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أفشاد قي٘د      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غياس قغع تيع عِ 3246 تشقٌ 25141121 فٚ قيذ ، 55555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  عدايثٚ عثذٓ طذيق شْ٘دٓ -  1

عثذٓ طذيق ٍشقض/  تَيل اىسشيح شاسع:  تدٖح ، اىنَثي٘ذش اخٖضج دُٗ مٖشتائيح اخٖضج  

 عشيعح ٗخثاخ عِ 3241 تشقٌ 25141111 فٚ قيذ ، 15555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  زغِ عاسف عغااهلل اٍيشٓ -  2

ازَذ عيٚ عيذ اٍاه/  تَيل اىظسيح اى٘زذج تد٘اس - االراعح شاسع:  تدٖح ،  

 ، اعفاه ٍالتظ عِ 3242 تشقٌ 25141114 فٚ قيذ ، 3555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  عثذاىعاه زذاد فؤاد ٕذٙ -  3

عييٌ ٍثاسك ٍسَ٘د ٍسَذ/  تَيل عثاط اىشٖيذ ٍذسعح تد٘اس - عشاتٚ شاسع:  تدٖح  

 طياّح عِ 3243 تشقٌ 25141112 فٚ قيذ ، 15555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  فاٗٙ ازَذ تشماخ ٕثٔ -  4

ٍسَذ فرسٚ ٍعرض/  يلتَ اىنَاه ٍعَو تد٘اس ّ٘س اىسح خْيْح - اىدْيْح شاسع:  تدٖح ، اىنَثي٘ذش اخٖضج عذا فيَا االىنرشّٗياخ  

 ، ترشٗىيح خذٍاخ عِ 3242 تشقٌ 25141125 فٚ قيذ ، 15555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  عيٚ ٍسَذ طاتش ّادئ -  5

عثذاىغْٚ عغااهلل شعثاُ/  تَيل ٗزذج 46 عَاساخ شاسع:  تدٖح  

 خذٍاخ عِ 3243 تشقٌ 25141125 فٚ قيذ ، 155555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  عثذاىشزَِ ازَذ زغيِ عيذ -  6

عثذاىشزَِ ازَذ زغيِ ٗسثح/  تَيل اىذيِ طالذ شاسع - اىغقاىح:  تدٖح ، ترشٗىيح  

 ، ٍغعٌ عِ 443 تشقٌ 25141113 فٚ قيذ ، 1555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  تذساُ ٍسَذ ٍسَ٘د ٍظغفٚ ازَذ -  7

ٍسَذ ٍثاسك شساخ ٗسثح/  تَيل مسيو ٍاسمد اٍاً - االراعح شاسع:  تدٖح  

 زي٘ياخ تيع عِ 3245 تشقٌ 25141113 فٚ قيذ ، 1555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  ازَذ اعَاعيو ات٘اىفضو ٍسَذ -  8

عثَاُ زغِ خاىذ/  تَيل اىعغاس ٍسو تد٘اس - اىدْيْح شاسع:  تدٖح ، ٍٗخث٘صاخ  

 ، ٗفامٖح خضاس تيع عِ 3244 تشقٌ 25141125 فٚ قيذ ، 2555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  ازَذ زغِ اٍيش عيعد -  9

ازَذ عيٚ عيذ اٍاه/  تَيل اىظسيح اى٘زذج اٍاً االراعح شاسع:  تدٖح  

 فٚ قيذ ، 155555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  ٗاىذٕا ت٘الئ ٍساسب دياب عثذاىشافع اىَيقة ٍسَذ ٍسَذ ْٕا -  10

 ٍسَذ ٍسَذ/  تَيل 13 سقٌ عقاس - اىسشيح شاسع:  تدٖح ، ترشٗىيح ٗخذٍاخ عٍَ٘يح ٍقاٗالخ عِ 3255 تشقٌ 25141125

ٍساسب دياب عثذاىشافع اىَيقة  

 تشقٌ 25141153 فٚ قيذ ، 15555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  ٗاىذٕا ت٘الئ عثذاىْثٚ اعَاعيو عثذاىشزَِ تششٙ -  11

ات٘صيذ عَش ٍسَذ عَش/  تَيل االىٚ اىَخثض:  تدٖح ، ت٘فيح عِ 3236  

 ، خضاسج ٍسو عِ 3232 تشقٌ 25141153 فٚ قيذ ، 1555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  ٍٖذٙ ز٘اه زغِ خاىذ -  12

عثذاىشزيٌ ٍسَذ خ٘دٙ ازَذ/  تَيل االيَاُ ٍغدذ تد٘اس - عع٘د اىَيل شاسع:  تدٖح  

 ٍقاٗالخ عِ 3233 تشقٌ 25141154 فٚ قيذ ، 55555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  اىشعشاٗٙ ٍظغفٚ ٍسَذ ساّيا -  13

 اىَقاٗه ياسد تد٘اس - خ٘سسزَٚ:  تدٖح ، اىغيازح ى٘صاسج ذخضع اىرٚ االّشغح ٗدُٗ ع.  ً.  ج داخو ترشٗىيح ٗخذٍاخ ٗذ٘سيذاخ

ات٘اىسغِ عضٓ زغِ/  تَيل عاتذيِ ٍسَذ  
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 عِ 3234 تشقٌ 25141155 فٚ قيذ ، 15555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد شذاخ ،  عثذاىثاقٚ عيٚ ذ٘فيق عثذاىَسغِ ٍسَذ -  14

 ٗسثح/  تَيل اىسشيح شاسع:  تدٖح ، تٔ اىَغَ٘ذ زذٗد ٗفٚ  ع. ً.  ج داخو ترشٗىيح ٗخذٍاخ ّٗقو عٍَ٘يح ٍقاٗالخ ٍنرة

خييو ازَذ عثذاىٕ٘اب  

 تدٖح ، عغاسج عِ 3245 تشقٌ 25141156 فٚ قيذ ، 55555.555  ، ٍاىٔ سأط ، فشد ذاخش ،  ٍسَذ زغِ ازَذ عاطٌ -  15

عضب عثذاىَقظ٘د ايَاُ/  تَيل اىشٖذاء ٍغدذ تد٘اس - اىدْيْح شاسع:   

   ــــــــــــــــــــــ  

ششماخ قي٘د      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اىرداسٙ اىغدو ذعذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىشغة - اىَس٘      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141153 ذاسيخ ٗفٚ ،   1515:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ   - 1

 ّشاعٔ عثذاىقادسٗذعذيو خييو خَاه/  تَيل دٍشق - صغي٘ه ععذ شاسع 41 عقاس اىٚ عْ٘أّ ذعذيو تعذ االخش اىشئيغٚ اىَسو اىغاء

2514/11/3 تراسيخ 443 سقٌ ذاشيش تَ٘خة ترشٗىيح ٗخذٍاخ عٍَ٘يح ٍقاٗالخ/  اىٚ  

 شغة/ٍس٘ ذٌ   25141155 ذاسيخ ٗفٚ ،   2432:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  عثذاىعضيض ّ٘ساىذيِ أزَذ ٍسَذ   - 2

اىْشاط العرضاه 2514/11/5 تراسيخ 1124 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء ذٌ  اىغدو  . 

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141156 ذاسيخ ٗفٚ ،   2525:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  ازَذ ٍسَذ ععذ إيْاط   - 3

اىْشاط العرضاه 2514/11/6 تراسيخ 1135 ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء  . 

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141113 ذاسيخ ٗفٚ ،   3543:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  ٍسَذ عييٌ زغِ ايَاُ   - 4

اىْشاط العرضاه 2514/11/13 تراسيخ 1132 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء  . 

 اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141113 ذاسيخ ٗفٚ ،   1136:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  ازَذ ٍسَذ عثذاىشاضٚ ٍسَذ   - 5

اىْشاط العرضاه 2514/11/13 تراسيخ 1131 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء ذٌ   . 

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141114 ذاسيخ ٗفٚ ،   2311:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  ي٘عف ذادسط اىقظ ت٘ال   - 6

اىْشاط العرضاه 2514/11/14 تراسيخ 1133 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء  . 

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141113 ذاسيخ ٗفٚ ،   2562:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  ٍسَذ أزَذ ٍظغفٚ ثْاء   - 7

اىْشاط العرضاه 2514/11/13 تراسيخ 1134 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141113 ذاسيخ ٗفٚ ،   2562:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  شدف ذاخش  ،  ٍسَذ أزَذ ٍظغفٚ ثْاء   - 8

اىْشاط العرضاه 2514/11/13 تراسيخ 1134 سقٌ ٍس٘ تاٍش  االخش اىشئيغٚ اىَسو اىغاء  . 

  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141124 ذاسيخ ٗفٚ ،   2125:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  سض٘اُ اتشإيٌ ٍسَذ اعالً   - 9

اىْشاط العرضاه 2514/11/24 تراسيخ 1135 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء ذٌ  

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141122 ذاسيخ ٗفٚ ،   3215:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  عيٚ ازَذ زغِ ْٕاء   - 10

اىْشاط العرضاه 2514/11/22 تراسيخ 1132 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء  . 

 ذٌ  اىغدو شغة/ٍس٘ ذٌ   25141122 ذاسيخ ٗفٚ ،   14:  تشقٌ قيذٓ عثق  ،  فشد ذاخش  ،  ٍشعٚ ٍسَذ عثاط ٍسَذ   - 11

اىْشاط العرضاه 2514/11/22 تراسيخ 1136 سقٌ ٍس٘ تاٍش اىرداسٙ اىغدو اىغاء  . 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىَاه سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141153 ، ذاسيخ ٗفي  1515 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  1

خْئ  1555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141153 ، ذاسيخ يٗف  1515 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  2

خْئ  2555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141153 ، ذاسيخ ٗفي  3252 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  ع٘دٓ ٍسَذ ثاتد اششف -  3

خْئ  55555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141156 ، ذاسيخ ٗفي  3535 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  عيٚ خييفٔ ٍسَذ دعاء -  4

خْئ  155555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141113 ، ذاسيخ ٗفي  3124 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  شْ٘دٓ ٍيخائيو تششٙ ٗىيٌ -  5

خْئ  25555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141113 ، ذاسيخ ٗفي  2335 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  زغْيِ أزَذ عيذ عثيش -  6

خْئ  25555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141114 ، ذاسيخ ٗفي  3513 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  عثذاىدييو زَذاُ تشيش زْاُ -  7

خْئ  155555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

 ٗطف،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141125 ، ذاسيخ ٗفي  1422 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  تْياٍيِ سٗتيو ّادس ٍاسعيو -  8

خْئ  125555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش   

،  اىَاه سأط ذعذيو ذٌ  25141125 ، ذاسيخ ٗفي  2464 تشقٌ قيذٓ عثق ،، فشد ذاخش  ٍظغفٚ إتشإيٌ ٍسَذ ي٘عف إتشإيٌ -  9

خْئ  25555.555، ٍاىٔ سأط ىيظثر اىَاه سأط ذعذيو:   اىرأشيش ٗطف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىعْ٘اُ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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:  اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141153 ذاسيخ ٗفي 3232    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍٖذٙ ز٘اه زغِ خاىذ -  1

عثذاىشزيٌ سَذٍ خ٘دٙ ازَذ/  تَيل االيَاُ ٍغدذ تد٘اس - عع٘د اىَيل شاسع ،    

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141153 ذاسيخ ٗفي 1515    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  2

عثذاىقادس خييو خَاه/  تَيل دٍشق - صغي٘ه ععذ شاسع 41 عقاس تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،:   اىـرأشيش  

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141153 ذاسيخ ٗفي 1515    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  3

 زغِ زيئَ/  تَيل اىضساعيح االداسج تد٘اس - اىظذيق ات٘تنش شاسع االراعح شاسع 43 سقٌ عقاس تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،:   اىـرأشيش

ٍسَذ ازَذ  

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141153 ذاسيخ ٗفي 1515    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  4

 سقٌ عقاس اىٚ عْ٘أّ ٗذعذيو ترشٗىيح ٗخذٍاخ عٍَ٘يح ٍقاٗالخ/  اىٚ ّشاعٔ ذعذيو تعذ االخش اىشئيغٚ اىَسو اىغاء ذٌ ،:   اىـرأشيش

2514/11/3 تراسيخ عثذاىقادس خييو خَاه/  تَيل دٍشق - صغي٘ه ععذ شاسع - 41  

 ذعذيو ذٌ 25141153 ذاسيخ ٗفي 3236    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٗاىذٕا ت٘الئ عثذاىْثٚ اعَاعيو عثذاىشزَِ تششٙ -  5

ات٘صيذ عَش ٍسَذ عَش/  تَيل االىٚ اىَخثض ،:   اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ   

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141154 ذاسيخ ٗفي 3233    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، اىشعشاٗٙ ٍظغفٚ ٍسَذ ساّيا -  6

ات٘اىسغِ عضٓ زغِ/  تَيل عاتذيِ ٍسَذ اىَقاٗه ياسد تد٘اس - خ٘سسزَٚ ،:   اىـرأشيش   

،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141155 ذاسيخ ٗفي 3234    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاىثاقٚ عيٚ ذ٘فيق عثذاىَسغِ ٍسَذ -  7

خييو ازَذ عثذاىٕ٘اب ٗسثح/  تَيل اىسشيح شاسع ،:   اىـرأشيش ٗطف   

: اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141156 ذاسيخ ٗفي 3245    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍسَذ زغِ ازَذ عاطٌ -  8

عضب عثذاىَقظ٘د ايَاُ/  تَيل اىشٖذاء ٍغدذ تد٘اس - اىدْيْح شاسع ،     

: اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141152 ذاسيخ ٗفي 2624    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، زغيِ ٍسَذ عاده ٍْاه -  9

عيٚ ازَذ عيٚ عَيشٓ/  تَيل اىشيَاء ٍعشع تد٘اس - اىسشيح شاسع تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،     

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141111 ذاسيخ ٗفي 3241    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، زغِ عاسف عغااهلل اٍيشٓ -  10

ازَذ عيٚ عيذ اٍاه/  تَيل اىظسيح اى٘زذج تد٘اس - االراعح شاسع ،:   اىـرأشيش   

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141113 ذاسيخ ٗفي 3513    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاىدييو زَذاُ تشيش زْاُ -  11

ٍسف٘ػ ٍسَذ عالء/  تَيل سيَّ٘ذا/  د طيذىيح تد٘اس 3 سقٌ عقاس - االراعح شاسع تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،:   اىـرأشيش   

،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141113 ذاسيخ ٗفي 443    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، تذساُ ٍسَذ ٍسَ٘د ٍظغفٚ ازَذ -  12

ٍسَذ ٍثاسك شساخ ٗسثح/  تَيل مسيو ٍاسمد اٍاً - االراعح شاسع ،:   اىـرأشيش ٗطف   

،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141113 ذاسيخ ٗفي 443    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، تذساُ ٍسَذ ٍسَ٘د ٍظغفٚ ازَذ -  13

 ٍثاسك شساخ ٗسثح/  تَيل مسيو ٍاسمد اٍاً - االراعح شاسع اىنائِ ٍغعٌ/  ّشاط اخش سئيغٚ ٍسو افرراذ ،:   اىـرأشيش ٗطف

الغيش خْيٖا اىف فقظ 1555 قذسٓ ٍاه ٗتشاط ٍسَذ  

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141114 ذاسيخ ٗفي 3242    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاىعاه زذاد فؤاد ٕذٙ -  14

عييٌ ٍثاسك ٍسَ٘د ٍسَذ/  تَيل عثاط اىشٖيذ ٍذسعح تد٘اس - عشاتٚ شاسع ،:   اىـرأشيش   

: اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141112 ذاسيخ ٗفي 3243    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، فاٗٙ ازَذ تشماخ ٕثٔ -  15

ٍسَذ فرسٚ ٍعرض/  تَيل اىنَاه ٍعَو تد٘اس ّ٘س اىسح خْيْح - اىدْيْح شاسع ،     

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141113 ذاسيخ ٗفي 3244    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، خاد فخشٙ سفعد خامييِ -  16

عثاط ٍسَ٘د ٍسَذ/  تَيل اىعشٗعح شاسع ،:   اىـرأشيش  



 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

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141113 ذاسيخ ٗفي 3245    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ازَذ اعَاعيو ات٘اىفضو ٍسَذ -  17

عثَاُ زغِ خاىذ/  تَيل اىعغاس ٍسو تد٘اس - اىدْيْح شاسع ،:   اىـرأشيش   

: اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141113 ذاسيخ ٗفي 2335    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، زغْيِ أزَذ عيذ عثيش -  18

 ٍسَذ عاده ٍسَذ/  تَيل 21 عَاسج اٍاً اىَسييح اى٘زذج ٍسالخ 6 سقٌ ٍسو - ٗزذج 253 عَاساخ تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،  

ازَذ عثذاالٍاً   

: اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141113 ذاسيخ ٗفي 344    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، خييفٔ عيٚ عاش٘س عيٚ -  19

ّظشاهلل عاىٌ ازَذ ٍظغفٚ/  تَيل ىيَسَ٘ه ذ٘أً ٍسو اعيٚ اىسشيح شاسع تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،     

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141121 ذاسيخ ٗفي 3246    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عدايثٚ عثذٓ طذيق شْ٘دٓ -  20

عثذٓ طذيق ٍشقض/  تَيل اىسشيح شاسع ،:   اىـرأشيش  

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141124 ذاسيخ ٗفي 3235    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، سفاعٚ ٍسَذ سخة سّذا -  21

زغيِ ازَذ عاش٘س عيذ/  تَيل ع٘سيا اىسشيح شاسع 36  عقاس تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،:   اىـرأشيش   

: اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141125 ذاسيخ ٗفي 3242    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عيٚ ٍسَذ طاتش ّادئ -  22

عثذاىغْٚ عغااهلل شعثاُ/  تَيل ٗزذج 46 عَاساخ شاسع ،     

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141125 ذاسيخ ٗفي 3243    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاىشزَِ ازَذ زغيِ عيذ -  23

عثذاىشزَِ ازَذ زغيِ ٗسثح/  تَيل اىذيِ طالذ شاسع - ىحاىغقا ،:   اىـرأشيش   

 ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141125 ذاسيخ ٗفي 2525    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍسَ٘د عثاط ٍسَذ ٍسَ٘د -  24

اىششيف عيٚ ٍسَذ سخة/  تَيل اىنَيِ عَاساخ - اىَخاصُ ذقغيٌ تدعئ اىعْ٘اُ ذعذيو ،:   اىـرأشيش   

: اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141125 ذاسيخ ٗفي 3244    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ازَذ زغِ اٍيش عيعد -  25

ازَذ عيٚ عيذ اٍاه/  تَيل اىظسيح اى٘زذج اٍاً االراعح شاسع ،     

 ذاسيخ ٗفي 3255    تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٗاىذٕا ت٘الئ ٍساسب دياب عثذاىشافع اىَيقة ٍسَذ ٍسَذ ْٕا -  26

 دياب عثذاىشافع اىَيقة ٍسَذ ٍسَذ/  تَيل 13 سقٌ عقاس - اىسشيح شاسع ،:   اىـرأشيش ٗطف،  اىعْ٘اُ ذعذيو ذٌ 25141125

 ٍساسب

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىْشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اىرأشيش ٗطف،  اىْشاط ذعذيو ذ25141153ٌ ذاسيخ ٗفي 1515   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  1

طسيح ادٗاخ/  تدعئ اىْشاط ذعذيو  

:  اىرأشيش ٗطف،  اىْشاط ذعذيو ذ25141153ٌ ذاسيخ ٗفي 1515   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  2

ترشٗىيح ٗخذٍاخ عٍَ٘يح ٍقاٗالخ/  تدعئ اىْشاط ذعذيو  

 ٗطف،  اىْشاط ذعذيو ذ25141153ٌ ذاسيخ ٗفي 1544   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، زغِ ٍظغفٚ ف٘صٙ ٍظغفٚ -  3

اىَخرظح اىدٖاخ ٍِ اىالصٍح اىرظاسير مافح اخز تعذ ٍساخش اعرغاله/  ّشاط اضافح:  اىرأشيش  

: اىرأشيش ٗطف،  اىْشاط ذعذيو ذ25141155ٌ ذاسيخ ٗفي 2342   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، اتشإيٌ ّق٘ال اّ٘س ٍ٘سيظ -  4

غزائيح ٍ٘اد تيع/  ّشاط اضافح   



 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

،  اىْشاط ذعذيو ذ25141125ٌ ذاسيخ ٗفي 2464   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍظغفٚ إتشإيٌ ٍسَذ ي٘عف إتشإيٌ -  5

اىغيازح ى٘صاسج ذخضع اىرٚ االّشغح ٗدُٗ ع. ً.  ج داخو غزائيح ٍ٘اد ذ٘سيذاخ/  ّشاط اضافح:  اىرأشيش ٗطف  

 ٗطف،  اىْشاط ذعذيو ذ25141126ٌ ذاسيخ ٗفي 234   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍسَذ ٍثاسك عاش٘س اىذيِ تٖاء -  6

اىغيش ىظاىر ٗاىثيع عياساخ ٍعشع/  تدعئ اىْشاط ذعذيو:  اىرأشيش  

 ٗطف،  اىْشاط ذعذيو ذ25141126ٌ ذاسيخ ٗفي 234   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍسَذ ٍثاسك عاش٘س اىذيِ تٖاء -  7

اىغيش ىظاىر ٗاىثيع عياساخ ٍعشع/  تدعئ اىْشاط ذعذيو:  اىرأشيش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اىششمح ّ٘ع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141113ٌ ذاسيخ ٗفي 443   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، تذساُ ٍسَذ ٍسَ٘د ٍظغفٚ ازَذ -  1

خاص: اىرأشيش ٗطف  

 ذعذيو ذ25141153ٌ ذاسيخ ٗفي 3236   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٗاىذٕا ت٘الئ عثذاىْثٚ اعَاعيو عثذاىشزَِ تششٙ -  2

خاص: اىرأشيش ٗطف،  اىششمح ّ٘ع  

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141153ٌ ذاسيخ ٗفي 3232   قٌتش قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍٖذٙ ز٘اه زغِ خاىذ -  3

خاص: اىرأشيش  

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141154ٌ ذاسيخ ٗفي 3233   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، اىشعشاٗٙ ٍظغفٚ ٍسَذ ساّيا -  4

خاص: اىرأشيش  

 اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141155ٌ ذاسيخ ٗفي 3234   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاىثاقٚ عيٚ ذ٘فيق عثذاىَسغِ ٍسَذ -  5

خاص: اىرأشيش ٗطف،   

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141156ٌ ذاسيخ ٗفي 3245   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٍسَذ زغِ ازَذ عاطٌ -  6

خاص: اىرأشيش  

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141111ٌ ذاسيخ ٗفي 3241   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، زغِ عاسف عغااهلل اٍيشٓ -  7

خاص: اىرأشيش  

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141114ٌ ذاسيخ ٗفي 3242   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاىعاه زذاد فؤاد ٕذٙ -  8

خاص: اىرأشيش  

: اىرأشيش ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141112ٌ ذاسيخ ٗفي 3243   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، فاٗٙ ازَذ تشماخ ٕثٔ -  9

 خاص

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141113ٌ ذاسيخ ٗفي 3244   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، خاد فخشٙ سفعد خامييِ -  10

خاص: اىرأشيش  

،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141113ٌ ذاسيخ ٗفي 3245   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ازَذ اعَاعيو ات٘اىفضو ٍسَذ -  11

خاص: اىرأشيش ٗطف  

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141121ٌ ذاسيخ ٗفي 3246   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عدايثٚ عثذٓ طذيق شْ٘دٓ -  12

خاص: اىرأشيش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141125ٌ ذاسيخ ٗفي 3242   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عيٚ ٍسَذ طاتش ّادئ -  13

خاص: اىرأشيش  

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141125ٌ ذاسيخ ٗفي 3243   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، عثذاىشزَِ ازَذ زغيِ عيذ -  14

خاص: اىرأشيش  

 ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141125ٌ ذاسيخ ٗفي 3244   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ازَذ زغِ اٍيش عيعد -  15

خاص: اىرأشيش  

 ذاسيخ ٗفي 3255   تشقٌ قيذٓ عثق  ، فشد ذاخش ، ٗاىذٕا ت٘الئ ٍساسب دياب عثذاىشافع اىَيقة ٍسَذ ٍسَذ ْٕا -  16

خاص: اىرأشيش ٗطف،  اىششمح ّ٘ع ذعذيو ذ25141125ٌ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اىقاّّ٘ي اىنياُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٗاىغَح االعٌ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٍنح/  تدعيٖا اىرداسيح اىغَح ذعذيو: اىٚ 1515 تشقٌ اىَقيذج اىششمح اعٌ ترعذيو اىرأشيش ذ25141153ٌ:  ذاسيخ فٚ  ،  -  1

اىظسيح ىالدٗاخ    

 عراس/  تدعيٖا اىرداسيح اىغَح ذعذيو: اىٚ 1515 تشقٌ اىَقيذج اىششمح اعٌ ترعذيو اىرأشيش ذ25141153ٌ:  ذاسيخ فٚ  ،  -  2

اىثرشٗىيح ٗاىخذٍاخ اىعٍَ٘يح ىيَقاٗالخ    

 االيَاُ/  تدعيٖا اىرداسيح اىغَح ذعذيو: اىٚ 1544 تشقٌ اىَقيذج اىششمح اعٌ ترعذيو اىرأشيش ذ25141153ٌ:  ذاسيخ فٚ  ،  -  3

ٍساخش ٗاعرغاله اىثرشٗىيح ٗاىخذٍاخ اىعٍَ٘يح ىيَقاٗالخ    

 االتشإيَيح/  تدعيٖا اىرداسيح اىغَح ذعذيو: اىٚ 2464 تشقٌ اىَقيذج اىششمح اعٌ ترعذيو اىرأشيش ذ25141125ٌ:  ذاسيخ فٚ  ،  -  4

اىغزائيح اىَ٘اد ٗذ٘سيذاخ اىثرشٗىيح ىيخذٍاخ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىعق٘د  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزناً  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ششماخ اىرداسٙ اىغدو ذعذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىشغة - اىَس٘      

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىَاه سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اىعْ٘اُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اىْشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىششمح ّ٘ع       

   ــــــــــــــــــــــ  



 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  

اىقاّّ٘ي اىنياُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٗاىغَح االعٌ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   اىعق٘د   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزناً   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ذدذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1515   تشقٌ    25141153:  ذاسيخ ، 441  2514/15/53 - ج  عثذاهلل عيٚ ٍسَذ عغياخ -  1  

2144   تشقٌ    25141111:  ذاسيخ ، 552  2514/56/54 - ج  ٍظغفٚ ٍسَ٘د أزَذ ٍسَذ -  2  

2125   تشقٌ    25141124:  ذاسيخ ، 513  2514/51/13 - ج  سض٘اُ اتشإيٌ ٍسَذ اعالً -  3  



 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

14   تشقٌ    25141122:  ذاسيخ ، 525  2513/56/53 - ج  ٍشعٚ ٍسَذ عثاط ٍسَذ -  4  

1265   تشقٌ    25141122:  ذاسيخ ، 526  2513/52/16 - ج  مسيو ٍسَذ ازَذ ٍسَذ زغيِ -  5  

   ــــــــــــــــــــــ  

ششماخ ذدذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد سِٕ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد تيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششماخ سِٕ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششماخ تيع    

    ــــــــــــــــــــــ  


