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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفغاص قي٘ص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٍضشح ػِ 2632 تغقٌ 21101112 فٚ قيض ، 1111.111  ، ٍاىٔ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػ٘ض ٍْص٘ع اٍيِ ػثضاىؼظيٌ ٗالء -  1

اىذـيْٚ ٍذَض ٍاجضج - ٍيل - قيي٘تيح - ع٘ر ٍغمؼ- ّاٍ٘ه ٍْص٘عج:  تجٖح ، دث٘ب  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغماخ قي٘ص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2631 قٌتغ 21101114 فٚ ،قيضخ 011.111   ٍاىٖا ،عأؽ  اىٚ ّصف تيضٙ ٍشثؼ  ،  شغمح   ٗشغمآ ؿَيغ ٍذَض ؿؼيض -  1

اىقيي٘تيح ع٘ر ٍغمؼ - االدغاع جؼيغج:  تجٖح ، اىٚ ّصف تيضٙ ٍشثؼ ػِ ،  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اىرجاعٙ اىـجو ذؼضيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىشغة - اىَذ٘      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذٌ  اىـجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   21101114 ذاعيز ٗفٚ ،   401:  تغقٌ قيضٓ ؿثق  ،  فغص ذاجغ  ،  ذٖاٍٚ ٍذَض ٍذَ٘ص صفيح   - 1

اىشغمح ىذو2261 عقٌ ٍذ٘ تاٍغ ٗذصفيرٖا اىشغمح دو  

 ذٌ   21101110 ذاعيز ٗفٚ ،   6053:  تغقٌ قيضٓ ؿثق  ،  فغص ذاجغ  ،  دـاّيِ فغج اىؼظيٌ ػثض اهلل ػثض جيٖاُ   - 2

ّٖائيا اىرجاعج ىرغك اىـجو شغة ذٌ  اىـجو شغة/ٍذ٘  

 شغة/ٍذ٘ ذٌ   21101122 ذاعيز ٗفٚ ،   2212:  تغقٌ قيضٓ ؿثق  ،  فغص ذاجغ  ،  اىْذاؽ اتغإيٌ ٍذَض اىـؼيض ٍذَ٘ص   - 3

ّٖائيا اىرجاعج ىرغك اىرجاعٙ اىـجو شغة ذٌ  اىـجو  

 شغة/ٍذ٘ ذٌ   21101121 ذاعيز ٗفٚ ،   5463:  تغقٌ قيضٓ ؿثق  ،  فغص ذاجغ  ،  ٍْص٘ع ٍذَض ج٘صج ٍذَض عجاء   - 4

ّٖائيا اىرجاعج ىرغك اىـجو شغة ذٌ  اىـجو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اىَاه عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ٗصف،  اىَاه عأؽ ذؼضيو ذٌ  21101110 ، ذاعيز ٗفي  2124 تغقٌ قيضٓ ؿثق ،، فغص ذاجغ  اىثضٗٙ ػيض اىـيض ٍذَض -  1

جْئ  22111.111، ٍاىٔ عأؽ ىيصثخ اىَاه عأؽ ذؼضيو:   اىرأشيغ   

:   اىرأشيغ ٗصف،  اىَاه عأؽ ذؼضيو ذٌ  21101110 ، ذاعيز ٗفي  201 تغقٌ قيضٓ ؿثق ،، فغص ذاجغ  شذاذٔ اىـيض ٍذَض -  2

جْئ  5111.111، ٍاىٔ عأؽ ىيصثخ اىَاه عأؽ ذؼضيو   

 ٗصف،  اىَاه عأؽ ذؼضيو ذٌ  21101121 ، ذاعيز ٗفي  2511 تغقٌ قيضٓ ؿثق ،، فغص ذاجغ  دجاػٙ ٍذَض داٍض ّاصغ -  3

جْئ  5111.111، ٍاىٔ عأؽ ىيصثخ اىَاه عأؽ ذؼضيو:   اىرأشيغ   

 ٗصف،  اىَاه عأؽ ذؼضيو ذٌ  21101120 ، ذاعيز ٗفي  6146 تغقٌ قيضٓ ؿثق ،، فغص ذاجغ  صثيخ ػثضج ػثضاىْثٚ ادَض -  4

جْئ  111111.111، ٍاىٔ عأؽ ىيصثخ اىَاه عأؽ ذؼضيو:   اىرأشيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىؼْ٘اُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٗصف،  اىؼْ٘اُ ذؼضيو ذٌ 21101114 ذاعيز ٗفي 2541    تغقٌ قيضٓ ؿثق  ، فغص ذاجغ ، ّصغاىضيِ ػيٚ اىـيض آٍاّٚ -  1

ػيٚ ؿيض ادـاُ - ٍيل-قيي٘تيح - ع٘ر - ات٘ػيض ادَض شاعع/ اىٚ اىؼْ٘اُ ذؼضيو ،:   اىـرأشيغ   

 ،:   اىـرأشيغ ٗصف،  اىؼْ٘اُ ذؼضيو ذٌ 21101115 ذاعيز ٗفي 635    تغقٌ قيضٓ ؿثق  ، فغص ذاجغ ، اىـيض اىذييٌ ػثض ػمئ -  2

ٍذَض اىفغٍاٗٙ ػيٚ ػثضاىيح ٍيل اىذضاصيِ مفغ اىْاديح صايغ شاعع/   اىٚ اىؼْ٘اُ ذؼضيو   

،  اىؼْ٘اُ ذؼضيو ذٌ 21101112 ذاعيز ٗفي 2632    تغقٌ قيضٓ ؿثق  ، فغص ذاجغ ، ػ٘ض ٍْص٘ع اٍيِ ػثضاىؼظيٌ ٗالء -  3

اىذـيْٚ ٍذَض ٍاجضج - ٍيل - قيي٘تيح - ع٘ر ٍغمؼ- ّاٍ٘ه ٍْص٘عج ،:   اىـرأشيغ ٗصف   

 ٗصف،  اىؼْ٘اُ ذؼضيو ذٌ 21101122 ذاعيز ٗفي 344    تغقٌ قيضٓ ؿثق  ، فغص ذاجغ ، ي٘ؿف اىذَيض ػثض ػيض ٍذَض -  4

اىجيؼج فيصو اىَغي٘عيح - اىَشغتيح شاعع االّضىؾ اتغاج  5 عقٌ تغج 2 عقٌ ٍذو تْاديح فغع افرراح ،:   اىـرأشيغ   

 ٗصف،  اىؼْ٘اُ ذؼضيو ذٌ 21101125 ذاعيز ٗفي 1134    تغقٌ قيضٓ ؿثق  ، فغص ذاجغ ، ػثضاىقاصع ػثضاىؼؼيؼ ؿالٍٔ شؼثاُ -  5

 - ٍيل - اىقيي٘تيح اىؼث٘ع ٍضيْح5 عقٌ سظ تضٗٙ ادَض- ذقاعغ -ػغاتٚ ادَض جَؼيح264 اىقغؼح/  تجٖح مائِ فغع افرراح ،:   اىـرأشيغ

1 تغقٌ ٗقيضج   تراعيز   تغقٌ اٗصع ػعاػيح ٍشصثاخ - ّشاط - ػِ غْيٌ ػثضاىذٚ مَاه ٍذَض  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىْشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىشغمح ّ٘ع      

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اىشغمح ّ٘ع ذؼضيو ذ21101112ٌ ذاعيز ٗفي 2632   تغقٌ قيضٓ ؿثق  ، فغص ذاجغ ، ػ٘ض ٍْص٘ع اٍيِ ػثضاىؼظيٌ ٗالء -  1

ساص: اىرأشيغ ٗصف  

ــــــــــــــــــــــ      

اىقاّّ٘ي اىنياُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٗاىـَح االؿٌ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ىيَقاٗالخ ماتراه ّي٘/      اىرجاعيح اىـَح: اىٚ 6500 تغقٌ اىَقيضج اىشغمح اؿٌ ترؼضيو اىرأشيغ ذ21101110ٌ:  ذاعيز فٚ  ،  -  1

   اىؼاٍح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىؼق٘ص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدناً  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شغماخ اىرجاعٙ اىـجو ذؼضيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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اىشغة - اىَذ٘      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىَاه عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اىَاه عأؽ ذؼضيو ذٌ 21101116،   ذاعيز ٗفي 2631، تغقٌ قيضٕا ؿثق ،  تـيغح ذ٘صيح ٗشغمآ ؿَيغ ٍذَض ؿؼيض -  1

جْئ  5111.111، ٍاىٖا عأؽ ىيصثخ اىَاه عأؽ ذؼضيو:   اىرأشيغ ٗصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اىؼْ٘اُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اىْشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

غمحاىش ّ٘ع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىقاّّ٘ي اىنياُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٗاىـَح االؿٌ       

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

   األششاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دق ٕ٘ االقرغاض دق ٗاىر٘قيغ االصاعج تْض اىٚ يضاف  شغيل ٗ ٍضيغ  تـيغح ذ٘صيح  دَ٘صٓ ػيٚ ػثضاىؼظيٌ ٍاجض ٍذَ٘ص -  1

 تنافح ٗاىغِٕ االقرغاض ػق٘ص مافح ػيٚ اىر٘قيغ فٚ اىذق ٗىٔ دَ٘صٓ ػيٚ ػثضاىؼظيٌ ٍاجض ٍذَ٘ص/  اىَْٖضؽ اسرصاص ٍِ اصيو

 ٗاىغيغ اىذنٍ٘يح اىجٖاخ مافح ٗاٍاً ٗاىر٘ثيق اىؼقاعٙ اىشٖغ ٍصيذح اٍاً اٍْٗق٘ه ثاتد ٍِ فيٖا تَا اىشغمح اص٘ه ىنافح اّ٘اػٖا

:  ذاعيز ، 1 اىثْ٘ك ىصاىخ ٗطىل اػالٓ ٍاطمغ اٗتؼط مو فٚ اىغيغ ذف٘يط اٗ ذ٘ميو فٚ اىذق ٗىٔ 1 تظىل اىشاصح دنٍ٘يح

6111   تغقٌ    21101114  

 دق ٕ٘ االقرغاض دق ٗاىر٘قيغ االصاعج تْض اىٚ يضاف  شغيل ٗ ٍضيغ  تـيغح ذ٘صيح  دَ٘صٓ ػيٚ ػثضاىؼظيٌ ٍاجض ٍذَ٘ص -  2

 تنافح ٗاىغِٕ االقرغاض ػق٘ص مافح ػيٚ اىر٘قيغ فٚ اىذق ٗىٔ دَ٘صٓ ػيٚ ػثضاىؼظيٌ ٍاجض ٍذَ٘ص/  اىَْٖضؽ اسرصاص ٍِ اصيو

 ٗاىغيغ اىذنٍ٘يح اىجٖاخ مافح ٗاٍاً ٗاىر٘ثيق اىؼقاعٙ اىشٖغ ٍصيذح اٍاً اٍْٗق٘ه ثاتد ٍِ فيٖا تَا اىشغمح اص٘ه ىنافح اّ٘اػٖا

:  ذاعيز ، 1 اىثْ٘ك ىصاىخ ٗطىل اػالٓ ٍاطمغ اٗتؼط مو فٚ اىغيغ ذف٘يط اٗ ذ٘ميو فٚ اىذق ٗىٔ 1 تظىل اىشاصح دنٍ٘يح

6111   تغقٌ    21101114  

 دق ٕ٘ االقرغاض دق ٗاىر٘قيغ االصاعج تْض اىٚ يضاف  شغيل ٗ ٍضيغ  تـيغح ذ٘صيح  دَ٘صٓ ػيٚ ػثضاىؼظيٌ ٍاجض ٍذَ٘ص -  3

 تنافح ٗاىغِٕ االقرغاض ػق٘ص مافح ػيٚ اىر٘قيغ فٚ اىذق ٗىٔ دَ٘صٓ ػيٚ ػثضاىؼظيٌ ٍاجض ٍذَ٘ص/  اىَْٖضؽ اسرصاص ٍِ اصيو

 ٗاىغيغ اىذنٍ٘يح اىجٖاخ مافح ٗاٍاً ٗاىر٘ثيق اىؼقاعٙ اىشٖغ ٍصيذح اٍاً اٍْٗق٘ه ثاتد ٍِ فيٖا تَا اىشغمح اص٘ه ىنافح اّ٘اػٖا

:  ذاعيز ، 1 اىثْ٘ك ىصاىخ ٗطىل اػالٓ ٍاطمغ اٗتؼط مو فٚ اىغيغ ذف٘يط اٗ ذ٘ميو فٚ اىذق ٗىٔ 1 تظىل اىشاصح دنٍ٘يح

6111   تغقٌ    21101114  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىؼق٘ص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدناً   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ذجضيضاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

401   تغقٌ    21101114:  ذاعيز ، 451  2111/4/14 درٚ ؿاعٙ  ذٖاٍٚ ٍذَض ٍذَ٘ص صفيح -  1  

401   تغقٌ    21101114:  ذاعيز ، 451  2113/4/14 درٚ ؿاعٙ  ذٖاٍٚ ٍذَض ٍذَ٘ص صفيح -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

401   تغقٌ    21101114:  ذاعيز ، 451  2111/4/14 درٚ ؿاعٙ  ذٖاٍٚ ٍذَض ٍذَ٘ص صفيح -  3  

401   تغقٌ    21101114:  ذاعيز ، 452  2111/4/14 درٚ ؿاعٙ  ذٖاٍٚ ٍذَض ٍذَ٘ص صفيح -  4  

401   تغقٌ    21101114:  ذاعيز ، 453  2123/4/14 درٚ ؿاعٙ  ذٖاٍٚ ٍذَض ٍذَ٘ص صفيح -  5  

2114   تغقٌ    21101114:  ذاعيز ، 456  2124/1/26 درٚ ؿاعٙ  ٍصغفٚ أٍيِ ٍصغفٚ أٍيِ -  6  

5521   تغقٌ    21101116:  ذاعيز ، 463  2121/12/4 درٚ ؿاعٙ  ػيٚ ػفيفي ٍذَض شغيف -  7  

201   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 421  2112/12/13 درٚ ؿاعٙ  شذاذٔ اىـيض ٍذَض -  8  

201   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 422  2112/12/13 درٚ ؿاعٙ  شذاذٔ اىـيض ٍذَض -  9  

201   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 423  2112/12/13 درٚ ؿاعٙ  شذاذٔ اىـيض ٍذَض -  10  

201   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 424  2122/12/13 درٚ ؿاعٙ  شذاذٔ اىـيض ٍذَض -  11  

504   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 462  2113/6/16 درٚ ؿاعٙ  اىْذاه اتغإيٌ ٍذَض فغصٗؽ -  12  

504   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 461  2111/6/16 درٚ ؿاعٙ  اىْذاه اتغإيٌ ٍذَض فغصٗؽ -  13  

504   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 460  2123/6/16 درٚ ؿاعٙ  اىْذاه اتغإيٌ ٍذَض فغصٗؽ -  14  

6053   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 421  2122/2/25 درٚ ؿاعٙ  دـاّيِ فغج اىؼظيٌ ػثض اهلل ػثض جيٖاُ -  15  

6500   تغقٌ    21101110:  ذاعيز ، 426  2121/5/1 درٚ ؿاعٙ  ٍذَض ؿؼيض ْٕٚ ٗىيض -  16  

2116   تغقٌ    21101122:  ذاعيز ، 420  2123/11/21 درٚ ؿاعٙ  صىؼة ادَض ٍذَ٘ص ؿؼيض -  17  

4115   تغقٌ    21101126:  ذاعيز ، 412  2114/1/13 درٚ ؿاعٙ  ػثضاىثاقٚ جاص فغج فاعَٔ -  18  

4115   تغقٌ    21101126:  ذاعيز ، 413  2110/1/13 درٚ ؿاعٙ  ػثضاىثاقٚ جاص فغج فاعَٔ -  19  

4115   تغقٌ    21101126:  ذاعيز ، 414  2124/1/13 درٚ ؿاعٙ  ػثضاىثاقٚ جاص فغج فاعَٔ -  20  

1134   تغقٌ    21101126:  ذاعيز ، 410  2124/3/0 درٚ ؿاعٙ  ّضا اىـيض ادَض صثذٚ -  21  

5463   تغقٌ    21101121:  ذاعيز ، 401  2116/11/4 درٚ ؿاعٙ  ٍْص٘ع ٍذَض ج٘صج ٍذَض عجاء -  22  

5463   تغقٌ    21101121:  ذاعيز ، 401  2121/11/4 درٚ ؿاعٙ  ٍْص٘ع َضٍذ ج٘صج ٍذَض عجاء -  23  

4521   تغقٌ    21101121:  ذاعيز ، 401  2121/2/25درٚ ؿاعٙ  ػثضاىثاقٚ ػثضاىؼظيٌ يذٚ -  24  

6146   تغقٌ    21101120:  ذاعيز ، 403  2122/6/26 درٚ ؿاعٙ  صثيخ ػثضج ػثضاىْثٚ ادَض -  25  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغماخ ذجضيضاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

افغاص عِٕ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص تيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغماخ عِٕ    

ــــــــــــــــــــــ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغماخ تيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


