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أفغاص ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عٓ 9667 تغلُ 22222213 فٝ ليض ، 25222.222  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  عثاؽ ِذّض اٌذّيض عثض صثذٝ ِاجضج -  1

ساٌك عثض تىغ شغيف/  ٍِه - اٌذصٗ ِصغف شاعع - اٌثيطغيٗ اٌٛدضٖ شاعع - طٛر ِغوؼ - طٛر:  تجٙح ، تماٌٗ  

 ٔمً ِىرة عٓ 9691 تغلُ 22222212 فٝ ليض ، 22222.222  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  عثيثٗ عٛصٖ فٛصٖ ؿّيغ ِصطفٝ -  2

عٛصٖ فٛصٖ ؿّيغ/  ٍِه - جٙيٕٗ عغب - اٌمٕاطغ شثيٓ ِغوؼ - اٌمٕاطغ شثيٓ:  تجٙح ، تاٌعٌّٛٗ صٌٚٝ  

 سضِاخ عٓ 9692 تغلُ 22222219 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  إٌّغ ادّض عثضاٌعؼيؼ ادّض عّاص -  3

تيِٛٝ ادّض دـيٓ -ٍِه - اٌمٍيٛتيٗ - ِشرٙغ- عّغ ِذّض شاعع- ِغوؼطٛر- طٛر:  تجٙح ، تإٌمً ِرصٍٗ  

 ِٚذاجغ ِٕاجُ عٓ 9665 تغلُ 22222227 فٝ ليض ، 252222.222  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ؿالِح ادّض ِذّض ؿاِٝ -  4

عثضاٌعاي ِذّض ِذّض ِذّٛص ٍِه اٌذضيض اٌـىح شاعع طذأٛب:  تجٙح ، ٚذعضيٓ  

 إٌّؼٌٝ االثاز عٓ 9692 تغلُ 22222229 فٝ ليض ، 22222.222  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِصطفٝ ذٛفيك ؿيض ؿاِٝ -  5

اٌٍح فرخ اِثٓ فرذٝ ٍِه اٌمٕاطغ شثيٓ- اٌغغيغٜ يّٓ فرذح شاعع:  تجٙح ، اٌّٛتٍياخ ٚتيع  

 إٌّؼٌٝ االثاز عٓ 9692 تغلُ 22222229 فٝ ليض ، 22222.222  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِصطفٝ ذٛفيك ؿيض ؿاِٝ -  6

 علُ ؿجً ٚاٌفاوٙح اٌشضاع ٌرجاعج شريش ٚٔشاوح ِذّض ؿيض ؿعيض ٍِه اٌمٕاطغ شثيٓ إٌاديح صايغ شاعع:  تجٙح ، اٌّٛتٍياخ ٚتيع

اٌشأىح1922  

 9663 تغلُ 22222225 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  اٌثاب فرخ ِذّض عثضاٌعؼيؼ عثضاٌغدّٓ ٘ضٜ -  7

عثضاٌفراح اٌّعثٛص عثض اٌطٛسٝ -ٍِه- اٌمٍيٛتيح- طاٌة اتٝ اتٓ عٍٝ شاعع12 - طٛر ِغوؼ - طٛر:  تجٙح ، تماٌٗ عٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغواخ ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ليضخ 2522222.222   ِاٌٙا ،عأؽ   ذششيصيح اشعح ِغوؼ  ،  شغوح   ٚشغيىيح يؾ عثضإٌّعُ جٛصخ ِذّض ادّض -  1

اٌـيض اتغا٘يُ طاعق - ٍِه لٍيٛتيح اٌذضيض اٌـىٗ اِاَ اٌضٌرا شاعع:  تجٙح ، ذششيصيح اشعح ِغوؼ عٓ ، 9664 تغلُ 22222227  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌرجاعٜ اٌـجً ذعضيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطة - اٌّذٛ      
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 ذُ  اٌـجً شطة/ِذٛ ذُ   22222223 ذاعيز ٚفٝ ،   9222:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  عٍٝ يٛؿف عٍٝ عضا   - 1

ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغن اٌـجً شطة  

 ذُ  اٌـجً شطة/ِذٛ ذُ   22222223 ذاعيز ٚفٝ ،   6532:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  جّعح يٛؿف اٌعماص ِٛؿٝ   - 2

اٌراجغ ٌٛفاج اٌرجاعٜ اٌـجً شطة  

 شطة/ِذٛ ذُ   22222224 ذاعيز ٚفٝ ،   9227:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اٌغؼاٜٚ اتغا٘يُ اٌـيض عطيح اشغف   - 3

اٌراجغ ٌٛفاج اٌرجاعٜ اٌـجً شطة ذُ  اٌـجً  

  اٌـجً شطة/ِذٛ ذُ   22222211 ذاعيز ٚفٝ ،   6322:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  االػعق لاؿُ جاص لاؿُ فٛػٜ   - 4

اٌراجغ ٌٛفاج اٌرجاعٜ اٌـجً شطة ذُ  

 ذُ  اٌـجً شطة/ِذٛ ذُ   22222212 ذاعيز ٚفٝ ،   9227:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِٛؿٝ سٍيً عثضاهلل ؿعضيح   - 5

إٌشاط ٌرغن ٚطٌه 2254 علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شطة  

 ذُ  اٌـجً شطة/ِذٛ ذُ   22222226 ذاعيز ٚفٝ ،   1342:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  عٍُ دـيٓ اٌـيض دّضٜ   - 6

إٌشاط ٌرغن ٚطٌه اٌميض شطة  

 شطة/ِذٛ ذُ   22222229 ذاعيز ٚفٝ ،   154:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اٌعشغاٜٚ اتغا٘يُ جٛصج يٛؿف أدّض   - 7

إٌشاط ٌرغن ٚطٌه اٌميض شطة ذُ  اٌـجً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي عأؽ     

ــــــــــــــــــــــ      

 

،  اٌّاي عأؽ ذعضيً ذُ  22222222 ، ذاعيز ٚفي  9426 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌضتيؾ ؿالِٗ ِذّض ؿالِٗ ِصطفٝ -  1

جٕيٗ  122222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ ٚصف   

 ذعضيً ذُ  22222222 ، ذاعيز ٚفي  9426 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌذثٛب ٌرجاعج اٌضتيؾ/  اٌٝ اٌرجاعٜ االؿُ ذعضيً -  2

جٕيٗ  122222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ ٚصف،  اٌّاي عأؽ   

،  اٌّاي عأؽ ذعضيً ذُ  22222222 ، ذاعيز ٚفي  9562 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  عغتاْ دـٓ اتغا٘يُ دـٓ شيغيٓ -  3

جٕيٗ  52222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ ٚصف   

،  اٌّاي عأؽ ذعضيً ذُ  22222212 ، ذاعيز ٚفي  4452 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌضؿٛلٝ اتغا٘يُ ِذّض اٌغدّٓ عثض -  4

جٕيٗ  45222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ ٚصف   

،  اٌّاي عأؽ ذعضيً ذُ  22222212 ، ذاعيز ٚفي  2569 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِصطفٝ اٌغدّٓ عثض ِذّض عٛاص -  5

جٕيٗ  252222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذعضيً ذُ  22222216 ، ذاعيز ٚفي  9665 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ؿالِح ادّض ِذّض ؿاِٝ -  6

جٕيٗ  522222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ   

 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذعضيً ذُ  22222212 ، ذاعيز ٚفي  3642 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  عطاهلل ادّض ؿٍيّاْ ِذّض -  7

جٕيٗ  52222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ   
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،  اٌّاي عأؽ ذعضيً ذُ  22222212 ، ذاعيز ٚفي  4622 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌـياعاخ ٌرجاعج اٌضيٓ شّؾ ِعغض -  8

جٕيٗ  45222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ ٚصف   

 ذُ  22222212 ، ذاعيز ٚفي  4622 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ٚاٌّـرعٍّح اٌجضيضج اٌـياعاخ ٌرجاعج اٌضيٓ شّؾ ِعغض -  9

جٕيٗ  45222.222، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذعضيً:   اٌرأشيغ ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذعضيً   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222222 ذاعيز ٚفي 9426    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌضتيؾ ؿالِٗ ِذّض ؿالِٗ ِصطفٝ -  1

 ِذّض ؿالِٗ - ٍِه - اٌمٍيٛتيح- اٌمٕاطغ شثيٓ - سضغٖ اتٛ عؼتٗ - اٌذضيض اٌـىٗ شاعع21/  اٌٝ اٌعٕٛاْ ذعضيً ،:   اٌـرأشيغ ٚصف

اٌضتيؾ ؿالِٗ  

 ذعضيً ذُ 22222222 ذاعيز ٚفي 9426    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌذثٛب ٌرجاعج اٌضتيؾ/  اٌٝ اٌرجاعٜ االؿُ ذعضيً -  2

 - ٍِه - اٌمٍيٛتيح- اٌمٕاطغ شثيٓ - سضغٖ اتٛ عؼتٗ - اٌذضيض اٌـىٗ شاعع21/  اٌٝ اٌعٕٛاْ ذعضيً ،:   اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌعٕٛاْ

اٌضتيؾ ؿالِٗ ِذّض ؿالِٗ  

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222225 ذاعيز ٚفي 2626    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌطٛسٝ ِذّض اؿّاعيً ِّضٚح -  3

اٌطٛسٝ ِذّض اؿّاعيً ٍِه طٛر ِغوؼ - ِشرٙغ ته ؿعض عؼتح ،:   اٌـرأشيغ  

 ذعضيً ذُ 22222225 ذاعيز ٚفي 9663    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌثاب فرخ ِذّض عثضاٌعؼيؼ عثضاٌغدّٓ ٘ضٜ -  4

عثضاٌفراح اٌّعثٛص عثض اٌطٛسٝ -ٍِه- اٌمٍيٛتيح- طاٌة اتٝ اتٓ عٍٝ شاعع12 - طٛر ِغوؼ - طٛر ،:   اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌعٕٛاْ   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222225 ذاعيز ٚفي 2626    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌطٛسٝ ِذّض اؿّاعيً ِّضٚح -  5

ِذّٛص ادّض ؿعيض طا٘غ ٍِه اٌذصح ؿياعاخ ِٛلف تجٛاع   االؿفٍد شاعع/  تٕاديح فغع افرراح ،:   اٌـرأشيغ  

: اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222227 ذاعيز ٚفي 9665    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿالِح ادّض ِذّض ؿاِٝ -  6

عثضاٌعاي ِذّض ِذّض ِذّٛص ٍِه اٌذضيض اٌـىح شاعع طذأٛب ،    

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222227 ذاعيز ٚفي 9666    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، شعالْ عٍٝ عثضاٌّجيض ِغػٚق -  7

لغلشٕضج ،:   اٌـرأشيغ    

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222212 ذاعيز ٚفي 9669    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، غّغٜ اٌـيض عثضاٌشافٝ ادّض -  8

ادّض عثضاٌٍطيف ِٕصٛع ٍِه اٌىثغٜ اجٙٛع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222211 ذاعيز ٚفي 9662    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌفراح عثض ِذّض ِذّض ٘شاَ -  9

صثيخ اٌذّيض عثض ِذّض/  ٍِه - طٛر - إٌمغاشٝ شاعع ،:   اٌـرأشيغ  

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222211 ذاعيز ٚفي 2723    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عثضاٌفراح ِذّض ِذّض ٘شاَ -  10

صثيخ اٌذّيض عثض ِذّض/  تٍّه طٛر - إٌمغاشٝ شاعع تٕاديح فغع فرراح ،:   اٌـرأشيغ  

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222212 ذاعيز ٚفي 6629    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿيضيٓ عيـٝ شىغٜ عفعد -  11

غظائيح ِٛاص ٚٔشاطح االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأشيغ   

،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222213 ذاعيز ٚفي 9667    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عثاؽ ِذّض اٌذّيض عثض صثذٝ ِاجضج -  12

ساٌك عثض تىغ شغيف/  ٍِه - اٌذصٗ ِصغف شاعع - اٌثيطغيٗ اٌٛدضٖ شاعع - طٛر ِغوؼ - طٛر ،:   اٌـرأشيغ ٚصف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

:   اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222216 ذاعيز ٚفي 72    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عٍٝ دـٓ ِذّٛص دـٓ -  13

عٍٝ دـٓ ِذّٛص دـٓ/  اٌرجاعٜ االؿُ ِصطفٝ ِذّض طا٘غ ٍِه اٌىثغٜ اجٙٛع/    تٕاديح فغع افرراح ،   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222219 ذاعيز ٚفي 9622    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِٛؿٝ اتغا٘يُ ؿّيغ ٔثيً -  14

 تاب ِٛتٍيا ٚعشٗ - ٚٔشاطٗ - عشيض غأُ ادّض ؿذغ- ٍِه - طٛر ِغوؼ - وٕأٗ ِيد تٕاديٗ اسغ عئيؾ ِذً افرراح ،:   اٌـرأشيغ

 ٚشثان

،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222219 ذاعيز ٚفي 9692    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، إٌّغ ادّض عثضاٌعؼيؼ ادّض عّاص -  15

تيِٛٝ ادّض دـيٓ -ٍِه - اٌمٍيٛتيٗ - ِشرٙغ- عّغ ِذّض شاعع- ِغوؼطٛر- طٛر ،:   اٌـرأشيغ ٚصف   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222212 ذاعيز ٚفي 9691    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عثيثٗ عٛصٖ فٛصٖ ؿّيغ ِصطفٝ -  16

عٛصٖ فٛصٖ ؿّيغ/  ٍِه - جٙيٕٗ عغب - اٌمٕاطغ شثيٓ ِغوؼ - اٌمٕاطغ شثيٓ ،:   اٌـرأشيغ  

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222222 ذاعيز ٚفي 9532    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتٛاٌعال ادّض اتٛاٌعال عّغٚ -  17

 ِذّض/  ٍِه- اٌمٍيٛتيٗ - طٛر - تيِٛٝ ِذّض تاهلل اٌعاعف شاعع اِاَ - اٌذضيض اٌـىٗ غغب شاعع اٌٝ اٌعٕٛاْ ذعضيً ،:   اٌـرأشيغ

ادّض اٌعال اتٛ ادّض اٌعال اتٛ  

،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222229 ذاعيز ٚفي 5622    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتغا٘يُ جٛصٖ يٛؿف ادّض يٛؿف -  18

جٛصٖ يٛؿف ادّض/  ٍِه - طٛر - اٌعؼيؼ عثض ادّض شاعع اٌٝ اٌعٕٛاْ ذعضيً ،:   اٌـرأشيغ ٚصف  

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222229 ذاعيز ٚفي 9692    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِصطفٝ ذٛفيك ؿيض ؿاِٝ -  19

اٌٍح فرخ اِثٓ فرذٝ ٍِه اٌمٕاطغ شثيٓ- اٌغغيغٜ يّٓ فرذح شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعضيً ذُ 22222229 ذاعيز ٚفي 9692    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِصطفٝ ذٛفيك ؿيض ؿاِٝ -  20

اٌشأىح1922 علُ ؿجً ٚاٌفاوٙح اٌشضاع ٌرجاعج شريش ٚٔشاوح ِذّض ؿيض ؿعيض ٍِه اٌمٕاطغ شثيٓ إٌاديح غصاي شاعع ،:   اٌـرأشيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌرأشيغ ٚصف،  إٌشاط ذعضيً ذ22222223ُ ذاعيز ٚفي 6274   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍيّاْ دـٓ ِذّٛص ادّض -  1

االٔرغٔد صْٚ  فيضيٛ ٚذصٛيغ وّثيٛذغ  سضِاخ/   اٌٝ اٌشاط ذعضيً  

 ٚصف،  إٌشاط ذعضيً ذ22222212ُ ذاعيز ٚفي 2569   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِصطفٝ اٌغدّٓ عثض ِذّض عٛاص -  2

عاِٗ ٚذغويثاخ ذٛعيضاخ اٌٝ إٌشاط ذعضيً:  اٌرأشيغ  

:  اٌرأشيغ ٚصف،  إٌشاط ذعضيً ذ22222216ُ ذاعيز ٚفي 9665   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿالِح ادّض ِذّض ؿاِٝ -  3

ِعاصْ ٚاؿرشغاج ٚاؿرغالي ذٕمية/   إٌشاط اٌٝ يضاف  

 ٚصف،  إٌشاط ذعضيً ذ22222212ُ ذاعيز ٚفي 9692   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، إٌّغ ادّض عثضاٌعؼيؼ ادّض عّاص -  4

عّاي ٚٔمً عدالخ ِىرة/  اٌٝ إٌشاط ِـّٝ ذعضيً:  اٌرأشيغ  

 ٚصف،  إٌشاط ذعضيً ذ22222212ُ ذاعيز ٚفي 9657   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ ِذّض واًِ ِصطفٝ ِذّض -  5

اٌغغاب عيش فطغ أراج ِؼععح/  اٌٝ إٌشاط ذعضيً:  اٌرأشيغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغوح ٔٛع      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222212ُ ذاعيز ٚفي 9691   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عثيثٗ عٛصٖ فٛصٖ ؿّيغ ِصطفٝ -  1

ساص: اٌرأشيغ ٚصف  

،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222225ُ ذاعيز ٚفي 2626   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌطٛسٝ ِذّض اؿّاعيً ِّضٚح -  2

ساص: اٌرأشيغ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222229ُ ذاعيز ٚفي 9692   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِصطفٝ ذٛفيك ؿيض ؿاِٝ -  3

ساص: اٌرأشيغ  

،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222219ُ ذاعيز ٚفي 9692   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، إٌّغ ادّض عثضاٌعؼيؼ ادّض عّاص -  4

ساص: اٌرأشيغ ٚصف  

 ٔٛع ذعضيً ذ22222225ُ ذاعيز ٚفي 9663   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌثاب فرخ ِذّض عثضاٌعؼيؼ عثضاٌغدّٓ ٘ضٜ -  5

ساص: اٌرأشيغ ٚصف،  اٌشغوح  

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222227ُ ذاعيز ٚفي 9666   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، شعالْ عٍٝ عثضاٌّجيض ِغػٚق -  6

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222211ُ ذاعيز ٚفي 9662   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌفراح عثض ِذّض ِذّض ٘شاَ -  7

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222227ُ ذاعيز ٚفي 9665   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿالِح ادّض ِذّض ؿاِٝ -  8

ساص: اٌرأشيغ  

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222212ُ ذاعيز ٚفي 9669   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، غّغٜ اٌـيض عثضاٌشافٝ ادّض -  9

ساص: اٌرأشيغ  

 اٌشغوح ٔٛع ذعضيً ذ22222213ُ ذاعيز ٚفي 9667   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عثاؽ ِذّض اٌذّيض عثض صثذٝ ِاجضج -  10

ساص: اٌرأشيغ ٚصف،   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّح االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٌرجاعج ٌضتيؾا/  اٌٝ اٌرجاعٜ االؿُ ذعضيً: اٌٝ 9426 تغلُ اٌّميضج اٌشغوح اؿُ ترعضيً اٌرأشيغ ذ22222222ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  1

   اٌذثٛب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

اليٛجض/  اٌٝ اٌرجاعيٗ اٌـّٗ ذعضيً: اٌٝ 9426 تغلُ اٌّميضج اٌشغوح اؿُ ترعضيً اٌرأشيغ ذ22222222ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  2    

اٌرمٜٛ صيضٌيح/    اٌرجاعيح اٌـّح: اٌٝ 72 تغلُ اٌّميضج اٌشغوح اؿُ ترعضيً اٌرأشيغ ذ22222216ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  3    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شغواخ اٌرجاعٜ اٌـجً ذعضيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌعٕٛاْ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغوح ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّح االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ذجضيضاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

6532   تغلُ    22222223:  ذاعيز ، 93  2217/12/27 درٝ ؿاعٜ  جّعح يٛؿف اٌعماص ِٛؿٝ -  1  

6532   تغلُ    22222223:  ذاعيز ، 94  2224/12/27 درٝ ؿاعٜ  جّعح يٛؿف اٌعماص ِٛؿٝ -  2  

9227   تغلُ    22222224:  ذاعيز ، 96  2222/9/2 ؿاعٜذرٝ  اٌغؼاٜٚ اتغا٘يُ اٌـيض يحعط اشغف -  3  

6322   تغلُ    22222211:  ذاعيز ، 22  2223/2/11 درٝ ؿاعٜ  االػعق لاؿُ جاص لاؿُ فٛػٜ -  4  

4127   تغلُ    22222211:  ذاعيز ، 25  2224/2/15 درٝ ؿاعٜ  ؿٍيّاْ اتغا٘يُ عفيفٝ ِّضٚح -  5  

2242   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 27  2215/11/5 درٝ ؿاعٜ  ؿٍيُ ِذّض اٌـيض إٌّجٝ عثض عال -  6  

2242   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 77  2222/11/5 درٝ ؿاعٜ  ؿٍيُ ِذّض اٌـيض إٌّجٝ عثض عال -  7  

6629   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 72  2224/7/1 درٝ ؿاعٜ  ؿيضيٓ عيـٝ شىغٜ عفعد -  8  

9227   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 74  2223/5/11 درٝ ؿاعٜ  ِٛؿٝ سٍيً عثضاهلل ؿعضيح -  9  

6629   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 71  2222/6/15 دد ؿاعٜ  ؿيضيٓ عيـٝ شىغٜ عفعد -  10  

1415   تغلُ    22222216:  ذاعيز ، 122  2224/12/24 درٝ ؿاعٜ  تضٜٚ شاوغ ادّض ِذّض -  11  

2229   تغلُ    22222216:  ذاعيز ، 122  2216/2/12 درٝ ؿاعٜ  ِذّض عثضاٌذك عثضاٌذّيض عّاص -  12  

2229   تغلُ    22222216:  ذاعيز ، 123  2221/2/12 درٝ ؿاعٜ  ِذّض عثضاٌذك عثضاٌذّيض عّاص -  13  

1525   تغلُ    22222219:  ذاعيز ، 122  2224/12/29 درٝ ؿاعٜ  اٌعطاع يٛؿف ادّض ِذّض عِضاْ -  14  

1222   تغلُ    22222219:  ذاعيز ، 124  2222/6/27 درٝ ؿاعٜ  ؿٕض ؿٍيّاْ عتيع ٘ضٜ -  15  

3642   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 112  2213/7/13 درٝ ؿاعٜ  عطاهلل ادّض ؿٍيّاْ ِذّض -  16  

3642   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 111  2212/7/13 درٝ ؿاعٜ  عطاهلل ادّض ؿٍيّاْ ِذّض -  17  

3642   تغلُ    22222212:  ذاعيز ، 112  2223/7/13 درٝ ؿاعٜ  عطاهلل ادّض ؿٍيّاْ ِذّض -  18  

1342   تغلُ    22222226:  ذاعيز ، 112  2227/7/25 درٝ ؿاعٜ  عٍُ دـيٓ اٌـيض دّضٜ -  19  

1342   تغلُ    22222226:  ذاعيز ، 117  2214/7/25 درٝ ؿاعٜ  عٍُ دـيٓ اٌـيض دّضٜ -  20  

1342   تغلُ    22222226:  ذاعيز ، 122  2217/7/25درٝ ؿاعٜ  عٍُ دـيٓ اٌـيض دّضٜ -  21  

1342   تغلُ    22222226:  ذاعيز ، 121/  2224/7/25 درٝ ؿاعٜ  عٍُ دـيٓ اٌـيض دّضٜ -  22  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

5622   تغلُ    22222229:  ذاعيز ، 126  2216/12/11 درٝ ؿاعٜ  اتغا٘يُ صٖجٛ يٛؿف ادّض يٛؿف -  23  

5622   تغلُ    22222229:  ذاعيز ، 129  2221/12/11 درٝ ؿاعٜ  اتغا٘يُ جٛصٖ يٛؿف ادّض يٛؿف -  24  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغواخ ذجضيضاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

6121   تغلُ    22222225:  ذاعيز ، 92  2222/7/2 درٝ ؿاعٜ  ٚشغيىح اٌصٛاف دـٕٝ ِذّٛص ِذّض -  1  

2423   تغلُ    22222226:  ذاعيز ، 122  2211/6/12درٝ ؿاعٜ  ٚشغيىٗ ِٕضٚع عٍٝ ادّض ؿاِٝ -  2  

2423   تغلُ    22222226:  ذاعيز ، 123  2216/6/12 درٝ ؿاعٜ  ٚشغيىٗ ِٕضٚع عٍٝ ادّض ؿاِٝ -  3  

2423   تغلُ    22222226:  ذاعيز ، 124  2221/6/12 درٝ ؿاعٜ  ٚشغيىٗ ِٕضٚع عٍٝ ادّض ؿاِٝ -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص تيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغواخ ع٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغواخ تيع    

    ــــــــــــــــــــــ  


