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أفراد قي٘د      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٍالتص ػِ 2253 ترقٌ 25105322 فٚ قيذ ، 5555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  ادَذ دفْٚ دردير ٍذَذ جَيئ -  1

ػثَاُ ٍذَذ رضا ادَذ/  تَيل اىؼث٘ر شارع - اى٘ادٙ ٍطامِ:  تجٖح ، اعفاه  

:  تجٖح ، ٍفرٗشاخ ػِ 3152 ترقٌ 25105324 فٚ قيذ ، 1555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  خييفٔ ٍذَذ ادَذ فاعَٔ -  2

جاد ػثذاىردَِ ٍذَذ/  تَيل ػغير٘ ٍارمد ض٘تر تج٘ار - ضؼ٘د اىَيل شارع  

 ػِ 3153 ترقٌ 25105322 فٚ قيذ ، 15555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  دطاّيِ ٗشٖرذٔ اترإيٌ ػثذاىؼاعٚ ٍرٗٓ -  3

َٕاً ٍذَذ ضؼذئ/  تَيل ضَر اىذمر٘رج طيذىيح اٍاً - 44 رقٌ ػقار - االذذاد شارع:  تجٖح ، دريَٚ امطط٘ار تيغ  

 ، ػرتٚ ذرزٙ ػِ 3154 ترقٌ 25105331 فٚ قيذ ، 1555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  شذاخ شامر دييٌ شيرٙ -  4

يطٚ تاشا شْ٘دٓ ٗ يطٚ تاشا ٍيخائيو ٗػٌْٖ يؼق٘ب شامر ردَٔ ٗرثح/  تَيل اىطَيرٙ خيف - اىذريح شارع:  تجٖح  

 ٍام٘الخ ٍغؼٌ ػِ 3155 ترقٌ 25105313 فٚ قيذ ، 25555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  اترإيٌ تخاعرٓ ٍذَذ ّإذ -  5

ادَذ طذيق ٍذَذ ادَذ/  تَيل اىجيش شارع:  تجٖح ، شرقيح  

 ٍقاٗالخ ػِ 3151 ترقٌ 25105314 فٚ قيذ ، 155555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  خيف ٍذَذ ضؼيذ ضاٍٚ ٍذَذ -  6

ٍذَذ ضؼيذ ضيذ/  تَيل اىؼث٘ر ٍذرضح تج٘ار - اىجيش شارع:  تجٖح ، ػٍَ٘يح  

 خذٍاخ ػِ 3144 ترقٌ 25105352 فٚ قيذ ، 155555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  ٍذَ٘د ػثذاىراضٚ ادَذ ػثاش -  7

ٍذَذ ضؼيذ ضيذ/  تَيل اىؼث٘ر ٍطامِ  13  ػقار - اىجيش شارع:  تجٖح ، تررٗىيح  

 ، مٖرتائيح ادٗاخ ػِ 3140 ترقٌ 25105311 فٚ قيذ ، 5555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  ػيٚ ٍذَ٘د درتٚ ٍرٗٓ -  8

ات٘تنر ٍذَ٘د ف٘زئ/  تَيل اىنٖرتاء ٍذغح تج٘ار - اىجٖاد شارع:  تجٖح  

 ف٘ه ٍغؼٌ ػِ 2155 ترقٌ 25105312 فٚ قيذ ، 1555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  ٍطيٌ ادَذ دطيِ دطِ ادَذ -  9

ػيذ ادَذ ٍذَذ ٍذَذ/  تَيل غارب راش شرعح قطٌ تج٘ار - اىَذافِ شارع:  تجٖح ، ٗعؼَيح  

 ٍؼرع ػِ 1253 ترقٌ 25105314 فٚ قيذ ، 155555.555  ، ٍاىٔ رأش ، فرد ذاجر ،  ّظير طيية جَاه رٍٗاّٚ -  10

غارب راش ىَذيْح اىَذييح اى٘دذج/  تَيل 42 رقٌ قغؼح - خ٘ردَٚ ٍْغقح:  تجٖح ، ٍ٘تيييا  

   ــــــــــــــــــــــ  

شرماخ قي٘د      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد اىرجارٙ اىطجو ذؼذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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اىشغة - اىَذ٘      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105353 ذاريخ ٗفٚ ،   2033:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  ػظراُ قرّٚ أت٘اىطؼ٘د اىذطِ   - 1

اىْشاط الػرساه 2510/3/3 تراريخ 1553 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء ذٌ  اىطجو  

 اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105356 ذاريخ ٗفٚ ،   2250:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  ٍذَ٘د رض٘اُ إترإيٌ ٍذَذ   - 2

اىْشاط الػرساه 2510/53/56 تراريخ 1554 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء ذٌ   

 ذٌ  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105315 ذاريخ ٗفٚ ،   2564:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  ٍذَذ ٍذَذ ادَذ ػغياخ   - 3

اىْشاط الػرساه 2510/3/15 تراريخ 1555 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء  

 اىغاء ذٌ  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105311 ذاريخ ٗفٚ ،   344:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  يؼق٘ب شامر ردَٔ   - 4

اىراجر ى٘فاج 2510/3/11 تراريخ 1556 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو  

 ذٌ  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105312 ذاريخ ٗفٚ ،   1650:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  ٍ٘ضٚ ضيذ ٍثارك ػسيسٓ   - 5

اىراجر ى٘فاج 2510/3/12 تراريخ 1552 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء  

  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105312 ذاريخ ٗفٚ ،   1134:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  ػيياُ ٍذَذ ػثذاىذَيذ فرذئ   - 6

اىْشاط الػرساه 2510/3/12 تراريخ 1554 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء ذٌ  

 ذٌ  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105312 ذاريخ ٗفٚ ،   2551:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  اهلل دخيو دخيو ٍذَ٘د   - 7

اىْشاط الػرساه 2510/3/12 تراريخ 1550 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء  

 ذٌ  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105322 ذاريخ ٗفٚ ،   2550:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  دطِ ػثَاُ أدَذ ػَرٗ   - 8

اىْشاط الػرساه 2510/3/22 تراريخ 1561 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء  

 ذٌ  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105322 ذاريخ ٗفٚ ،   1542:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  غساىٔ داٍذ اترإيٌ دطِ   - 9

اىْشاط الػرساه 2510/53/22 تراريخ 1565 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء  

 اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105324 ذاريخ ٗفٚ ،   2544:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  ادَذ رفاػٚ ػثذاىذَيذ ػيٚ   - 10

اىْشاط الػرساه 2510/3/24 تراريخ 1562 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء ذٌ   

 ذٌ  اىطجو شغة/ٍذ٘ ذٌ   25105331 ذاريخ ٗفٚ ،   2233:  ترقٌ قيذٓ ضثق  ،  فرد ذاجر  ،  ضييَاُ تريل داٍذ أضَاء   - 11

اىْشاط الػرساه 2510/3/31 تراريخ 1563 رقٌ ٍذ٘ تاٍر اىرجارٙ اىطجو اىغاء  

   ــــــــــــــــــــــ  

اىَاه رأش     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٗطف،  اىَاه رأش ذؼذيو ذٌ  25105311 ، ذاريخ ٗفي  2453 ترقٌ قيذٓ ضثق ،، فرد ذاجر  ػثذاىْثٚ شذاذٔ أدَذ ٍذَذ -  1

جْئ  255555.555، ٍاىٔ رأش ىيظثخ اىَاه رأش ذؼذيو:   اىرأشير   

 ٗطف،  اىَاه رأش ذؼذيو ذٌ  25105314 ، ذاريخ ٗفي  1253 ترقٌ قيذٓ ضثق ،، فرد ذاجر  ّظير طيية جَاه رٍٗاّٚ -  2

جْئ  155555.555، ٍاىٔ رأش ىيظثخ اىَاه رأش ذؼذيو:   اىرأشير   
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 ٗطف،  اىَاه رأش ذؼذيو ذٌ  25105331 ، ذاريخ ٗفي  2325 ترقٌ قيذٓ ضثق ،، فرد ذاجر  ادَذ ترترٙ داٍذ ىَياء -  3

جْئ  155555.555، ٍاىٔ رأش ىيظثخ اىَاه رأش ذؼذيو:   اىرأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىؼْ٘اُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اىؼْ٘اُ ذيوذؼ ذٌ 25105356 ذاريخ ٗفي 145    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ػ٘ع ٍظغفٚ ػرياُ ػرياُ ٍذَذ -  1

 ػرياُ ػرياُ ٗرثح/  تَيل اىقذيَح اىنٖرتاء ٍذغح تج٘ار - اىجٖاد شارع اىنائِ جسارج/  ّشاط ذاتغ فرع افرراح ،:   اىـرأشير ٗطف

2510/1/6 ٍِ اػرثارا  

،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105356 ذاريخ ٗفي 145    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ػ٘ع ٍظغفٚ ػرياُ ػرياُ ٍذَذ -  2

ػرياُ ػرياُ ٗرثح/  تَيل اىقذيَح اىنٖرتاء ٍذغح تج٘ار - اىجٖاد شارع ،:   اىـرأشير ٗطف   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105352 ذاريخ ٗفي 3144    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٍذَ٘د ػثذاىراضٚ ادَذ ػثاش -  3

 ضيذ/  تَيل اىؼث٘ر ٍطامِ 13 ػقار - اىجيش شارع اىنائِ تررٗىيح خذٍاخ ٍنرة/  ّشاط اخر رئيطٚ ٍذو افرراح ،:   اىـرأشير

الغير جْيٖا اىف ٍائٔ فقظ 155555 قذرٓ ٍاه تراش ٍذَذ ضؼيذ   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105352 ذاريخ ٗفي 3144    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٍذَ٘د ػثذاىراضٚ ادَذ ػثاش -  4

ٍذَذ ضؼيذ ضيذ/  تَيل اىؼث٘ر ٍطامِ  13  ػقار - اىجيش شارع ،:   اىـرأشير  

: اىـرأشير ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105311 ذاريخ ٗفي 3140    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ػيٚ ٍذَ٘د درتٚ ٍرٗٓ -  5

ات٘تنر ٍذَ٘د ف٘زئ/  تَيل اىنٖرتاء ٍذغح تج٘ار - اىجٖاد شارع ،     

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105312 ذاريخ ٗفي 2155    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٍطيٌ ادَذ دطيِ دطِ ادَذ -  6

ػيذ ادَذ ٍذَذ ٍذَذ/  تَيل غارب راش شرعح قطٌ تج٘ار - اىَذافِ شارع ،:   اىـرأشير   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105312 ذاريخ ٗفي 2155    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٍطيٌ ادَذ دطيِ دطِ ادَذ -  7

/  تَيل غارب راش شرعح قطٌ تج٘ار - اىَذافِ شارع اىنائِ ٗعؼَيح ف٘ه ٍغؼٌ/  ّشاط اخر رئيطٚ ٍذو افرراح ،:   اىـرأشير

الغير جْيٖا اىف فقظ 1555 قذرٓ ٍاه ٗتراش ػيذ ادَذ ٍذَذ ٍذَذ   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105313 ذاريخ ٗفي 3155    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، اترإيٌ تخاعرٓ ٍذَذ ّإذ -  8

ادَذ طذيق ٍذَذ ادَذ/  تَيل اىجيش شارع ،:   اىـرأشير   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105314 ذاريخ ٗفي 1255    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، اهلل دَد جاتر ٍذَذ ػاده -  9

قاضٌ ٍذَذ رٍضاُ/  تَيل 114 رقٌ ػقار - اىَخازُ ذقطيٌ شارع تجؼئ اىؼْ٘اُ ذؼذيو ،:   اىـرأشير   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105314 ذاريخ ٗفي 3151    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، خيف ٍذَذ ضؼيذ ضاٍٚ ٍذَذ -  10

ٍذَذ ضؼيذ ضيذ/  تَيل اىؼث٘ر ٍذرضح تج٘ار - اىجيش شارع ،:   اىـرأشير   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105314 ذاريخ ٗفي 1253    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ّظير طيية جَاه رٍٗاّٚ -  11

 اىَذييح اى٘دذج/  تَيل 42 رقٌ قغؼح - خ٘ردَٚ ٍْغقح اىنائِ ٍ٘تيييا ٍؼرع/  ّٗشاعٔ اخر رئيطٚ ٍذو افرراح ،:   اىـرأشير

الغير جْيٖا اىف ٗخَطُ٘ ٍائٔ فقظ 155555 قذرٓ ٍاه ٗتراش اىثغو/  ذجاريح ٗتطَح غارب راش ىَذيْح   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105314 ذاريخ ٗفي 1253    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ّظير طيية جَاه رٍٗاّٚ -  12

غارب راش ىَذيْح اىَذييح اى٘دذج/  تَيل 42 رقٌ قغؼح - خ٘ردَٚ ٍْغقح ،:   اىـرأشير   
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105325 ذاريخ ٗفي 1253    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ّظير طيية جَاه رٍٗاّٚ -  13

ّظير طيية جَاه رٍٗاّٚ/  ٍيل اىٚ اىَاىل اضٌ ذؼذيو ،:   اىـرأشير   

،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105321 ذاريخ ٗفي 3151    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ات٘اىذطِ ات٘تنر ػثذاىؼسيس اضَاء -  14

جاداىَ٘ىٚ ػثذاىردَِ ٍذَذ/  ٍيل اىٚ اىَاىل اضٌ ذؼذيو ،:   اىـرأشير ٗطف   

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105324 ذاريخ ٗفي 3152    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، خييفٔ ٍذَذ ادَذ فاعَٔ -  15

جاد ػثذاىردَِ ٍذَذ/  تَيل ػغير٘ ٍارمد ض٘تر تج٘ار - ضؼ٘د اىَيل شارع ،:   اىـرأشير   

،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105326 ذاريخ ٗفي 2520    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ذاىردَِػث ضْ٘ضٚ ٍذَذ جيٖاُ -  16

ػثذاىرديٌ ػثاش خاىذ/  تَيل ضؼ٘د اىَيل شارع تجؼئ اىؼْ٘اُ ذؼذيو ،:   اىـرأشير ٗطف   

 اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105322 ذاريخ ٗفي 3153    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، دطاّيِ ٗشٖرذٔ اترإيٌ ػثذاىؼاعٚ ٍرٗٓ -  17

َٕاً ٍذَذ ضؼذئ/  تَيل ضَر اىذمر٘رج طيذىيح اٍاً - 44 رقٌ ػقار - االذذاد شارع ،:   اىـرأشير ٗطف،    

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105322 ذاريخ ٗفي 2253    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ادَذ دفْٚ دردير ٍذَذ جَيئ -  18

ػثَاُ ٍذَذ رضا ادَذ/  تَيل اىؼث٘ر شارع - اى٘ادٙ ٍطامِ  ،:   اىـرأشير  

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105322 ذاريخ ٗفي 2253    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ادَذ دفْٚ دردير ٍذَذ جَيئ -  19

 ػثَاُ ٍذَذ رضا ادَذ/  تَيل اىؼث٘ر شارع - اى٘ادٙ ٍطامِ اىنائِ اعفاه ٍالتص/  ّشاط اخر رئيطٚ ٍذو افرراح ،:   اىـرأشير

ميذز اىراال/  ذجاريح ٗتطَح الغير جْيٖا االف خَطح فقظ 5555 قذرٓ ٍاه ٗتراش  

 ٗطف،  اىؼْ٘اُ ذؼذيو ذٌ 25105331 ذاريخ ٗفي 3154    ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، شذاخ شامر دييٌ شيرٙ -  20

يطٚ تاشا شْ٘دٓ ٗ يطٚ تاشا ٍيخائيو ٗػٌْٖ يؼق٘ب شامر ردَٔ ٗرثح/  تَيل اىطَيرٙ خيف - اىذريح شارع ،:   اىـرأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىْشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اىرأشير ٗطف،  اىْشاط ذؼذيو ذ25105356ٌ ذاريخ ٗفي 2245   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، شْ٘دٓ ػذىٚ ٗجئ ميرىص -  1

فرٗشاخٍٗ ٍراذة/  اىٚ اىْشاط ذؼذيو  

:  اىرأشير ٗطف،  اىْشاط ذؼذيو ذ25105356ٌ ذاريخ ٗفي 2626   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٕاشٌ جَييٚ ضيذ ٕاىٔ -  2

ضْذٗذشاخ تيغ/  تجؼئ اىْشاط ذؼذيو  

:  اىرأشير ٗطف،  اىْشاط ذؼذيو ذ25105313ٌ ذاريخ ٗفي 654   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٍسيذ ادَذ اىطيذ ٍظغفٚ -  3

يذٗٙ ّجارج ٗرشح/  تجؼئ اىْشاط ذؼذيو  

 ٗطف،  اىْشاط ذؼذيو ذ25105326ٌ ذاريخ ٗفي 2520   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ػثذاىردَِ ضْ٘ضٚ ٍذَذ جيٖاُ -  4

ٗثالجاخ غطاالخ غيار قغغ تيغ/  تجؼئ اىْشاط ذؼذيو:  اىرأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

اىشرمح ّ٘ع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105356ٌ ذاريخ ٗفي 145   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ػ٘ع ٍظغفٚ ػرياُ ػرياُ ٍذَذ -  1

خاص: اىرأشير ٗطف  

،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105311ٌ ذاريخ ٗفي 3144   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٍذَ٘د ػثذاىراضٚ ادَذ ػثاش -  2

خاص: اىرأشير ٗطف  

 ٗطف،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105311ٌ ذاريخ ٗفي 3140   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ػيٚ ٍذَ٘د درتٚ ٍرٗٓ -  3

خاص: اىرأشير  

 ٗطف،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105312ٌ ذاريخ ٗفي 2155   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ٍطيٌ ادَذ دطيِ دطِ ادَذ -  4

خاص: اىرأشير  

 ٗطف،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105313ٌ ذاريخ ٗفي 3155   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، اترإيٌ تخاعرٓ ٍذَذ ّإذ -  5

خاص: اىرأشير  

 ٗطف،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105314ٌ ذاريخ ٗفي 3151   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، خيف ٍذَذ ضؼيذ ضاٍٚ ٍذَذ -  6

خاص: اىرأشير  

 ٗطف،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105314ٌ ذاريخ ٗفي 1253   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ّظير طيية جَاه ّٚرٍٗا -  7

خاص: اىرأشير  

 ٗطف،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105324ٌ ذاريخ ٗفي 3152   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، خييفٔ ٍذَذ ادَذ فاعَٔ -  8

خاص: اىرأشير  

 ّ٘ع ذؼذيو ذ25105322ٌ ذاريخ ٗفي 3153   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، دطاّيِ ٗشٖرذٔ اترإيٌ ػثذاىؼاعٚ ٍرٗٓ -  9

خاص: اىرأشير ٗطف،  اىشرمح  

،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105322ٌ ذاريخ ٗفي 2253   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، ادَذ دفْٚ دردير ٍذَذ جَيئ -  10

خاص: اىرأشير ٗطف  

 ٗطف،  اىشرمح ّ٘ع ذؼذيو ذ25105331ٌ ذاريخ ٗفي 3154   ترقٌ قيذٓ ضثق  ، فرد ذاجر ، شذاخ شامر دييٌ شيرٙ -  11

خاص: اىرأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

اىقاّّ٘ي اىنياُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٗاىطَح االضٌ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تذ فاٍييٚ/  اىٚ اىرجاريح اىطَح ذؼذيو: اىٚ 2245 ترقٌ اىَقيذج اىشرمح اضٌ ترؼذيو اىرأشير ذ25105356ٌ:  ذاريخ فٚ  ،  -  1    

 ضرايو تيثٚ/  تجؼيٖا اىرجاريح اىطَح ذؼذيو: اىٚ 2045 ترقٌ اىَقيذج اىشرمح اضٌ ترؼذيو اىرأشير ذ25105314ٌ:  ذاريخ فٚ  ،  -  2

ضَايو اّذ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ت٘ضايذُٗ/  تجؼيٖا اىرجاريح اىطَح ذؼذيو: اىٚ 1225 ترقٌ اىَقيذج اىشرمح اضٌ ترؼذيو اىرأشير ذ25105325ٌ:  ذاريخ فٚ  ،  -  3

ٗاىثررٗىيح اىَالديح ىيخذٍاخ    

 م٘يِ/  تجؼيٖا اىرجاريح اىطَح ذؼذيو: اىٚ 2312 ترقٌ اىَقيذج اىشرمح اضٌ ترؼذيو اىرأشير ذ25105322ٌ:  ذاريخ فٚ  ،  -  4

اىذريَٚ ىيَالتص ُفاش٘    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اىؼق٘د  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدناً  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شرماخ اىرجارٙ اىطجو ذؼذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىشغة - اىَذ٘      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىَاه رأش      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

    اىؼْ٘اُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اىْشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٗىيغير اىشرمح ىظاىخ ضياراخ ٗطياّح خذٍح ٍرمس/  تجؼئ اىْشاط ذؼذيو  ذضاٍِ شرمح ، ٗشرمآ دفْٚ ادَذ جَاه/  شرمح -  1

ذضاٍِ شرمح:  اىرأشير ٗطف،  اىْشاط ذؼذيو ذ25105312ٌ ذاريخ ٗفي 3134   ترقٌ قيذٕا ضثق  ،  

   ترقٌ قيذٕا ضثق  ، ٗىيغير اىشرمح ىظاىخ ضياراخ ٗطياّح خذٍح ٍرمس/  تجؼئ اىْشاط ذؼذيو  ذضاٍِ شرمح ، الي٘جذ -  2

ذضاٍِ شرمح:  اىرأشير ٗطف،  اىْشاط ذؼذيو ذ25105312ٌ ذاريخ ٗفي 3134  

   ــــــــــــــــــــــ  

اىشرمح ّ٘ع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اىقاّّ٘ي اىنياُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٗاىطَح االضٌ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   اىؼق٘د   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ترقٌ    25105312:  ذاريخ ، ذضاٍِ شرمح ػْٔ ٍٗشٖر ٍيخض  ذضاٍِ شرمح  ٗشرمآ دفْٚ ادَذ جَاه/  شرمح -  1

3134 

3134   ترقٌ    25105312:  ذاريخ ، ذضاٍِ شرمح ػْٔ ٍٗشٖر ٍيخض  ذضاٍِ شرمح  الي٘جذ -  2  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدناً   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

662   ترقٌ    25105355:  ذاريخ ، 133  2510/52/13 - ج  دافظ ذذيف فايس ايَِ -  1  

664   ترقٌ    25105355:  ذاريخ ، 132  2510/52/23 - ج  ػجايثٚ تْياٍيِ اّظاف -  2  

1005   ترقٌ    25105356:  ذاريخ ، 134  2510/51/15 - ج  ادَذ ٍذَذ ػثذاىٖادٙ ادَذ -  3  

1452   ترقٌ    25105315:  ذاريخ ، 141  2512/54/12 - ج  جاد ٍذَذ ٍر٘ىٚ جاد ٕذئ -  4  

344   ترقٌ    25105311:  ذاريخ ، 144  2516/55/51 - ج  يؼق٘ب شامر ردَٔ -  5  

1216   ترقٌ    25105312:  ذاريخ ، 145  2512/11/24 - ج  ػاٍر ٍذَذ ادَذ فاعَٔ -  6  

1650   ترقٌ    25105312:  ذاريخ ، 140  2515/54/21 - ج  ٍ٘ضٚ ضيذ ٍثارك ػسيسٓ -  7  

1345   ترقٌ    25105314:  ذاريخ ، 154  2514/12/22 - ج  دطِ ضييٌ ٍذَذ اٍاه -  8  

1134   ترقٌ    25105312:  ذاريخ ، 156  2512/55/22 - ج  ػيياُ ٍذَذ ػثذاىذَيذ فرذئ -  9  

402   ترقٌ    25105325:  ذاريخ ، 164  2512/52/55 - ج  ػثَاُ دطِ ٍظغفٚ اٍاً -  10  

1402   ترقٌ    25105325:  ذاريخ ، 162  2514/54/15 - ج  تغذادٙ ادَذ ٍذَذ ديئَ -  11  

1304   ترقٌ    25105321:  ذاريخ ، 166  2514/51/15 - ج  ي٘ضف ات٘اىذطِ ػثذاىفراح ٍذَذ -  12  

1304   ترقٌ    25105321:  ذاريخ ، 162  2510/51/15 - ج  ي٘ضف ات٘اىذطِ ػثذاىفراح ٍذَذ -  13  

2502   ترقٌ    25105326:  ذاريخ ، 160  2514/11/10 - ج  ادَذ ٍذَذ ضؼذ ضٖاً -  14  

1323   ترقٌ    25105322:  ذاريخ ، 124  2514/11/12 - ج  اترإيٌ ػيٚ دطِ اىذيِ طالح -  15  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

1542   ترقٌ    25105322:  ذاريخ ، 121  2512/52/26 - ج  غساىٔ داٍذ اترإيٌ دطِ -  16  

1065   ترقٌ    25105331:  ذاريخ ، 124  2512/12/54 - ج  ٍذَذ ػثذاىَؼغٚ طالح شيَاء -  17  

1065   ترقٌ    25105331:  ذاريخ ، 120  2514/51/15 - ج  ٍذَذ ػثذاىَؼغٚ طالح شيَاء -  18  

   ــــــــــــــــــــــ  

شرماخ ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1353   ترقٌ    25105314:  ذاريخ ، 152  2514/56/16 - ج(   ٗشرمآ دطِ ضييٌ ادَذ)  دطِ ضييٌ اتْاء/  شرمح -  1  

   ترقٌ    25105314:  ذاريخ ، 152  2514/56/16 - ج  ٗشرمآ دطِ ضييٌ أدَذ/  شرمح تجؼئ اىرجارٙ األضٌ ذؼذيو -  2

1353 

1353   ترقٌ    25105314:  ذاريخ ، 152  2514/56/16 - ج(   ٗشرمآ دطِ ضييٌ ادَذ)  دطِ ضييٌ اتْاء/  شرمح -  3  

   ترقٌ    25105314:  ذاريخ ، 152  2514/56/16 - ج  ٗشرمآ دطِ ضييٌ أدَذ/  شرمح تجؼئ اىرجارٙ األضٌ ذؼذيو -  4

1353 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رِٕ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد تيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شرماخ رِٕ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شرماخ تيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

  


