
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفراد ليٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ضٛتر عٓ 3213 ترلُ 21101222 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِصطفٝ ِثارن عثذاٌعاطٝ ٔٙٝ -  1

ِصطفٝ ضيذ ِحّذ عارف/  تٍّه االًِ ٚحذج تجٛار -ٚحذج 55 اي ِطاوٓ:  تجٙح ، ِارود  

 اٚاٜ ذيه ِطعُ عٓ 3212 ترلُ 21101225 فٝ ليذ ، 2111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  احّذ ِحّٛد عثذاٌحك زيٕة -  2

احّذ ِحّذ ِحّٛد ٕ٘اء/  تٍّه ِٛضٝ/  د صيذٌيح تجٛار - االذحاد شارع 53 رلُ عمار - 122 ِطاوٓ:  تجٙح ،  

 ِىرثح عٓ 3211 ترلُ 21101212 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اٌعثإِٗ ِحّذ عٍٝ ِحّٛد ِٕاي -  3

احّذ عٍٝ عيذ اِاي/  تٍّه االًِ ٚحذج تجٛار - االراعح شارع:  تجٙح ، ٚخردٚاخ  

:  تجٙح ، جسارج عٓ 3100 ترلُ 21101215 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  ِحّذ ِحّذ ايٙاب احّذ -  4

دٔذراٜٚ اترا٘يُ/  تٍّه 50 عمار - ضعٛد اٌٍّه شارع  

 ، ٚتيرسا فطائر عٓ 3211 ترلُ 21101212 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  اٌطيذ عثذاٌفراح جاتر اٌطيذ -  5

رفاعٝ ِحّذ ضعيذ/  تٍّه 3 رلُ ِحً - االذحاد شارع:  تجٙح  

 دْٚ وافيٗ عٓ 3102 ترلُ 21101215 فٝ ليذ ، 55111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرد ذاجر ،  احّذ رشٛاْ ِصطفٝ ٘ثٗ -  6

عالَ يص حطٓ حٕاْ/  تٍّه االترذائيح اٌعثٛر ِذرضح تجٛار - اٌٛادٜ ِطاوٓ:  تجٙح ، االٔررٔد خذِاخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شرواخ يٛدل      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد اٌرجارٜ اٌطجً ذعذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطة - اٌّحٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغاء ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101211 ذاريخ ٚفٝ ،   1503:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  احّذ حفٕٝ ِحّذ ضيذ   - 1

إٌشاط العرساي 2110/2/1 تراريخ 1124 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً  

  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101214 ذاريخ ٚفٝ ،   111:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  عطيرٖ ِصطفٝ حجازٜ أحّذ   - 2

اٌرجارٜ إٌشاط العرساي 2110/2/4 تراريخ 1126 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء ذُ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101214 ذاريخ ٚفٝ ،   2521:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  حطيٓ حٍّٝ ِحّٛد أحّذ   - 3

إٌشاط العرساي 2110/2/4 تراريخ 1125 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء  

 شطة/ِحٛ ذُ   21101215 ذاريخ ٚفٝ ،   1522:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  اٌذيٓ عٍُ را٘يُات شعثاْ حّذٜ   - 4

إٌشاط العرساي 2110/2/5 تراريخ 1125 رلُ ِحٛ تاِر تاٌطٛيص اٌراتع ٚاٌفرع اٌرئيطٝ ٌٍّروس اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء ذُ  اٌطجً  

 اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101215 ذاريخ ٚفٝ ،   2402:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ٔاصر عثذاهلل ِحّذ جالء ثٛيثٗ   - 5

 اتٛاٌحّذ ِحّٛد/  تٍّه 32 رلُ عمار -اٌحريح شارع فٝ اٌىائٓ ٌٗ اٌراتع ٚاٌفرع اٌرئيطٝ ٌٍّروس اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء ذُ 

إٌشاط العرساي 2110/2/15 تراريخ 1120 رلُ ِحٛ تاِر عثذاٌّطٍة  . 

 اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101215 ذاريخ ٚفٝ ،   2402:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ٔاصر عثذاهلل ِحّذ جالء ثٛيثٗ   - 6

إٌشاط العرساي 2110/2/15 تراريخ 1120 رلُ ِحٛ تاِر ٌٗ اٌراتع ٚاٌفرع اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء ذُ   . 

 اٌغاء ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101215 ذاريخ ٚفٝ ،   1151:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  عثيذ ادَ احّذ ِٕٝ   - 7

اٌرجارٜ إٌشاط العرساي 2110/2/15 تراريخ 1122 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً  . 

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101210 ذاريخ ٚفٝ ،   21:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  خٍيفٗ ٘الٌٝ عثذاٌحّيذ زيٕة   - 8

 صالح/  تٍّه 1 رلُ ِحً 136 رلُ عمار - االراعح شارع اٌىائٓ االخر اٌرئيطٝ ٚاٌّحً اٌرئيطٝ ٌٍّحً اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء

إٌشاط العرساي 2110/2/10 تراريخ 1101 رلُ ِحٛ تاِر رفاعٝ عثذاٌحّيذ  . 

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101210 ذاريخ ٚفٝ ،   21:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  خٍيفٗ ٘الٌٝ عثذاٌحّيذ زيٕة   - 9

إٌشاط العرساي 2110/2/10 تراريخ 1101 رلُ ِحٛ تاِر االخر اٌرئيطٝ ٚاٌّحً اٌرئيطٝ ٌٍّحً اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء  . 

 اٌغاء ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101221 ذاريخ ٚفٝ ،   052:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ضيذ رِضاْ ضيذ ٔثيً   - 10

إٌشاط العرساي 2110/2/21 تراريخ 1102 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً  . 

  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101222 ذاريخ ٚفٝ ،   2554:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  إترا٘يُ ضٍيّاْ عفيفٝ عٍٝ   - 11

إٌشاط العرساي 2110/2/22 تراريخ 1104 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء ذُ  . 

 اٌغاء ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101222 ذاريخ ٚفٝ ،   1326:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  عطيٗ ضٍيّاْ اِاي   - 12

إٌشاط العرساي 2110/2/22 تراريخ 1103 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً  . 

 اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101225 ذاريخ ٚفٝ ،   1025:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ِحّذ عثذاهلل ٔصارٜ فاطّٗ   - 13

2110/2/25 تراريخ 364 رلُ ذاشير تّٛجة االخر اٌرئيطٝ اٌّحً اٌغاء ذُ   

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101225 ذاريخ ٚفٝ ،   115:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  اترا٘يُ حطٕيٓ خٍف احّذ   - 14

إٌشاط العرساي 2110/2/25 تراريخ 1105 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101222 ذاريخ ٚفٝ ،   1515:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  حطيٓ ِحّذ يٛضف اِاي   - 15

إٌشاط العرساي 2110/2/22 تراريخ 1106 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء  . 

  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101222 ذاريخ ٚفٝ ،   2313:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ضٍيّاْ ِثارن جاتر فٛزيٗ   - 16

إٌشاط العرساي 2110/2/22 تراريخ 1105 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء ذُ  . 

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101222 ذاريخ ٚفٝ ،   2112:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  عٍٝ حفٕٝ ِحّٛد رشا   - 17

إٌشاط العرساي 2110/2/22 تراريخ 1102 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء  . 

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101220 ذاريخ ٚفٝ ،   1405:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  ِحّٛد احّذ ضيذ احّذ   - 18

إٌشاط العرساي 2110/2/20 تراريخ 1100 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء  . 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذُ  اٌطجً شطة/ِحٛ ذُ   21101220 ذاريخ ٚفٝ ،   2121:  ترلُ ليذٖ ضثك  ،  فرد ذاجر  ،  عراتٝ احّذ جّاي ذغريذ   - 19

إٌشاط العرساي 2110/2/20 تراريخ 1111 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً اٌغاء  . 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي رأش     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـرأشير ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101215 ذاريخ ٚفي 3100    ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِحّذ ِحّذ ايٙاب احّذ -  1

دٔذراٜٚ اترا٘يُ/  تٍّه 50 عمار - ضعٛد اٌٍّه شارع ،     

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101215 ذاريخ ٚفي 3102    ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، احّذ رشٛاْ ِصطفٝ ٘ثٗ -  2

عالَ يص حطٓ حٕاْ/  تٍّه االترذائيح اٌعثٛر ِذرضح تجٛار - اٌٛادٜ ِطاوٓ ،:   اٌـرأشير   

: اٌـرأشير ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101215 ذاريخ ٚفي 1523    ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اضّاعيً خٍيً ضيذ اضالَ -  3

عثذاٌفراح عثذاهلل ِحّٛد/  تٍّه غارب راش ِرٚر خٍف - 253 رلُ عمار تجعٍٗ اٌعٕٛاْ ذعذيً ،     

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101212 ذاريخ ٚفي 3211    ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اٌعثإِٗ ِحّذ عٍٝ ِحّٛد ِٕاي -  4

احّذ عٍٝ عيذ اِاي/  تٍّه االًِ ٚحذج تجٛار - االراعح شارع ،:   اٌـرأشير   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101212 ذاريخ ٚفي 3211    ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اٌطيذ عثذاٌفراح جاتر اٌطيذ -  5

رفاعٝ ِحّذ ضعيذ/  تٍّه 3 رلُ ِحً - االذحاد شارع ،:   اٌـرأشير   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101225 ذاريخ ٚفي 1025    ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِحّذ عثذاهلل ٔصارٜ فاطّٗ -  6

 اضّان تيع/  ٔشاط ِصطفٝ شحاخ صثاح/  تٍّه االراعح شارع - 63 رلُ عمار اٌىائٓ االخر اٌرئيطٝ اٌّحً اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأشير

2110/2/25 تراريخ  

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101225 ذاريخ ٚفي 3212    ترلُ ليذٖ ثكض  ، فرد ذاجر ، احّذ ِحّٛد عثذاٌحك زيٕة -  7

احّذ ِحّذ ِحّٛد ٕ٘اء/  تٍّه ِٛضٝ/  د صيذٌيح تجٛار - االذحاد شارع 53 رلُ عمار - 122 ِطاوٓ ،:   اٌـرأشير   

 ٚصف،  اٌعٕٛاْ ذعذيً ذُ 21101222 ذاريخ ٚفي 3213    ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِصطفٝ ِثارن عثذاٌعاطٝ ٔٙٝ -  8

ِصطفٝ ضيذ ِحّذ عارف/  تٍّه االًِ ٚحذج تجٛار -ٚحذج 55 اي ِطاوٓ ،:   اٌـرأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌشروح ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذعذيً ذ21101215ُ ذاريخ ٚفي 3102   ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، احّذ رشٛاْ ِصطفٝ ٘ثٗ -  1

خاص: اٌرأشير  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذعذيً ذ21101215ُ ذاريخ ٚفي 3100   ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِحّذ ِحّذ ايٙاب احّذ -  2

خاص: اٌرأشير  

،  اٌشروح ٔٛع ذعذيً ذ21101212ُ ذاريخ ٚفي 3211   ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اٌعثإِٗ ِحّذ عٍٝ ِحّٛد ِٕاي -  3

خاص: اٌرأشير ٚصف  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذعذيً ذ21101212ُ ذاريخ ٚفي 3211   ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، اٌطيذ عثذاٌفراح جاتر اٌطيذ -  4

خاص: اٌرأشير  

 ٚصف،  اٌشروح ٔٛع ذعذيً ذ21101225ُ ذاريخ ٚفي 3212   ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، احّذ ِحّٛد عثذاٌحك زيٕة -  5

خاص: اٌرأشير  

،  اٌشروح ٔٛع ذعذيً ذ21101222ُ ذاريخ ٚفي 3213   ترلُ ليذٖ ضثك  ، فرد ذاجر ، ِصطفٝ ِثارن عثذاٌعاطٝ ٔٙٝ -  6

خاص: اٌرأشير ٚصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ     

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّح االضُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شرواخ اٌرجارٜ اٌطجً ذعذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطة - اٌّحٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ   21101212 ذاريخ ٚفٝ ،   2611:  ترلُ اليذ٘ ضثك  ذضآِ شروح ،  شريىٗ ٚ اٌصغير ضٍيُ ِحّذ رائذ/  شروح   - 1

 ذٛثيك فرع ِىرة 2110/5/25 تراريخ أ4351 رلُ ذصذيك تّحضر عٍيٗ اٌّصذق اٌشروح فطخ عمذ تّٛجة  اٌطجً شطة/ِحٛ

إٌشاط العرساي 2110/2/12 تراريخ 1101 رلُ ِحٛ تاِر اٌرجارٜ اٌطجً ٚاٌغاء ٔٙائيا ٚحٍٙا اٌشروح فطخ ذُ اٌغردلح ضٛاحٝ  . 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي رأش      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌعٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 َ.  ج داخً تاٌطياراخ ٚٔمً عِّٛيح ذٛريذاخ/  ٔشاط اضافح  تطيطح ذٛصيح ، عثذاٌرحّٓ حطيٓ ضيذ/  اٌّرحَٛ ٚرثح شروح -  1

 ذ21101225ُ ذاريخ ٚفي 1223   ترلُ ليذ٘ا ضثك  ، تٗ اٌّطّٛح حذٚد ٚفٝ اٌطياحح ٌٛزارج ذخضع اٌرٝ االٔشطح ٚدْٚ ع.

تطيطح ذٛصيح:  اٌرأشير ٚصف،  إٌشاط ذعذيً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشروح ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌطّح االضُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ِٕفرديٓ اٚ ِجرّعيٓ ٚاٌرٛليع االدارج حك ٌُٙ  ِرضآِ ٚشريه ِذير  تطيطح ذٛصيح  عثذاٌرحّٓ حطيٓ ضيذ ٛاٌحجاجات -  1

1223   ترلُ    21101225:  ذاريخ ، ٚاٌّخرصح اٌحىِٛيح ٚاٌجٙاخ اٌثٕٛن اِاَ ٚاٌرّثيً اٌشروح اغراض حذٚد  

 فٝ ِٕفرديٓ اٚ ِجرّعيٓ ٚاٌرٛليع االدارج حك ٌُٙ  ِرضآِ ٚشريه ِذير  تطيطح ذٛصيح  عثذاٌرحّٓ حطيٓ ضيذ  يٛضف -  2

1223   ترلُ    21101225:  ذاريخ ، ٚاٌّخرصح اٌحىِٛيح ٚاٌجٙاخ اٌثٕٛن اِاَ ٚاٌرّثيً اٌشروح اغراض حذٚد  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

511   ترلُ    21101211:  ذاريخ ، 344  2110/16/12 - ج  خٍيً اِيٓ احّذ عٍٝ -  1  

2130   ترلُ    21101211:  ذاريخ ، 345  2112/15/21 - ج  عٍٝ ِصطفٝ احّذ عرفٗ -  2  

111   ترلُ    21101214:  ذاريخ ، 346  2110/13/16 - ج  عطيرٖ ِصطفٝ حجازٜ أحّذ -  3  

1242   ترلُ    21101216:  ذاريخ ، 345  2112/11/10 - ج  ِذٔٝ ِحّذ ِحّذ عصاَ -  4  

1422   ترلُ    21101215:  ذاريخ ، 352  2110/12/12 - ج  حطأيٓ لاضُ ِحّذ رِضاْ -  5  

050   ترلُ    21101210:  ذاريخ ، 355  2110/14/13 - ج  ِصطفٝ احّذ عثذاهلل ِٕٝ -  6  

052   ترلُ    21101221:  ذاريخ ، 356  2116/16/11 - ج  ضيذ رِضاْ ضيذ ٔثيً -  7  

2102   ترلُ    21101221:  ذاريخ ، 355  2110/15/12 - ج  ضالِٗ ذٛفيك فؤاد شيّاء -  8  

1326   ترلُ    21101222:  ذاريخ ، 352  2113/12/16 - ج  عطيٗ ضٍيّاْ اِاي -  9  

1326   ترلُ    21101222:  ذاريخ ، 350  2112/12/16 - ج  عطيٗ ضٍيّاْ اِاي -  10  

2112   ترلُ    21101225:  ذاريخ ، 362  2112/14/12 - ج  عٍٝ حفٕٝ ِحّٛد رشا -  11  

601   ترلُ    21101225:  ذاريخ ، 361  2110/14/25 - ج  حاِذ حطيٓ ّذاح ِحّذ -  12  

115   ترلُ    21101225:  ذاريخ ، 365  2110/14/15 - ج  اترا٘يُ حطٕيٓ خٍف احّذ -  13  

115   ترلُ    21101225:  ذاريخ ، 366  2114/14/15 - ج  اترا٘يُ حطٕيٓ خٍف احّذ -  14  

115   ترلُ    21101225:  ذاريخ ، 365  2110/14/15 - ج  اترا٘يُ حطٕيٓ خٍف احّذ -  15  

134   ترلُ    21101222:  ذاريخ ، 351  2110/16/12 - ج  حّذ ِحّذ ِحّذ عثذإٌاصر جّاي -  16  

1515   ترلُ    21101222:  ذاريخ ، 362  2116/11/23 - ج  حطيٓ ِحّذ يٛضف اِاي -  17  

2251   ترلُ    21101222:  ذاريخ ، 351  2110/12/31 - ج  فِٝصط ضعيذ جّاي ٘اٌٗ -  18  

2256   ترلُ    21101220:  ذاريخ ، 355  2110/10/13 - ج  احّذ ِصطفٝ ضعذ إيّاْ -  19  

2121   ترلُ    21101220:  ذاريخ ، 356  2112/12/22 - ج  عراتٝ احّذ جّاي ذغريذ -  20  

1405   ترلُ    21101220:  ذاريخ ، 352  2114/12/22 - ج  ِحّٛد احّذ ضيذ احّذ -  21  

1405   ترلُ    21101220:  ذاريخ ، 353  2110/12/22 - ج  ِحّٛد احّذ ضيذ احّذ -  22  

20   ترلُ    21101220:  ذاريخ ، 354  2112/15/12 - ج  أحّذ عثيذ أحّذ ٔاصر -  23  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

شرواخ ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد تيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شرواخ ر٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شرواخ تيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


