٚاٌرٛليغ االصاعج دك ٌٗ  ِٛطٝ شغيه  تـيغح ذٛطيح  ػثضاٌغدّٓ دـيٓ ؿيض  ػٍٝ -  10

1213   تغلُ    21101114:  ذاعيز  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تغلُ    21101111:  ذاعيز ، ذضآِ شغوح ػٕٗ ِٚشٙغ ٍِشض  ذضآِ شغوح  ٚشغواٖ ػثضاٌـيض ِذّٛص ِذيٝ/  شغوح -  1

2111 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ذجضيضاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

111   تغلُ    21101112:  ذاعيز ، 210  2110/14/11 - ج  دفٕٝ ػثضاٌذّيض ِذّض ػثضاهلل -  1  

111   تغلُ    21101112:  ذاعيز ، 201  2114/14/11 - ج  دفٕٝ ػثضاٌذّيض ِذّض ػثضاهلل -  2  

111   تغلُ    21101112:  ذاعيز ، 201  2110/14/11 - ج  دفٕٝ ػثضاٌذّيض ِذّض ػثضاهلل -  3  

422   تغلُ    21101112:  زذاعي ، 213  2116/11/31 - ج  ػثّاْ ِذّض ِذّض ػٍٝ دـٓ -  4  

115   تغلُ    21101112:  ذاعيز ، 214  2110/11/10 - ج  ِذّض فىغٜ دـٓ فٛػيٗ -  5  

2113   تغلُ    21101112:  ذاعيز ، 216  2110/14/11 - ج  ػثّاْ شٕاٜٚ دـٓ ػٍٝ -  6  

2116   تغلُ    21101113:  ذاعيز ، 202  2111/11/11 - ج  اهلل دّد جاتغ دـٓ عاعق اؿّاء -  7  

1115   تغلُ    21101110:  ذاعيز ، 311  2116/11/12 - ج  ّ٘اَ ِثاعن جاتغ ِذّض -  8  

1411   تغلُ    21101111:  ذاعيز ، 312  2110/12/11 - ج  اتٛعاٌة شىغٜ اٌٙاصٜ دّاصٖ -  9  

1416   تغلُ    21101116:  ذاعيز ، 322  2110/12/10 - ج  ػٍٝ دـيٓ ػٍٝ فايؼٖ -  10  

1621   تغلُ    21101116:  ذاعيز ، 323  2115/16/11 - ج  ِذّض ِذّض ػثاؽ ػثيض -  11  

415   تغلُ    21101121:  ذاعيز ، 325  2116/11/16 - ج  يٛؿف دـيٓ ٔاطغادّض -  12  

2121   تغلُ    21101122:  ذاعيز ، 321  2111/14/21 - ج  جغجؾ اعِأيٛؽ ػوغيا ِغيُ -  13  

2111   تغلُ    21101122:  ذاعيز ، 321  2111/10/21 - ج  ادّض ػثضاٌغديُ ِظغفٝ ِذّض -  14  

1411   تغلُ    21101124:  ذاعيز ، 331  2110/16/20 - ج  ػٛع اتٛاٌذـٓ جّاي ايّٓ -  15  

2211   تغلُ    21101125:  ذاعيز ، 333  2110/16/24 - ج  ِذّض ِمثٛي ِذّض شيّاء -  16  

2141   تغلُ    21101120:  ذاعيز ، 335  2110/12/16 - ج  أدّض عفاػٝ ػثضاٌذّيض ِذّض -  17  

2115   تغلُ    21101131:  ذاعيز ، 341  2110/15/13 - ج  ػؼيؼ ٔؼيُ تاؿُ يٛؿف -  18  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغواخ ذجضيضاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1210   تغلُ    21101110:  ذاعيز ، 312  2113/15/14 - ج  وـاعٚشغواٖ فٙيُ/  شغوح -  1  

1210   تغلُ    21101110:  ذاعيز ، 313  2111/15/14 - ج  وـاعٚشغواٖ فٙيُ/  شغوح -  2  

1640   تغلُ    21101116:  ذاعيز ، 324  2115/11/21 - ج  شغيىٗ ٚ ػثّاْ ػثضاٌٍغيف ػثضٖ/  شغوح -  3  

263   تغلُ    21101124:  ذاعيز ، 320  2111/10/11 - ج  ٚشغواٖ ػٍٝ ِذّض عفيغ ؿؼيض -  4  

263   تغلُ    21101124:  ذاعيز ، 320  2111/10/11 - ج  ِشٛاع وافيرغيا -  5  

263   تغلُ    21101124:  ذاعيز ، 331  2115/10/11 - ج  ٚشغواٖ ػٍٝ ِذّض عفيغ ؿؼيض -  6  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

263   تغلُ    21101124:  ذاعيز ، 331  2115/10/11 - ج  ِشٛاع وافيرغيا -  7  

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص تيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغواخ ع٘ٓ    

ــــــــــــــــــــــ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغواخ تيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


