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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اثزيً شٙز  طٛر جزيضح األسّبء اٌزجبريخ ٌّىزت
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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

 
أفزاص ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دجٛة ِضشخ ػٓ 4614 ثزلُ 25105454 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ّمصٛصػجضاٌ ػٍٝ ػشة رأضٖ -  1

اِبَ ِذّٛص ػجضاٌشبٌك ادّض ٍِه سٕٙزح:  ثجٙخ ،  

:  ثجٙخ ، ِمٍخ ػٓ 4617 ثزلُ 25105421 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌجضٜٚ سبٌُ سبٌُ سالِٗ -  2

ِٛسٝ ػٍٝ ػجضاٌّؼجٛص ػٍٝ - ٍِه - طٛر ِزوش - اٌصغزٜ ثزشَٛ  

 دضايض ػٓ 4616 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌٍيثٝ ِذّض ادّض ِذّض ػصبَ -  3

ػجضاهلل ِذّض فزذٝ - ٍِه - لٍيٛثيخ - اٌمٕبطز شجيٓ ِزوش - شجيٓ وفز:  ثجٙخ ، ٚثٛيبد  

 دضايض ػٓ 4616 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌٍيثٝ ِذّض ادّض ِذّض ػصبَ -  4

ػجضاهلل ِذّض فزذٝ - ٍِه - لٍيٛثيخ - اٌمٕبطز شجيٓ ِزوش - شجيٓ وفز:  ثجٙخ ، ٚثٛيبد  

 ثمبٌخ ػٓ 4614 ثزلُ 25105414 فٝ ليض ، 35555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌشزلبٜٚ ثيِٛٝ ػيض ػجضاهلل ِٕٝ -  5

دّبصح ِذّض ادّض ِذسٓ - ٍِه - اٌشؼزاٜٚ شبرع - لٍيٛثيخ -طٛر ِزوش - ِشزٙز:  ثجٙخ ، رّٛيٕيخ ٚسٍغ  

 ٚرشخ ػٓ 4615 ثزلُ 25105415 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌطجبي ِذّض دسٓ ادّض اثزا٘يُ -  6

اٌطجبي ِذّض دسٓ ادّض ػبصي ٍِه اٌمٕبطز شجيٓ اٌطجبٌيٓ ػشثخ:  ثجٙخ ، ٔجبرح  

   ــــــــــــــــــــــ  

شزوبد ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفزاص اٌزجبرٜ اٌسجً رؼضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطت/ِذٛ رُ   25105415 ربريز ٚفٝ ،   6277:  ثزلُ ليضٖ سجك  ،  فزص ربجز  ،  ػصفٛرح اٌزدّٓ ػجض اثزا٘يُ ِذّض   - 1

اٌزبجز ٌٛفبح اٌسجً شطت رُ  اٌسجً  

 رُ  اٌسجً شطت/ِذٛ رُ   25105411 ربريز ٚفٝ ،   1552:  ثزلُ ليضٖ سجك  ،  فزص ربجز  ،  اثٛسيض ِذّض ِذّض وّبي   - 2

ٔٙبئيب اٌزجبرح ٌززن اٌسجً شطت  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رُ  اٌسجً شطت/ِذٛ رُ   25105416 ربريز ٚفٝ ،   6404:  ثزلُ ليضٖ سجك  ،  فزص ربجز  ،  سٍيً يٛسف ػفيفي فزذيٗ   - 3

ٔٙبئيب اٌزجبرح ٌززن اٌسجً شطت  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105450 ، ربريز ٚفي  2236 ثزلُ ليضٖ سجك ،، فزص ربجز  رٙبِٝ ثيِٛٝ ِصطفٝ ِذّض أَ -  1

جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ رأص ٌيصجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105415 ، ربريز ٚفي  405 ثزلُ ليضٖ سجك ،، فزص ربجز  صجيخ ػجضاٌزدّٓ ػٕزز -  2

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ رأص ٌيصجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105424 ، ربريز ٚفي  4335 ثزلُ ليضٖ سجك ،، فزص ربجز  االوشز ػجضاهلل ِذّض ػجضاٌذّيض ِذّض -  3

جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ رأص ٌيصجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚصف   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105435 ، ربريز ٚفي  4644 ثزلُ ليضٖ سجك ،، فزص ربجز  اٌضيت ادّض ػجضاٌٍطيف ِٕصٛر -  4

جٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ رأص ٌيصجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105451 ربريز ٚفي 6723    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اثزا٘يُ ِذّض ِذّض ػشد -  1

ِٛرٛسيىالد غيبر لطغ ِششْ ٚٔشبطخ سٍيّبْ ادّض سؼيض ادّض ٍِه اٌضيز/  اٌٝ اٌّششْ ػٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105451 ربريز ٚفي 6723    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اثزا٘يُ ِذّض ِذّض ػشد -  2

سٍيّبْ ادّض سؼيض ادّض ٍِه اٌضيز اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 5551    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اثزا٘يُ ػجضاٌسالَ ػٛاص دٕبْ -  3

دٍّٝ سٍيّبْ صالح ِٙب/  اٌٝ اٌّبٌه اسُ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105453 ربريز ٚفي 4475    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، سٍيّبْ ػجضاٌجبسط اٌسيض اشزف -  4

اثزا٘يُ رشضٜ صبثز - ٍِه - لٍيٛثيخ - طٛر ِزوش - وٕبٔخ ِيذ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105454 ربريز ٚفي 4535    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، دسيٓ ِصطفٝ أدّض سبٌض -  5

ثيِٛٝ ِزٌٛٝ اثزا٘يُ ٍِه- لٙب - االسىٕضريخ ثٕه ثجٛار- اٌمٕبطز شبرع- اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105454 ربريز ٚفي 4614    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌّمصٛص ػٍٝ ػشة رأضٖ -  6

اِبَ ِذّٛص ػجضاٌشبٌك ادّض ٍِه سٕٙزح ،:   اٌـزأشيز   

:  اٌـزأشيز ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105457 ربريز ٚفي 5754    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، سؼيض ػجضاٌؼشيش طبرق -  7

ججز ِصطفٝ ججز - ٍِه - طٛر ِزوش -اٌذصخ ِصزف شبرع ِٓ سبٌُ صالح اٌشٙيض شبرع طٛر ،   
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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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105450 ربريز ٚفي 5444    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، ِذّض اثزا٘يُ فزذٝ صالح -  8

 طب٘ز ٚػُٕٙ صرٚيش ػجضح ػجضاٌذّيض ٚرثخ ٍِه اٌمٕبطز شجيٓ إٌبديخ صايز شبرع االدزاس - اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز

  ػجضاٌذّيض

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105450 ربريز ٚفي 5444    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ُاثزا٘ي فزذٝ صالح -  9

وزرْٛ اطجبق ِسزٛصع ٚٔشبطخ ِذّض ػجضاٌؼشيش ادّض ادّض ٍِه اٌمٕبطز شجيٓ االدزاس لزيخ ،:   اٌـزأشيز   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105414 ربريز ٚفي 2245    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، أغب سٍيفخ جّيً صجزٜ جّيً -  10

اغب سٍيفخ جّيً صجزٜ جّيً ٍِه لٙب سؼيض ثٛر شبرع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105415 ربريز ٚفي 4615    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌطجبي ِذّض دسٓ ادّض اثزا٘يُ -  11

اٌطجبي ِذّض دسٓ ادّض ػبصي ٍِه اٌمٕبطز شجيٓ اٌطجبٌيٓ ػشثخ ،:   اٌـزأشيز   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 4616    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌٍيثٝ ِذّض ادّض ِذّض ػصبَ -  12

ػجضاهلل ِذّض فزذٝ - ٍِه - لٍيٛثيخ - اٌمٕبطز شجيٓ ِزوش - شجيٓ وفز ،:   اٌـزأشيز  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 4616    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌٍيثٝ ِذّض ادّض ِذّض ػصبَ -  13

ػجضاهلل ِذّض فزذٝ - ٍِه - لٍيٛثيخ - اٌمٕبطز شجيٓ ِزوش - شجيٓ وفز ،:   اٌـزأشيز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105414 ربريز ٚفي 4614    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌشزلبٜٚ ثيِٛٝ ػيض ػجضاهلل ِٕٝ -  14

دّبصح ِذّض ادّض ِذسٓ - ٍِه - اٌشؼزاٜٚ شبرع - لٍيٛثيخ -طٛر ِزوش - ِشزٙز ،:   اٌـزأشيز ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105410 ربريز ٚفي 1537    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، ػٛض ػجضٖ ػطيخ ػجضٖ غبٌيخ -  15

يٛسف ِذّض ادّض - ٍِه - اٌذجبرح شبرع - طٛر ِزوش- ثٍزبْ ساٚيخ/  اٌٝ ٛاْاٌؼٕ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105421 ربريز ٚفي 4617    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌجضٜٚ سبٌُ سبٌُ سالِٗ -  16

ِٛسٝ ػٍٝ ػجضاٌّؼجٛص ػٍٝ - ٍِه - طٛر ِزوش - اٌصغزٜ ثزشَٛ ،:   اٌـزأشيز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105423 ربريز ٚفي 343    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌضٚثٝ ػشة اٌشبفٝ ػجض سؼض اٌشبفٝ ػجض -  17

اسّٕذ ِسزٛصع ٚٔشبطخ اٌضٚثٝ ػجضاٌشبفٝ ِصطفٝ ِبجض ٍِه إٌفك شبرع 0 ثٕبديخ فزع افززبح ،:   اٌـزأشيز ٚصف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105423 ربريز ٚفي 343    ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌضٚثٝ ػشة ػجضاٌشبفٝ سؼض ػجضاٌشبفٝ -  18

اٌضٚثٝ ػجضاٌشبفٝ ِصطف ِبجض ٍِه إٌفك شبرع 0 ،:   اٌـزأشيز ٚصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأشيز ٚصف،  إٌشبط رؼضيً ر25105414ُ ربريز ٚفي 4554   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، ٔصبر ِذّض اٌسيض ِذّض -  1

اٌذىِٛيخ ٚاٌٙيئبد اٌجٙبد ٌضٜ ػِّٛيخ ِمبٚالد/    ٌيصجخ إٌشبط رؼضيً  

 ٚصف،  إٌشبط رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 1537   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، ػٛض ػجضٖ ػطيخ ػجضٖ غبٌيخ -  2

 إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائخ اٌمزاراد دضٚص فٝ 6 اٌّجّٛػخ 36ِٓ ٚاٌفمزح10 اٌّجّٛػخ ػضا فيّب اسزيزاص ِىزت/  اٌٝ إٌشبط رؼضيً:  اٌزأشيز

 ٌذٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشزوخ ٔٛع      
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 4616   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌٍيثٝ ِذّض ادّض ِذّض ػصبَ -  1

سبص: اٌزأشيز  

 ٚصف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 4616   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌٍيثٝ ِذّض ادّض ِذّض ػصبَ -  2

سبص: اٌزأشيز  

 ٚصف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105421ُ ربريز ٚفي 4617   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌجضٜٚ سبٌُ سبٌُ سالِٗ -  3

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105423ُ ربريز ٚفي 343   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌضٚثٝ ػشة ػجضاٌشبفٝ سؼض ػجضاٌشبفٝ -  4

سبص: اٌزأشيز ٚصف  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105415ُ ربريز ٚفي 4615   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌطجبي ِذّض دسٓ ادّض اثزا٘يُ -  5

سبص: اٌزأشيز ٚصف  

 ٚصف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105457ُ ربريز ٚفي 5754   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، سؼيض ػجضاٌؼشيش طبرق -  6

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105414ُ ربريز ٚفي 4614   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، اٌشزلبٜٚ ثيِٛٝ ػيض ػجضاهلل ِٕٝ -  7

سبص: اٌزأشيز ٚصف  

 ٚصف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105454ُ ربريز ٚفي 4614   ثزلُ ليضٖ سجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌّمصٛص ػٍٝ ػشة رأضٖ -  8

سبص: اٌزأشيز  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌسّخ االسُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِؤسسخ/  اٌٝ اٌزجبريخ اٌسّخ رؼضيً: اٌٝ 4554 ثزلُ اٌّميضح اٌشزوخ اسُ ثزؼضيً اٌزأشيز ر25105414ُ:  ربريز فٝ  ،  -  1

ٌٍّمبٚالد إٌٙضسخ    

 ِؤسسخ/  اٌٝ اٌزجبريخ اٌسّٗ رؼضيً: اٌٝ 1537 ثزلُ اٌّميضح اٌشزوخ اسُ ثزؼضيً اٌزأشيز ر25105416ُ:  ربريز فٝ  ،  -  2

ٌالسزيزاص اٌشزٚق    

 ساص ِؤسسخ/  اٌٝ اٌزجبريخ اٌسّٗ اضبفخ: اٌٝ 4335 ثزلُ اٌّميضح اٌشزوخ اسُ ثزؼضيً اٌزأشيز ر25105424ُ:  ربريز فٝ  ،  -  3

   ٌٍّشجٛساد



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شزوبد اٌزجبرٜ اٌسجً رؼضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌشزوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌسّخ االسُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

افزاص رجضيضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

6561   ثزلُ    25105452:  ربريز ، 105  2522/4/14 دزٝ سبرٜ  ٔبصف دسٓ دسٓ أسبِخ -  1  

1061   ثزلُ    25105453:  ربريز ، 104  2515/0/35 دزٝ سبرٜ  اسّبػيً ِذّٛص فؤاص اوزَ -  2  

1061   ثزلُ    25105453:  ربريز ، 107  2515/0/35 دزٝ سبرٜ  اسّبػيً ِذّٛص فؤاص اوزَ -  3  

1061   ثزلُ    25105453:  ربريز ، 100  2525/0/35 دزٝ سبرٜ  اسّبػيً ذّٛصِ فؤاص اوزَ -  4  

4535   ثزلُ    25105454:  ربريز ، 255  2522/15/7 دزٝ سبرٜ  دسيٓ ِصطفٝ أدّض سبٌض -  5  

4150   ثزلُ    25105454:  ربريز ، 254  2524/4/13 دزٝ سبرٜ  اٌغٕٝ ػجض ِصطفٝ اٌغٕٝ ػجض ٌيٍٝ -  6  

6357   ثزلُ    25105454:  ربريز ، 257  2517/7/25 دزٝ سبرٜ  دسبٔيٓ ػجضاٌفزبح ادّض دسٓ -  7  

6357   ثزلُ    25105454:  ربريز ، 250  2523/7/25 دزٝ سبرٜ  دسبٔيٓ ػجضاٌفزبح ادّض دسٓ -  8  

6277   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 216  2524/4/23 دزٝ سبرٜ  ػصفٛرح اٌزدّٓ ػجض اثزا٘يُ ِذّض -  9  

6404   ثزلُ    25105416:  ربريز ، 221  2510/15/14 دزٝ سبرٜ  سٍيً يٛسف ػفيفي فزذيٗ -  10  

1537   ثزلُ    25105416:  ربريز ، 223  2524/3/15 دزٝ سبرٜ  ػٛض ػجضٖ ػطيخ ػجضٖ غبٌيخ -  11  

4455   ثزلُ    25105414:  ربريز ، 226  2515/4/16 دزٝ سبرٜ  رجت اثٛ ِذّض ػبصي فبطّٗ -  12  

4455   ثزلُ    25105414:  ربريز ، 224  2525/4/15 دزٝ سبرٜ  رجت اثٛ ِذّض ػبصي فبطّٗ -  13  

602   ثزلُ    25105421:  ربريز ، 235  2523/7/14 دزٝ سبرٜ  سٍيً ِذّض ِذّض صالح يبسز -  14  

614   ثزلُ    25105421:  ربريز ، 230  2513/6/24 دزٝ سبرٜ  اٌسيض اٌضيٓ سؼض اٌسيض -  15  

614   ثزلُ    25105421:  ربريز ، 245  2517/6/24 دزٝ سبرٜ  اٌسيض اٌضيٓ سؼض اٌسيض -  16  

614   ثزلُ    25105421:  ربريز ، 241  2523/6/24 دزٝ سبرٜ  اٌسيض اٌضيٓ سؼض اٌسيض -  17  

3452   ثزلُ    25105422:  ربريز ، 244  2523/11/2 دزٝ سبرٜ  اٌؼٍيّٝ ػٍٝ وّبي ػٍٝ -  18  

54   ثزلُ    25105422:  ربريز ، 244  2522/7/4 دزٝ سبرٜ  اٌٙجبق ِذّض اٌٛ٘بة ػجض فبيضح -  19  

4145   ثزلُ    25105427:  ربريز ، 250  2524/2/1 دزٝ سبرٜ  ِٕصٛر اٌضيٓ صالح أِيزح -  20  

4140   ثزلُ    25105427:  ربريز ، 257  2524/2/15 دزٝ سبرٜ  سٍيً سبٌُ سؼيض أيخ -  21  

3244   ثزلُ    25105427:  ربريز ، 256  2523/1/26 دزٝ سبرٜ  ػجضاٌسالَ اسّبػيً اثزا٘يُ -  22  

   ــــــــــــــــــــــ  

شزوبد رجضيضاد       



 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  

 

3403   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 105  2524/1/14 دزٝ سبرٜ  ٚشزوب٘ب سيضُ٘ ٔصز رسق فزٕخ -  1  

3403   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 105  2524/1/14 دزٝ سبرٜ  ٚشزوبٖ ربصرص ٌجيت ػبصي ِيٕب -  2  

6454   ثزلُ    25105421:  ربريز ، 236  2524/4/12 دزٝ سبرٜ  ٚشزيىٗ ٔصبر ِذّض دسٓ شزيف -  3  

   ــــــــــــــــــــــ  

افزاص ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افزاص ثيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شزوبد ر٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شزوبد ثيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


