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أفراد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجٙح ، ِىرثٗ ػٓ 6096 ترلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِذّذ ِذّٛد اترا١ُ٘ ز٠ٕة -  1

دضٛلٝ ِذّٛد فاطّٗ تٍّه اٌراشذٖ:   

 االخ غ١ار لطغ ػٓ 6556 ترلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػط١ٗ رفاػٝ ػط١ٗ ِٕٝ -  2

ادّذ دطٓ ػرتٝ تٍّه اٌجذ٠ذٖ:  تجٙح ، زراػ١ٗ  

 تجٙح ، تماٌٗ ػٓ 6002 ترلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػثذإٌثٝ ِرػٝ اتٛتىر دط١ٓ -  3

تٍّىٗ اضّٕد:   

 ضجا٠ر وشه ػٓ 6000 ترلُ 25105319 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ض١ذ ت١ِٛٝ ِٕصٛر ِٕاي -  4

اٌّٛ٘ٛب:  تجٙح ، جافٗ ٚد٠ٍٛاخ  

 تجٙح ، ػطارٖ ػٓ 6001 ترلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِذّذ اترا١ُ٘ دٕفٝ دىّٗ -  5

ض١ذ ِذّذ دّادٜ خضر ٍّهت اٌّٛ٘ٛب غرب:   

 ِخثس ػٓ 6099 ترلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اضّاػ١ً ادر٠ص اضّاػ١ً ِصطفٝ -  6

اٌّط١ٍّٓ اٌشثاْ جّؼ١ٗ ٍِه اٌّط١ٍّٓ اٌشثاْ ظ ِٛط:  تجٙح ، افرٔجٝ  

 تماٌٗ ػٓ 6554 ترلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػثذاٌرؤٚف ِذّذ دط١ٓ اضّاء -  7

زٚاَ ٚاصف دازَ تٍّه اٌّٛش١ٗ:  تجٙح ، ٚخردٚاخ  

 ٚرشٗ ػٓ 5645 ترلُ 25105319 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ -  8

ٍِىٗ اٌىفاح تاٌؼٕٛاْ ض١اراخ اصالح ٚرشح  تٕشاط 5645 ترلُ ِم١ذ اٌرئ١طٟ اٌم١ذ:  تجٙح ، شىّأاخ ذص١ٕغ  

 ٚرشٗ ػٓ 5645 ترلُ 25105319 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ -  9

ػثذاٌٛ٘اب اٌطؼ١ذ ػثذاٌٛ٘اب تٍّه اٌفرافرٖ:  تجٙح ، شىّأاخ ذص١ٕغ  

 ِالتص ػٓ 6006 ترلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اترا١ُ٘ ضؼذاهلل اترا١ُ٘ ٘ثٗ -  10

ضٍطاْ دطٓ خضر تٍّه اٌّٛش١ٗ:  تجٙح ، جا٘سٖ  

 ػٓ 6519 ترلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ٚاٌّماٚالخ ٌٍرٛر٠ذاخ ػساز اتٛ -  11

ِذّذ ٔصر ػساز تٍّه اٌمصر ػسب:  تجٙح ، ِٚماٚالخ ػ١ِّٛٗ ذٛر٠ذاخ  

 تٗ ٍِذك ِطؼُ ػٓ 6004 ترلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  خ١ٍفٗ صاٌخ دط١ٓ ٠اضر -  12

ٚاخٛذٗ ذٕاغٛ ٌّؼٝ ػاطف تٍّه ِٛط:  تجٙح ،( وافرر٠ا) ِشرٚتاخ  

 دظ١رٖ ػٓ 6005 ترلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ادّذ ٔصر طٕطاٜٚ رجة -  13

طٕطاٜٚ رجة ادّذ تٍّه صث١خ اٌٍٛاء اٌفرافرٖ:  تجٙح ، ِٛاشٝ  

 ذمط١غ ٚرشٗ ػٓ 6513 ترلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ض١ذ اتٛاٌطؼٛد ػٍٝ فرذٝ -  14

اترا١ُ٘ ادّذ ػثذإٌّؼُ ٘أٝ تٍّه - ر٠جٛا شروٗ شارع - اٌذرف١ٗ إٌّطمٗ ِٛط:  تجٙح ، اٌثالضر١ه ٚفرَ  

 ، تاٌمطاػٝ تماٌٗ ػٓ 6514 ترلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػ١ذ ػثّاْ درد٠ر ٚافٝ -  15

ِذٔٝ ِٕٙٝ ضر٠ٗ تٍّه إٌٙذاٚ:  تجٙح  
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 ضجا٠ر وطه ػٓ 6515 ترلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِذّذ خ١ٍفٗ ِذّذ ٔٛرا -  16

اٌذاخٍٗ ِروس تٍّه اٌذٛرذ١ٗ شارع ِٛط:  تجٙح ، جافٗ ٚد٠ٍٛاخ  

 اضّان ت١غ ػٓ 6005 ترلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػثّاْ ض١ذ فراج اترا١ُ٘ -  17

ِصطفٝ ّٛدِذ ِذّذ تٍّه فر٠ذ ِذّذ ظ ِٛط:  تجٙح ، ِٚش٠ٛاخ ِجّذٖ ٌٚذَٛ  

 ، ػالفح ػٓ 6095 ترلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِذّذ ض١ذ ػثذإٌّؼُ ِذ٠ذٗ -  18

دطٓ دط١ٓ تذر ٍِه تذخٍٛ:  تجٙح  

 اضّان ِجّذاخ ػٓ 6556 ترلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِذّذ ضؼ١ذ رش١ذ فاذٓ -  19

ادّذ دطٓ ادّذ تٍّه اٌجذ٠ذٖ:  تجٙح ، ٚط١ٛر  

 اوططٛار ػٓ 6552 ترلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ادَ ض١ذ ػثذاٌؼس٠س ضٙاَ -  20

تىر اتٛ ػٍٝ فائك ػٍٝ تٍّه اٌراشذٖ:  تجٙح ، وّث١ٛذر  

 دٚاجٓ ٚت١غ رتخ ػٓ 6009 ترلُ 25105316 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ز٠ذاْ دطٓ ِذثر اضّاء -  21

ض١ذ ِذّذ صالح ِذّذ تٍّه اٌمصر:  تجٙح ، ٚاضّان ِجّذٖ  

 خضر ػٓ 6096 ترلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اٌذذاد ِذّذ ِذّذ ضؼذ فاطّٗ -  22

رشاد دّٛدج ٔٛر ٍِه اٌفرافرج:  تجٙح ، ٚفاوٙح  

 خضر ػٓ 6515 ترلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ادّذ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ ٔجالء -  23

ادّذ اضّاػ١ً ػ١ذ ِذّذ تٍّه - إٌٙذاٚ:  تجٙح ، ٚفاوٙٗ  

 ٚرشٗ ػٓ 6553 ترلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػثذٖ اترا١ُ٘ اٌذٝ ػثذ ٔجالء -  24

ِذّذ ِذّٛد ِذدد تٍّه اٌفرافرٖ:  تجٙح ، دذادٖ  

 ، ص١ذ١ٌٗ ػٓ 6555 ترلُ 25105319 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِذّذ ادّذ اترا١ُ٘ ا١ِّٗ -  25

ض١ذ واًِ رِضاْ تٍّه ٚاٌٝ اٌش١خ:  تجٙح  

 ذٛر٠ذاخ ػٓ 6092 ترلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اترا١ُ٘ ِى١ٓ راضٝ ١ِٕا -  26

ادّذ ِذّٛد ِذّذ ػٍٝ تٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 شارع ِٛط:  تجٙح ، ػ١ِّٛٗ  

 دذادٖ ٚرشٗ ػٓ 6555 ترلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ٘ٛارٜ ػ١ذ ػثّاْ دّذٜ -  27

تٍّىٗ اٌذرف١ٗ إٌّطمٗ ِٛط:  تجٙح ،  

 ٔجارٖ ٚرشٗ ػٓ 6091 ترلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ض١ذ ِذّذ ض١ذ ذٛف١ك ِخرار -  28

ِذّذ ض١ذ ذٛف١ك تٍّه اٌّٛش١ٗ:  تجٙح ،  

 ِذ٠ٕٗ) تارن اوٛا ػٓ 5402 ترلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ض١ذ ِذّذ ض١ذ ادّذ -  29

خشثٝ ِماَ اٌطالَ شارع ِٛط تاٌؼٕٛاْ جافٗ ٚد٠ٍٛاخ ضجا٠ر  تٕشاط 5402 ترلُ ِم١ذ اٌرئ١طٟ اٌم١ذ:  تجٙح ،( ِائ١ٗ ذرف١ٙ١ٗ  

 ِذ٠ٕٗ) تارن اوٛا ػٓ 5402 ترلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ض١ذ ِذّذ ض١ذ ادّذ -  30

اٌذاخٍٗ ِروس تٍّه ِٛط:  تجٙح ،( ِائ١ٗ ذرف١ٙ١ٗ  

 ػٓ 6512 ترلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػثذاٌط١ذ ػثذاٌمادر اتٛاٌطؼٛد ضاٌّٗ -  31

ػثذاٌمادر اتٛاٌطؼٛد ضؼذ تٍّه رِضاْ ِٓ اٌؼاشر- ظ- ِٛط:  تجٙح ، ٚض١را١ِه صذ١ٗ ادٚاخ  

 تجٙح ، ِىرثٗ ػٓ 6516 ترلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  شم١ٍ١ف ِذّذ دٕفٝ ز٠ٕة -  32

ض١ٍّاْ دطٓ ػثذاهلل تٍّه اٌّؼصرٖ:   
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 ، رخاَ ٚرشٗ ػٓ 6516 ترلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ادّذ شؼثاْ د١ّذ لرٔٝ -  33

طٍثٗ ػٍٝ ػثذاهلل ِذّٛد تٍّه اٌفرافرٖ:  تجٙح  

 ، ِٛاشٝ دظ١رٖ ػٓ 6511 ترلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ػث١ذ ٔصر ػٍٝ جّاي -  34

تٍّىٗ -تذخٍٛ:  تجٙح  

 ، جسارٖ ػٓ 6551 ترلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِذّذ ِصطفٝ رجة ػثذاٌىر٠ُ -  35

اٌسراػ١ٗ اٌرؼا١ٔٚٗ اتٛاٌٙٛي جّؼ١ٗ تٍّه اٌفرافرٖ:  تجٙح  

 ، جا٘سٖ ِالتص ػٓ 6094 ترلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ادّذ ادّذ ِذّٛد طٗ -  36

ض١ذ ِذّٛد جّاالخ تٍّه رِضاْ ِٓ اٌؼاشر ظ ِٛط:  تجٙح  

 ، ذرزٜ ػٓ 6559 ترلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 45555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  الالد٠ٛش جٛدٖ شٕٛدٖ ِرثٝ -  37

اهلل ػثذ زٚاَ ِذّذ تٍّه خٍذْٚ اتٓ شارع ِٛط:  تجٙح  

 ضجا٠ر وشه ػٓ 6003 ترلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ضؼ١ذ ػثذاهلل ِذّٛد ٚفاء -  38

خشثٝ ِماَ اٌّٛش١ٗ:  تجٙح ، جافٗ ٚد٠ٍٛاخ  

 ِؼرض ػٓ 6093 ترلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ضف١ٕٗ ػٍٝ ضف١ٕٗ ِذّذ -  39

ادّذ واًِ تٍّه اٌجٕا٠ٓ دٝ ض١ف ض١ذ ظ ِٛط:  تجٙح ، ِطرؼٍّٗ ِٛت١ٍ١اخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شرواخ ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25105325 فٝ ،ل١ذخ 1555.555   ِاٌٙا ،رأش  ٚاضّان ط١ٛر ت١غ  ،  شروح   ٚشر٠ىٗ ضؼ١ذ فارٚق إٌّؼُ ػثذ ِذّذ -  1

اٌر٠اضٝ اٌذاخٍٗ ٔادٜ ضٛر ِٛط:  تجٙح ، ٚاضّان ط١ٛر ت١غ ػٓ ، 6550 ترلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد اٌرجارٜ اٌطجً ذؼذ٠الخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105353 ذار٠خ ٚفٝ ،   5635:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ضّؼاْ جاد فّٙٝ تٍثً   - 1    

 صذر  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105353 ذار٠خ ٚفٝ ،   4219:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  جّؼح ادّذ ض١ذ صالح   - 2

اٌراجر ٌٛفاج ِذٛ اِر ٌٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105353 ذار٠خ ٚفٝ ،   2094:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ػثذاٌمادر فٛزٞ ػثذاٌمادر   - 3

اٌرجارج الػرساي ِذٛ اِر ٌٗ صذر  

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105354 ذار٠خ ٚفٝ ،   203:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ِرٌٟٛ ػٍٟ دالٖٚ   - 4    

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105356 ذار٠خ ٚفٝ ،   3355:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ا١ٌاش ػثذ ض١ذ اترا١ُ٘ ض١ذج   - 5

اٌرجارج اػرساي  

 شطة/ِذٛ ذُ   25105315 ذار٠خ ٚفٝ ،   6465:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  اهلل جاب ػثذاٌٍط١ف اٌط١ذ صثرٜ   - 6

اٌرجارج اػرساي  اٌطجً  

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105315 ذار٠خ ٚفٝ ،   6920:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ػثّاْ جّؼح دط١ٓ شؼثاْ   - 7    

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105314 ذار٠خ ٚفٝ ،   3665:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ادّذ ِذّذ ِصطفٝ ِذّذ   - 8

اٌرجارج الػرساي ِذٛ اِر ٌٗ صذر  

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105314 ذار٠خ ٚفٝ ،   3603:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ادّذ ِذّذ ِصطفٝ ادّذ   - 9    

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105314 ذار٠خ ٚفٝ ،   3665:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ادّذ ِذّذ ِصطفٝ ِذّذ   - 10

اٌرجارج الػرساي ِذٛ اِر ٌٗ صذر  

 اػرساي  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105319 ذار٠خ ٚفٝ ،   16:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  اضىٕذر أج١ٍسٞ رفمٗ   - 11

 اٌرجارج

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105319 ذار٠خ ٚفٝ ،   6456:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ِٛضٝ ادّذ ِذّذ خاٌذ   - 12

اٌرجارج اػرساي  

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105310 ذار٠خ ٚفٝ ،   639:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ِجٍغ جاد شٛلٟ فر٠ذ   - 13    

 شطة/ِذٛ ذُ   25105310 ذار٠خ ٚفٝ ،   5645:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ   - 14

   اٌطجً

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105325 ذار٠خ ٚفٝ ،   4154:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  شذاذح ِذّذ اٌط١ذ ػالء   - 15

اٌرجارج اػرساي  

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105325 ذار٠خ ٚفٝ ،   1361:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  فراج ِذٟٔ ِٕٟٙ ضر٠ٗ   - 16    

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105321 ذار٠خ ٚفٝ ،   1354:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ض١ذ ػثذاٌؼاطٟ جّؼٗ   - 17

اٌرجارج اػرساي  

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105324 ذار٠خ ٚفٝ ،   6559:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  تذر دٍٜٛ ػاطف رِضاْ   - 18    

 شطة/ِذٛ ذُ   25105325 ذار٠خ ٚفٝ ،   4290:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  اٌٛادذ ػثذ لاضٝ اهلل ػثذ تشٕذٜ   - 19

اٌرجارج اػرساي  اٌطجً  

 شطة/ِذٛ ذُ   25105325 ذار٠خ ٚفٝ ،   6400:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ػثذاٌذ١ّذ فّٙٝ رفؼد ػثذاٌرد١ُ   - 20

اٌرجارج اػرساي  اٌطجً  

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105326 ذار٠خ ٚفٝ ،   4050:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  زٚاَ دطٓ ِذّذ ض١ذ   - 21    

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105326 ذار٠خ ٚفٝ ،   6956:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ػٍٝ دط١ٓ وّاي ِرفد   - 22

اٌرئ١طٟ الٌغاء اٌم١ذ شطة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105326 ذار٠خ ٚفٝ ،   6956:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ػٍٝ دط١ٓ وّاي ِرفد   - 23    

  اٌطجً شطة/ِذٛ ذُ   25105329 ذار٠خ ٚفٝ ،   5535:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ض١ذ دافظ ػٍٝ ِذ٠ذٗ   - 24

 اٌشطة

 شطة/ِذٛ ذُ   25105331 ذار٠خ ٚفٝ ،   3462:  ترلُ ل١ذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  اٌصّذ ػثذ ِٙذٜ دط١ٓ ز٠ٕة   - 25

   اٌطجً

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي رأش     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105319 ، ذار٠خ ٚفٟ  3502 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  ضطٛدٟ ض١ذ ضطٛدٟ -  1

ج١ٕٗ  155555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً:   اٌرأش١ر   

 ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105310 ، ذار٠خ ٚفٟ  6625 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  ػثذاهلل ذِذّ ادّذ ػثذاٌؼظ١ُ -  2

ج١ٕٗ  40555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً:   اٌرأش١ر   

 ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105325 ، ذار٠خ ٚفٟ  3996 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  د١ّذج دطٓ ادّذ ِجذٜ -  3

ج١ٕٗ  55555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً:   اٌرأش١ر   

: اٌرأش١ر ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105321 ، ذار٠خ ٚفٟ  4621 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  ػّر ض١ذ واًِ ش١ّاء -  4

ج١ٕٗ  51555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً     

 ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105325 ، ذار٠خ ٚفٟ  1145 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  ٠ٛٔص ِذّذ ضؼذ ضؼذ٠ٗ -  5

ج١ٕٗ  155555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً:   اٌرأش١ر   

 ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105325 ، ذار٠خ ٚفٟ  5352 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  دطا١ٔٓ ادّذ ػثّاْ ادّذ -  6

ج١ٕٗ  40555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً:   اٌرأش١ر   

 ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105326 ، ذار٠خ ٚفٟ  6055 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  ِذّذ ِذّٛد جّاي ادّذ -  7

ج١ٕٗ  40555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً:   اٌرأش١ر   

: اٌرأش١ر ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105329 ، ذار٠خ ٚفٟ  5535 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  ض١ذ دافظ ػٍٝ ِذ٠ذٗ -  8

ج١ٕٗ  55555.555، ِاٌٗ رأش ١ٌصثخ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً     

 ٚصف،  اٌّاي رأش ذؼذ٠ً ذُ  25105329 ، ذار٠خ ٚفٟ  6650 ترلُ ل١ذٖ ضثك ،، فرد ذاجر  ض١ذ ِٙذٜ ِذّذ دٕاْ -  9

ج١ٕٗ  40555.555، ِاٌٗ رأش صثخ١ٌ اٌّاي رأش ذؼذ٠ً:   اٌرأش١ر   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105353 ذار٠خ ٚفٟ 6093    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ضف١ٕٗ ػٍٝ ضف١ٕٗ ِذّذ -  1

ادّذ واًِ تٍّه اٌجٕا٠ٓ دٝ ض١ف ض١ذ ظ ِٛط ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ،:   اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105353 ذار٠خ ٚفٟ 5402    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ِذّذ ض١ذ ادّذ -  2

اٌذاخٍٗ ِروس تٍّه ِٛط تاٌؼٕٛاْ( ِائ١ٗ ذرف١ٙ١ٗ ِذ٠ٕٗ) تارن اوٛا  تٕشاط اخر رئ١طٝ ِذً افرراح ذُ  

 ،:   اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105353 ذار٠خ ٚفٟ 5402    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ِذّذ ض١ذ ادّذ -  3

اٌذاخٍٗ ِروس تٍّه ِٛط  

 ،:   اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105353 ذار٠خ ٚفٟ 5402    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ِذّذ ض١ذ ادّذ -  4

خشثٝ ِماَ اٌطالَ شارع ِٛط تاٌؼٕٛاْ جافٗ ٚد٠ٍٛاخ ضجا٠ر  تٕشاط 5402 ترلُ ِم١ذ اٌرئ١طٟ اٌم١ذ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105353 ذار٠خ ٚفٟ 6091    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ِذّذ ض١ذ ذٛف١ك ِخرار -  5

ِذّذ ض١ذ ذٛف١ك تٍّه اٌّٛش١ٗ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105353 ذار٠خ ٚفٟ 6092    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ ِى١ٓ راضٝ ١ِٕا -  6

ادّذ ِذّٛد ِذّذ ػٍٝ تٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 شارع ِٛط ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105354 ذار٠خ ٚفٟ 6095    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ض١ذ ػثذإٌّؼُ ِذ٠ذٗ -  7

دطٓ دط١ٓ تذر ٍِه تذخٍٛ ،:   اٌـرأش١ر  

:   اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105354 ذار٠خ ٚفٟ 6094    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ ادّذ ِذّٛد طٗ -  8

ض١ذ ِذّٛد جّاالخ تٍّه رِضاْ ِٓ اٌؼاشر ظ ِٛط ،   

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105354 ذار٠خ ٚفٟ 5259    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ِٙذٜ ادّذ فٛز٠ٗ -  9

دط١ٓ ِذّذ ِذّٛد ػّاد تٍّه اٌجذ٠ذٖ االػذاد٠ٗ ِٛط ِذرضٗ تجٛار ِٛط اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105355 ذار٠خ ٚفٟ 6096    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اٌذذاد ِذّذ ِذّذ ضؼذ فاطّٗ -  10

رشاد دّٛدج ٔٛر ٍِه اٌفرافرج ،:   اٌـرأش١ر  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105355 ذار٠خ ٚفٟ 6099    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اضّاػ١ً ادر٠ص اضّاػ١ً ِصطفٝ -  11

اٌّط١ٍّٓ اٌشثاْ جّؼ١ٗ ٍِه اٌّط١ٍّٓ اٌشثاْ ظ ِٛط ،:   اٌـرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105355 ذار٠خ ٚفٟ 6096    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ِذّٛد اترا١ُ٘ ز٠ٕة -  12

دضٛلٝ ِذّٛد فاطّٗ تٍّه اٌراشذٖ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105356 ذار٠خ ٚفٟ 6005    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ ٔصر طٕطاٜٚ رجة -  13

طٕطاٜٚ رجة ادّذ تٍّه صث١خ اٌٍٛاء اٌفرافرٖ ،:   اٌـرأش١ر   

 اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105356 ذار٠خ ٚفٟ 6090    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌذ١ٍُ ػثذاٌّثذٜ ػثذاٌذ١ٍُ -  14

اٌذ٠ٓ ٔصر اٌٙادٜ دػاء تٍّه اٌفرافرٖ ،:   اٌـرأش١ر ٚصف،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105315 ذار٠خ ٚفٟ 6001    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ اترا١ُ٘ دٕفٝ دىّٗ -  15

ض١ذ ِذّذ دّادٜ خضر تٍّه اٌّٛ٘ٛب غرب ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105315 ذار٠خ ٚفٟ 6002    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذإٌثٝ ِرػٝ اتٛتىر دط١ٓ -  16

تٍّىٗ اضّٕد ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105311 ذار٠خ ٚفٟ 6003    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ضؼ١ذ ػثذاهلل ِذّٛد ٚفاء -  17

خشثٝ ِماَ اٌّٛش١ٗ ،:   اٌـرأش١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105311 ذار٠خ ٚفٟ 6004    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، خ١ٍفٗ صاٌخ دط١ٓ ٠اضر -  18

ٚاخٛذٗ ذٕاغٛ ٌّؼٝ ػاطف تٍّه ِٛط ،:   اٌـرأش١ر  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105313 ذار٠خ ٚفٟ 6005    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثّاْ ض١ذ فراج اترا١ُ٘ -  19

ِصطفٝ ِذّٛد ِذّذ تٍّه فر٠ذ ِذّذ ظ ِٛط ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105313 ذار٠خ ٚفٟ 6006    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ ضؼذاهلل اترا١ُ٘ ٘ثٗ -  20

ضٍطاْ دطٓ خضر تٍّه اٌّٛش١ٗ ،:   اٌـرأش١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105316 ذار٠خ ٚفٟ 6009    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ز٠ذاْ دطٓ ِذثر اضّاء -  21

ض١ذ ِذّذ صالح ِذّذ تٍّه اٌمصر ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105319 ذار٠خ ٚفٟ 6000    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ت١ِٛٝ ِٕصٛر ِٕاي -  22

اٌّٛ٘ٛب ،:   اٌـرأش١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105319 ذار٠خ ٚفٟ 5645    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ -  23

ػثذاٌٛ٘اب اٌطؼ١ذ ػثذاٌٛ٘اب تٍّه اٌفرافرٖ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105319 ذار٠خ ٚفٟ 5645    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ -  24

ٍِىٗ اٌىفاح تاٌؼٕٛاْ ض١اراخ اصالح ٚرشح  تٕشاط 5645 ترلُ ِم١ذ اٌرئ١طٟ اٌم١ذ ،:   اٌـرأش١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105319 ذار٠خ ٚفٟ 6555    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ادّذ اترا١ُ٘ ا١ِّٗ -  25

ض١ذ واًِ رِضاْ تٍّه ٚاٌٝ اٌش١خ ،:   اٌـرأش١ر  

:   اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105319 ذار٠خ ٚفٟ 5636    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذٔٝ ض١ذ ضؼذ ِرٚج -  26

ِذّذ ػثذاٌمادر ضؼذ تٍّه إٌٙذاٚ اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،  

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105319 ذار٠خ ٚفٟ 3502    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ضطٛدٟ ض١ذ ضطٛدٟ -  27

ِذّذ دّٛدٖ ادّذ ِذّذ تٍّه اٌذائرٜ شارع 1 رلُ ػمار اٌفرافرٖ اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105310 ذار٠خ ٚفٟ 6551    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ِصطفٝ رجة ػثذاٌىر٠ُ -  28

اٌسراػ١ٗ اٌرؼا١ٔٚٗ اتٛاٌٙٛي جّؼ١ٗ تٍّه اٌفرافرٖ ،:   اٌـرأش١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105310 ذار٠خ ٚفٟ 5645    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ -  29

تٍّىٗ اٌىفاح - اٌذرف١ٗ إٌّطمٗ - اٌفرافرٖ اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105310 ذار٠خ ٚفٟ 5645    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ -  30

شىّأاخ ذص١ٕغ ٚرشٗ تٕشاط االخر اٌرئ١طٟ اٌم١ذ شطة ذُ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 6552    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادَ ض١ذ ػثذاٌؼس٠س ضٙاَ -  31

تىر اتٛ ػٍٝ فائك ػٍٝ تٍّه اٌراشذٖ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105321 ذار٠خ ٚفٟ 6553    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذٖ اترا١ُ٘ اٌذٝ ػثذ ٔجالء -  32

ِذّذ ِذّٛد ِذدد تٍّه اٌفرافرٖ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105324 ذار٠خ ٚفٟ 4195    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ذٙاِٝ اهلل ػثذ فارٚق ِصطفٝ -  33

تٍّىٗ اٌىفاح لر٠ٗ اٌفرافرٖ اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105324 ذار٠خ ٚفٟ 6554    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذاٌرؤٚف ِذّذ دط١ٓ اضّاء -  34

زٚاَ ٚاصف دازَ تٍّه اٌّٛش١ٗ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 6559    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، الالد٠ٛش جٛدٖ شٕٛدٖ ِرثٝ -  35

اهلل ػثذ زٚاَ ِذّذ تٍّه خٍذْٚ اتٓ شارع ِٛط ،:   اٌـرأش١ر   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 6556    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ضؼ١ذ رش١ذ فاذٓ -  36

ادّذ دطٓ ادّذ تٍّه اٌجذ٠ذٖ ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 6556    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػط١ٗ رفاػٝ ػط١ٗ ِٕٝ -  37

ادّذ دطٓ ػرتٝ تٍّه اٌجذ٠ذٖ ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 6555    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ٘ٛارٜ ػ١ذ ػثّاْ دّذٜ -  38

تٍّىٗ اٌذرف١ٗ إٌّطمٗ ِٛط ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 1145    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ٠ٛٔص ِذّذ ضؼذ ضؼذ٠ٗ -  39

ض١ذ دافظ صاتر ا٠ّاْ تٍّه 156 ترلُ اٌذرف١ٗ إٌّطمٗ اٌّٛ٘ٛب غرب اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،:   اٌـرأش١ر   

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 6511    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػث١ذ ٔصر ػٍٝ جّاي -  40

تٍّىٗ -تذخٍٛ ،     

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105325 ذار٠خ ٚفٟ 6515    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ خ١ٍفٗ ِذّذ ٔٛرا -  41

اٌذاخٍٗ ِروس تٍّه اٌذٛرذ١ٗ شارع ِٛط ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105326 ذار٠خ ٚفٟ 3996    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، د١ّذج دطٓ ادّذ ِجذٜ -  42

تٍّىٗ - اٌذرف١ٗ إٌّطمٗ - ِٛط اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،:   اٌـرأش١ر   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105326 ذار٠خ ٚفٟ 6513    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ اتٛاٌطؼٛد ػٍٝ فرذٝ -  43

اترا١ُ٘ ادّذ ػثذإٌّؼُ ٘أٝ تٍّه - ر٠جٛا شروٗ شارع - اٌذرف١ٗ إٌّطمٗ ِٛط ،:   اٌـرأش١ر   

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105326 ذار٠خ ٚفٟ 6512    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذاٌط١ذ ػثذاٌمادر اتٛاٌطؼٛد ضاٌّٗ -  44

ػثذاٌمادر اتٛاٌطؼٛد ضؼذ تٍّه رِضاْ ِٓ اٌؼاشر- ظ- ِٛط ،:   اٌـرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105326 ذار٠خ ٚفٟ 6516    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، شم١ٍ١ف ِذّذ دٕفٝ ز٠ٕة -  45

ض١ٍّاْ دطٓ ػثذاهلل تٍّه اٌّؼصرٖ ،:   اٌـرأش١ر  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105326 ذار٠خ ٚفٟ 6515    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ ٔجالء -  46

ادّذ اضّاػ١ً ػ١ذ ِذّذ تٍّه - إٌٙذاٚ ،:   اٌـرأش١ر  

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105326 ذار٠خ ٚفٟ 6514    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػ١ذ ػثّاْ درد٠ر ٚافٝ -  47

ِذٔٝ ِٕٙٝ ضر٠ٗ تٍّه إٌٙذاٚ ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105326 ذار٠خ ٚفٟ 6516    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ شؼثاْ د١ّذ لرٔٝ -  48

طٍثٗ ػٍٝ ػثذاهلل ِذّٛد تٍّه اٌفرافرٖ ،:   اٌـرأش١ر  

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105329 ذار٠خ ٚفٟ 5535    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ دافظ ػٍٝ ِذ٠ذٗ -  49

ضؼذاٜٚ صاٌخ ِذّذ تٍّه ٚاٌٝ اٌش١خ اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ،     

: اٌـرأش١ر ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105329 ذار٠خ ٚفٟ 5535    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ دافظ ػٍٝ ِذ٠ذٗ -  50

ضؼذاٜٚ صاٌخ ادّذ ٍِه ٚاٌٝ اٌش١خ تاٌؼٕٛاْ اٌفرػٝ اٌّذً شطة ذُ ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 25105331 ذار٠خ ٚفٟ 6519    ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ٚاٌّماٚالخ ٌٍرٛر٠ذاخ ػساز اتٛ -  51

ِذّذ ٔصر ػساز تٍّه اٌمصر ػسب ،:   اٌـرأش١ر   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشاط  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشروح ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌرأش١ر ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105325ُ ذار٠خ ٚفٟ 6556   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ضؼ١ذ رش١ذ فاذٓ -  1

 خاص

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105321ُ ذار٠خ ٚفٟ 6553   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذٖ اترا١ُ٘ اٌذٝ ػثذ ٔجالء -  2

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105325ُ ذار٠خ ٚفٟ 6559   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، الالد٠ٛش جٛدٖ شٕٛدٖ ِرثٝ -  3

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105315ُ ذار٠خ ٚفٟ 6002   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذإٌثٝ ِرػٝ اتٛتىر دط١ٓ -  4

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105324ُ ذار٠خ ٚفٟ 6554   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذاٌرؤٚف ِذّذ دط١ٓ اضّاء -  5

خاص: اٌرأش١ر  

 ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105356ُ ذار٠خ ٚفٟ 6090   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌذ١ٍُ ػثذاٌّثذٜ ػثذاٌذ١ٍُ -  6

خاص: اٌرأش١ر ٚصف،  اٌشروح  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105325ُ ذار٠خ ٚفٟ 6556   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػط١ٗ رفاػٝ ػط١ٗ ِٕٝ -  7

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105325ُ ذار٠خ ٚفٟ 6552   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادَ ض١ذ ػثذاٌؼس٠س ضٙاَ -  8

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105354ُ ذار٠خ ٚفٟ 6095   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ض١ذ ػثذإٌّؼُ ِذ٠ذٗ -  9

خاص: اٌرأش١ر  

،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105331ُ ذار٠خ ٚفٟ 6519   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ٚاٌّماٚالخ ٌٍرٛر٠ذاخ ػساز اتٛ -  10

خاص: اٌرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105325ُ ذار٠خ ٚفٟ 6511   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػث١ذ ٔصر ػٍٝ جّاي -  11

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105313ُ ذار٠خ ٚفٟ 6005   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثّاْ ض١ذ فراج اترا١ُ٘ -  12

خاص: اٌرأش١ر  

،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105310ُ ذار٠خ ٚفٟ 6551   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ِصطفٝ رجة ػثذاٌىر٠ُ -  13

خاص: اٌرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105311ُ ذار٠خ ٚفٟ 6003   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ضؼ١ذ ػثذاهلل ِذّٛد ٚفاء -  14

خاص: اٌرأش١ر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105326ُ ذار٠خ ٚفٟ 6515   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ ٔجالء -  15

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105326ُ ذار٠خ ٚفٟ 6514   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػ١ذ ػثّاْ درد٠ر ٚافٝ -  16

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105353ُ ذار٠خ ٚفٟ 6092   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ ِى١ٓ راضٝ ١ِٕا -  17

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105315ُ ذار٠خ ٚفٟ 6001   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ اترا١ُ٘ دٕفٝ دىّٗ -  18

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105325ُ ذار٠خ ٚفٟ 6555   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ٘ٛارٜ ػ١ذ ػثّاْ دّذٜ -  19

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105356ُ ذار٠خ ٚفٟ 6005   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ ٔصر طٕطاٜٚ رجة -  20

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105316ُ ذار٠خ ٚفٟ 6009   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ز٠ذاْ دطٓ ِذثر اضّاء -  21

خاص: اٌرأش١ر  

: اٌرأش١ر ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105353ُ ذار٠خ ٚفٟ 5402   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ِذّذ ض١ذ ادّذ -  22

 خاص

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105354ُ ذار٠خ ٚفٟ 6094   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ ادّذ ِذّٛد طٗ -  23

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105353ُ ذار٠خ ٚفٟ 6093   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ضف١ٕٗ ػٍٝ ضف١ٕٗ ِذّذ -  24

خاص: اٌرأش١ر  

،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105319ُ ذار٠خ ٚفٟ 5645   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ اٌٛ٘اب ػثذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ -  25

خاص: اٌرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105319ُ ذار٠خ ٚفٟ 6000   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ت١ِٛٝ ِٕصٛر ِٕاي -  26

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105326ُ ذار٠خ ٚفٟ 6513   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ اتٛاٌطؼٛد ػٍٝ فرذٝ -  27

خاص: اٌرأش١ر  

 فٚص،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105326ُ ذار٠خ ٚفٟ 6516   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، شم١ٍ١ف ِذّذ دٕفٝ ز٠ٕة -  28

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105313ُ ذار٠خ ٚفٟ 6006   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اترا١ُ٘ ضؼذاهلل اترا١ُ٘ ٘ثٗ -  29

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105355ُ ذار٠خ ٚفٟ 6096   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ِذّٛد اترا١ُ٘ ز٠ٕة -  30

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105325ُ ذار٠خ ٚفٟ 6515   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ خ١ٍفٗ ِذّذ ٔٛرا -  31

خاص: اٌرأش١ر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105355ُ ذار٠خ ٚفٟ 6099   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اضّاػ١ً ادر٠ص اضّاػ١ً ِصطفٝ -  32

خاص: اٌرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105326ُ ذار٠خ ٚفٟ 6516   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ادّذ شؼثاْ د١ّذ لرٔٝ -  33

خاص: اٌرأش١ر  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105353ُ ذار٠خ ٚفٟ 6091   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ض١ذ ِذّذ ض١ذ ذٛف١ك ِخرار -  34

خاص: اٌرأش١ر  

،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105326ُ ذار٠خ ٚفٟ 6512   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ػثذاٌط١ذ ػثذاٌمادر اتٛاٌطؼٛد ضاٌّٗ -  35

خاص: اٌرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105311ُ ذار٠خ ٚفٟ 6004   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، خ١ٍفٗ صاٌخ دط١ٓ ٠اضر -  36

خاص: اٌرأش١ر  

،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105355ُ ذار٠خ ٚفٟ 6096   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اٌذذاد ِذّذ ِذّذ ضؼذ فاطّٗ -  37

خاص: اٌرأش١ر ٚصف  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ25105319ُ ذار٠خ ٚفٟ 6555   ترلُ ل١ذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِذّذ ادّذ اترا١ُ٘ ا١ِّٗ -  38

خاص: اٌرأش١ر  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٟٛٔ اٌى١اْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّح االضُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

رٚاٌٍذاذ١ اٌشىّأاخ ٌرص١ٕغ االٔذٌص: اٌٝ 5645 ترلُ اٌّم١ذج اٌشروح اضُ ترؼذ٠ً اٌرأش١ر ذ25105310ُ:  ذار٠خ فٝ  ،  -  1    

 ٌٍرٛر٠ذاخ اٌٛاداخ" اٌرجار٠ٗ اٌطّٗ اضافٗ: اٌٝ 6052 ترلُ اٌّم١ذج اٌشروح اضُ ترؼذ٠ً اٌرأش١ر ذ25105326ُ:  ذار٠خ فٝ  ،  -  2

   "اٌؼ١ِّٛٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شرواخ اٌرجارٜ اٌطجً ذؼذ٠الخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌّاي رأش      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشروح ٔٛع       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٟٛٔ اٌى١اْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّح االضُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد ذجذ٠ذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

130   ترلُ    25105353:  ذار٠خ ، 224    ِذّذ فرجأٝ ٠ٛضف -  1  

4219   ترلُ    25105353:  ذار٠خ ، 225    جّؼح ادّذ ض١ذ صالح -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

3266   ترلُ    25105353:  ذار٠خ ، 229    ض١ذاترا١ُ٘ ِذّذ ِذّٛد -  3  

2094   ترلُ    25105353:  ذار٠خ ، 222    ػثذاٌمادر فٛزٞ ػثذاٌمادر -  4  

2094   ترلُ    25105353:  ذار٠خ ، 223    ػثذاٌمادر فٛزٞ ػثذاٌمادر -  5  

3952   ترلُ    25105354:  ذار٠خ ، 234    ِٕصٛر ِذّذ اٌجٛاد ػثذ ض١ّرج -  6  

203   ترلُ    25105354:  ذار٠خ ، 233    ِرٌٟٛ ػٍٟ دالٖٚ -  7  

4633   ترلُ    25105355:  ذار٠خ ، 245    ػاِر ادّذ ػ١ذ ٔف١طح -  8  

3461   ترلُ    25105356:  ذار٠خ ، 242    ض١ذ اٌؼ١ٍُ ػثذ ض١ذ صث١ذح -  9  

3461   ترلُ    25105356:  ذار٠خ ، 243    ض١ذ اٌؼ١ٍُ ػثذ ض١ذ صث١ذح -  10  

4290   ترلُ    25105356:  ذار٠خ ، 246    اٌٛادذ ػثذ لاضٝ اهلل ػثذ تشٕذٜ -  11  

4255   ترلُ    25105356:  ذار٠خ ، 246    دطٓ ِرػٝ ِذّذ دىّد -  12  

3355   ترلُ    25105356:  ذار٠خ ، 249    ا١ٌاش ػثذ ض١ذ اترا١ُ٘ ض١ذج -  13  

3355   ترلُ    25105356:  ذار٠خ ، 240    ا١ٌاش ػثذ ض١ذ اترا١ُ٘ ض١ذج -  14  

043   ترلُ    25105315:  ذار٠خ ، 252    ػٍٟ ِذّذ ػٍٟ دٌٚد -  15  

043   ترلُ    25105315:  ذار٠خ ، 253    ػٍٟ ِذّذ ػٍٟ دٌٚد -  16  

043   ترلُ    25105315:  ذار٠خ ، 254    ػٍٟ ِذّذ ػٍٟ دٌٚد -  17  

2222   ترلُ    25105311:  ذار٠خ ، 256    اٌٙادٞ ػثذ ضؼذ صاتر ِذّذ -  18  

2222   ترلُ    25105311:  ذار٠خ ، 259    اٌٙادٞ ػثذ ضؼذ صاتر ِذّذ -  19  

3630   ترلُ    25105314:  ذار٠خ ، 266    اترا١ُ٘ ذّذِ اٌفراح ػثذ ػٍٝ -  20  

433   ترلُ    25105314:  ذار٠خ ، 262    ت١ِٟٛ ػٍٟ ػثذاهلل ػٍٟ اَ -  21  

2361   ترلُ    25105314:  ذار٠خ ، 264  ج 2516/12/20  اٌخط١ة دطٓ ض١ٍّاْ ضؼاد -  22  

4443   ترلُ    25105316:  ذار٠خ ، 261  2519/53/11 -ج  اٌٍّه ػثذ ٠ّأٝ ِذّٛد ػفاف -  23  

2566   ترلُ    25105316:  ذار٠خ ، 260    دط١ٓ دطٓ ِٕصٛر ادطاْ -  24  

2566   ترلُ    25105316:  ذار٠خ ، 265  2510/4/0/  ج  دط١ٓ دطٓ ِٕصٛر ادطاْ -  25  

4552   ترلُ    25105316:  ذار٠خ ، 263  2519/5/10 ج  دضٛلٝ ػٍٝ دضٛلٝ ػّار -  26  

2934   ترلُ    25105316:  ذار٠خ ، 264  2515/15/14 -ج  ض١ذ ِذّذ اِثاتٟ ػط١اخ -  27  

1501   ترلُ    25105316:  ذار٠خ ، 269  2519/3/11 ج  ض١ٍّاْ اترا١ُ٘ ز٠ٕة -  28  

16   ترلُ    25105319:  ذار٠خ ، 260  2513/6/2 -ج  اضىٕذر أج١ٍسٞ رفمٗ -  29  
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16   ترلُ    25105319:  ذار٠خ ، 295  2519/6/2 -ج  اضىٕذر أج١ٍسٞ رفمٗ -  30  

3966   ترلُ    25105319:  ذار٠خ ، 269  ج 2516/2/22  ػثذاهلل جاِغ ػثذاهلل إِٗ -  31  

639   ترلُ    25105310:  ذار٠خ ، 295  ج 2516/6/4  ِجٍغ جاد شٛلٟ فر٠ذ -  32  

4154   ترلُ    25105325:  ذار٠خ ، 205    شذاذح ِذّذ اٌط١ذ ػالء -  33  

3599   ترلُ    25105325:  ذار٠خ ، 201  ج 2516/11/25  ػ١طٟ ػثذاٌردّٓ إِٗ -  34  

1361   ترلُ    25105325:  ذار٠خ ، 290  ج 2510/3/15  فراج ِذٟٔ ِٕٟٙ ضر٠ٗ -  35  

4621   ترلُ    25105321:  ذار٠خ ، 203  2519/15/6 -ج  ػّر ض١ذ واًِ ش١ّاء -  36  

1354   ترلُ    25105321:  ذار٠خ ، 206    ض١ذ ػثذاٌؼاطٟ جّؼٗ -  37  

1354   ترلُ    25105321:  ذار٠خ ، 206    ض١ذ ػثذاٌؼاطٟ جّؼٗ -  38  

1354   ترلُ    25105321:  ذار٠خ ، 209    ض١ذ ػثذاٌؼاطٟ جّؼٗ -  39  

4195   ترلُ    25105324:  ذار٠خ ، 200  2516/55/56 -ج  ذٙاِٝ اهلل ػثذ فارٚق صطفِٝ -  40  

1223   ترلُ    25105324:  ذار٠خ ، 352  ج 2519/0/29  ػٛض ِذّذ ضؼ١ذ ادّذ ِذّذ -  41  

4165   ترلُ    25105325:  ذار٠خ ، 312  2516/54/59 -ج  اٌجٛاد ػثذ دافظ ػّر فاطّح -  42  

1145   ترلُ    25105325:  ذار٠خ ، 356  2513/55/16 -ج  ٠ٛٔص ِذّذ ضؼذ ضؼذ٠ٗ -  43  

1145   ترلُ    25105325:  ذار٠خ ، 359  2519/55/16 -ج  ٠ٛٔص ِذّذ ضؼذ ضؼذ٠ٗ -  44  

3512   ترلُ    25105326:  ذار٠خ ، 315  ج 2514/4/19  ِصطفٝ ض١ذ لاضُ خضرج -  45  

3512   ترلُ    25105326:  ذار٠خ ، 316  ج 2510/4/19  ِصطفٝ ض١ذ لاضُ خضرج -  46  

1059   ترلُ    25105326:  ذار٠خ ، 324  ج 2511/1/29  ػٍٟ دطٓ ػّراْ ػجثأٗ -  47  

1059   ترلُ    25105326:  ذار٠خ ، 325  ج 2516/1/29  ػٍٟ دطٓ ػّراْ ػجثأٗ -  48  

3906   ترلُ    25105326:  ذار٠خ ، 326  ج 2516/3/26  اٌٙادٜ ػثذ ِٙذٜ ٠ٛٔص زا٠ذج -  49  

3235   ترلُ    25105329:  ذار٠خ ، 334  ج 2516/0/2  ض١ذ ادّذ ضٕٛضٟ ػ١ٍٗ -  50  

4261   ترلُ    25105329:  ذار٠خ ، 331  ج 2516/6/23  ػثذاٌردّٓ ػٍٝ ػرر٠ص ِذّذ -  51  

46   ترلُ    25105329:  ذار٠خ ، 333  ج 2519/15/11  اتٛاٌؼال ِثارز ِٙذٞ ػاطف -  52  

4543   ترلُ    25105329:  ذار٠خ ، 335  ج 2516/12/3  دافظ ضف١ٕح ادّذ ض١ذ -  53  

3462   ترلُ    25105331:  ذار٠خ ، 336  ج 2510/1/21  اٌصّذ ػثذ ِٙذٜ دط١ٓ ز٠ٕة -  54  

4294   ترلُ    25105331:  ذار٠خ ، 335  ج 2516/0/2  ػثذاهلل دطثٛا ػٍٝ ػس٠سٖ -  55  

1550   ترلُ    25105331:  ذار٠خ ، 336  ج 2519/2/6  ادّذ ِذّذ اٌطالَ ػثذ دّذٞ -  56  
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   ــــــــــــــــــــــ  

شرواخ ذجذ٠ذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد ت١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شرواخ ر٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شرواخ ت١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


