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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفغاص ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثالؿزيشٓ ػٓ 3243 ثغلُ 22222223 فٝ ليض ، 2222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِظـفٝ اٌضيٓ ؿيف دـٕبء -  1

 2222/2/2 ثزبعيز 1313 طبصع ثغلُ االِٕيخ اٌّٛافمخ ٚثّٛجت اٌالػِخ اٌزغاسيض ػٍٝ اٌذظٛي ٚثؼض االٔزغٔذ سضِبد ػضا فيّب

ادّض ػجبؽ ِذّٛص ِذّض/  ثٍّه ِٛؿٝ/  ص طيضٌيخ ثجٛاع 123 ِـبوٓ - اٌؼغٚؿخ شبعع:  ثجٙخ ،  

 ، ِٚـؼُ وبفيزغيب ػٓ 3245 ثغلُ 22222214 فٝ ليض ، 25222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  2

اثغا٘يُ ادّض طجغيٓ ٚعثخ/  ثٍّه اٌمب٘غح - اٌغغصلخ ؿغيك - اٌجٕٛثٝ سًاٌّض ثضايخ:  ثجٙخ  

 ثجٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 3322 ثغلُ 22222226 فٝ ليض ، 2222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ لــيٕؾ أـٝ وبرغيٓ -  3

اعِبٔيٛؽ ِذبعة اعِبٔيٛؽ/  ثٍّه اٌذغيخ شبعع:   

 ِىزت ػٓ 3322 ثغلُ 22222222 فٝ ليض ، 5222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغدّٓ ػجضاٌغديُ ِذّض ِٕٝ -  4

 ثٍّه االؿالَ فجغ طيضٌيخ ثجٛاع - اٌجٕٛثيخ ؿٛعيب 24 علُ ػمبع:  ثجٙخ ، ٚاٌذغاؿخ ٚاالِٓ االٔزغٔذ سضِبد صْٚ ثزغٌٚيخ سضِبد

ادّض شذبد ادّض/   

 ، ٚثمبٌخ ػـبعح ػٓ 3222 ثغلُ 22222223 فٝ ليض ، 3222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٛصٖ ِذّض ثبثذ اشغف -  5

ادّض ِذّض ِذّٛص ٕ٘بء/  ثٍّه ٚدضح 123 اي ِـبوٓ - االرذبص شبعع - 53 علُ ػمبع:  ثجٙخ  

 ؿيبعد وّبٌيبد ػٓ 3226 ثغلُ 22222223 فٝ ليض ، 122222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّض ِجبعن ادّض -  6

ؿؼٛص اثٛ دبِض اٌـؼٛصٜ/  ثٍّه 145 علُ ػمبع - اٌذغيخ شبعع - اٌٛاصٜ ِـبوٓ:  ثجٙخ ،  

 اػّبي ػٓ 3244 ثغلُ 22222224 فٝ ليض ، 22222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػثّبْ ثغيمغ ادّض ػجضاٌغاػق سبٌض -  7

ؿٍيُ ِذّٛص ِذّض ِذّٛص طالح/  ثٍّه اٌظٕبػيخ إٌّـمخ:  ثجٙخ ، عسبَ  

 صْٚ شٛة وٛفٝ ػٓ 3321 ثغلُ 22222222 فٝ ليض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٛؿٝ ِذّض ادّض ِذّض -  8

 اٌذغيخ شبعع:  ثجٙخ ، 2222/2/5 ثزبعيز 322 ثغلُ طبصعح  ِٛافمخ ٚثّٛجت  اٌالػِخ اٌزظبعيخ وبفخ اسظ ٚثؼض االٔزغٔذ سضِبد

يؾ دـيٓ غغيت ادّض/  ثٍّه اٌشبَ دٍٛ ثجٛاع - اٌٛاصٜ ِـبوٓ -  

 اجٙؼح ثيغ ػٓ 3236 ثغلُ 22222223 فٝ ليض ، 1222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ػجبؽ ِذّض اشغف اِيغٖ -  9

 ػٍٝ اٌؼغائت ِضيغيخ اِبَ - اٌظذغاٚيخ اٌّـبوٓ - اٌظذغاٚيخ إٌّـمخ:  ثجٙخ ، االٔزغٔذ ٚسضِبد اٌىّجيٛرغ اجٙؼح صْٚ ِذّٛي

ػجبؽ ػٍٝ شيّبء/  ثٍّه اٌّجيؼبد  

 شٕؾ ثيغ ػٓ 3235 ثغلُ 22222223 فٝ ليض ، 5222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض عفيغ ِذّض عأيب -  10

ػٍٝ ِذّض عفيغ ِذّض/  ثٍّه 123 ِٕـمخ - إٌّٛعح اٌّضيٕخ شبعع 3 علُ ػمبع:  ثجٙخ ، جٍضيخ ِٚظٕٛػبد  

 ، ِمٙٝ ػٓ 1114 ثغلُ 22222223 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِظـفٝ ادّض ِجبعن ٔغِيٓ -  11

اٌذٍيُ ػجض ػجضاالِبَ ِذّض ؿبعق/  ثٍّه اٌشّبٌيخ ؿٛعيب ِٕـمخ:  ثجٙخ  

 ، شؼجٝ ِمٙٝ ػٓ 1462 ثغلُ 22222224 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اثغا٘يُ دـٓ ػجيغ -  12

ِذّٛص دـيٓ ادّض/  ثٍّه اٌؼٜٛ ثٕؼيٕخ اِبَ - اٌذغيخ شبعع:  ثجٙخ  

 ، ِالثؾ ِغـٍخ ػٓ 3234 ثغلُ 22222213 فٝ ليض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ ادّض ػٍٝ -  13

اٌـّجبوٝ ِذّض فبعٚق ٚعثخ/  ثٍّه ؿبػخ اسغ ِـؼُ اِبَ - 123 ِـبوٓ - اٌجيش شبعع:  ثجٙخ  

 ِذّٛي سضِبد ػٓ 3232 ثغلُ 22222224 فٝ ليض ، 3222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اصَ ِغشض دجبشٝ ِذّض -  14

ادّض ػجضإٌّؼُ ػجضاٌذّيض/  ثٍّه ٌٍؼـٛع االيّبْ ِذً ثجٛاع - اٌمضيّخ اٌّؼبشبد:  ثجٙخ ، االٔزغٔذ سضِبد صْٚ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٛثيٍيب ِؼغع ػٓ 3242 ثغلُ 22222216 فٝ ليض ، 55222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثزٕبغٛ ػجيت ٔؼيُ ٘بٔٝ -  15

اهلل ػٛع ؿبٌُ ِذّض ٚعثخ/  ثٍّه اٌزجبعٜ اٌّجّغ ثجٛاع أ/  32 علُ ػمبع - اٌـٛيؾ لٕبح شبعع:  ثجٙخ ،  

 ػٓ 3241 ثغلُ 22222216 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّٛص عػٛاْ جبصاٌغة ِذّٛص -  16

ػٍٝ دـيٓ دـٓ ِجبعن/  ثٍّه االرٛثيؾ ِذـخ ثجٛاع - اٌظضيك اثٛثىغ شبعع:  ثجٙخ ، وبفيزغيب  

 جب٘ؼح ِالثؾ ػٓ 3242 ثغلُ 22222216 فٝ ليض ، 1222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  سٍيً ػٍٝ وبًِ ِٕظٛع -  17

ػٍٝ ِذّض ػجضاٌّٛجٛص طجبح/  ثٍّه االؿؼبف ثجٛاع - اٌجيش شبعع:  ثجٙخ ، اٌؼـىغيخ ٚاٌّّٙبد اٌّالثؾ ػضا فيّب  

 ِبعوذ ؿٛثغ ػٓ 3243 ثغلُ 22222212 فٝ ليض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػفيفٝ ِذّٛص ثىغٜ ايّبْ -  18

ربصعؽ طوٝ وّيً/  ثٍّه اٌؼٜٛ ثٕؼيٕخ ثجٛاع - اٌزؼبْٚ شبعع:  ثجٙخ ،  

 سضِبد ِىزت ػٓ 3246 ثغلُ 22222222 فٝ ليض ، 5222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّٛص دبِض ادّض ِذّض -  19

:  ثجٙخ ، ع. َ.  ج ٚصاسً اٌـيبدخ ٌٛػاعح رشؼغ اٌزٝ االٔشـخ ٚصْٚ اٌؼّبٌخ رٛعيض صْٚ ػِّٛيخ ٚرٛعيضاد ِؼضاد ٚايجبع ثزغٌٚيخ

ادّض ِذّض اٌذـيٓ/  ثٍّه اٌؼجٛع - اٌجيش شبعع  

 ِىزت ػٓ 3242 ثغلُ 22222222 فٝ ليض ، 152222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿبيغ ِذّٛص عشبص دّبَ -  20

دـبْ ِذّض ادّض فٛػيٗ/  ثٍّه 3 علُ شمخ - صعصيغ ٔبصٜ شبعع:  ثجٙخ ، ػِّٛيخ ِمبٚالد  

 ِٕظفبد ػٓ 3233 ثغلُ 22222211 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجبيجٝ ػجضٖ طضيك ايّبْ -  21

ِذّض ادّض اػزّبص/  ثٍّه اٌظذغاٚيخ ٌٛدضحا 43 علُ لـؼخ - االطاػخ شبعع:  ثجٙخ ، ٚسغصٚاد  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغوبد ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رؼضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222222 ربعيز ٚفٝ ،   3143:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍٝ ِجبعن ِذّض ِٕبي   - 1

اٌزجبعٜ إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/2 ثزبعيز 1162 ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء . 

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222223 ربعيز ٚفٝ ،   3122:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّٛص ِٛؿٝ ادّض دـيٓ   - 2

اٌزجبعٜ إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/3 ثزبعيز 1163 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء . 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222223 ربعيز ٚفٝ ،   2223:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء   - 3

2222/2/3 ثزبعيز 53 علُ ربشيغ ثّٛجت االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء  . 

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222223 ربعيز ٚفٝ ،   2223:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء   - 4

2222/22/23 ثزبعيز 53 علُ ربشيغ ثّٛجت االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء  

 اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222225 ربعيز ٚفٝ ،   1446:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍيبْ ِذّٛص ػجضاٌغػٝ ؿؼيض   - 5

إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/5 ثزبعيز 1164 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء رُ   . 

 اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222224 ربعيز ٚفٝ ،   2615:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌغديُ ِذّض ِجبعن وغيّٗ   - 6

اٌزجبعٜ إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/4 ثزبعيز 1165 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء رُ  . 

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222212 ربعيز ٚفٝ ،   3161:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِذّض عِؼبْ عشب   - 7

اٌزجبعٜ إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/12 ثزبعيز 1166 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء . 

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222213 ربعيز ٚفٝ ،   1644:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دبِض ػٍٝ ِذّض اهلل ٘جٗ   - 8

2222/2/13 ثزبعيز 25 علُ ربشيغ ثّٛجت وبفيزغيب/  ٔشبؽ ػٓ االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء  . 

 شـت/ِذٛ رُ   22222212 ربعيز ٚفٝ ،   2226:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اهلل دّضد جبثغ دـٓ بعقؿ اؿّبء   - 9

إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/12 ثزبعيز 1162 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء رُ  اٌـجً  . 

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222214 ربعيز ٚفٝ ،   1215:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿؼيض ِذّض ػٍٝ ِذبؿٓ   - 10

إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/14 ثزبعيز 1163 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء  . 

 اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222223 ربعيز ٚفٝ ،   2244:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  أدّض ؿٍيُ ػجضاٌؼؼيؼ ٔظغٖ   - 11

إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/23 ثزبعيز 1122 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء رُ   . 

 رُ  اٌـجً شـت/ِذٛ رُ   22222224 ربعيز ٚفٝ ،   2463:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّٛص ػٍٝ وّبي دـٓ   - 12

إٌشبؽ الػزؼاي 2222/2/24 ثزبعيز 1121 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً اٌغبء  . 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ  22222223 ، ربعيز ٚفي  3125 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌجبؿؾ ػٛع ؿؼضاٌضيٓ وغيُ -  1

جٕيٗ  25222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيظجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأشيغ ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ  22222211 ، ربعيز ٚفي  2543 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  صيبة ِذّٛص ػٍٝ ػّغٚ -  2

جٕيٗ  222222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيظجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأشيغ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ  22222216 ، ربعيز ٚفي  1114 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِظـفٝ ادّض ِجبعن ٔغِيٓ -  3

جٕيٗ  152222.222، ِبٌٗ عأؽ يظجخٌ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأشيغ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ  22222212 ، ربعيز ٚفي  2225 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ػجضاهلل ِذّض ٔٙٝ -  4

جٕيٗ  522222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيظجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأشيغ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ  22222223 ، ربعيز ٚفي  3226 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ِذّض ِجبعن ادّض -  5

جٕيٗ  122222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيظجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأشيغ   



 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

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ  22222224 ، ربعيز ٚفي  1142 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثـبصٖ وبًِ ٌٛيؾ طّٛئيً -  6

جٕيٗ  222222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيظجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأشيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 2223    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء -  1

اٌجّؼيخ/  ثٍّه - لٕب غغة ٚ ثٕضع اثٕبء جّؼيخ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،    

: اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 2223    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء -  2

دـٓ ػٍٝ ِذّض ػٍٝ/  ثٍّه االيّبْ رمـيُ - اٌٙضٜ شبعع - 1 علُ ػمبع ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،    

: اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 2223    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء -  3

2222/2/3 ثزبعيز اٌجّؼيخ/  ثٍّه - لٕب غغة ٚ ثٕضع اثٕبء جّؼيخ اٌىبئٓ ٚصٚاجٓ جؼاعح/  ٔشبؽ االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء رُ ،     

: اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 2223    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء -  4

 رمـيُ اٌٙضٜ شبعع 1 علُ ػمبع ِٓ ػٕٛأٗ ٚرؼضيً ِـؼُ اٌٝ دؼبٔخ ِٓ ٔشبؿٗ رؼضيً ثؼض االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء رُ ،  

2222/2/3 ثزبعيز اٌجّؼيخ/  ثٍّه - لٕب غغة ٚ ثٕضع اثٕبء جّؼيخ اٌٝ دـٓ ػٍٝ ِذّض ػٍٝ/  َ االيّبْ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 1114    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِظـفٝ ادّض ِجبعن ٔغِيٓ -  5

اٌذٍيُ ػجض ػجضاالِبَ ِذّض ؿبعق/  ثٍّه اٌشّبٌيخ ؿٛعيب ِٕـمخ  ،:   اٌـزأشيغ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 1114    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِظـفٝ ادّض ِجبعن ٔغِيٓ -  6

 ٚثـّخ اٌذٍيُ ػجض ػجضاالِبَ ِذّض ؿبعق/  ثٍّه اٌشّبٌيخ ؿٛعيب ِٕـمخ اٌىبئٓ ِمٙٝ/  ٔشبؽ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيغ

الغيغ جٕيٙب االف ػشغح فمؾ 12222 لضعٖ ِبي ٚثغاؽ ؿمـٛلخ ِمٙٝ/  رجبعيخ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3236    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجبؽ ِذّض اشغف اِيغٖ -  7

ػجبؽ ػٍٝ شيّبء/  ثٍّه اٌّجيؼبد ػٍٝ اٌؼغائت ِضيغيخ اِبَ - اٌظذغاٚيخ اٌّـبوٓ - اٌظذغاٚيخ إٌّـمخ ،:   اٌـزأشيغ   

:  اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3235    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض عفيغ ِذّض عأيب -  8

ػٍٝ ِذّض عفيغ ِذّض/  ثٍّه 123 ِٕـمخ - إٌّٛعح اٌّضيٕخ شبعع 3 علُ ػمبع ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 2623    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  9

 ٚثـّخ اٌـيبدخ ٚػاعح أشـخ ٚصْٚ اٌؼّبٌخ رٛعيض صْٚ ٚرٛعيضاد ثزغٌٚيخ سضِبد/  ٔشبؽ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيغ

 5222 ِبي ثغاؽ ِذّٛص ِذّض ِذّض ثضعٜ/ َ اٌـالَ اِزضاص اٌىٙف شبعع ٚاٌىبئٓ ٚاٌزٛعيضاد اٌجزغٌٚيخ ٌٍشضِبد اٌّجض/  رجبعيخ

 الغيغ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 2623    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  10

 ٚثـّخ اٌـيبدخ ٚػاعح أشـخ ٚصْٚ اٌؼّبٌخ رٛعيض صْٚ ٚرٛعيضاد ثزغٌٚيخ سضِبد/  ٔشبؽ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيغ

 5222 ِبي ثغاؽ ِذّٛص ِذّض ِذّض ثضعٜ/ َ اٌـالَ اِزضاص اٌىٙف شبعع ٚاٌىبئٓ ٚاٌزٛعيضاد اٌجزغٌٚيخ ٌٍشضِبد اٌّجض/  رجبعيخ

 الغيغ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222225 ربعيز ٚفي 2323    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص طالح أؿّبء -  11

ػجضاٌٌّٛٝ ػثّبْ لضعٜ/  ثٍّه 26 علُ ػمبع - دّؼٖ ِـجض ثجٛاع - ثٛعؿؼيض شبعع ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيغ   

: اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 3232    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ِغشض دجبشٝ ِذّض -  12

ادّض ػجضإٌّؼُ ػجضاٌذّيض/  ثٍّه ٌٍؼـٛع االيّبْ ِذً ثجٛاع - اٌمضيّخ اٌّؼبشبد ،     
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 1462    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اثغا٘يُ دـٓ ػجيغ -  13

ِذّٛص دـيٓ ادّض/  ثٍّه اٌؼٜٛ ثٕؼيٕخ اِبَ - اٌذغيخ شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 1462    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اثغا٘يُ دـٓ ػجيغ -  14

 ػشغح فمؾ 12222 لضعٖ ِبي ٚثغاؽ اٌضعٚيش ِمٙٝ/  رجبعيخ ٚثـّخ شؼجٝ ِمٙٝ/  ٔشبؽ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيغ

ِذّٛص دـيٓ ادّض/  ثٍّه اٌؼٜٛ ثٕؼيٕخ اِبَ - اٌذغيخ شبعع اٌىبئٓ الغيغ جٕيٙب االف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً ُر 22222224 ربعيز ٚفي 1442    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ػجضاٌٙبصٜ ادّض -  15

ػٍٝ ِظـفٝ ػٍٝ/  ثٍّه 1 علُ ػمبع - االرذبص شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 1442    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ػجضاٌٙبصٜ ادّض -  16

 ِٓ اػزجبعا ػٍٝ ِظـفٝ ػٍٝ/  ثٍّه 1 علُ ػمبع - االرذبص شبعع اٌىبئٓ ِٚـؼُ وبفيزغيب/  ٔشبؽ ربثغ فغع افززبح ،:   اٌـزأشيغ

2222/1/1   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222211 ربعيز ٚفي 3233    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجبيجٝ ػجضٖ طضيك ايّبْ -  17

ِذّض ادّض اػزّبص/  ثٍّه اٌظذغاٚيخ اٌٛدضح 43 علُ لـؼخ - االطاػخ شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222213 ربعيز ٚفي 1644    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبِض ػٍٝ ِذّض اهلل ٘جٗ -  18

 غبعة عاؽ ٌّضيٕخ اٌّذٍيخ اٌٛدضح/  ثٍّه ٌٍجزغٚي اٌؼبِخ اٌشغوخ ِـزشفٝ  اٌىبئٓ االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأشيغ

2222/2/13 ثزبعيز وبفيزغيب/  ٚٔشبؿٗ  

:   اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222213 ربعيز ٚفي 3234    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض ػٍٝ -  19

اٌـّجبوٝ ِذّض فبعٚق ٚعثخ/  ثٍّه ؿبػخ اسغ ِـؼُ اِبَ - 123 ِـبوٓ - اٌجيش شبعع ،   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222213 ربعيز ٚفي 1414    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِـبن ايٛة دٕباهلل ؿبِيٗ -  20

اؿّبػيً ِذّض دـٓ ِذّض/  ثٍّه اٌذغيخ شبعع 164 ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222216 ربعيز ٚفي 1446    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛاٌذـٓ شذبد ِذّض ػٍٝ -  21

اثٛاٌذـٓ شذبد ادّض/  ثٍّه اٌـغيغ اٌمب٘غح - اٌغغصلخ ؿغيك ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222216 ربعيز ٚفي 3242    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثزٕبغٛ ػجيت ٔؼيُ ٘بٔٝ -  22

اهلل ػٛع ؿبٌُ ِذّض ٚعثخ/  ثٍّه اٌزجبعٜ اٌّجّغ ثجٛاع أ/  32 علُ ػمبع - اٌـٛيؾ لٕبح شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222216 ربعيز ٚفي 3241    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص عػٛاْ جبصاٌغة ِذّٛص -  23

ػٍٝ دـيٓ دـٓ ِجبعن/  ثٍّه االرٛثيؾ ِذـخ ثجٛاع - اٌظضيك اثٛثىغ شبعع ،:   اٌـزأشيغ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222216 ربعيز ٚفي 3242    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سٍيً ػٍٝ وبًِ ِٕظٛع -  24

ػٍٝ ِذّض ػجضاٌّٛجٛص طجبح/  ثٍّه االؿؼبف ثجٛاع - اٌجيش شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222212 ربعيز ٚفي 144    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ ػٍٝ ِٕظٛع جيٙبْ -  25

ادّض ػجضاٌغديُ ادّض/  ثٍّه ٔٛع اٌذبج جٕيٕخ سٍف - اٌظضيك اثٛثىغ شبعع ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222212 ربعيز ٚفي 3243    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػفيفٝ ِذّٛص ثىغٜ ايّبْ -  26

ربصعؽ طوٝ وّيً/  ثٍّه اٌؼٜٛ ثٕؼيٕخ ثجٛاع - اٌزؼبْٚ شبعع ،:   اٌـزأشيغ  

: اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222214 ربعيز ٚفي 3245    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  27

اثغا٘يُ ادّض طجغيٓ ٚعثخ/  ثٍّه اٌمب٘غح - اٌغغصلخ ؿغيك - اٌجٕٛثٝ اٌّضسً ثضايخ ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222214 ربعيز ٚفي 2623    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  28

أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ػجضإٌبطغ/  ثٍّه صعصيغ ٔبصٜ سٍف ،:   اٌـزأشيغ  



 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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222214 ربعيز ٚفي 2623    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  29

أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ػجضإٌبطغ/  ثٍّه صعصيغ ٔبصٜ سٍف ،:   اٌـزأشيغ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222222 ربعيز ٚفي 3246    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص دبِض ادّض ِذّض -  30

ادّض ِذّض اٌذـيٓ/  ثٍّه اٌؼجٛع - اٌجيش شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222222 ربعيز ٚفي 3242    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبيغ ِذّٛص عشبص دّبَ -  31

دـبْ ِذّض ادّض فٛػيٗ/  ثٍّه 3 علُ شمخ - صعصيغ ٔبصٜ شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3243    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِظـفٝ اٌضيٓ ؿيف دـٕبء -  32

ادّض ػجبؽ ِذّٛص ِذّض/  ثٍّه ِٛؿٝ/  ص طيضٌيخ ثجٛاع 123 ِـبوٓ - اٌؼغٚؿخ شبعع ،:   اٌـزأشيغ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3226    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ِجبعن ادّض -  33

ؿؼٛص اثٛ دبِض اٌـؼٛصٜ/  ثٍّه 145 علُ ػمبع - اٌذغيخ شبعع - اٌٛاصٜ ِـبوٓ  ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3226    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ِجبعن ادّض -  34

/  ثٍّه 145 علُ ػمبع - اٌذغيخ شبعع - اٌٛاصٜ ِـبوٓ ٚاٌىبئٓ ؿيبعاد وّبٌيبد/  ٚٔشبؿٗ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيغ

اٚرٛ ايٗ ؿفٓ/  رجبعيخ ٚثـّخ الغيغ جٕيٙب اٌف ِبئخ فمؾ 122222 لضعٖ ِبي ٚثغاؽ ؿؼٛص اثٛ دبِض اٌـؼٛصٜ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3226    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ِجبعن ادّض -  35

ػجضاٌذٍيُ ِذّض ػبؿف/  ثٍّه 22 علُ ػمبع - اٌشؼغاٜٚ ِزٌٛٝ شبعع - اٌٛاصٜ ِـبوٓ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3222    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛصٖ ِذّض ثبثذ اشغف -  36

 ثٍّه ٚدضح 123 اي ِـبوٓ - االرذبص شبعع - 53 علُ ػمبع ٚاٌىبئٓ ٚثمبٌخ ػـبعح/  ٚٔشبؿٗ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيغ

اٌغدبة/  رجبعيخ ٚثـّخ الغيغ جٕيٙب االف ثالثخ فمؾ 3222 لضعٖ ِبي ٚثغاؽ ادّض ِذّض ِذّٛص ٕ٘بء/    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222223 ربعيز ٚفي 3222    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛصٖ ِذّض ثبثذ اشغف -  37

ادّض ِذّض ِذّٛص ٕ٘بء/  ثٍّه ٚدضح 123 اي ِـبوٓ - االرذبص شبعع - 53 علُ ػمبع ،:   اٌـزأشيغ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 3244    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ثغيمغ ادّض ػجضاٌغاػق سبٌض -  38

ؿٍيُ ِذّٛص ِذّض ِذّٛص طالح/  ثٍّه اٌظٕبػيخ إٌّـمخ ،:   اٌـزأشيغ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222224 ربعيز ٚفي 1142    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثـبصٖ وبًِ ٌٛيؾ طّٛئيً -  39

االٔزغٔذ سضِبد صْٚ اٌّذّٛي اٌزٍيفْٛ رجبعح/  ثجؼٍٗ اٌفغع ٔشبؽ رؼضيً رُ ،:   اٌـزأشيغ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222225 ربعيز ٚفي 1442    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ػجضاٌٙبصٜ ادّض -  40

ػجضاٌجيض ػجبؽ ثغيب/  ثٍّه ثجؼٍٗ اٌّبٌه اؿُ رؼضيً ،:   اٌـزأشيغ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222226 ربعيز ٚفي 3322    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ لــيٕؾ أـٝ وبرغيٓ -  41

ٔيٛؽاعِب ِذبعة اعِبٔيٛؽ/  ثٍّه اٌذغيخ شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222222 ربعيز ٚفي 3322    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ػجضاٌغديُ ِذّض ِٕٝ -  42

ادّض شذبد ادّض/  ثٍّه االؿالَ فجغ طيضٌيخ ثجٛاع - اٌجٕٛثيخ ؿٛعيب 24 علُ ػمبع ،:   اٌـزأشيغ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 22222222 ربعيز ٚفي 3321    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ِذّض ادّض ِذّض -  43

يؾ دـيٓ غغيت ادّض/  ثٍّه اٌشبَ دٍٛ ثجٛاع - اٌٛاصٜ ِـبوٓ - اٌذغيخ شبعع ،:   اٌـزأشيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

:  اٌزأشيغ ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 2223   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء -  1

دؼبٔخ/  ثجؼٍٗ إٌشبؽ رؼضيً  

:  اٌزأشيغ ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 2223   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض غؼاٌٝ ِذّض صػبء -  2

ِـؼُ/  ثجؼٍٗ إٌشبؽ رؼضيً  

: اٌزأشيغ ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222225ُ ربعيز ٚفي 2323   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص طالح أؿّبء -  3

رـبٌٝ/  ثجؼٍٗ إٌشبؽ رؼضيً   

:  اٌزأشيغ ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222212ُ ربعيز ٚفي 144   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ ػٍٝ ِٕظٛع جيٙبْ -  4

ثمبٌخ/  ثجؼٍٗ إٌشبؽ رؼضيً  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222214ُ ربعيز ٚفي 2623   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  5

.  ج ٚصاسً اٌـيبدخ ٌٛػاعح رشؼغ اٌزٝ االٔشـخ ٚصْٚ اٌؼّبٌخ رٛعيض صْٚ ٚرٛعيضاد ثزغٌٚيخ سضِبد ثجؼٍٗ إٌشبؽ رؼضيً:  اٌزأشيغ

ع. َ  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222214ُ ربعيز ٚفي 2623   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض اٌّجضأثٛ ػجضاٌغديُ ِذّض -  6

.  ج ٚصاسً اٌـيبدخ ٌٛػاعح رشؼغ اٌزٝ االٔشـخ ٚصْٚ اٌؼّبٌخ رٛعيض صْٚ ٚرٛعيضاد ثزغٌٚيخ سضِبد ثجؼٍٗ إٌشبؽ رؼضيً:  اٌزأشيغ

ع. َ  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222214ُ ربعيز ٚفي 3142   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـبٔيٓ ػجضإٌّؼُ ِذّض ِغيُ -  7

ػـبعح/  ثجؼٍٗ إٌشبؽ رؼضيً:  اٌزأشيغ  

:  اٌزأشيغ ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 3226   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ِجبعن ادّض -  8

ع.  َ.  ج ٚصاسً االٔزغٔذ سضِبد صْٚ ِٚـزؼٍّخ جضيضح ؿيبعاد ٚثيغ ثزغٌٚيخ سضِبد/  ٔشبؽ اػبفخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 1114   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِظـفٝ ادّض ِجبعن ٔغِيٓ -  1

سبص: اٌزأشيغ  

: اٌزأشيغ ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 3235   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض عفيغ ِذّض عأيب -  2

 سبص

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 3236   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجبؽ ِذّض اشغف اِيغٖ -  3

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222224ُ ربعيز ٚفي 3232   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ِغشض دجبشٝ ِذّض -  4

سبص: اٌزأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222224ُ ربعيز ٚفي 1442   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ػجضاٌٙبصٜ ادّض -  5

سبص: اٌزأشيغ  



 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

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222224ُ ربعيز ٚفي 1462   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اثغا٘يُ دـٓ ػجيغ -  6

سبص: اٌزأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222211ُ ربعيز ٚفي 3233   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجبيجٝ ػجضٖ طضيك ايّبْ -  7

سبص: اٌزأشيغ  

: اٌزأشيغ ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222213ُ ربعيز ٚفي 3234   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض ػٍٝ -  8

 سبص

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222216ُ ربعيز ٚفي 3242   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثزٕبغٛ ػجيت ٔؼيُ ٘بٔٝ -  9

سبص: اٌزأشيغ  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222216ُ ربعيز ٚفي 3241   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص عػٛاْ جبصاٌغة ِذّٛص -  10

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222216ُ ربعيز ٚفي 3242   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سٍيً ػٍٝ وبًِ ِٕظٛع -  11

سبص: اٌزأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222212ُ ربعيز ٚفي 3243   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػفيفٝ ِذّٛص ثىغٜ ايّبْ -  12

سبص: اٌزأشيغ  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222214ُ ربعيز ٚفي 2623   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  13

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222214ُ ربعيز ٚفي 2623   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  14

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222214ُ ربعيز ٚفي 3245   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  15

سبص: اٌزأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222222ُ ربعيز ٚفي 3246   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص دبِض ادّض ِذّض -  16

سبص: اٌزأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222222ُ ربعيز ٚفي 3242   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبيغ ِذّٛص عشبص دّبَ -  17

سبص: اٌزأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 3222   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛصٖ ِذّض ثبثذ اشغف -  18

سبص: اٌزأشيغ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 3226   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ِجبعن ادّض -  19

سبص: اٌزأشيغ  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222223ُ ربعيز ٚفي 3243   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِظـفٝ اٌضيٓ ؿيف دـٕبء -  20

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222224ُ ربعيز ٚفي 3244   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ثغيمغ ادّض ػجضاٌغاػق سبٌض -  21

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222226ُ ربعيز ٚفي 3322   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ لــيٕؾ أـٝ وبرغيٓ -  22

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  



 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

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222222ُ ربعيز ٚفي 3321   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص جغرب ، ِٛؿٝ ِذّض ادّض ِذّض -  23

سبص: اٌزأشيغ  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼضيً ر22222222ُ ربعيز ٚفي 3322   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ػجضاٌغديُ ِذّض ِٕٝ -  24

سبص: اٌزأشيغ ٚطف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر22222214ُ ربعيز ٚفي 2623   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، ربجغ ، أدّض أثٛاٌّجض ػجضاٌغديُ ِذّض -  1

افغاص: اٌزأشيغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دؼبٔخ/  ثجؼٍٙب اٌزجبعيخ اٌـّخ رؼضيً: اٌٝ 2223 ثغلُ اٌّميضح اٌشغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأشيغ ر22222223ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  1

ؿّـُ ػبٌُ    

 اٌـٛيـٝ/  ثجؼٍٙب اٌزجبعيخ اٌـّخ رؼضيً: اٌٝ 1142 ثغلُ اٌّميضح اٌشغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأشيغ ر22222224ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  2

ياٌّذّٛ اٌزٍيفْٛ ٌزجبعح    

 اٌٍّىخ/  ثجؼٍٙب اٌزجبعيخ اٌـّخ اػبفخ: اٌٝ 3124 ثغلُ اٌّميضح اٌشغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأشيغ ر22222225ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  3

اٌجب٘ؼح ٌٍّالثؾ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رؼضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   22222214 ربعيز ٚفٝ ،   1423:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ثـيـخ رٛطيخ ،  شغيىٗ ٚ ِذّض ِذّض فّٙٝ ِذّض/  شغوخ   - 1

 أ 123 علُ رظضيك ثّذؼغ اٌزٛليؼبد ػٍٝ ٚاٌّظضق 2214/12/31 فٝ اٌّؤعر اٌشغوخ فـز ػمض ثّٛجت  اٌـجً شـت/ِذٛ

 ِذٛ ثبِغ اٌزجبعٜ اٌـجً ٚاٌغبء االطٛي رظفيخ ثؼض ِـزذمبرٗ شغيه وً ٚرـٍُ اٌشغوخ فـز رُ غبعة عاؽ  2222/2/1 ثزبعيز

2222/2/14 ثزبعيز 1164 علُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼضيً رُ 22222222،   ربعيز ٚفي 3323، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ثـيـخ رٛطيخ ٚشغيىخ سٍيفٗ ادّض دـٓ دّضٜ/  شغوخ -  1

جٕيٗ  152222.222، ِبٌٙب عأؽ ٌيظجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأشيغ ٚطف،  اٌّبي عأؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ضيًرؼ رُ 22222222 ربعيز ٚفي 3323    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيـخ رٛطيخ ، ٚشغيىخ سٍيفٗ ادّض دـٓ دّضٜ/  شغوخ -  1

ِذّٛص ػبشٛع ٔجيت/  ثٍّه اٌـمبٌخ - اٌّيٕبء ِـجض ثجٛاع ،:   اٌـزأشيغ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؿجك  ، ٚاٌذغاؿخ ٚاالِٓ االٔزغٔذ سضِبد صْٚ ثزغٌٚيخ سضِبد  ثـيـخ رٛطيخ ، ٚشغيىخ سٍيفٗ ادّض دـٓ دّضٜ/  شغوخ -  1

ثـيـخ رٛطيخ:  اٌزأشيغ ٚطف،  إٌشبؽ رؼضيً ر22222222ُ ربعيز ٚفي 3323   ثغلُ ليض٘ب  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر22222222ُ ربعيز ٚفي 3323   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ٚشغيىخ سٍيفٗ ادّض دـٓ دّضٜ/  شغوخ -  1

ثـيـخ رٛطيخ: اٌزأشيغ ٚطف  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دـٓ دّضٜ/  شغوخ: اٌٝ 3323 ثغلُ اٌّميضح خاٌشغو اؿُ ثزؼضيً اٌزأشيغ رُ  ثـيـخ رٛطيخ  22222222:  ربعيز فٝ  ،  -  1

ٚشغيىخ سٍيفٗ ادّض  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚػّٓ اٌشغوخ اغغاع دضٚص فٝ ِٕفغصا االٚي ٌٍشغيه  ِزؼبِٓ ٚشغيه ِضيغ  ثـيـخ رٛطيخ  سٍيفٗ ادّض دـٓ دّضٜ -  1

 اٌشغيه رٛويً فٝ اٌذك اٌّزؼبِٓ ٌٍٚشغيه ٚاٌشبطخ اٌذىِٛيخ اٌجٙبد ٚجّيغ اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛليغ فٝ اٌظالديبد وبفٗ ٌٚٗ ا٘ضافٙب

    22222222:  ربعيز ، ِبؿجك ثؼغ اٚ وً فٝ اٌشغوخ ٚرّثيً ٚاٌشغوبد اٌجٕٛن اِبَ ٚاٌزٛليغ اٌشغوخ شئْٛ اصاعح فٝ اٌّٛطٝ

3323   ثغلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص رجضيضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2242   ثغلُ    22222222:  ربعيز ، 43  2214/11/23 - ج  ِيشبئيً ثـغؽ طٍيت ٌٕضٖ -  1  

363   ثغلُ    22222223:  ربعيز ، 44  2216/22/22 - ج  اهلل دـت ِٛؿٝ ِذّض ٘ٛيضا -  2  

1534   ثغلُ    22222224:  ربعيز ، 52  2214/11/12 - ج  ادّض ّ٘بَ دبِض ٘جٗ -  3  

1544   ثغلُ    22222225:  ربعيز ، 65  2214/12/26 - ج  دـٓ ِظـفٝ فٛػٜ ِظـفٝ -  4  

144   ثغلُ    22222225:  ربعيز ، 54  2224/12/22 - ج  اثغا٘يُ ػٍٝ ِٕظٛع جيٙبْ -  5  

144   ثغلُ    22222225:  ربعيز ، 62  2224/12/22 - ج  اثغا٘يُ ػٍٝ ِٕظٛع جيٙبْ -  6  

144   ثغلُ    22222225:  ربعيز ، 61  2214/12/22 - ج  اثغا٘يُ ػٍٝ ِٕظٛع جيٙبْ -  7  

144   ثغلُ    22222225:  ربعيز ، 62  2214/12/22 - ج  اثغا٘يُ ػٍٝ ِٕظٛع جيٙبْ -  8  

324   ثغلُ    22222225:  ربعيز ، 63  2216/21/23 - ج  ثمبص ِذـٓ ِظـفٝ ؿبعق -  9  

1462   ثغلُ    22222224:  ربعيز ، 64  2214/26/22 - ج  دـٓ اثغا٘يُ دـٓ ػجيغ -  10  

1446   ثغلُ    22222216:  ربعيز ، 22  2214/23/23 - ج  اثٛاٌذـٓ شذبد ِذّض ػٍٝ -  11  

2331   ثغلُ    22222216:  ربعيز ، 32  2214/12/22 - ج  ِذّض ػظغاْ دـٓ ِٕٝ -  12  

1215   ثغلُ    22222212:  ربعيز ، 33  2212/11/24 - ج  ادّض ػجضاٌّمظٛص ِذّٛص دٕبْ -  13  

1215   ثغلُ    22222212:  ربعيز ، 34  2212/11/24 - ج  ادّض ػجضاٌّمظٛص ِذّٛص دٕبْ -  14  

2221   ثغلُ    22222214:  ربعيز ، 44  2214/12/22 - ج  دـيٓ ِذّض ؿؼضاٌضيٓ أؿبِٗ -  15  

1212   ثغلُ    22222226:  ربعيز ، 122  2212/11/14 - ج  دّبصٜ ِذّض ػٍٝ ِذّٛص -  16  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغوبد رجضيضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص ثيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغوبد ع٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغوبد ثيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


