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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفشاد ليٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِىرة ػٓ 3221 تشلُ 21111121 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  تغذادٜ ادّذ ِذّذ اتشا٘يُ -  1

ػثيذ ادَ ادّذ ِٕٝ/  تٍّه اٌرٍيفضيْٛ شاسع ذمغيُ 44 سلُ ػماس:  تجٙح ، ترشٌٚيح ٚخذِاخ ػِّٛيح ِماٚالخ  

 ، تٛياخ ذجاسج ػٓ 3231 تشلُ 21111121 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ عؼيذ ِذّذ دغيٓ -  2

ػٍٝ ِذّذ عؼيذ ِذّذ/  تٍّه اٌذشيح شاسع:  تجٙح  

 ِٛاد ذٛسيذاخ ػٓ 3232 تشلُ 21111131 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ اٌظادق ِذّٛد ادّذ -  3

)  سلُ شمح - االسضٝ اٌغاتك - دغٕٝ ػثذاٌّغٍة ِذّذ/  تٍّه إٌياتح شاسع 2 ِذخً 1 سلُ ػماس:  تجٙح ، ع. َ.  ج داخً غزائيح

1 ) 

 ذاجيش ِىرة ػٓ 3233 تشلُ 21111131 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عٗ ػثذاٌذافظ ثشٚخ اعشاء -  4

ػٍٝ ِذّذ عٗ وّاٌٗ/  تٍّه اٌظذشاٚيح ِٕغمح شاسع:  تجٙح ، اٌغيادح ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع. َ.  ج داخً عياساخ  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 3234 تشلُ 21111131 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  غثشياي ِرٝ سفؼد تيرش -  5

غثشياي ِرٝ سفؼد/  تٍّه اٌشاشذيٓ اٌخٍفاء شاسع 2 سلُ ػماس:  تجٙح ، ترشٌٚيح ٚخذِاخ ػِّٛيح  

:  تجٙح ، ِٕظفاخ ػٓ 3231 تشلُ 21111121 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغٓ ِذّذ ِذّذ سضيٗ -  6

ِذّذ ادّذ اٌذيٓ ذاج/  تٍّه اٌجٕيٕح شاسع  

 غياس لغغ ػٓ 3224 تشلُ 21111114 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِظغفٝ ػٍٝ اتشا٘يُ أرظاس -  7

ِظغفٝ ػٍٝ اتشا٘يُ ٚسثح/  تٍّه اٌّؤِٕيٓ اَ ِغجذ تجٛاس - عؼٛد اٌٍّه شاسع:  تجٙح ، ِٛذٛعيىالخ  

 ، ٚشٕظ ادزيح ػٓ 3223 تشلُ 21111121 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عفيٓ عؼيذ عفيٓ ِاسيأا -  8

ػثذاهلل ػٍٝ ادّذ ِذّذ/  تٍّه عٛسيا شاسع:  تجٙح  

 ٕ٘ذعٝ ِىرة ػٓ 3235 تشلُ 21111131 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  سفاػٝ ِذّذ سجة سٔذا -  9

12 سلُ شمح - دغيٓ ادّذ ػاشٛس عيذ/  تٍّه اٌؼاِح اٌششوح - عٛسيا ِغاوٓ 14 سلُ ػماس:  تجٙح ، ػِّٛيح ِٚماٚالخ  

 ِىرة ػٓ 3214 تشلُ 21111111 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عؼيذ ادّذ ِذّٛد ايّاْ -  10

 ضادٝ ِذّذ/  تٍّه االيّاْ ِٕغمح:  تجٙح ، اٌغيادح ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع.َ.ج داخً ػِّٛيح ٚذٛسيذاخ ِماٚالخ

ادّذ عيذ  

 ، داللح ػٓ 3213 تشلُ 21111111 فٝ ليذ ، 55111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  خٍيً ػثذاٌذّيذ اٌغيذ ِشٖٚ -  11

ِرٌٛٝ دغٓ ػثذاٌؼاعٝ/  تٍّه عٛسيا شاسع:  تجٙح  

 دشيّٝ اوغغٛاس ػٓ 3211 تشلُ 21111111 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  جّؼٗ ِذّذ ادّذ ديٕا -  12

اتشا٘يُ ػغااهلل سضٗ/  تٍّه إٌثٜٛ اٌغة اواديّيح تجٛاس - االراػح شاسع:  تجٙح ،  

 فيّا طٕاػٝ آِ ػٓ 3222 تشلُ 21111113 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغٓ ػثذٖ ِذّذ ِٕٝ -  13

 ِرٌٛٝ/  ٚسثح ػٓ ِذّذ ِرٌٛٝ يذيٝ/  تٍّه اٌذشيح شاسع:  تجٙح ، اٌالصِح اٌرظاسيخ وافح اخز ٚتؼذ ٚاٌذشاعح االِٓ خذِاخ ػذا

 ِذّذ

 ػٓ 3223 تشلُ 21111113 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػثذإٌّغٍة ِذّذ ػٍٝ عؼيذ ٔٙاد -  14

 شاسع:  تجٙح ، اٌغيادح ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع. َ.  ج داخً ترشٌٚيح ٚخذِاخ ٚذٛسيذاخ ػِّٛيح ِماٚالخ ِىرة

ِذّذ ػثاط فٛصٜ/  تٍّه اٌجٙاد  
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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

 ٔجاسج ٚسشح ػٓ 3224 تشلُ 21111113 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  خٍيً ِذّذ فاسٚق ِذّذ -  15

ِظغفٝ لاعُ ِذّذ/  تٍّه ٚاٌثٛياخ ٌٍذذايذ ِىح تجٛاس - اٌظٕاػيح إٌّغمح:  تجٙح ، يذٜٚ ٚاثاز  

 ِٛذٝ ٔمً ِىرة ػٓ 1161 تشلُ 21111114 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػثذاٌٛادذ عٗ طاتش عٗ -  16

اٌغٕٛعٝ ػثذاٌؼضيض فرذٝ سجائٝ/  تٍّه اٌرؼٍيّيح االداسج خٍف - 123 ِغاوٓ:  تجٙح ،  

 ، جا٘ضج ِالتظ ػٓ 3211 تشلُ 21111114 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  جّؼٗ ِذّذ ادّذ ديٕا -  17

اتشا٘يُ ػغااهلل جّاالخ/  تٍّه إٌثٜٛ اٌغة اواديّيح تجٛاس - االراػح شاسع:  تجٙح  

 عٛتش ػٓ 3221 تشلُ 21111111 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػثذاٌغٕٝ ِٛعٝ ِذّذ ادّذ شارٌٝ -  18

فاخٛسٜ يٛعف ِٚشيأا فاخٛسٜ يٛعف فيثٝ/  تٍّه ٚدذج 46 اي ِغاوٓ 4 سلُ ػماس - االراػح شاسع:  تجٙح ، ِاسود  

 ، جضاسج ػٓ 3221 تشلُ 21111111 فٝ ليذ ، 55111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِظغفٝ ػشياْ ػٛع ِذّذ -  19

ِذّذ ِظغفٝ ِذّذ/  تٍّه عؼٛد اٌٍّه شاسع:  تجٙح  

 عّىشج ٚسشح ػٓ 3215 تشلُ 21111114 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٝ ادّذ دغٓ ٕ٘اء -  20

ِظغفٝ لاعُ ِذّذ/  تٍّه اٌظٕاػيح إٌّغمح 11 سلُ ػماس - اٌظٕاػيح إٌّغمح:  تجٙح ، عياساخ  

:  تجٙح ، خشدٚاخ ػٓ 3144 تشلُ 21111114 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغٓ ِذّذ دغٓ فاديٗ -  21

ػثذاٌىشيُ ِذّذ تشاسٜ جّاي/  تٍّه اٌشٙذاء ِغجذ تجٛاس اٌثٛسج شاسع - اٌجٕٛتيح عٛسيا 52 سلُ ػماس  

 ِماٚالخ ػٓ 3216 تشلُ 21111114 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٝ ػغااهلل ِثاسن ػغااهلل -  22

 وذيً ِاسود خٍف اِيٓ لاعُ شاسع:  تجٙح ، اٌغيادح ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع.َ.ج داخً ٚذٛسيذاخ ترشٚي ٚخذِاخ

ػٍٝ ػغااهلل ِثاسن/  تٍّه  

 اعريشٓ تالٜ ػٓ 3225 تشلُ 21111113 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  فشاج ِذّذ ػٍٝ ػثذاٌؼضيض -  23

 تراسيخ 5445 تشلُ اٌظادسج االِٕيح اٌّٛافمح ٚتّٛجة اٌالصِح اٌرشاخيض ػٍٝ اٌذظٛي تؼذ االٔرشٔد خذِاخ فيّاػذا

ػثذاٌجثاس ػثذاٌفراح ِذّذ/  تٍّه 31 ػماس - اٌظذشاٚيح إٌّغمح:  تجٙح ، 2111/1/11  

 ترشٌٚيح خذِاخ ػٓ 3214 تشلُ 21111112 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  خٍيفٗ ادّذ دغٓ دّذٜ -  24

ِذّٛد خٍيً عٍٜٛ/  تٍّه ذه تٝ تجٛاس - تٛسعؼيذ ِٕغمح:  تجٙح ، اٌىشفأاخ ٚذٛسيذ  

 ِىرة ػٓ 3226 تشلُ 21111113 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػجّٝ جثشيً ػجّٝ ٘اشُ -  25

ِذّٛد ػثاط ِذّذ ٌٚيذ/  تٍّه اٌذذٚد دشط تجٛاس:  تجٙح ، ترشٌٚيح خذِاخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ششواخ ليٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌرجاسٜ اٌغجً ذؼذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   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

اٌشغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111113 ذاسيخ ٚفٝ ،   2143:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  أدّذ ِذّذ أدّذ ِذّذ   - 1

إٌشاط الػرضاي 2111/11/3 تراسيخ 1114 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111113 ذاسيخ ٚفٝ ،   1133:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّٛد ادّذ دغٓ ٔجالء   - 2

إٌشاط الػرضاي 2111/11/3 تراسيخ 1115 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111113 ذاسيخ ٚفٝ ،   2235:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ػٍٝ ِٙاجش ِذّذ فايضٖ   - 3

إٌشاط الػرضاي 2111/11/3 تراسيخ 1116 سلُ ِذٛ تاِش االخش اٌشئيغٝ ٚاٌّذً اٌشئيغٝ ٌٍّذً اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111113 ذاسيخ ٚفٝ ،   2235:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ػٍٝ ِٙاجش ِذّذ فايضٖ   - 4

إٌشاط الػرضاي 2111/11/3 تراسيخ 1116 سلُ ِذٛ تاِش اٌشئيغٝ اٌّذً الٌغاء  ٔظشا االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111114 ذاسيخ ٚفٝ ،   1562:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ػغااهلل دغٓ عؼذ عؼيذ   - 5

إٌشاط الػرضاي 2111/11/4 تراسيخ1113 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111114 ذاسيخ ٚفٝ ،   2341:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغٓ دغٓ االِيٓ ِذّذ ذاِش   - 6

إٌشاط الػرضاي 2111/11/4 تراسيخ 1114 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ   . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111111 ذاسيخ ٚفٝ ،   3111:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِٛعٝ ِذّذ ادّذ ِذّذ   - 7

إٌشاط الػرضاي 2111/11/1 تراسيخ 1111 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111111 ذاسيخ ٚفٝ ،   2416:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ عؼيذ عّيش فرذيٗ   - 8

إٌشاط الػرضاي 2111/11/11 تراسيخ 1121 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111113 ذاسيخ ٚفٝ ،   3132:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ِذّذ ِذّذ ايٙاب   - 9

 دغٓ/  تٍّه  1  سلُ ِذً - 31  سلُ ػماس - االذذاد شاسع اٌىائٓ ٚخشدٚاخ ٚادزيح ِالتظ/  ٔشاط االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء

2111/11/13 تراسيخ 445 سلُ ذاشيش تّٛجة عاٌُ تذيش ادّذ  

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111113 ذاسيخ ٚفٝ ،   3132:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ِذّذ ِذّذ ايٙاب   - 10

 دغٓ/  تٍّه  1  سلُ ِذً - 31  سلُ ػماس - االذذاد شاسع اٌىائٓ ٚخشدٚاخ ٚادزيح ِالتظ/  ٔشاط االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء

2111/11/13 تراسيخ 445 سلُ ذاشيش تّٛجة عاٌُ تذيش ادّذ  

 شغة/ِذٛ ذُ   21111113 ذاسيخ ٚفٝ ،   2311:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغٓ اٌٍغيفػثذ ِثاسن جّالخ   - 11

إٌشاط الػرضاي 2111/11/13 تراسيخ 1121 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً  . 

  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111114 ذاسيخ ٚفٝ ،   3113:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ِظغفٝ دغٓ فايضٖ   - 12

إٌشاط الػرضاي 2111/11/14 تراسيخ 1122 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  . 

  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111115 ذاسيخ ٚفٝ ،   2331:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ػثادٜ دّذاْ ِذّذ   - 13

إٌشاط الػرضاي 2111/11/15 تراسيخ 1123 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111116 ذاسيخ ٚفٝ ،   1636:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِٛعٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘ذ   - 14

إٌشاط الػرضاي 2111/11/16 تراسيخ 1124 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 
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 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111121 ذاسيخ ٚفٝ ،   221:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغٓ ِذّذ فخشٜ طثاح   - 15

إٌشاط الػرضاي 2111/11/21 تراسيخ 1125 سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 غةش/ِذٛ ذُ   21111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   1141:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغيٓ تاشا ِذّٛد ػثذٖ ِذّذ   - 16

 الػرضاي 2111/11/24 تراسيخ 1126 سلُ ِذٛ تاِش االخش اٌشئيغٝ ٚاٌّذً اٌشئيغٝ ٌٍّذً اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  اٌغجً

 . إٌشاط

 شغة/ِذٛ ذُ   21111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   1141:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغيٓ تاشا ِذّٛد ػثذٖ ِذّذ   - 17

إٌشاط الػرضاي 2111/11/24 تراسيخ 1126 سلُ ِذٛ تاِش اٌشئيغٝ اٌّذً الٌغاء االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ذُ  اٌغجً  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   2155:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ادّذ دغٓ ِذّٛد ذذيٗ   - 18

إٌشاط الػرضاي 2111/11/24 تراسيخ 1124 سلُ ِذٛ تاِش  ٌٗ اٌراتؼح ٚاٌميٛد اٌشئيغٝ ٌٍّذً اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   2155:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ادّذ دغٓ ِذّٛد ذذيٗ   - 19

إٌشاط الػرضاي 2111/11/24 تراسيخ 1124 سلُ ِذٛ تاِش اٌشئيغٝ الٌغاء االخش اٌشئيغٝ ٌٍّذً اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  

 ذُ  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   2155:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ادّذ دغٓ ِذّٛد ذذيٗ   - 20

إٌشاط الػرضاي 2111/11/24 تراسيخ 1124 سلُ ِذٛ تاِش  اٌشئيغٝ االخشالٌغاء اٌشئيغٝ ٌٍّذً اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء  

  اٌغجً شغة/ِذٛ ذُ   21111131 ذاسيخ ٚفٝ ،   343:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغأيٓ ِذّذ ادّذ ِظغفٝ   - 21

إٌشاط الػرضاي 2111/11/31 تراسيخ 1123  سلُ ِذٛ تاِش اٌرجاسٜ اٌغجً اٌغاء ذُ  . 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌّاي سأط ذؼذيً ذُ  21111114 ، ذاسيخ ٚفي  325 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  أدّذ ِذّذ طالح ِذّذ -  1

جٕيٗ  2111111.111، ِاٌٗ سأط ٌيظثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش   

: اٌرأشيش ٚطف،  اٌّاي سأط ذؼذيً ذُ  21111114 ، ذاسيخ ٚفي  2133 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػٍٝ ادّذ جاتش ػضٖ -  2

جٕيٗ  25111.111، ِاٌٗ سأط ٌيظثخ اٌّاي سأط ذؼذيً     

 ٚطف،  اٌّاي سأط ذؼذيً ذُ  21111121 ، ذاسيخ ٚفي  2131 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّذ ػٍٝ اتٛاٌذغٓ وشيّٗ -  3

جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ سأط ٌيظثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش   

،  اٌّاي سأط ذؼذيً ذُ  21111131 ، ذاسيخ ٚفي  2161 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػثذاٌّمظٛد ِذّذ اٌثيٍٝ ِذّذ اٌثيٍٝ -  4

جٕيٗ  11111.111، ِاٌٗ سأط ٌيظثخ اٌّاي سأط ذؼذيً:   اٌرأشيش ٚطف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111112 ذاسيخ ٚفي 3214    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيفٗ ادّذ دغٓ دّذٜ -  1

ِذّٛد خٍيً عٍٜٛ/  تٍّه ذه تٝ تجٛاس - تٛسعؼيذ ِٕغمح ،     
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 ،:   اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 3215    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ادّذ دغٓ ٕ٘اء -  2

ِظغفٝ لاعُ ِذّذ/  تٍّه اٌظٕاػيح إٌّغمح 11 سلُ ػماس - ٌظٕاػيحا إٌّغمح   

:  اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 3144    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّذ دغٓ فاديٗ -  3

ػثذاٌىشيُ ِذّذ تشاسٜ جّاي/  تٍّه اٌشٙذاء ِغجذ تجٛاس اٌثٛسج شاسع - اٌجٕٛتيح عٛسيا 52 سلُ ػماس ،    

:  اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 3144    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّذ دغٓ فاديٗ -  4

/  تٍّه اٌشٙذاء ِغجذ تجٛاس 52 سلُ ػماس - اٌثٛسج شاسع - اٌجٕٛتيح عٛسيا اٌىائٓ خشدٚاخ/  ٚٔشاعٗ اخش سئيغٝ ِذً افرراح ، 

ٌٍخشدٚاخ اٌفشح ذجاسيح ٚتغّح الغيش جٕيٙا اٌف فمظ 1111 لذسٖ ِاي تشاط ػثذاٌىشيُ ِذّذ تشاسٜ جّاي  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 3216    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ػغااهلل ِثاسن ػغااهلل -  5

ػٍٝ ػغااهلل ِثاسن/  تٍّه وذيً ِاسود خٍف اِيٓ لاعُ شاسع ،:   اٌـرأشيش   

: اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111111 ذاسيخ ٚفي 3214    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عؼيذ ادّذ ِذّٛد ايّاْ -  6

ادّذ عيذ ضادٝ ِذّذ/  تٍّه االيّاْ ِٕغمح ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111111 ذاسيخ ٚفي 3213    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيً ػثذاٌذّيذ اٌغيذ ِشٖٚ -  7

ِرٌٛٝ دغٓ ػثذاٌؼاعٝ/  تٍّه عٛسيا شاسع ،:   اٌـرأشيش   

:   اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111111 ذاسيخ ٚفي 3211    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جّؼٗ ِذّذ ادّذ ديٕا -  8

يُاتشا٘ ػغااهلل سضٗ/  تٍّه إٌثٜٛ اٌغة اواديّيح تجٛاس - االراػح شاسع ،   

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111111 ذاسيخ ٚفي 3221    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌغٕٝ ِٛعٝ ِذّذ ادّذ شارٌٝ -  9

فاخٛسٜ يٛعف ِٚشيأا فاخٛسٜ يٛعف فيثٝ/  تٍّه ٚدذج 46 اي ِغاوٓ 4 سلُ ػماس - االراػح شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111111 ذاسيخ ٚفي 3221    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِظغفٝ ػشياْ ػٛع ِذّذ -  10

ِذّذ ِظغفٝ ِذّذ/  تٍّه عؼٛد اٌٍّه شاسع ،:   اٌـرأشيش   

:  اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111113 ذاسيخ ٚفي 3222    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ػثذٖ ِذّذ ِٕٝ -  11

ِذّذ ِرٌٛٝ/  ٚسثح ػٓ ِذّذ ِرٌٛٝ يذيٝ/  تٍّه اٌذشيح شاسع ،    

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111113 ذاسيخ ٚفي 3223    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذإٌّغٍة ِذّذ ػٍٝ عؼيذ ٔٙاد -  12

ِذّذ ػثاط فٛصٜ/  تٍّه اٌجٙاد شاسع ،:   اٌـرأشيش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111113 ذاسيخ ٚفي 3224    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيً ِذّذ فاسٚق ِذّذ -  13

ِظغفٝ لاعُ ِذّذ/  تٍّه ٚاٌثٛياخ ٌٍذذايذ ِىح تجٛاس - اٌظٕاػيح إٌّغمح ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111113 ذاسيخ ٚفي 3225    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، فشاج ِذّذ ػٍٝ ػثذاٌؼضيض -  14

ػثذاٌجثاس ػثذاٌفراح ِذّذ/  تٍّه 31 ػماس - اٌظذشاٚيح إٌّغمح ،:   اٌـرأشيش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111113 ذاسيخ ٚفي 3132    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّذ ِذّذ ايٙاب -  15

  1  سلُ ِذً - 31  سلُ ػماس - االذذاد شاسع اٌىائٓ ٚخشدٚاخ ٚادزيح ِالتظ/  ٔشاط االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأشيش

2111/11/13 تراسيخ عاٌُ تذيش ادّذ دغٓ/  تٍّه  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111113 ذاسيخ ٚفي 3226    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػجّٝ جثشيً ػجّٝ ٘اشُ -  16

ِذّٛد ػثاط ِذّذ ٌٚيذ/  تٍّه اٌذذٚد دشط تجٛاس ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 1161    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٛادذ عٗ اتشط عٗ -  17

اٌغٕٛعٝ ػثذاٌؼضيض فرذٝ سجائٝ/  تٍّه اٌرؼٍيّيح االداسج خٍف - 123 ِغاوٓ ،:   اٌـرأشيش   

:  اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 3211    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جّؼٗ ِذّذ ادّذ ديٕا -  18

اتشا٘يُ ػغااهلل جّاالخ/  تٍّه إٌثٜٛ اٌغة اواديّيح تجٛاس - االراػح شاسع  ،    
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:  اٌـرأشيش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 3211    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جّؼٗ ِذّذ ادّذ ديٕا -  19

 ػغااهلل جّاالخ/  تٍّه إٌثٜٛ اٌغة اواديّيح تجٛاس - االراػح شاسع اٌىائٓ جا٘ضج ِالتظ/  ٔشاط اخش سئيغٝ ِذً افرراح ، 

الغيش جٕيح اٌف ػشش اثٕٝ فمظ 12111 لذسٖ ِاي ٚتشاط والب ويذص/  ذجاسيح ٚتغّح اتشا٘يُ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 1161    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٛادذ عٗ طاتش عٗ -  20

 فرذٝ سجائٝ/  تٍّه اٌرؼٍيّيح االداسج خٍف - 123  ِغاوٓ ٚاٌىائٓ ِٛذٝ ٔمً ِىرة/  ٔشاط اخش سئيغٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأشيش

الغيش جٕيٙا االف ػششج فمظ 11111 لذسٖ ِاي تشاط اٌغٕٛعٝ ػثذاٌؼضيض  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111114 ذاسيخ ٚفي 3224    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِظغفٝ ػٍٝ اتشا٘يُ أرظاس -  21

ِظغفٝ ػٍٝ اتشا٘يُ ٚسثح/  تٍّه اٌّؤِٕيٓ اَ ِغجذ تجٛاس - عؼٛد اٌٍّه شاسع ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف ، اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111121 ذاسيخ ٚفي 2131    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػٍٝ اتٛاٌذغٓ وشيّٗ -  22

دغٓ ِذّذ ػٍٝ/  تٍّه اٌٛعاَ جّؼيح تجٛاس - اٌجٕيٕح شاسع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ،:   اٌـرأشيش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111121 ذاسيخ ٚفي 321    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيً دغٓ ػثذإٌؼيُ ػشفٗ -  23

ِغؼٛد ػثاط ِذّذ/  اٌّشدَٛ ٚسثح/  تٍّه اٌجٕيٕح شاسع 123 اي ِغاوٓ تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111121 ذاسيخ ٚفي 3223    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عفيٓ عؼيذ عفيٓ ِاسيأا -  24

ػثذاهلل ػٍٝ ادّذ ِذّذ/  تٍّه عٛسيا شاسع ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111121 ذاسيخ ٚفي 3221    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تغذادٜ ادّذ ِذّذ اتشا٘يُ -  25

ػثيذ ادَ ادّذ ِٕٝ/  تٍّه اٌرٍيفضيْٛ شاسع ذمغيُ 44 سلُ ػماس ،:   اٌـرأشيش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111121 ذاسيخ ٚفي 3231    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ عؼيذ ِذّذ دغيٓ -  26

ػٍٝ ِذّذ عؼيذ ِذّذ/  تٍّه اٌذشيح شاسع ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111124 ذاسيخ ٚفي 2161    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ذشتأٗ إتشا٘يُ ػثذاٌذّيذ عؼيذ -  27

 ػثذاهلل اعاِٗ ػُٕٙ ِذّذ دفٕٝ ػثذاهلل ٚسثح/  تٍّه ذه تٝ تجٛاس  6  سلُ ػماس - اٌذشيح شاسع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ،:   اٌـرأشيش

 دفٕٝ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111124 ذاسيخ ٚفي 3131    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّذ ػٍٝ ػّشٚ -  28

ِظغفٝ شذاخ طثاح/  تٍّه 63 سلُ سلُ ػماس - االراػح شاسع تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111124 ذاسيخ ٚفي 2411    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سضٛاْ أدّذ عؼيذ ِٙا -  29

/  تٍّه دغيٓ عٗ ِذسعح عٛس اِاَ - االًِ دٝ - اٌذ٘اس اٌىائٓ ِاسود عٛتش/  ٔشاط اٌشئيغٝ ٌٍّشوض ذاتغ فشع افرراح ،:   اٌـرأشيش

2111/11/12 ِٓ اػرثاسا دغيٓ ِذّذ ػثاط ادّذ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111121 ذاسيخ ٚفي 3231    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد شذاج ، دغٓ ِذّذ ِذّذ سضيٗ -  30

ِذّذ ادّذ اٌذيٓ ذاج/  تٍّه اٌجٕيٕح شاسع ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111131 ذاسيخ ٚفي 3233    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عٗ ػثذاٌذافظ ثشٚخ اعشاء -  31

ػٍٝ ِذّذ عٗ وّاٌٗ/  تٍّه اٌظذشاٚيح ِٕغمح شاسع ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111131 ذاسيخ ٚفي 3234    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، غثشياي ِرٝ سفؼد تيرش -  32

غثشياي ِرٝ سفؼد/  تٍّه اٌشاشذيٓ اٌخٍفاء شاسع 2 سلُ ػماس ،:   اٌـرأشيش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111131 ذاسيخ ٚفي 3235    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سفاػٝ ِذّذ سجة سٔذا -  33

12 سلُ شمح - دغيٓ ادّذ ػاشٛس عيذ/  تٍّه اٌؼاِح اٌششوح - عٛسيا ِغاوٓ 14 سلُ ػماس ،:   اٌـرأشيش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 21111131 ذاسيخ ٚفي 3232    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ اٌظادق ِذّٛد ادّذ -  34

1)  سلُ شمح - االسضٝ اٌغاتك - دغٕٝ ػثذاٌّغٍة ِذّذ/  تٍّه إٌياتح شاسع 2 ِذخً 1 سلُ ػماس ،:   اٌـرأشيش  ) 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌرأشيش ٚطف،  إٌشاط ذؼذيً ذ21111114ُ ذاسيخ ٚفي 3144   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّذ دغٓ فاديٗ -  1

جا٘ضج ِالتظ/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼذيً  

 اضافح:  اٌرأشيش ٚطف،  إٌشاط ذؼذيً ذ21111113ُ ذاسيخ ٚفي 1531   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ّ٘اَ داِذ ٘ثٗ -  2

 وافح اخز اٌغيادحٚتؼذ ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع.َ.ج داخً ِياٖ اتاس ٚدفش ويّاٚيح ِٚٛاد ِٕغٛجاخ ذٛسيذاخ/  ٔشاط

اٌالصِح اٌرظاسيخ  

:  اٌرأشيش ٚطف،  إٌشاط ذؼذيً ذ21111121ُ ذاسيخ ٚفي 1412   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دياب ادّذ ٔظش اششف -  3

اٌغيادح ٌٛصاسج ذخضغ اٌرٝ االٔشغح ٚدْٚ ع. َ.  ج داخً تاٌؼٌّٛح اٌغيش ٌذغاب ِغرؼٍّح عياساخ تيغ/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼذيً  

 ٚطف،  إٌشاط ذؼذيً ذ21111121ُ ذاسيخ ٚفي 3135   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ِذّذ ػٍٝ اششف اعالَ -  4

اٌالصِح اٌرظاسيخ وافح اخز ٚتؼذ  ع. َ.  ج داخً ٚٔمً ترشٌٚيح خذِاخ ِىرة/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼذيً:  اٌرأشيش  

: اٌرأشيش ٚطف،  إٌشاط ذؼذيً ذ21111121ُ ذاسيخ ٚفي 2131   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ػٍٝ اتٛاٌذغٓ وشيّٗ -  5

االٔرشٔد خذِاخ دْٚ ِٚذّٛي وٙشتائيح اجٙضج/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼذيً   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌششوح ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111112ُ ذاسيخ ٚفي 3214   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيفٗ ادّذ دغٓ دّذٜ -  1

خاص: اٌرأشيش  

: اٌرأشيش ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111114ُ ذاسيخ ٚفي 3215   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ادّذ دغٓ ٕ٘اء -  2

 خاص

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111114ُ ذاسيخ ٚفي 3144   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّذ دغٓ فاديٗ -  3

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111114ُ ذاسيخ ٚفي 3216   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ػغااهلل ِثاسن ػغااهلل -  4

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111111ُ ذاسيخ ٚفي 3214   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عؼيذ ادّذ ِذّٛد ايّاْ -  5

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111111ُ ذاسيخ ٚفي 3213   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيً ػثذاٌذّيذ اٌغيذ ِشٖٚ -  6

خاص: اٌرأشيش  

: اٌرأشيش ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111111ُ خذاسي ٚفي 3211   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جّؼٗ ِذّذ ادّذ ديٕا -  7

 خاص



 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

،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111111ُ ذاسيخ ٚفي 3221   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌغٕٝ ِٛعٝ ِذّذ ادّذ شارٌٝ -  8

خاص: اٌرأشيش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111111ُ ذاسيخ ٚفي 3221   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِظغفٝ ػشياْ ػٛع ِذّذ -  9

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111113ُ ذاسيخ ٚفي 3222   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ػثذٖ ِذّذ ِٕٝ -  10

خاص: اٌرأشيش  

،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111113ُ ذاسيخ ٚفي 3223   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذإٌّغٍة ِذّذ ػٍٝ عؼيذ ٔٙاد -  11

خاص: اٌرأشيش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111113ُ ذاسيخ ٚفي 3224   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، خٍيً ِذّذ فاسٚق ِذّذ -  12

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111113ُ ذاسيخ ٚفي 3225   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، فشاج ِذّذ ػٍٝ ػثذاٌؼضيض -  13

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111113ُ ذاسيخ ٚفي 3226   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػجّٝ جثشيً ػجّٝ ٘اشُ -  14

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111114ُ ذاسيخ ٚفي 1161   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٛادذ عٗ طاتش عٗ -  15

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111114ُ ذاسيخ ٚفي 3211   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جّؼٗ ِذّذ ادّذ ديٕا -  16

خاص: اٌرأشيش  

،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111114ُ ذاسيخ ٚفي 3224   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِظغفٝ ػٍٝ اتشا٘يُ أرظاس -  17

خاص: اٌرأشيش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111121ُ ذاسيخ ٚفي 3223   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عفيٓ عؼيذ عفيٓ ِاسيأا -  18

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111121ُ ذاسيخ ٚفي 3221   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تغذادٜ ادّذ ِذّذ اتشا٘يُ -  19

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111121ُ ذاسيخ ٚفي 3231   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ عؼيذ ِذّذ دغيٓ -  20

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111121ُ ذاسيخ ٚفي 3231   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّذ ِذّذ سضيٗ -  21

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111131ُ ذاسيخ ٚفي 3232   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ اٌظادق ِذّٛد ادّذ -  22

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111131ُ ذاسيخ ٚفي 3233   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عٗ ػثذاٌذافظ ثشٚخ اعشاء -  23

خاص: اٌرأشيش  

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111131ُ ذاسيخ ٚفي 3234   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، غثشياي ِرٝ سفؼد تيرش -  24

خاص: اٌرأشيش  



 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

 ٚطف،  اٌششوح ٔٛع ذؼذيً ذ21111131ُ ذاسيخ ٚفي 3235   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سفاػٝ ِذّذ سجة سٔذا -  25

خاص: اٌرأشيش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّح االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌذياب/  تجؼٍٙا اٌرجاسيح اٌغّح ذؼذيً: اٌٝ 1412 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21111121ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  1

اٌّغرؼٍّح اٌغياساخ ٌرجاسج    

 فشعد/  تجؼٍٙا اٌرجاسيح اٌغّح ذؼذيً: اٌٝ 2131 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21111121ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  2

ٚاٌّذّٛي اٌىٙشتائيح ٌالجٙضج    

 وشتأىٛ/  تجؼٍٗ اٌرجاسيح اٌغّح ذؼذيً: اٌٝ 3135 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21111121ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  3

إٌمً ٌخذِاخ    

 ٌالِٓ اٌشٚضح/  اٌرجاسيح اٌغّح اضافح: اٌٝ 3222 تشلُ اٌّميذج اٌششوح اعُ ترؼذيً اٌرأشيش ذ21111131ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  4

   اٌظٕاػٝ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

ششواخ اٌرجاسٜ اٌغجً ذؼذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌششوح ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌمأٛٔي اٌىياْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّح االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دذٚد فٝ ِٕفشدا اٚ ِجرّؼا ٚاٌرٛليغ االداسج دك ٌٗ  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  تغيغح ذٛطيح  ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ اتٛاٌذجاج -  1

 اْ ػٍٝ ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ/  اٌّشدَٛ ٚسثح جّيغ اذفك ٚلذ ٚاٌّخرظح اٌذىِٛيح ٚاٌجٙاخ اٌثٕٛن اِاَ ٚاٌرّثيً اٌششوح اغشاع

 ، ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ اتٛاٌذجاج/  يهٌٍشش ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ اٌّشدَٛ ٚسثح/  ٌششوح اٌّغرذمح اٌشيىاخ جّيغ اعرخشاج يرُ

1233   تشلُ    21111121:  ذاسيخ  

 دذٚد فٝ ِٕفشدا اٚ ِجرّؼا ٚاٌرٛليغ االداسج دك ٌٗ  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  تغيغح ذٛطيح  ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ اتٛاٌذجاج -  2

1233   تشلُ    21111121:  ذاسيخ ، ٚاٌّخرظح اٌذىِٛيح ٚاٌجٙاخ اٌثٕٛن اِاَ ٚاٌرّثيً اٌششوح اغشاع  

 دذٚد فٝ ِٕفشدا اٚ ِجرّؼا ٚاٌرٛليغ االداسج دك ٌٗ  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  تغيغح ذٛطيح  ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ  يٛعف -  3

 اْ ػٍٝ ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ/  اٌّشدَٛ ٚسثح جّيغ اذفك ٚلذ ٚاٌّخرظح اٌذىِٛيح ٚاٌجٙاخ اٌثٕٛن اِاَ ٚاٌرّثيً اٌششوح اغشاع

 ، ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ اتٛاٌذجاج/  ٌٍششيه ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ اٌّشدَٛ ٚسثح/  ٌششوح اٌّغرذمح اٌشيىاخ جّيغ اعرخشاج يرُ

1233   تشلُ    21111121:  ذاسيخ  

 دذٚد فٝ ِٕفشدا اٚ ِجرّؼا ٚاٌرٛليغ االداسج دك ٌٗ  ِرضآِ ٚششيه ِذيش  تغيغح ذٛطيح  ػثذاٌشدّٓ دغيٓ عيذ  يٛعف -  4

1233   تشلُ    21111121:  ذاسيخ ، ٚاٌّخرظح اٌذىِٛيح ٚاٌجٙاخ اٌثٕٛن اِاَ ٚاٌرّثيً اٌششوح اغشاع  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

1521   تشلُ    21111112:  ذاسيخ ، 426  2111/11/24 - ج  اتٛاٌذغٓ ِذّذ ادّذ اتشا٘يُ طادق -  1  

1113   تشلُ    21111114:  ذاسيخ ، 431  2114/13/21 - ج  ِذّذ اٌثذيشٜ اٌثذيشٜ اٌثذيشٜ -  2  

2242   تشلُ    21111114:  ذاسيخ ، 432  2111/11/14 - ج  ػٍٝ ِذّذ ػثذاٌشديُ أدّذ -  3  

2243   تشلُ    21111113:  ذاسيخ ، 435  2111/11/13 - ج  ػثذاٌذٍيُ ِذّٛد أدّذ أِيٓ -  4  

2213   تشلُ    21111111:  ذاسيخ ، 441  2111/14/15 - ج  ِذّذ ػٍٝ ادّذ عّيٗ -  5  

2131   تشلُ    21111121:  ذاسيخ ، 464  2111/11/25 - ج  ِذّذ ػٍٝ اتٛاٌذغٓ وشيّٗ -  6  

111   تشلُ    21111121:  ذاسيخ ، 456  2111/14/21 - ج  ػٍٝ ادّذ فىشٜ ِذّٛد -  7  

321   تشلُ    21111121:  ذاسيخ ، 454  2111/16/11 - ج  خٍيً دغٓ ػثذإٌؼيُ ػشفٗ -  8  

1412   تشلُ    21111121:  ذاسيخ ، 451  2116/11/11 - ج  دياب ادّذ ٔظش اششف -  9  

1314   تشلُ    21111121:  ذاسيخ ، 463  2116/11/11 - ج  ِذّذ ٔٛساٌذيٓ ششلاٜٚ ِذّذ -  10  

1141   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 443  2114/12/22 - ج  دغيٓ تاشا ِذّٛد ػثذٖ ِذّذ -  11  

1141   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 444  2113/12/21 - ج  دغيٓ تاشا ِذّٛد ػثذٖ ِذّذ -  12  

2155   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 445  2113/14/12 - ج  ادّذ دغٓ ِذّٛد ذذيٗ -  13  

2132   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 441  2113/11/21 - ج  اتشا٘يُ ِذّذ فشاج ِٕٝ -  14  

2236   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 461  2111/13/11 - ج  عيذ ػثذاٌشديُ صوٝ ِذّذ -  15  

1424   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 443  2111/12/23 - ج  تٕياِيٓ سٚتيً ٔادس ِاسعيً -  16  

343   تشلُ    21111131:  ذاسيخ ، 436  2111/11/12 - ج  دغأيٓ ِذّذ ادّذ ِظغفٝ -  17  

343   تشلُ    21111131:  سيخذا ، 434  2115/11/12 - ج  دغأيٓ ِذّذ ادّذ ِظغفٝ -  18  

   ــــــــــــــــــــــ  

ششواخ ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تشلُ    21111114:  ذاسيخ ، 433  2111/14/24 - ج  ٚششواٖ ػٍٝ دّذاْ يٛعف ػٍٝ/  تجؼٍٗ اٌششوح اعُ ذؼذيً -  1

1436 

1436   تشلُ    21111114:  ذاسيخ ، 433  2111/14/24 - ج  ششواٖ ٚ ػٍٝ دّذاْ يٛعف/  ششوح -  2  

1353   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 442  2114/12/12 - ج  ٚششيىٗ ِذّذ جٛدٜ ػفيفٝ ِذّذ/  ششوح -  3  



 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

   21111124:  ذاسيخ ، 442  2114/12/12 - ج  ٚششواٖ ِذّذ جٛدٜ ػفيفٝ ِذّذ/  ششوح تجؼٍٗ اٌرجاسٜ األعُ ذؼذيً -  4

1353   تشلُ   

1353   تشلُ    21111124:  ذاسيخ ، 442  2114/12/12 - ج  ٚششيىٗ ِذّذ جٛدٜ ػفيفٝ ِذّذ/  ششوح -  5  

   21111124:  ذاسيخ ، 442  2114/12/12 - ج  ٚششواٖ ِذّذ جٛدٜ ػفيفٝ ِذّذ/  ششوح تجؼٍٗ اٌرجاسٜ األعُ ذؼذيً -  6

1353   تشلُ   

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد تيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششواخ س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششواخ تيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


