
 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

 ٠ٕب٠و ّٙو ٍٛ٘بط عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت

 

 اٌفٙوً* 

 ّٚووبد. أفواك ل١ٛك -1

 : كاافو اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد -2

 . اٌّؾٛ ٚاٌْٞت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْا٦ٌٕٛا 

 . ٛإٌْب 
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   أفواك ل١ٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٝ ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ -  1

 فقوٜ ؽالٖٚ ْٔبد/ ثٍّه اٌوفب٥ٝ َِغل ثغٛاه ِجبهن ؽٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 95::6

 ؽالٖٚ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٝ ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ -  2

 ٖٚٔوٜ ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ/ ثٍّه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 95::6

 ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ ؽالٖٚ فقوٜ

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي ه٠بٗ هاف٤ -  3

 ٥جلا٦ٌي٠ي ه٠بٗ ِؾّل ثٍّه ثؾجؼ ٦ُِٞ اِبَ اٌْو٠ف ثوط ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، عياهح ٥ٓ 93255

 اٍّب١٥ً

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ١ٍٍّبْ عّبي ١ٍّؾٗ -  4

/ ثٍّه عجو ٚا١ٌْـ ِيارٗ اٌْجبة ِووي ثغٛاه إٌبكٜ ّبه٣( 2)هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ا٥الف ث٤١ ٥ٓ 93264

 ٥وفبْ ِؾّل ٥وفبْ

 93298 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جبً اؽّل ٥جبً -  5

 اؽّل ٥جبً اؽّل/ ثٍّه ٥جبً ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ

 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٍٛز١ذ ِؾّٛك إٌٖو ١ٍف ِّلٚػ َّٔٗ -  6

 ِّلٚػ ١ٍف ٍِه اٌّوٚه لجٍٝ ّبه16٣:  ثغٙخ ، ٚرْؾ١ُ ى٠ٛد رغ١١و ِؾً ٥ٓ 93451 ثولُ 251:5125

 ِؾّٛك إٌٖو ١ٍف

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً اؽّل ٘بُّ ٦ِوٚف -  8

 ثجٕلاه اٌزٛاة َِغل ثغٛاه اٌْقبة رو٥ٗ اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ) ِبهوذ ٘بث١و ٥ٓ 93454

 ١ّقْٛ اٍّب١٥ً اؽّل ٘بُّ ثٍّه اٌىوِب١ٔٗ

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽلاك ؽَٓ ٥جلاٌواىق وو٠ُ -  9

 ؽلاك ؽَٓ ٥جلاٌواىق عّبي ثلٍِِٕٛه اٌضٛهٖ ّبه٣ كِٕٛ:  ثغٙخ ، ا٥الف ث٤١ ٥ٓ 93323

 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلا٦ٌبي مووٜ ٥جلا٦ٌبي -  :

 ا٦ٌَبووٖ ثٕغ٤ اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه اٌمو٥بْ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ 93425 ثولُ 251:5125

 ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلا٦ٌبي مووٜ ِؾّل ثٍّه ثبٌمو٥بْ

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٍبِٝ اك٠ت ١وألاِ -  15

 فٍف ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ ِٓ ٔٛهاالٍالَ ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌبد ٚاوََٛاهاد ٝج١ٗ َِزٍيِبد ٥ٓ 62251

 عٕلٜ ٥جلٖ عٕلٜ و١ًّ ثٍّه اٌّىفٛف١ٓ ِلهٍٗ

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٍبِٝ اك٠ت ١ِوألا -  11

 ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚأٌغٝ ١ٌٍٖل١ٌخ فو٣ ٌٙب وبْ:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌبد ٚاوََٛاهاد ٝج١ٗ َِزٍيِبد ٥ٓ 62251

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٍبِٝ اك٠ت ١ِوألا -  12

 ّبه٣ ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ  افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌبد ٚاوََٛاهاد ٝج١ٗ َِزٍيِبد ٥ٓ 62251

 ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ْٚٔبٝٗ ٥جلٖ ؽَٕٝ ِؾّل ٍِه اٌَبكاد أٔٛه ّبه٣ ِٓ االٍالَ ٔٛه

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ا٠ّٓ -  13

 ِؾّل اؽّل/ ثٍّه االى٘وٜ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93433

 ِؾّٛك ؽ١َٓ

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّب٠ٗ ِؾّل هفب٥ٝ ِٖٞفٝ -  14

 ٠َزٍيَ ِب ٥لا ف١ّب(  ) إٍّذ - ٝٛة - هٍِٗ -ىٌٜ -٥ّبٌٗ)  ٥بِٗ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93442

 كٍٛلٝ ؽّب٠ٗ ِؾّل هفب٥ٝ/ ثٍّه اٌج١ذ اي َِغل ثغٛاه ١٢ٔف ٥يثٗ اٌَّٞب:  ثغٙخ ،(  ا١ِٕٗ ِٛافمبد
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 251:5121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ؽّلاْ ٥جلاٌوؽ١ُ -  15

 اثوا١ُ٘ ٥جلا١٢٦ٌُ ؽّلاْ ٥جلاٌمبكه/ ثٍّه ِٕٖٛه ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93441 ثولُ

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌىو٠ُ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل -  16

 اٌغوث١ٗ ثبٌيٚن اٌيٚن ثّلفً ٥بّٛه وٛثوٜ ثغٛاه اٌيٚن:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93325
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 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جبً عبك ٥جبً -  18

 ِؾّل ٥جبً عبك ؽ١َٓ ٍِه وّبٌٝ ثٕغ٤ اٌَّبوٗ ّبه٣ اٌْول١ٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ٥ٓ 93328

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌالٖ صبثذ ِؾّل ١ٌّبء -  19
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 ثولُ ِم١ل عوعب ثغوة اٌٖٕب١٥ٗ ثبٌّٕٞمٗ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ،( غلائٝ آِ) ثمبٌٗ ٥ٓ 93339

 ِٓ ِؾٛ ثٍٞت ٥ٍٝ ثٕبء:/1/:251 ثزبه٠ـ 45:25ِؾٛ ثولُ ّٞت اٌمب٘وٖ اٍزضّبه ٍغً ِىزت58489

 اٌمب٘وح اٍزضّبه رغبه ٍغً ِىزت

 251:5114 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌفبه اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  25

 اٍّب١٥ً ٥لٔبْ ٍِه ؽل٠ٜٛ اثٛ وٛثوٜ ثغٛاه اٌوّب٠لٖ ا١َ٦ٌواد:  ثغٙخ ، ؽلاكٖ ٚهّٗ ٥ٓ 93353 ثولُ

 ِؾّل ِؾّل

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ّٛلٝ عوعٌ ِٕبي -  21

 ثٍّه ثبٌَّٞب ١٢ٔف ث٦يثٗ عوعٌ ِبه و١َٕٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ر١ٍٖؼ ٚهّٗ ٥ٓ 93485

 عٕلٜ ٔبّل عوعٌ عبو١ٍٓ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ وبًِ ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  22

 ِؾّل ا١ٌَل اؽّل/ ثٍّه ثبرب فٍف اٌم١َبه٠ٗ ه١ّل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ٥ٓ 93245

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فبٝو ٥جلاٌّٛعٛك عّبي -  23

 ٥جلاٌّٛعٛك عّبي اثوا١ُ٘ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌٙغبهٍخ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 93258

 فبٝو

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 4555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ٍٝ ِؾّل رمٜٛ -  24

 ع١ٙبْ ثٍّه اٌمٚبٖ ثوط وجبهٜ اٌضالس ؽّبكٜ ٔغ٤ ٝو٠ك ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 93295

 ِؾّٛك اؽّل ٕجوٜ

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ِؾّل ٕل٠ك ٥ّٖذ -  25

 ٕل٠ك ؽَٓ/ ثٍّه اٌْجبة ِووي ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد ث٤١ ٦ِوٗ ٥ٓ 93353

 ٥ضّبْ ِؾّل

 251:5115 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىبهًٚ ٕجؾٝ هف٦ذ اٌجلهٜ -  26

 هف٦ذ ثٍّه اٌّوٚه ثؾوٜ اٌوٜ ِقبىْ فٍف اٌضالص١ٓ ؽٛٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ :9336 ثولُ

 اٍىبهًٚ ٕجؾٝ

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٞب٣ٚ ِؾّل ا١ٌَل ٔلٜ -  28

 ِؾّٛك ٥ّبكاٌل٠ٓ ِؾّل ثٍّه ٚاٌز١ٍ٦ُ اٌزوث١ٗ اكاهح ثغٛاه زؾو٠واٌ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِىزج١ٗ اكٚاد ٥ٓ 93453

 ٥جلاٌىو٠ُ

 251:5125 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّب١٘ٓ ٠ٍٛف ثلٜٚ ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  29

 اٌمٞت ّبه٣ ِٓ اٌْٛٔٗ ّبه٣ اٌىجوٜ ٍٛ٘بط ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 93416 ثولُ

 ثلٜٚ هِٚبْ ١ّقْٛ ٍِه

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ِؾّل ١ٍّؾٗ -  :2

 ٍّجٝ ِؾّل إٌٍَٛٝ اٌل٠ٓ عّبي/ ثٍّه ك٥ج١ٌ ّبه٣ ِٓ ٍٚبف ّبه٣:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 93425

 251:5121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّؾَٓ اثٛاٌّىبهَ اٌجلهٜ اٍالَ -  35

 ٍِه ثبٌج١ٍٕب اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ َِبوٓ اٌَّٞب اٍٛاْ ِٖو ٝو٠ك:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ :9343 ثولُ

 اثٛاٌّىبهَ اٌجلهٜ ٥جلاٌّؾَٓ
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 صبثذ ؽ١َٕٓ اؽّل ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌمبٙٝ ّبه٣:  ثغٙخ ، الّْٗ ث٤١ ٥ٓ 93548

 251:5131 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌالٖ ِقٍٛف ٥جلاٌوؽ١ُ -  32

 ِؾّٛك ا١ٌَل عّبي ٍِه ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد رغبهٖ ٥ٓ 93551 ثولُ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  33

 ؽبِل ٥بٝف ٍِه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ اٌجمبٌٗ ٌج٤ ِقيْ ٥ٓ 6:166

 اثٛاٌؾَٓ ِؾّٛك

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  34

 هعت اؽّل ٍِه اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثؾوٜ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ اٌجمبٌٗ ٌج٤ ِقيْ ٥ٓ 6:166

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ ّ٘بَ ِؾّل

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  35

 اٌجمبٌٗ ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ اٌجمبٌٗ ٌج٤ ِقيْ ٥ٓ 6:166

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  36

 اٌغٝ اٌجمبٌٗ ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ اٌجمبٌٗ ٌج٤ ِقيْ ٥ٓ 6:166

 ٌالٍزغٕبء

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ هٙٛاْ ؽغبط ١ّّبء -  38

 ِإِٓ/ ثٍّه اٌغٕٛة لٞب٣ ثغٛاه اٌفإاك٠ٗ اٌزو٥ٗ ّبه٣( 8)هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93265

 هٙٛاْ ٥ٍٝ

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ٌِٗب هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ٌَل ٕفبء -  39

 ٍِٛٝ ٥ٍٝ ِؾّل ٍبِؼ ٍِه اٌج١جَٝ ٤ِٕٖ اِبَ االٍزبك ّوق ::  ثغٙخ ، ِقجٛىاد ث٤١ ٥ٓ 93311

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥جلاٌٙبكٜ ؽَٓ ٥ّو -  :3

 ٥جلاٌٙبكٜ ؽَٓ/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط ٝو٠ك إٌغبه ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93318

 ِؾّٛك ِؾّٛك

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ هٙٛاْ ا١ٌَل ٍؾو -  45

 ِؾوى ٍِه إٌَغك ثٕغ٤ عجو٠ً اثٛ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌقالف١ٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93329

 ٥ضّبْ ٍبٌُ ٦ّجبْ

 251:5115 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَل ٥جلاٌَالَ ا٦ٌوثٝ ِل٠ؾٗ -  41

 ٍِه اٌمبٙٝ َِغل ثغٛاه اٌىج١و اٌغب٤ِ ّبه٣ ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، غلائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ ر٦جئٗ ٥ٓ 93361 ثولُ

 ٥جلا٦ٌي٠ي اٌل٠ت اٌمبٙٝ

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ رٛف١ك ِٖٞفٝ ِوفذ -  42

 ِؾّل أٛه ِؾّٛك/ ثٍّه ٦ٍلاهلل لو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 91251

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ رٛف١ك ِٖٞفٝ ِوفذ -  43

 ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌي٘واء ّبه٣( 25) االٌٝ اٌّقجي ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 91251

 ِفوّٚبد ْٚٔبٝٗ ٥جلاهلل

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف ٔج١ً ٚفبء -  44

 عّبي ٍِه ثَٛ٘بط اكفب ِٛلف اِبَ اثٛاٌفًٚ ىا٠ٚٗ اِبَ ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93486

 ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ِؾّل ؽ١َٓ هٚٗ -  45

 ثٍّه فزؾٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ :9323

 اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  46

 ٥جلاٌّٛعٛك ِؾّٛك ِؾّل ثٍّه اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣:  ثغٙخ ، رٛن رٛن غ١به ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ 93244

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اٌل٠ت ٔو١ِٓ -  48

 ِؾّل اثٛى٠ل ى٠ٕت/ ثٍّه لجٍٝ اٌَبؽً ٥ّواْ اٚالك ٔغ٤:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93248



 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

 93266 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل -  49

 ٍٍٞبْ ِؾّل اؽّل ِؾّل ثٍّه ا٦ٌّلٖ عبك ثٕي٠ٕٗ ثغٛاه اٌىٛاًِ ِلفً ا٦ٌٍٖب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ِغٍَٗ ٥ٓ

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٕبٌؼ ِؾّٛك -  :4

 ثٍّه ٥ّو/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ِىوَ ٥ّو ّبه3٣:  ثغٙخ ، فمٜ اٌٞج١ٗ اٌى١ّ١بئ١ٗ ٌٍزؾب١ًٌ ٦ًِّ ٥ٓ 93268

 اٍّب١٥ً اؽّل عجو٠ً

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٝ ا١ٌَل ٔبٕو ا١ٌَل -  55

 اٌؾو٠ٗ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌّْزً ّبه٣( 3) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي ٚث٤١ ر١ٍٖؼ ٚهّٗ ٥ٓ 93282

 ٥ٍٝ ِؾّل ا١ٌَل/ ثٍّه اٌٍَقبٔٗ ثؾوٜ

 251:5156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕمو٠ًٛ ّىوٜ ٦ِٛٗ عوعٌ -  51

 ّىوٜ ٦ِٛٗ ٍِه اٌغال١ٌٗ َِغل ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ 93292 ثولُ

 ِٕمو٠ًٛ

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ا١ِٓ فٍف ؽّبكٖ -  52

 ا١ِٓ فٍف ١ٍ٥ٛ/ ثٍّه اٌجقب٠زٗ اثٛاٌؾّل ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93296

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ؽّبكٖ ٕالػ ِؾّل -  53

/ ثٍّه ِجبهن ثؾٝ إٌّْبٜٚ ٕل٠ك ِؾّل َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ٍبفٕٗ ٚعجبد ٚث٤١ رغ١ٙي ٥ٓ 93352

 اٍّب١٥ً ؽّلاْ ؽبِل

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد رٛف١ك عبكاٌىو٠ُ ِؾّٛك -  54

 ٘بهْٚ اٍبِٗ/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّيكٌفٗ ّبه٣( 93) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ث٤١ ٥ٓ 88154

 هفب٥ٝ

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد رٛف١ك عبكاٌىو٠ُ ِؾّٛك -  55

 ّبه٣ اٌْو٠ف ؽٍّٝ اؽّل ثجوط( 15) هلُ ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ث٤١ ٥ٓ 88154

 (ا١ٌَبؽٗ ا٥ّبي ٥لا ِب)  كاف١ٍٗ ٚهؽالد ٔمً ِىزت  ْٚٔبٝٗ ف١ٚو ِو٥ٝ ِؾّل ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك اؽّل ٥ب٠لٖ -  56

 ؽبهً ِؾّل ٔبكٜ ٍِه االثزلائ١ٗ ثؾوٜ ِلهٍٗ اِبَ ثؾوٜ اٌَبؽً:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 933:3

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ثلق اؽّل -  58

/ ثٍّه اثٛاٌق١و ثٕغ٤ ٠ٍٛف اٌؾبط وٛثوٜ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وح:  ثغٙخ ، فوكٖ ث٤١ ِقيْ ٥ٓ 93432

 ِؾّل ِؾّل ثلق ِؾّل

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  59

 ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ِٓ ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣:  ثغٙخ ، ّٕٜ ث٤١ ٥ٓ 93423

 اؽن٠ٗ ِؾً ِؾّل ِؾّٛك

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  :5

 ٍِه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ِٓ ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣ 2هلُ ِؾً:  ثغٙخ ، ّٕٜ ث٤١ ٥ٓ 93423

 ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبك ٥ٍٝ ِؾّل ِجوٚن -  65

 ا٦ٌّوا١ٔٗ اٌّغز٦ّبد ١٘ئٗ ثٍّه ىْاٌّقب ثّٕٞمٗ(:8) هلُ ل٦ٞٗ:  ثغٙخ ، غلائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ِقيْ ٥ٓ 93238

 اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٔبٕؼ اؽّل اّوف -  61

 ٖٔبه ِؾّل ّؾبرٗ فوط ٍِه اثٛك٘ت ٥واثٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ث٤١ ٦ِوٗ ٥ٓ 93324

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽفٕٝ ٥بٝف ِؾّل -  62

 ٥جلا٦ٌُّٕ اؽّل ِؾّل ٍِه ثبٌغٛىٖ اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبه٣:  ثغٙخ ، عب٘يح ٚعجبد رمل٠ُ ٥ٓ 93335

 93346 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ربِو فب٠ي ٕ٘بء -  63

 عبكاٌوة ١٦ُٔ ِب٘و ٍِه اٌٍّىٗ ١ٍوا١ِه ٦ِوٗ ثغٛاه اٌؾًّ ٔغ٤ ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، ٥وثٝ روىٜ ٥ٓ

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِٕٙٝ ٥جلاٌالٖ اؽّل -  64

 ّؾبرٗ ِٕٙٝ ٥جلاٌالٖ ٍِه اٌؾٛاٍٚٗ ٔغ٤ اثٛك٘ت ٥واثٗ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ٥ٓ 93364



 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

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ِؾّل فإاك ١ّو٠ٓ -  65

 اٌؾ١َٕٝ ٍِه اٌل٠ٓ ِؾٝ َِغل ثغٛاه اٌّؾٞٗ ّبه٣ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ٥ٓ :9348

 ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌؾ١ّل

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ِؾّل ِّلٚػ -  66

 ىا٠ل ٥جلاٌؾ١ّل ١ِٕوٖ/ ثٍّه ٥ياى اٚالك:  ثغٙخ ، ٚهل١ٗ ِٕزغبد ث٤١ ٥ٓ 93496

 93551 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ٚلبك غالة ِؾّل -  68

 لو٠ْٝ ثق١ذ ١٥ل هعت ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌىؤه ثْبه٣ ا١ٌَو ثوط2:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٛه٠بي ٔٛه ٥ّبك ّٕٛكٖ -  69

 ٥جلا١٢٦ٌُ ٥الء ثٍّه كٚكٚ ّبه٣ ِٓ اوزٛثوِزفو6٣ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ ٚهّٗ ٥ٓ 93552

 93553 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٔغبػ -  :6

 ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ٕبٌؼ ٍِه اثٛك٘ت ث٦واثٗ اٌؾٛاٍٚٗ ٔغ٤ اثٛك٘ت ٥واثٗ:  ثغٙخ ، ٥ٍٚف هكٖ ث٤١ ٥ٓ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  85

 ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ اٌجمبٌٗ ٌج٤ ِقيْ ٥ٓ 6:166

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌٍٞف ٥ٍٝ ٔبف٤ اٍبِٗ -  81

 ث١ِٛٝ ٍَُِ ٥جلاٌَالَ ِؾّل ثٍّه اٌْٙلاء ١ِلاْ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 93255

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  82

 ٔمٞٗ وبِجوكط اوبك١ّ٠ٗ ثغٛاه اٌقبٌِ اٌلٚه:  ثغٙخ ، ِٖب٥ل ِّٚٙبد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ِقيْ ٥ٓ 8:855

 اٌّٖب٥ل ١ٕٚبٔٗ ٚروو١ت ٚرٛه٠ل ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ِىزت ِؾّل ّ٘بَ ِؾّل اٍّب١٥ً/ ثٍّه ٔبٕو

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  83

 ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ِٓ ٥جلٖ االِبَ ّبه22٣:  ثغٙخ ، ِٖب٥ل ِّٚٙبد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ِقيْ ٥ٓ 8:855

 ٥جلاٌوؽّٓ اكَ فإاك ٥بٝف

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٕل٠ك اؽّل ا١ٌَل -  84

 ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ اٌّٖب٤ٔ ِٕٞم131ٗ هلُ اٌم٦ٞٗ:  ثغٙخ ، ا١ٌَِٕٛٛ ّٚجبن ثبة ٚوو٠زبي ؽلاكٖ ٥ٓ 93291

 اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى اٌغل٠لٖ ا٦ٌّوا١ٔٗ اٌّغز٦ّبد ١٘ئٗ ٍِه اٌغل٠لٖ

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٥ّبه ٕل٠ك ٥ّو ٕبثو٠ٓ -  85

 ثق١ذ ا٥ّبه ٕل٠ك ٥ّو ثٍّه ثبعب ثمو٠ٗ اٌجٍل ثؾوٜ ثبعب:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 93355

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٍبٌّبْ ٥بِو اؽّل -  86

 ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌفزبػ اؽّل ثٍّه ا٦ٌٖبهٖ ٔغ٤ ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93312

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 1255.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛاعٗ ؽَٓ ؽَٓ أٛاه -  88

 ؽَٓ ٥بٝف ٍِه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚوّب١ٌبد ى٠ٛد ث٤١ ٥ٓ 93391

 ؽَٓ ؽَٓ

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلهثٗ اؽّل فبٌل اٍواء -  89

 هثٗ ٥جل اؽّل فبٌل ١ٖٔو اٚالك ٥ٍٝ ا١ٌَل ا١ّ٦ٌل ف١ال ثغٛاه اٌمٕبثوٖ:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ِالثٌ ٥ٓ 93336

 ٠ٍٛف

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌَالَ ِؾّٛك ِؾّل ٕبٌؼ -  :8

 ثغٛاه ٕبثو ؽبهٖ اٌىبوبٚ ٤ِٕٖ فٍف اٌمجٍٝ اٌٖؾٝ اٌزب١ِٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٥ِّٛٝ ِمٙٝ ٥ٓ 93418

 ٕبٌؼ ِؾّل ٠ٍٛف ِٕٝ ثٍّه اٌغل٠لٖ اٌْفب كاه َِزْفٝ

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوً وبًِ اّوف ١ِٕب -  95

 ٍبٌّبْ ٥جلا١ٌٍٞف فزؾٝ/ ثٍّه اٌْٛٔٗ ثْبه٣ ك١ٔب لب٥ٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، فوكٚاد ث٤١ ٥ٓ 93435

 251:5121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٍٞبْ ِؾّل ٥ّبك ِؾّل ٥ّبك -  91

 ِؾّل ٍِه اال١ِوٜ َِزْفٝ ثغٛاه اٌجؾوٜ اٌغ١ِ ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93434 ثولُ

 ّؾبرٗ ِؾوًٚ



 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

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  92

 ِؾّٛك ؽبِل ٥بٝف ٍِه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 6:166

 اثٛاٌؾَٓ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  93

 ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل ٍِه اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثؾوٜ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 6:166

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  94

 ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ اٌجمبٌٗ ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 6:166

 االًٕ ثمبء

 93541 ثولُ 251:5135 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبك ؽ١َٓ اؽّل ؽ١َٓ -  95

 ؽّبك ؽ١َٓ اؽّل ؽَٓ ٍِه ٠ٍٛف ثب١ٌْـ اٌجبع١ٗ اٌؾّل٠ٗ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ٥ِّٛٝ ِمٙٝ ٥ٓ

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  96

 ِؾّل ؽلاك/ ثٍّه غوة ثبٌقٕبَٔٗ ا٦ٌّب٠لٖ ٦ٍِت ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ:  ثغٙخ ، اٌىزو١ٔٚبد رغبهٖ ٥ٓ 93314

 ثق١ذ

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍٛ ؽ١َٓ هِٚبْ وّبي -  98

 هِٚبْ ِؾّل ِؾّٛك ثٍّه اٌغوثٝ اٌَّغل ثغٛاه ىاه ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 93352

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ ٥ٍٝ ا١ِٓ ؽَٓ -  99

 كه٠ِٚ ٥ٍٝ ا١ِٓ ِؾّل ٍِه اٌز١ٍّ٦ٗ االكاهٖ ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ٥ٓ 93354

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌَالَ ِؾّل فٛاى ٥جلاٌَالَ -  :9

 ِؾّل ٘بُّ صوٚد ثٍّه فوط اؽّل اٌؾظ ٥ّبهٖ اٌغالء ّبه52٣:  ثغٙخ ، اٜٚ ٚر١ه ٥ٖبئو ٥ٓ 84235

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌَالَ ِؾّل فٛاى ٥جلاٌَالَ -  5:

 ّٛة وٛفٝ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌّٕبْ َِزْفٝ اٍفً اٌؾالعٗ ا٦ٌوٚثٗ ١ِلاْ:  ثغٙخ ، اٜٚ ٚر١ه ٥ٖبئو ٥ٓ 84235

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك اٍّبء -  1:

 ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ثٍّه ا٦ٌز١ك َِغل ثغٛاه اٌجٍل ٍٜٚ اٌّياٌٖٛ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93511

 ؽَٓ

 251:5123 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل فو٠بي -  2:

 ثْبه٣ اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاهرٗ ِؾّٛي ث٤١ ٥ٓ 93469 ثولُ

 كه٠ِٚ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ٥جلا٦ٌبي ثٍّه اٌّؾٞٗ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ث١ِٛٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف -  3:

 ٥ٍٝ ٥بهف ثٍّه اٌْٙلاء ١ِلاْ االرٛث١ٌ ِؾٞٗ فٍف ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93495

 ث١ِٛٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  4:

 ٥ّٖبْ اؽّل ِؾّٛك ثٍّه اٌجؾو٠ٗ ا٦ٌْبهٔٗ إٌغبه ٔغ٤:  ثغٙخ ، ٕٛد ِٚىجواد فواّٗ ٥ٓ 93285

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ٕل٠ك اهلل فٍف ٕل٠ك -  5:

 اؽّل اهلل فٍف ٥بٝف ٍِه اٌجٍل اٚي اٌْٛاٌٚٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚاوََٛاهاد غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 93381

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕب٣ ثلهٜ ؽف٢ٝ ٘بهْٚ -  6:

 إٌٖو ِلهٍٗ ثغٛاه اٌفزؼ ّبه٣(5) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ،( ثٕبء ِٛاك) ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ 93385

 ِٕب٣ ثلهٜ ؽف٢ٝ ٍِه

 93413 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل فٍف ؽبِل -  8:

 ؽبف٠ ٕبكق ثٍّه ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ ا١ٌْٙل َِغل فٍف اٌغوثٝ اٌغوعب٠ٚٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، وٛاه٣ َِّٜ ٥ٓ

 ا١ٌَل

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌواىق ِؾّل ثىوٜ وّبي -  9:

 اٌف١ًٚ ٥جل ِؾّٛك ٍِه ا٦ٌوة ١ّـ إٌل٠ُ ٥جلاهلل َِبوٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 93436

 ٥جلاٌوؽ١ُ



 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

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ا١ٌَل ؽَٓ ٥ٍٝ -  ::

/ ثٍّه  اٌمل٠ُ اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌَّٞب:  ثغٙخ ،(  ٦ِبٌغٗ ِؾٞبد)  ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93431

 ٥ٍٝ ا١ٌَل ؽَٓ

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثىوٜ ؽ١َٓ ٕبٌؼ -  155

 اٌّؾبِلٖ ٥جلاٌوؽّٓ ٔبٕو أبث١ت َِزٛك٣ ثغٛاه اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚروث١ٗ ث٤١ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93553

 اؽّل ِؾّل اؽّل ثٍّه اٌمج١ٍٗ

 251:5114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِىٝ ٥جلا١ٌٍٞف هِٚبْ ثله٠ٗ -  151

 هِٚبْ ٍِه االى٘و ٦ِٙل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93356 ثولُ

 ِىٝ ٥جلا١ٌٍٞف

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ اثوا١ُ٘ ا١ٌٞت ِؾّل -  152

 ٕجوٜ ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ ٥ٞباهلل اي َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚرغبهٖ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 933:1

 صبثذ اثوا١ُ٘ ا١ٌٞت

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل اٍّب١٥ً ٥ّو -  153

 ربكهً ٦ٍلاهلل ٥الء ٍِه ثٕبد اٌف١ٕٗ اِبَ اٌغوثٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه9٣:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ٥ٓ 933:5

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ه٠بْ ِؾّٛك فبهً -  154

 ه٠بْ ِؾّٛك ه٠بْ ِؾّٛك ٍِه اٌىَٛ ٔغ٤ ١ٍ٥ٛ اٚالك:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93443

 251:5123 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥ياٌل٠ٓ ا١ٌَل -  155

 َِغل ثغٛاه اٌجٙبكهٖ ّبه٣( 2) هلُ ٥مبه ثلاه وَٛ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93465 ثولُ

 ٥ٍٝ ِؾّل ٠ب١ٍٓ ى٠ُٕٙ ثٍّه ثلاه ثىَٛ اٌوؽّٓ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ فوػ ٕجؾٝ اِغل -  156

 ؽَٓ/ ثٍّه ا١ٌْٙل ١ٕل١ٌٗ ا٥ٍٝ اٌْولٝ اٌغوعب٠ٚٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ َِزٍيِبد ث٤١ ِىزت ٥ٓ 93495

 ّ٘بَ ٥ٍٝ ّؾبرٗ

 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌالٖ ١ٞ٥ذ ٥بِو ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  158

 ِؾّٛك ِؾَٓ ؽ١َٓ/ ثٍّه فبهٚق ّبه٣ اٌجبهٚكٜ لٖو اِبَ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ :9349 ثولُ

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ اهلل ١ٙف فزؾٝ ٥ّوٚ -  159

 ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ّجبة ِووي ثغٛاه اٌجؾوٜ ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو ثمبٌٗ ٥ٓ 93561

 رّبَ ؽ١َٓ ٍٝت فواط

 :251:512 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠َٝ ٥جلاٌّالن ٥بٝف هٚع١ٕب -  :15

 ٔبكه عٛهط ثٍّه اثٛا١ٌٍف َِغل ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍبد ٌٛىاَ ث٤١ ٥ٓ 93514 ثولُ

 ٍبِٝ

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو اؽّل ٕجوٜ اؽّل -  115

 ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ اٌٖل٠ك اثٛثىو َِغل ثغٛاه اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93523

 ثىو اؽّل ٕجوٜ

 ٌَٕٗ ط:3 هلُ اٌم١ٚٗ فٝ ثبٌؾىُ ا٥ّبال ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ِّْٚٛي لبٕو اهلل ؽٕب ؽج١ت ا١ِٓ ١ِٕب -  111

 ٥ٓ 93261 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٛ٘بط ثٕله ِبي2519

 ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ٚث٦١ٙب ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْٚوٚثبد ِبوٛالد ٚرغ١ٙي ا٥لاك

 ف١ًٍ ٍف١ٓ ٥جلاٌفبكٜ ٥بكي ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبه٣

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ِٙلٜ ٥جلا٦ٌُّٕ -  112

/ ثٍّه اكُ٘ اثٓ اثوا١ُ٘ ّبه٣ اِزلاك اٌغي٠وٖ ّبه٣( 4)هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ٚإٍّذ ؽل٠ل ث٤١ ٥ٓ 93283

 ِؾّل ِؾّٛك ِٙلٜ

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٍِٛٝ ٔبٕو ِؾّل -  113

 ؽبِل ؽّبكٖ ٕالػ ثٍّه ٥جلإٌبٕو عّبي ١ِلاْ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ ٚٔجبربد ٥ٞبهٖ ث٤١ ٥ٓ 93355

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اِجبثٝ ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل -  114

 اِجبثٝ ا١ٌَل ِؾّل ٍِه اٌُْٛ فزؾٝ ٝبؽٛٔٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93325



 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

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٦ٍل فب٠ك ١ٍٍّبْ -  115

 ١ٍٍّبْ ٦ٍل فب٠ك/ ثٍّه اٌجٍل ِلفً ثغٛاه ٘بهْٚ اٚالك:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ٥ٓ 93412

 251:5121 فٝ ل١ل ، 55.555:  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ١ٍٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾَٓ -  116

 ِل٠و٠ٗ عجو ٚا١ٌْـ ِيارب ّجبة ِووي ٍِه عجو ٚا١ٌْـ ثّيارب اٌْجبة ِووي:  ثغٙخ ، ثٛف١ٗ ٥ٓ 93428 ثولُ

 ثَٛ٘بط ٚاٌو٠بٙٗ اٌْجبة

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ِؾّل ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  118

 ٍٜٚ ّبه٣ ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ،(  ِؾّٛي فلِبد - َِزٕلاد ر٠ٖٛو) ا٥ّبي هعبي فلِبد ٥ٓ 93445

 ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل هاّل/ ثٍّه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجٍل

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ٍب١ِٗ -  119

 ِؾّٛك ِّلٚػ ثٍّه ِٙواْ ٔغ٤ اٌّلافٓ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93449

 ِؾّل

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ا١ِٓ ٍٝؾٗ ٥يٖ -  :11

 اؽّل ٥ٍٝ ا٥زلاي ٍِه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه لجٍٝ اٌَبؽً اٌغجبهٔٗ ٔغ٤:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ) ثمبٌٗ ٥ٓ 93452

ٍٝ٥ 

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِٙلٜ وّبي ْٔبد -  125

 ١ٍٍُ ١ٍل اؽّل عّبي ثٍّه اٌوئ١َٝ اٌْبه٣ ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤:  ثغٙخ ، ؽاللٗ ٕبٌْٛ ٥ٓ 93489

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ِؾّل -  121

 صبْ لَُ اِبَ ّٛلٝ اؽّل ّبه2٣:  ثغٙخ ،(  ِٖٚب٠ف وبفز١و٠بد ربع١و) ١ِّٛ٥ٗ ِياكاد ِىزت ٥ٓ 89566

 ِؾّل ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ِؾّل -  122

 ّبه٣ ِٓ ّٛلٝ اؽّل ّبه٣ 2:  ثغٙخ ،(  ِٖٚب٠ف وبفز١و٠بد ربع١و) ١ِّٛ٥ٗ ِياكاد ِىزت ٥ٓ 89566

 ِىزجٗ ْٚٔبٝٗ ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ٍِه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ

 251:5116 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؤف ِؾّل ِٖٞفٝ -  123

 اؽّل ٥جلاٌوؤف اؽّل ٍِه اٌْٙلاء ١ِلاْ اٌٞٛاؽ١ٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٍج٣ٛ ٌٚٛاىَ رَبٌٝ ٥ٓ 93385 ثولُ

 فف١فٗ اؽن٠ٗ

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  124

 ٥جلاٌمل٠و ثٍّه8 هلُ ٥مبه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ:  ثغٙخ ، ٥غٛي ٚث٤١ ر١َّٓ ٥ٓ 932:9

 ١ٍٍّبْ ِؾّل

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  125

 ٥جلاٌمل٠و ٍِه 8هلُ ٥مبه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ:  ثغٙخ ، ٥غٛي ٚث٤١ ر١َّٓ ٥ٓ 932:9

 ٥غٛي ٚث٤١ ر١َّٓ ْٚٔبٝٗ ١ٍٍّبْ ِؾّل

 251:5116 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؤف ِؾّل ِٖٞفٝ -  126

 اؽّل ثٍّه اٌْٙلاء ١ِلاْ ٥ٍٝ ٠ًٚٞ اٌٞٛاؽ١ٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٍج٣ٛ ٌٚٛاىَ رَبٌٝ ٥ٓ 93385 ثولُ

 ؽَب١ٔٓ اؽّل ٥جلاٌوؤف

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رّبَ ِؾّل اثٛاٌفزٛػ اؽّل -  128

 رّبَ ِؾّل اثٛاٌفزٛػ ٥جلا١٢٦ٌُ/ ثٍّه اٌَّزْفٝ ثغٛاه كاٚك ث١ذ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93524

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ا١ٌَل ِؾّل فزؾٝ -  129

 اؽّل ٥ّبه اٌل٠ٓ ؽَبَ ٍِه ا٦ٌز١ك َِغل ثغٛاه اٌؾغي:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ :9352

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ٍؾو -  :12

 ِٕٖٛه ا١ٌَل ٥ٍٝ ٥جلاٌجبٍٜ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌؾغي:  ثغٙخ ، ِمٙٝ ٥ٓ 93555

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ اؽّل ٕجوٜ ٍٔٙٗ -  135

 ٌٍجزوٚي ِٖو ّووٗ ثٍّه ؽّيٖ اٚالك:  ثغٙخ ، ٌٍجزوٚي ِٖو رٛو١ً ٥ٓ 93554

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  131

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 6:166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ٔٛػ -  132

 اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل/ ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ؽّل ا١ٌْـ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 86582

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ٔٛػ -  133

 اؽّل فٙل ٍِه ٔبؽ١ٗ فزؾٝ ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 86582

 ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ اؽّل اٌؾ١ّل٥جل

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  134

 ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه ثبٌوّب٠لٖ اثٛف١ٍف ِقيْ ثغٛاه:  ثغٙخ ،( ثٕبء ِٛاك) ٔمً ِىزت ٥ٓ 655:3

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  135

/ ْٚٔبٝٗ ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ثٍّه ا١َ٦ٌواد ِووي اٌوّب٠لٖ:  ثغٙخ ،( ثٕبء ِٛاك) ٔمً ِىزت ٥ٓ 655:3

 ر١ٍَؼ ٚؽل٠ل إٍّذ

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  136

 ؽَٓ ثٍّه ثب١َ٦ٌواد ؽّبكٜ ٔغ٤ ٍٛ٘بط ٝو٠ك ث١ٙظ اٚالك:  ثغٙخ ،( ثٕبء ِٛاك) ٔمً ِىزت ٥ٓ 655:3

 إٍّذ َِزٛك٣ ْٚٔبٝٗ ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك اٍّبء -  138

 ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ثٍّه ا٦ٌز١ك َِغل ثغٛاه اٌجٍل ٍٜٚ اٌّياٌٖٛ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93511

 ؽَٓ

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك اؽّل ِؾّل ٝبهق -  139

 ٕل٠ك اؽّل ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٍِه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌؾغي:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93516

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك اؽّل ِؾّل ٝبهق -  :13

 ٕل٠ك اؽّل ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٍِه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌؾغي:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93516

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ عوعٌ ٚك٤٠ عوعٌ -  145

 اثوا١ُ٘ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبه٣ ِٓ اٌقَٕبء ّبه٣ 19 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، فواّٗ ِىزت ٥ٓ 93534

 ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌجب٥ش

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِولٔ ل١ٖو ٦ٍٝذ و١وٌٌ -  141

 ثٍّه اٌْولٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ اٌّيكٌفٗ ّبه٣ اٌؾبهس ثٓ ١٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 93235

 ىوٝ ا٠ٛة فزؾٝ

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ِؾّل عبثو اؽّل -  142

 ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌّٛعٛك ِّلٚػ ٍِه إٌَٝ عب٤ِ ثغٛاه ا٦ٌغّٝ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93334

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 52555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّغ١ل ١ٍل ؽَبْ فب٠يٖ -  143

 ٥جلا١ٌٍٞف إٌغبه ١ٍل اٌجوثوٜ ثٍّه إٌٖو ّبه٣ ّٕل٠ًٚ عي٠وح:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 93348

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ّىوٜ عبثو ٍبِٝ -  144

 ّىوٜ عبثو ٍبِٝ ٚائً ثٍّه ٘بهْٚ اٚالك اٌجٍل غوة اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ :9334

 251:5122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾَت ٥جبً ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك -  145

 ا١ٌَل ؽّل٠ٗ ثٍّه ث١زه اٌج١ذ ِمٙٝ ثغٛاه اٌغي٠يٖ ّبه3٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93456 ثولُ

 ؽ١َٓ ؽٍّٝ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌالٖ اؽّل ِؾّٛك ووَ -  146

 ٥جلاٌالٖ اؽّل وّبي ثٍّه ِجبهن ؽٝ اٌجؾوٜ اٌّيٌمبْ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93483

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 125555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جبً ؽ١َٓ هِٚبْ ؽ١َٓ -  148

 ٥جلاٌؾ١ّل ؽبِل ٍِه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو َِغل ّبه٣ اٌجٛاه٠ه:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد ث٤١ ِقيْ ٥ٓ 93492

 ؽّبكٖ

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ اٌَّبْ اٌٚج٤ اؽّل -  149

 ٥جلاٌوؽّٓ اٌواٜٚ ٥جلاٌوؽّٓ ثٍّه اٌَبؽً فٛه ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93241

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كٔٛه ٔٛه ا١ِٓ ٥جلاهلل -  :14

 ٥ٍٝ ِؾّٛك ِؾّل أٖبف/ ثٍّه ِؾّل ٔغ٤ اٌق١ْٗ ّبه٣ ثوك٠ٌ:  ثغٙخ ، ٔبه٠ٗ كهاعبد ث٤١ ٥ٓ 93249



 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

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٘بٌٗ -  155

 ِؾّل ٍبٌّبْ اؽّل ِؾّٛك ثٍّه اٌَالَ ِقجي اِبَ اٌؾ١ّبد َِزْفٝ لجٍٝ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ 934:9

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فبًٙ ١٘جٗ اؽّل -  151

 ٥جلاٌوؤف ِٞب٣ٚ ثٍّه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه اٌغوث١ٗ اٌزٍٛي اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93513

 ِٞب٣ٚ

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ا١ٌَل ىوٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  152

 ا١ٌَل ىوٝ ؽّلٜ/ ثٍّه ا٦ٌوا٠ب ثٕغ٤ اٌجٕي٠ٕٗ ثغٛاه اٌّياٌٖٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93522

 ِؾّل

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  153

 ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥ّبك/ ثٍّه ٍٍٞبٔٗ ّٛة وٛفٝ ثغٛاه اٌغٙبك ّبه٣:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 6:489

 ٦ّجبْ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  154

 ١ٍزٝ ِٚلهٍٗ فزؾٝ اٍالَ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌزؾو٠و ّبه٣ اِزلاك:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 6:489

 ٢ِٕٚفبد غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ رٛى٤٠ َِزٛك٣ ْٚٔبٝٗ اؽّل ؽَٓ ؽبِل ٚالء ثٍّه اٌقبٕٗ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  155

 ؽَٓ ٥جلاٌواىق/ ثٍّه( 15)إٌٖو ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌْو٠ف ّبه٣:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 6:489

 عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ْٚٔبٝٗ هِٚبْ

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ هٚفبئ١ً ث١ْو اّوف -  156

 ِؾّٛك ثلٜٚ/  ثٍّه وو٠ُ اٍزٛك٠ٛ ثغٛاه ٥الَ ا١ٌْـ اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ ٚاكٚاد ٍجبوٗ ٥ٓ 93254

 فٛىٜ

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍِغٝ ٥جلا٦ٌبي ِؾّل اؽّل -  158

 االء ٍِه اثٛؽغٝ ؽَب١ٔٓ ّبه٣( :)هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، اٌز١ٍفي٠ْٛ ّبّبد ٥ٍٝ ٍز١ْٓ ثالٜ ٥ٓ 93251

 ِؾّل ِؾّل ٠ٍٛف

 251:5156 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥جلاٌفزبػ اٍّب١٥ً ْٔبد -  159

 ٥جلاٌفزبػ اٍّب١٥ً عّبي ٍِه اٌٞبؽٛٔٗ ّبه٣ ثٍٖفٛهٖ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ :9328 ثولُ

 251:5159 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  :15

 ٥جلاٌمل٠و ثٍّه8 هلُ ٥مبه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 932:9 ثولُ

 ١ٍٍّبْ ِؾّل

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽواْ ِؾّل ؽواْ -  165

 اؽّل ؽواْ ِؾّل ثٍّه ثبٌغ١ّ١ٕٗ اال٥لاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌغ١ّ١ٕٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ّٚواء ث٤١ ٥ٓ 93382

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 355.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَل عو٠ٌ ٕبثو ٥ّبك -  161

 ثٍّه اٌْولٝ ؽّبكٜ ٔغ٤ رو٥ٗ ثْبه٣ اٌجؾوٜ االرٛث١ٌ عواط اِبَ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد رٕغ١ل ٥ٓ 93395

 عو٠ٌ ٕبثو

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِوٍٝ ِؾّل اؽّل -  162

 اؽّل ؽَبَ/ ثٍّه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93439

 ِؾّل

 :9353 ُثول 251:5135 فٝ ل١ل ، 3555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِواك ِؾّل فب٠ي ٥ّو -  163

 ِواك ِؾّل فب٠ي ِؾّل ثٍّه ىاه ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٚهكٖ ٥ٍف ث٤١ ٥ٓ

 93544 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ وبًِ ثله٠ٗ -  164

 ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ وبًِ ٚؽَبْ اثٛا٦ٌال كه٠ِٚ فٍف ثٍّه ا٦ٌٕجو٠ٗ إٌبكٜ ثغٛاه:  ثغٙخ ، كل١ك َِزٛك٣ ٥ٓ

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 4:555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾبهً ١٘بَ -  165

 ٘بُّ اؽّل ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ِٓ ٥ٍٝ ِؾّل ا١ٌْـ ّبه1٣:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ وٛاف١و ٥ٓ 93338

 ٥جلاٌؾ١ّل



 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

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 95555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثله ٠ٍٛف ِؾّٛك -  166

 ٥جلاٌّغ١ل ا١ٌَل ٥جلاٌَالَ ٍِه اٌيها١٥ٗ اٌغ١٦ّٗ ثغٛاه اٌئمٛه:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ :9333

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ٠بٍو -  168

 لبٍُ اؽّل لبٍُ ٍٕبء ٍِه اٌغٕلٜ ٔغ٤ ٍز١ذ اثٛ ثغ٤ ١ٍ٥ٛ اٚالك:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93355

 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِغب٘ل ٖٔواٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو -  169

 غوة ثبٌقٕبَٔٗ اٌْو١٥ٗ اٌغ١٦ّٗ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93313 ثولُ :251:515

 ٖٔواٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو ِؾّل/ ثٍّه

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 85555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٕبثو ٥وثٝ ٥ٕزو -  :16

 ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ٥ٖبَ ثٍّه ا٦ٌّلٖ َِغل ثغٛاه اكفب:  ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ :9344

 251:5122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّقٍٔ ه٠بٗ ٥بكي اثبٔٛة -  185

 ّٕٛكٖ ٠ؾٝ/ ثٍّه ٦ٍل اؽّل ثْبه٣ هاِي/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 93444 ثولُ

 فإاك

 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اكه٠ٌ ا١ٌَل ِؾّل ٥ّو -  181

/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ ٌغي٠وٖ ربث٤ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ِيه٥ٗ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ر٦جئٗ ٥ٓ 93468

 اكه٠ٌ ا١ٌَل ِؾّل

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ٕبكق ٕجبػ -  182

/ ثٍّه اهلل ١ٙف ؽَٓ ف١ال فٍف ١ٍزٝ ثْبه٣ عبك ٥الء ثوط:  ثغٙخ ، افْبة رْغ١ً ٚهّٗ ٥ٓ 95142

 ٚاكٚاد ِٕيٌٝ ٚاصبس ٚاٌىزو١ٔٚٗ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ)ؽى١ِٛٗ رٛه٠لاد ْٚٔبٝٗ ِٙواْ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه ِؾّل

 (وزبث١ٗ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ٕبكق ٕجبػ -  183

 ِٙواْ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه/ ثٍّه ِؾّل ا١ٌْـ ٔغ٤ ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، افْبة رْغ١ً ٚهّٗ ٥ٓ 95142

 251:5156 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ اؽّل ِٙواْ ٥ٍٝ ٥جلاٌَزبه -  184

 ؽّلٜ اؽّل ثٍّه ا٦ٌٍٖب اٌٖل٠ك اثٛثىو َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93293 ثولُ

 ٥جلاٌَزبه

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝوِبْ ٥ٍٝ ٠ٍٛف ِؾّل -  185

 ثٍّه اٌفزؼ فو٣ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف اٌل٠ٓ ١ٙبء ِؾّل ١ٙلاٌْ ّبه16٣:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 932:2

 ١ٍٍّبْ ِؾّٛك ٝٗ ٔب٘ل

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ا١ٌَل اٍّب١٥ً -  186

 ِؾّل ا١ٌَل اٍّب١٥ً اّوف ثٍّه ٥جبً ٔغ٤ عجبهح اٚالك:  ثغٙخ ، هكٖ ث٤١ ٥ٓ 93351

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَّبْ ؽَٓ ٥ٍٝ ؽَٓ -  188

 اٌل٠ت اٌز٦ٍت اؽّل ثٍّه ِٕب٣ ٔغ٤ ثٍٖفٛهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93384

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربكهً كاٚك ٥يِٝ ؽبىَ -  189

 كاٚك ٥يِٝ ثٍّه ١٢ٔف ث٦يثٗ اٌىٙوثبء ِؾٛي ثغٛاه اٌَّٞب:  ثغٙخ ، ا٥ّبي هعبي فلِٗ ٥ٓ 93481

 ِزٝ ربكهً

 251:5129 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو٠ً اث١ٙٛف اٌز٦ٍت ِٖٞفٝ -  :18

 اٌز٦ٍت ٥الء ٍِه ِىوَ ٥ّو َِغل ثغٛاه ك٠ّٕٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 934:6 ثولُ

 اث١ٙٛف

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ اؽّل ِؾّل -  195

 اث١ٍ٥ٛٛ ٥ٍٝ ٍِه اٌزٛؽ١ل َِغل اِبَ اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93394

 ٥جلاٌٍّٞت

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥بِو ِؾّل ِٖٞفٝ -  191

 ٝٗ ٘و٠لٜ ٥جلاٌوؽّٓ ٔبٕو ٍِه ١ٍ٥ٛ اٚالك َِغل اِبَ ٍّٛي اٚالك:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ٥ٓ 933:6

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥ياٌل٠ٓ ٔبٕو ِؾّل -  192

 ٍفبهٜ ؽَٓ ٥ياٌل٠ٓ ٔبٕو ثٍّه ٍّٛي اٚالك:  ثغٙخ ، غلائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ ٚرغ١ٍف ر٦جئٗ ٥ٓ 93455



 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

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  193

 ها٠ٚٗ ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ِٓ ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ ِؾً ٥ٓ 93423

 ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل

 251:5121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾ١ّل ٦ّجبْ ؽّلاْ ِؾّٛك -  194

 ؽبِل ٍِه اٌٖؾبثٗ َِغل ثغٛاه ا٦ٌٕجو٠ٗ ٝو٠ك ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِؾّٛي فلِبد ٥ٓ 93435 ثولُ

 ؽ١َٓ اؽّل ٥ٍٝ

 ثولُ 251:5135 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْولٝ غبٌٝ ثْوٜ ٔج١ً -  195

 ِىوَ ِب٠ىً ثٍّه عوعب ثٕله االٍ٘ٝ اٌجٕه اِبَ اٌوٜ ك٠ٛاْ ّبه٣:  ثغٙخ ، م٘ج١ٗ ِٖٛغبد ٥ٓ 93542

 ٠ٍٛف ؽوثٝ

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٥الء -  196

 ٥ٍٝ ٍِه اٌمٞبه ِؾٞٗ فٍف ؽفٕٝ ؽٛٗ ٠ًّٕٚل عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93341

 لبٍُ ِؾّل ِؾّٛك

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٙبؽٝ ِؾّل -  198

 ِؾّل ٙبؽٝ ثٍّه اٌوٜ ّجبة ِووي ثغٛاه اٌغوثٝ إٌمواّٝ ّبه11٣:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ث٤١ ٥ٓ 93349

 ٥وفٗ اثوا١ُ٘

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوً عجوائ١ً ٔبٕو ا٦ٍل -  199

 ّٙلٜ ٦ٍل ٘بٔٝ/ ثٍّه اٌٖل٠ك اثٛثىو ثْبه٣ اٌغٕلٜ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 93445

 الالك٠ًٛ

 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌمبكه ِؾّٛك -  :19

 ؽ١َٓ ثٍّه اٌق١بِٝ ٦ِوٗ ثغٛاه ِوىٚق ّبه٣:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93459 ثولُ 251:5122

 عبك ثى١و ِؾّل

 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥ّو ٝبهق -  1:5

 هّٛاْ ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥ّو ثٍّه ثبٌجٛهٖ ا١ٌب١ٍٕٗ وٛثوٜ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ :9345

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٞ٥ٗ ِؾّل فٛىٜ ؽ١َٓ -  1:1

 ،( 6اٌّغ٥ّٛٗ 36ِٓ ٚاٌفموٖ:1 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب) ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93556

 ٥جلاٌغفبه ِؾّل ِؾّٛك رغو٠ل ثٍّه ٕبكق ِؾً اِبَ اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبه٣ ِٓ اٌغفبهٜ اثبىه ّبه2٣:  ثغٙخ

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌغٛاك ِؾّٛك وو٠ّٗ -  1:2

 ٥جلاٌَالَ ٥بٝف ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو ٥ٍٝ ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ٚكل١ك ثمبٌٗ ٥ٓ 93515

 عجو٠ً ؽ١َٓ

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِوىٚق ٕفبء -  1:3

 ٘الٌٝ اؽّل ١ٞ٥ٗ ٍِه اٌىج١وٖ اٌٛؽ١ٍٗ ِوىٚق ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ؽلاكٖ ٚهّٗ ٥ٓ 93242

 251:5152 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ اثٛاٌّغل عّبي ِؾّل -  1:4

 االٌٝ اٌّقجي ثَّبوٓ( ة) ِلفً(9)هلُ ٥ّبهٖ(2) هلُ ٍى١ٕٗ ٚؽلٖ:  ثغٙخ ، ٥ِّٛٝ ِمٙٝ ٥ٓ :9324 ثولُ

 ٍٛ٘بط ِٚل٠ٕٗ ٌّووي اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثٍّه

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌؾّل ووَ -  1:5

 ؽّلاْ ٔبٕو ا٠ّٓ ثٍّه ٍّٛي ثبٚالك اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ اِبَ ٍّٛي اٚالك:  غٙخث ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 932:3

 ِؾّل

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٥ف١فٝ ٥ٍٝ -  1:6

 ِؾّل ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٥ف١فٝ ٍِه اث١لًٚ ٥واثٗ ٝو٠ك اٌؾغي:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد ث٤١ ٥ٓ 932:4

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٚائً -  1:8

 ثٍّه اٌْولٝ ثبٌّْٛاكٜ ١ٌٍٖبكٌٗ اٌّزؾلٖ ثغٛاه اٌلهٖ ِؾّل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد رغبهٖ ٥ٓ 932:6

 اٌّلٔٝ ٥بثل٠ٓ هئ١َٗ

 :251:512 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٥جلا٦ٌي٠ي ٌجٕٝ -  1:9

 ٥ضّبْ ٥جلاٌوؤف ِؾّٛك ثٍّه ثٍٖفٛهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93531 ثولُ



 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

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  ::1

 ؽَٓ ٥جلاٌواىق/ ثٍّه( 15)إٌٖو ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌْو٠ف ّبه٣:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 6:489

 هِٚبْ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  255

 ١ٍزٝ ِٚلهٍٗ فزؾٝ اٍالَ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌزؾو٠و ّبه٣ اِزلاك:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 6:489

 ٢ِٕٚفبد غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ رٛى٤٠ َِزٛك٣ ْٚٔبٝٗ اؽّل ؽَٓ ؽبِل ٚالء ثٍّه اٌقبٕٗ

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛثىو ا١ٌَل فٛىٜ ؽَبَ -  251

 اثٛثىو ا١ٌَل فٛىٜ ثٍّه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌل٠ٚواد:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93356

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هِٚبْ ؽّبك عّبي ٥ٍٝ -  252

 اٌّىفٛف١ٓ ِلهٍٗ اِبَ ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ ِٓ اٌّبِْٛ اٌق١ٍفٗ ّبه1٣:  ثغٙخ ، ّٛة ٚوبفٝ ٦ُِٞ ٥ٓ 93383

 ِؾّٛك ٥جلا٦ٌبي عبثو ٠بٍو ثٍّه

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٥جلاٌالٖ فزؾٝ ١ٌٚل -  253

 ثبٚالك اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثٍّه ٍالِٗ ثبٚالك اٌْجبة ِووي ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، ؽلاكٖ ٚهّٗ ٥ٓ 93393

 ٍالِٗ

 251:5125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّّٕلٜ ؽبِل ٥بهف ِٖٞفٝ -  254

 اٍّب١٥ً اؽّل ا١ٌٞبه ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه عوعب فبهفٗ:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 933:9 ثولُ

 ٥جلإٌٛه ّّٕلٜ ؽبِل ٥بهف ثٍّه

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ا١ٌَل ٦ّجبْ ٥بٝف -  255

 ١ٌٍٝ ٍِه اٌّمبثو ثغٛاه اٌمجٍٝ إٌغ٤ غوة اٌمواِٞٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93455

 اثٛاٌؾَٓ ٥جلا٦ٌبي

 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ اثٛاٌّغل ؽَٓ ؽَبَ -  256

 ثٍّه اٌم١ٖو ثوٚاف٤ إٌٛه عب٤ِ لجٍٝ اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93422 ثولُ

 اثٛاٌّغل ؽَٓ ِؾّل

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل عّبي ١ٍٕٗ -  258

 ِوىٚق ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه ا٦ٌّلٖ ٔغ٤ اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93438

 اؽّل ِوىٚق ٥جلاٌوؽ١ُ ؽَٕٝ ٍِه

 251:5131 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ -  259

 ِٖٞفٝ وبًِ/ ثٍّه اٌْول١ٗ ا٦ٌّب٠لٖ اٌجٍل ِلفً ثغٛاه:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93554 ثولُ

 هٙٛاْ

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اؽّل ا٠بد -  :25

 ٍِه ٍالِٗ اٚالك اٌّغ٤ّ غوة ٥مً أي َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 92333

 اؽّل ٠ٌٛٔ فٍف اّوف

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اؽّل ا٠بد -  215

 اٚالك اٌّغ٤ّ غوة ٥مً اي َِغل ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 92333

 ( غلائ١ٗ ِٛاك ث٤١)  ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍف اّوف ٍِه ٍالِٗ

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  211

 ٥جلاٌّٛعٛك ا١ٌَل اثٛاٌؾّل ا١ٌَل/ ثٍّه اال٦ٍبف ثغٛاه ٠ٛ٥ٌ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93332

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل عجو٠ً عّبي عجو٠ً -  212

 عبك ٥جلا١ٌٍٞف ثٍّه اثٍٛز١ذ ٔغ٤ االثزلائ١ٗ ٥ّٖذ ؽَٓ ِلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 93344

 ٥جلا١ٌٍٞف

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ٥ج١ل ٥بٝف -  213

 ِٖٞفٝ ك٠بة ِؾّٛك ثٍّه ا٦ٌوة ث١ْـ ثىو اثٝ ثٕذ اٍّبء ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 93454



 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

 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٦ّجبْ ّؾبد -  214

 فٍف اؽّل ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ا٦ٌوة ١ّـ ا٦ٌّوّٚٝ اثوا١ُ٘ ّبه6٣:  ثغٙخ ، ِياكاد كفٛي ِىزت ٥ٓ 93461

 ِٙواْ عبكاهلل ٥ٛاٝف ٍِه

 251:5128 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْو٠ف اؽّل ٠ٍٛف عّبي ا١ِوٖ -  215

 ثجوك٠ٌ اثٛا٦ٌَٛك ثْبه٣ اٌّْٙل َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ) ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 93491 ثولُ

 ٥جلاٌوؽ١ُ لٕبٜٚ ٥جلا٢ٌب٘و ِؾّل ثٍّه

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ْضّب اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل -  216

 اؽّل اٌي٠ٕٗ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛٗ ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ 93265

 ِؾّٛك

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ؽ١َٓ اؽّل هٙب -  218

 ٥جلاٌّغ١ل ٥جلا٦ٌّي هِٚبْ ٍِه ؽ١َٓ ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌغوث١ٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ث٤١ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93281

 ِؾّل

 251:5153 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ثبٍُ -  219

 ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ثٍّه إٌفبكٖ ّبه٣ إٌفبكٖ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93288 ثولُ

 اؽّل

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل -  :21

 ِٕٖٛه ٍِه غوة ثبٌقٕبَٔٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ :9329

 ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلٖ عبكاٌوة عّبي -  225

 ِؾّٛك فٍف ثبر٦ٗ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌىج١و اٌغب٤ِ ّبه٣:  ثغٙخ ، ؽاللٗ ٕبٌْٛ ٥ٓ ::932

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ٥جلا٦ٌّي اّوف اِبٔٝ -  221

 ٥جبً ِؾّل عّبي ِؾّل ثٍّه اٌَٛق اِبَ ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث٤١ ٥ٓ 934:1

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙلٜ ؽبِلٜ ٔبٕو اؽّل -  222

 ٔبٕو ا٠ّٓ ثٍّه ثبٌو٠ٚٙت ؽَجٛ اي َِغل ثغٛاه اٌو٠ٚٙت:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 934:8

 ِٙلٜ ؽبِلٜ

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ّ٘بَ ٥ضّبْ ٕفٛد -  223

 ّ٘بَ ٥ضّبْ ّ٘بَ/ ثٍّه ٥ضّبْ اّوف ِقجي رّبَ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93529

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ٝٗ ِؾّل -  224

 اؽّل ١ٍّو ِؾّل ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّيكٌفٗ ّبه36٣:  ثغٙخ ، ٚهل١ٗ ِٕبك٠ً ث٤١ ٦ِوٗ ٥ٓ 93359

 ِؾّل

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ٔبكه -  225

 ٥جلاهلل ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ٍِه اٌٙلٜ َِغل ثغٛاه3 هلُ ِؾً ثوف١ً:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ) ثمبٌٗ ٥ٓ 93396

 ِؾّٛك

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ فٛاى ِٖٞفٝ ِؾّل -  226

 اهلل فٍف ِؾّل ؽّلاْ ِؾّل ثٍّه اٌغ١ّ١ٕٗ:  ثغٙخ ، ٥ٞبهٖ ث٤١ ٥ٓ 933:5

 251:5121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاهلل ٕجوٜ ١ٍّو -  228

 ٥جلاهلل ٕجوٜ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ا١ٌٕٞٗ ٔغ٤ ا٦ٌٖب٠لٖ وَٛ:  ثغٙخ ، ا٥الف ث٤١ ٥ٓ 93429 ثولُ

 ٥جلا٦ٌُّٕ

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ا١ٌَل فزؾٝ ِؾّٛك -  229

 اٌغوثٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ اال٠ّبْ ثوط( 1)هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ) ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 93555

 ٥ٍٝ عجو٠ً ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ٍِه اٌق١ٍفٗ َِغل ثغٛاه

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ِؾّٛك ٥جلاهلل ؽّيٖ -  :22

 ِؾّٛك ٕٚفٝ ٍٛىاْ ٍِه ثؾوٜ اٌَبؽً ا٦ٌٖبهٖ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93552



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلا٦ٌبي ٠ؾٝ ا٠ّبْ -  235

 ٥ٍٝ ٥جلاٌٛاؽل ٥ٍٝ ٍِه ّوف ٔغ٤ رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93565

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ اؽّل ؽّلاْ -  231

 ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلا٦ٌّجٛك فبّٝٗ ثٍّه اٌوئ١َٝ اٌْبه٣ اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ث٠ٛبد ث٤١ ِؾً ٥ٓ 93232

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٦ٍل ْ٘بَ -  232

 ِؾٞٗ اِبَ االث٦بك٠ٗ اٌجٖوٜ اث٥ٛبُٕ ّبه٣(5) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ 93246

 ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ٕالػ ثٍّه اٌٖؾٝ اٌٖوف

 251:5152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ؾٝ ِؾّل ِؾّل اهلل فٍف ٥بُٕ -  233

 اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ اٌغوث١ٗ إٌبؽ١ٗ ِٓ( 1) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 93256 ثولُ

 ؽَٓ اؽّل ٕفٛد ثٍّه

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اهلل فٍف ٥بُٕ -  234

 ثٍّه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ اٌغوث١ٗ إٌبؽ١ٗ ِٓ( 1) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 93256

 ؽَٓ اؽّل ٕفٛد

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٌّ ِؾّٛك ٝٗ ١ّو٠ٓ -  235

 اٌل٠ٓ عّبي ثٍّه ٚاٌو٠بٙٗ اٌْجبة ٦ٍِت ثغٛاه ثٍٖفٛهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ :9325

 ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّٛك

 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٝب٘و ِؾّل -  236

 ِؾّل ١٘ضُ ثٍّه رٌٛٔ ّوٝٗ ٔمٞٗ ثغٛاه رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد ث٤١ ٥ٓ :9326 ثولُ 251:5153

 ٥جلاٌوؽ١ُ ٝب٘و

 251:5115 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؤف ِؾّل ِٖٞفٝ -  238

 اؽّل ٥جلاٌوؤف اؽّل ٍِه اٌْٙلاء ١ِلاْ اٌٞٛاؽ١ٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، فف١فٗ اؽل٠ٗ ٥ٓ 93385 ثولُ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  239

 ِؾّل ا١ٌَل اّوف ٍِه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ اٌجٍل لجٍٝ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93233

 ثىو

 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلا٢ٌب٘و ٥يد ٥جلا٢ٌب٘و -  :23

/ ثٍّه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ثووٗ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، اٌغالي ٚرغبهٖ ٌج٤١ ِقيْ ٥ٓ 933:4 ثولُ 251:5118

 ٥ٍٝ ٍٍٞبْ اؽّل ٥ّو

 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك إٌٖو ١ٍف ِّلٚػ عّالد -  245

 ِّلٚػ ١ٍف ٍِه اٌّوٚه لجٍٝ ّبه16٣:  ثغٙخ ، ٚرْؾ١ُ ى٠ٛد رغ١١و ِؾً ٥ٓ 93452 ثولُ 251:5125

 إٌٖو ١ٍف

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ ؽَٓ ٥ٍٝ ؽّبكٖ -  241

 ّ٘بَ للهٜ ٕالػ ٍِه اٌؾوف١١ٓ ثٕي٠ٕٗ ِؾٞٗ ثغٛاه اكفب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93456

 251:5125 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌفزبػ ٥ٍٝ ٥جلاٌواٙٝ ٔٛهح -  242

 ِؾّل فبٌل ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌيٚن ا١ٌّبٖ ٚاثٛه ثغٛاه اٌيٚن:  ثغٙخ ، وبٚرِ ٌؾبَ ٚهّٗ ٥ٓ 93415 ثولُ

 ؽَٓ ِٙواْ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ -  243

 ِؾّل ثٍّه ٔبٕو ثّل٠ٕٗ االٍالَ ٔٛه َِغل ثغٛاه االٝبٌٚٗ ٥وة ِلهٍٗ اِبَ:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ 93239

 ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّو

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِزٌٛٝ ؽّٛكٖ اٍّبء -  244

 اؽّل ٥جلٖ هفب٥ٝ اٍالَ/ ثٍّه ِياى٠ه لب٥ٗ ثغٛاه اٌْٛٔٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ٥ٓ 93545

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاْ اؽّل ٥بٝف اٍالَ -  245

 ؽّلاْ اؽّل اٌقٚوٜ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ثوف١ً:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 :251:515 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اٌجلٜٚ ا١ٌَل ا٦ٍل -  246

 اٌٖؾبثٗ ٦ِٙل ثغٛاه ثٛه١٦ٍل ّبه٣ ِٓ اٌْبف٦ٝ االِبَ ّبه٣:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي ِؾً ٥ٓ 93315 ثولُ

 ِؾّل اٌجلٜٚ ا١ٌَل/ ثٍّه

 93331 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 9555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ اؽّل ِٕٝ -  248

 ٠ٍٛف اثٛاٌؾَٓ هفب٥ٝ ِؾّل/ ثٍّه ثلاه ثىَٛ ٠ٛ٥ٌ اي ِمبثو ثغٛاه:  ثغٙخ ، ف١بٝٗ ِْغً ٥ٓ

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاهلل ٥جلاٌواٙٝ اؽّل ٠بٍو -  249

 اؽّل/ ثٍّه عوعب فبهفٗ اٌَالَ ٔغ٤ اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌلافً ٥ّبٌٗ رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 93333

 عبكاهلل ٥جلاٌواٙٝ

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  :24

/ ثٍّه اٌفزؼ فو٣ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف ؽَٓ ِؾّل ا١ٌَل ّبه٣:  ثغٙخ ، إٌَّٛعبد ٌج٤١ ِقيْ ٥ٓ 84932

 ؽَٓ ِؾّل ا١ٌَل للهٜ

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  255

 ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ٍِٛٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌْوثبٔٝ ّبه٣:  ثغٙخ ، إٌَّٛعبد ٌج٤١ ِقيْ ٥ٓ 84932

 عب٘يٖ ِالثٌ ْٚٔبٝٗ ا١ِٓ ٥جلاٌٖجٛه/ 

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  251

/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ اٌغل٠لٖ ا٦ٌبَ ٥ٍٝ ١ٍلٜ ِلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، إٌَّٛعبد ٌج٤١ ِقيْ ٥ٓ 84932

 إٌَّٛعبد ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل ٍالِٗ

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  252

 ِؾّل فٍف ٥ٍٝ ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌجغلاكٜ ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، كل١ك ٥ٓ 6:514

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  253

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، كل١ك ٥ٓ 6:514

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  254

 ر١ّٔٛٗ ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، كل١ك ٥ٓ 6:514

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ِؾّل ا١ٌَل ٦ّجبْ -  255

 ٠ٍٛف ث١ِٛٝ ِؾّٛك ٍِه اٌىٛثوٜ غوة اٌٖؾبفٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93451

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  256

 ١ٖٔو اٚالك ٝوفبْ ثٕغ٤ إٌٛه َِغل ثغٛاه ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93484

 ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل ِؾّل ثٍّه

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ١ٙواْ -  258

 ؽَٓ ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ اٌْولٝ إٌغ٤:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 82688

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ١ٙواْ -  259

 اّوف ٍِه االثزلائ١ٗ اٌىٛاًِ ِلهٍٗ ثغٛاه لجٍٝ اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 82688

 ؽبِل ِبٌه

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثله ٥جلاٌجبلٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ثله -  :25

 ثله ٥جلاٌجبلٝ ك٠بة/ ثٍّه اٌغ١ّ١ٕٗ اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه هاعؼ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 93518

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ وّبٌٝ اٌّزٌٛٝ ١٥َٝ ٝٗ -  265

 وّبٌٝ اٌجلهٜ ا١ٌَل/ ثٍّه ا١ٌٖفٝ ع١ٕٕٗ ّبه٣ وّبٌٝ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، فواٝٗ ٚهّٗ ٥ٓ 93525

 ؽ١َٓ

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٕجوٜ ثَبَ -  261

 ٍِه ا٦ًٌّ رٖبه٠ؼ ِىزت فٍف اٌي٘واد ؽٛٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، كاف١ٍٗ ٚهؽالد ٔمً ِىزت ٥ٓ 93525

 ِؾّل ّؾبرٗ ّٛلٝ

 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌواٙٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ىغٍٛي ِؾّل -  262

 ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌؾو٠ياد اٌجٍل لجٍٝ اٌؾو٠ياد:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93262 ثولُ 251:5152

 ٥جلاٌواٙٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ىغٍٛي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽغٝ هٙٛاْ اّوف -  263

 ٥بكي/ ثٍّه ٝبٌت اثٝ ثٓ ٥ٍٝ َِغل ثغٛاه اٌقالف١ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93284

 اؽّل ؽغٝ هٙٛاْ

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ٥ٍٝ ىوو٠ب اٌق١ٞت -  264

 فو٣ ثغٛاه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ثٌٌٛ هِيٜ ؽبهٖ( 1) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِأوٛالد ٦ُِٞ ٥ٓ :9338

 ١ٞ٥ٗ ف١ُٙ ٠ٛال١ُ ٔج١ً ثٍّه ارٖبالد

 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّواْ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  265

 اؽّل ثٍّه ٥بٝٝ ٥ٍٝ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ :9345 ثولُ

 ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽّٓ

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾك ٕبثو هعت اؽّل -  266

 ٥جلاٌؾك ٕبثو هعت ٍِه اٌىج١و ثغٛاهاٌَّغل اٌجٛاه٠ه:  ثغٙخ ، رٛن رٛن غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 93421

 251:5135 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌّٛعٛك ٠ؾ١ٝ ِؾّٛك -  268

 ٥ٍٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ ٍِه اٌّجبهن ثوط اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه18٣:  ثغٙخ ، عٍل٠ٗ ِٕٚزغبد اؽن٠ٗ ٥ٓ 93536 ثولُ

 ِجبهن ِؾّل ٥ٍٝ ٠ٍٛف ؽبىَ ٚ ٥ٍٝ ثٙبءاٌل٠ٓ ِؾّل ٚا٠ّٓ ِجبهن ِؾّل

 ثولُ 251:5135 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّٛك اؽّل -  269

 ثٍّه ٥زّبْ اؽّل ثٕغ٤ عبك ٥جلاٌؾ١ٍُ عب٤ِ ثغٛاه رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93545

 ٥جلاٌٙبكٜ اِجبثٝ وبًِ

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثبك٠و ىوٝ اٌجود ١ِٕب -  :26

 ؽَبْ ٥ٞب٠ٗ ؽَبْ/ ثٍّه( فواط ِؾّٛك) اٌْٛٔٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 93316

 251:5113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل -  285

 ٍِه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ا٦ٌَٛكٜ ثوط:  ثغٙخ ، اٌىٙوثبئ١ٗ اٌّٖب٥ل ١ٕٚبٔٗ روو١ت ٥ٓ 93345 ثولُ

 ٥ٍٝ ٥جلاٌغٛاك ِؾّٛك ا٦ٌَٛكٜ

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٍّجٝ ؽبهً ٕلاَ -  281

 ٥جلاٌوؽ١ُ ّٙبة ٠بٍو ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ث٤١ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93351

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ ا٠ّبْ -  282

 ٥جلا٦ٌبي عبثو ١ٞ٥بد/ ثٍّه اٌجبهٚكٜ لٖو اِبَ فبهٚق ّبه٣:  ثغٙخ ، فَبر١ٓ ربع١و ٥ٓ 93358

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٦َٔٗ -  283

 ٥جلاٌؾ١ّل ٥ّو ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه فزؾٝ ا١ٌْـ ٔغ٤ ٥ياى اٚالك:  ثغٙخ ، ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ثٛف١ٗ ٥ٓ 93365

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٍِٛٝ ؽ١َٓ ِؾّل -  284

 ٍِٛٝ ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه ثى١و ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ثى١و ا١ٌْـ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌخ ث٤١ ٥ٓ 93369

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ١٘ضُ -  285

 اؽّل ؽبِل فٛىٜ/ ثٍّه ا١ٌَبؽٝ اٌّوٍٝ ثغٛاه ثٞوً ك٠ّزوٜ ّبه٣:  ثغٙخ ، رٕغ١ل ِؾً ٥ٓ 93546

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ّؾبرٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل -  286

 ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ اثٛؽغٝ ٥جلاٌّؾَٓ ّبه19٣:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ ٚاعٙيٖ ِٕي١ٌٗ اكٚاد ٥ٓ :9355

 ِْولٝ ٔغ١ت ١٘ٚت ّٕٛئ١ً ٍِه

 93446 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٔبف٤ كوزٛه ثٙبء -  288

 اؽّل ؽَٓ ٔبف٤ كوزٛه ثٍّه اٌؾالفٝ ٔبف٤ ثٓ ٥مجٗ َِغل اٌؾالفٝ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل ١٦ٍل -  289

 اٌجبهٚكٜ ثٍّه ا١٦ٌَب٠ٚٗ ثوٚاف٤ اثٛاٌغٛك ٔغ٤ ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93493

 اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ِؾّٛك ِؾّل هٙبء -  :28

 ٦ِبم ثٓ ٦ٍل ّبه٣ ؽَٓ اٌؾبط ىا٠ٚٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ،( يئٗثبٌزغ ثمبٌٗ ث٤١) ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 934:5

 ِؾّٛك ِؾّل ٚالء/ ثٍّه ثبٌّْزً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل أٖبهٜ ٕجوٜ -  295

 ا١ٌّبٖ ٚاثٛه ثغٛاه غوة ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 934:5 ثولُ 251:5129

 ف١ًٍ هٍٓ ١٘ٚت اك٠ت ٍِه

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽغٝ ِؾّٛك ٘بُّ ٥جلاٌوؽّٓ -  291

 ٥ٚبُٕ ٥ٚبكي ٥ّبك إٌمواّٜجٍّه ثْبه٣ اال١ِوٜ َِزْفٝ اِبَ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93512

 هٙٛاْ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ اٚالك

 :251:512 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌّٛعٛك هف٦ذ ٥ّوٚ -  292

 ّوٝٗ ِووي ثغٛاه ثؾوٜ رٛف١ك ٔغ٤ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93528 ثولُ

 ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌّٛعٛك هف٦ذ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 4:555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ صبثذ ٥ٍٝ ِّلٚػ -  293

 ٥ٍٝ صبثذ ٥ٍٝ ٚائً ٍِه اٌيها٥ٗ ِلهٍٗ ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، ى٠ٛد ث٤١ ِؾً ٥ٓ :9322

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل كهاى اثٛ اؽّل -  294

 ِؾّل كهاى اثٛ ٍِه اٌجٕي٠ٕٗ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93234

 اؽّل

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاهلل عّبي ٥جلاهلل -  295

 ٥جلاهلل عّبي/ ثٍّه اٌوىلٗ ثٕبؽ١ٗ اٌزو٥ٗ اِبَ اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93319

 رّبَ اؽّل ِؾّل

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ىوٝ اًِ -  296

 اٌغوث١ٗ ثبٌزٍٛي اثوا١ُ٘ ِؾّل ثٕغ٤ اٌْٛاف٤ َِغل ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ، ٥ٍٚف هكٖ ث٤١ ٥ٓ 93322

 ٥جلاٌوؽ١ُ ٥غّٝ ٝب٘و هعت ٍِه

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥واثٝ ٍبٌُ ِؾّل ِؾّٛك -  298

 ِؾّٛك ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك ؽَٓ ثٍّه اٌّلٔٝ اٌَغً ّبه٣:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ رغبهٖ ٥ٓ 93363

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥واثٝ ؽ١َٓ ِؾّل ٝٗ -  299

 اؽّل ِؾّٛك ثٍّه ِجبهن ثؾٝ اٌؾو٠ٗ ّبه٣ ِٓ اوزٛثو6 ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث٤١ ٥ٓ 93448

 ٥جلا٦ٌُّٕ هٙٛاْ

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ِؾّل ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  :29

 ثٍّه هاّل ثؾٝ االى٘وٜ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌْولٝ اٌوٜ ّبه2٣:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93453

 اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك اؽّل ع١ٙبْ -  2:5

 اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل ثٍّه فجبٝٗ ٔغ٤ لجٍٝ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ ، ثبٌلافً ٍفو٠بد ِىزت ٥ٓ 93259

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٛه٠بي ؽ١ٍُ ثٌٌٛ ٔو١ِٓ -  2:1

 ا١ٌَل اؽّل ٕبكق ١ٍل ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ فٍلْٚ اثٓ ّبه6٣:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ٥ٓ 93458

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ِؾّٛك -  2:2

 ١ٍٍّبْ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ثٍّه اٌغجبّٝ ثٕغ٤ ا٦ٌّلٖ كٚاه ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 93515

 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ا١ٌَل ؽٍّٝ ِّلٚػ -  2:3

 ؽٍّٝ ٍِه االثزلائ١ٗ اثٛؽّل ٔغ٤ ِلهٍٗ ثغٛاه اثٛؽّل ٔغ٤ اٌجقب٠زخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ 93465

 اٍّب١٥ً فواط ا١ٌَل

 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاهلل اٌل٠ٓ وّبي اٌٙبَ -  2:4

 ثَٞبٜٚ ِؾّل ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌغبثبد اٌٙٛاُّ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِالثٌ رغبهٖ ٥ٓ 93464

 251:5128 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ث١ِٛٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  2:5

 ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف ثٍّه اٌَٛق ّبه٣ اٌز١ّ١ٍ٦ٗ االكاهٖ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93494 ثولُ

 251:5129 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ اثٛاٌفزٛػ ِغوثٝ اثٛاٌفزٛػ -  2:6

 ف١ٍفٗ عّبي ِؾّٛك ثٍّه اٌغٕٛة لٞب٣ ثؾوٜ إٌل٠ُ ٥جلاهلل ّبه11٣:  ثغٙخ ، وبف١ٗ ٥ٓ 93555 ثولُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ٍبِؼ -  2:8

 اٌق١ٞت ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ثٍّه اكفب االهث١٦ٓ ؽٝ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93532

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كاٚك هاغت عبك ٥جٛك -  2:9

 فٛىٜ ِؾّٛك ثلٜٚ/ ثٍّه اٌّلافٓ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ٥ٓ 93253

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فّٙٝ ٠ٌٛٔ فبرٓ -  ::2

 ١ٍّو ثغٛاه اٌْولٝ اٌغوعب٠ٚٗ ثْبه٣(15) هلُ ِٕيي:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ) ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 93294

 ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل ٖٔو ثٍّه ١ٌٍَبهاد وبه

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 3555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ٥ٖبَ -  355

 ثق١ذ ٥ٍٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ثٍّه اثّٛغوٖ ثٕغ٤ ِب٘و اؽّل ّبه٣:  ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 932:5

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل اؽّل ه١ّل ِؾّٛك -  351

 اؽّل اٌغٙالْ ِٖٞفٝ ٔبكٜ ثٍّه ثبٌولبلٕٗ ا١ٌٞت وبًِ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 932:5

 251:5159 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥جلاٌّغ١ل هِٚبْ ا٠ّٓ -  352

 ثؾٝ إٌّْبٜٚ ٕل٠ك ِؾّل َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، اٌّٛث١ٍبد ٚرٛه٠ل ٚرٛى٤٠ ث٤١ ٦ِوٗ ٥ٓ 93354 ثولُ

 ؽبِل ؽّبكٖ ٕالػ ثٍّه ِجبهن

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّٛعٛك أٛه ٥بكي ؽّبكٖ -  353

 ٥جلاٌّٛعٛك أٛه ٥بكي ثٍّه اٌّؾٞٗ ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، عياهٖ ٥ٓ 933:8

 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٖٛه ٝٗ ٥جلاٌٖجٛه ِٕٖٛه -  354

 اٌم١ٖو ثوٚاف٤ ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93458 ثولُ

 ِٕٖٛه ٝٗ ٥جلاٌٖجٛه ثٍّه

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّواْ ِٖٞفٝ اثٛى٠ل ٥ٍٝ -  355

 ٔبٕو ٍِه ٍّٛي ثبٚالك االى٘و ثغٛاه ٍّٛي اٚالك:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ ٚرغ١ٍف ر٦جئٗ ٥ٓ :9341

 ؽ١َٓ ٥ياٌل٠ٓ

 251:5125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٝت ٥ٍٝ اثٛإٌَْٛ اٌل٠ٓ ١ٙبء -  356

 ؽ١َٓ ؽ١َٕٗ ٍِه اال٥لا٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93419 ثولُ

 ؽّبك ٥ٍٝ

 ثولُ 251:5135 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌّغل اؽّل ٥جلاٌؾف٠١ اٌٙبَ -  358

 ٥جلا٦ٌبي اؽّل ٥بثل٠ٓ ٥ٍٝ ٍِه ث١ٙظ اٚالك ا١َ٦ٌواد:  ثغٙخ ، ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93543

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ اؽّل ٦ٍٝذ اؽّل -  359

 ّبه٣ ِٓ ٥ٞٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ٥ٞٝ ا١ٌْـ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ثٞبه٠بد ٚفلِٗ ث٤١ ٥ٓ :9354

 ٥جلاٌوؽ١ُ ا١ٌَل ٥جلاٌواٙٝ عّبي ثٍّه اٌَٛ٘بع١ٗ

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌَالَ ٥جبً اؽّل ٥جبً -  :35

 ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93245

 251:5156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل هٙٛاْ ِؾَٓ -  315

 ٍِه اٌجٍل ثجؾوٜ اٌْولبٜٚ ا١ٌْـ ٝو٠ك اٌفوؽبٔٗ ّبه٣ اكفب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ 93289 ثولُ

 اؽّل هٙٛاْ ِؾَٓ ّو٠ف

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ١٥َٝ وبًِ ١ِٕو -  311

 ل٦ٞٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ:  ثغٙخ ،(  ِقزٍٞٗ ٕٕب٥بد)  ١ٍبهاد ١ٕٚبٔٗ إالػ ٤ِٕٖ ٥ٓ 93335

 اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ا٦ٌّوا١ٔٗ اٌّغز٦ّبد ١٘ئٗ ٍِه اٌّٖب٤ٔ ثّٕٞمٗ( :15)

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّل ِؾّل ٠ؾ١ب ِؾّل -  312

 ٠ؾ١ب ِؾّٛك ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌّْبٚكٖ ٠بٍو/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌّْبٚكٖ:  ثغٙخ ، ا٥الف رغبهٖ ٥ٓ 93358

 ؽ١ّل ِؾّل

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٥بهف وٍضَٛ -  313

 ِؾّل ا١ِٓ ِٕٖٛه ثٍّه ثبٌجقب٠زٗ إٌٛه َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ :9335

 ِٕٖٛه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ :251:515 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل فواط ِؾّل -  314

 ِؾّل فواط ٍِه ث١ٕٔٛٗ إٌي٘ٗ ؽٛٗ ّبه٣ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ :9331

 اؽّل

 :9339 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ا١ِٓ أٛه ٔٙب -  315

 ٥ٞٝ رّبَ ؽبك اٌزٙبِٝ ٍِه إٌٛهٜ ثْبه٣ إٌٛهٜ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ا١ِٓ ؽَٓ -  316

 ِؾّل ا١ِٓ اؽّل ٍِه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ثغٛاه اٌغوث١ٗ اٌيٚن:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93235

 اؽّل

 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل ىوو٠ب اٌل٠ٓ ٥ّبك -  318

 ٥جلاهلل ا١ِٓ ٥جلاهلل ِؾّل ثٍّه ٦ٍّبْ ٥جلاٌّالن ّبه٣:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ث٤١ ٥ٓ 933:2 ثولُ

 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل ىوو٠ب اٌل٠ٓ ٥ّبك -  319

 ٥جلاهلل ا١ِٓ ٥جلاهلل ِؾّل ثٍّه ٦ٍّبْ ٥جلاٌّالن ّبه٣:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ث٤١ ٥ٓ 933:2 ثولُ

 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ٥جلا١ٌٍٞف فٍف -  :31

 ٔغ٤ ٥جلاٌٍّٞت ثٓ ؽّيٖ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93459 ثولُ

 ٥ٍٝ ِؾّل ٚى٠وٜ ِؾّل رٛكك ثٍّه ا٦ٌَّلاد

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثىو اٌٚج٤ ِؾّل اؽّل -  325

 ِؾّل ثٍّه ٦ٍلاهلل  اٌجٍل ثٍٜٛ اٌغٕلٜ اي َِغل ثغٛاه ٦ٍلاهلل:  ثغٙخ ،( كاف١ٍٗ) هؽالد ِىزت ٥ٓ 93414

 ِؾّل ىوث اٌٚج٤

 ثولُ 251:5135 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽيل١بي ٥غ١ت ٥لٌٝ ١ِٕب -  321

 ِؾّل اؽّل عبثو ٥وفٗ ثٍّه االلو٣ ؽّلٜ ف١ال ثغٛاه اٌّْزً ّبه٣:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ ٚهّٗ ٥ٓ 93538

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ؽَٓ ١٘ضُ -  322

 ٥ٍٝ اؽّل ثٍّه اٌو٠ؾبْ ثوط ثبعب رو٥ٗ ّبه49٣:  ثغٙخ ، اٌغب٘يٖ ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد رغبهٖ ٥ٓ 93549

 ٦ٍل ٥جبً

 ٥ٓ 93549 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ١٘ضُ -  323

 ٦ٍل ٥جبً ٥ٍٝ اؽّل ثٍّه اٌو٠ؾبْ ثوط ثبعب رو٥ٗ ّبه49٣:  ثغٙخ ، اٌغب٘يٖ ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد رغبهٖ

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٥ٍٝ ٦ٍل ؽ١َٓ -  324

 ا١ٌَل ؽَٓ ٍِه إٌٛهٜ َِغل ثغٛاه إٌٛهٜ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93342

 ٥جلاٌوؽ١ُ

 251:5113 فٝ ل١ل ، 4:555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌمبكه ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌمبكه ٥ّو -  325

 اٌؾل٠ل اٌَىٗ ٥ّبهاد ثغٛاه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ّبه٣:  ثغٙخ ، رٛن رٛن غ١به ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ 93343 ثولُ

 ٖٔو عبثو ٖٔو ثٍّه

 251:5113 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  326

 اثٛاٌّغل اؽّل ِؾّل ثٍّه اٌغبثبد:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93345 ثولُ

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّٛك ٕالػ ٍّو -  328

 هعت اؽّل ٍِه اثٛفٍف ِقجي فٍف ا١ٌّٕبٜٚ ّبه٣ هاّل ؽٝ:  ثغٙخ ، غبى٠ٗ ١ِبٖ ث٤١ ِقيْ ٥ٓ 93368

 ِوٍٝ ِؾّل

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاالٖ عبثو ٥جلاالٖ عّبي -  329

 عبثو ٥جلاالٖ/ ثٍّه اٌَو٤٠ اٌقٜ اٌٙغبهٍٗ ثؾوٜ اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93455

 ٥جلاٌوٍٛي ٥جلاالٖ

 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥جلإٌبٕو ِؾّل -  :32

 ثٍّه اٌْول١ٗ ا٦ٌّب٠لٖ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ا٦ٌّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ١٦ِٕٖبد ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93462

 ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥جلإٌبٕو

 ولُث 251:5128 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ؽ١ٍّٗ -  335

 ٥جلا١٢٦ٌُ ٥جلاٌّغ١ل اؽّل ٍِه ٝوفبْ ٔغ٤ ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93482



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاهلل ا١ٌَل ٕفبء -  331

 ٥ٍٝ ٥جلاٌالٖ اؽّل ٍِه ا٦ٌوة ٔغ٤ ثوك٠ٌ ٔغ٣ٛ:  ثغٙخ ، ِالثٌ ِْغً ٥ٓ 93485

 251:5152 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل ٥ّو ِؾّل -  332

 هٙٛاْ فل٠غٗ/ ثٍّه اٌؾوثٝ اٌٞو٠ك اٌؾغي:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ)ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 93263 ثولُ

 ٥ٖواْ

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٘بُّ ١ٍل ِؾّٛك -  333

 ٘بُّ ١ٍل ٍِه إٌغبه ٔغ٤ ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط ٝو٠ك ّبه٣ إٌغبه ٔغ٤:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ 93285

 اؽّل ّؾبرٗ

 251:5159 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثووبد اؽّل ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ اؽّل -  334

 ثٙبكه ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلا١٢٦ٌُ ِٕٝ/ ثٍّه ا٦ٌٖب٠لٖ ٔغ٤ ثلاه وَٛ:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه ث٤١ ٥ٓ 932:8 ثولُ

 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ٥جلاٌالٖ ؽَٕٝ ١ٍل -  335

 ِؾّل ا١ٌَل اؽّل ثالي ثٍّه إٌمواّٝ ّبه٣ ٚ٘جٗ ٥جلاهلل ِلهٍٗ اِبَ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93395

 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً فو١ٌَٔ ّٙلٜ ثوٍَٛ -  336

 ِىزت ْٚٔبٝٗ فو١ٌَٔ ّٙلٜ ٍِه ٍالِٗ اٚالك ٔبؽ١ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 545:9 ثولُ

 ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد

 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً فو١ٌَٔ ّٙلٜ ثوٍَٛ -  338

 ؽّيٖ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل ٍِه ا٦ٌٍٖب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 545:9 ثولُ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك ١ّّبء -  339

 ٥ٍٝ ف١ٍفٗ ِؾّل ثٍّه كٚكٚ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اوزٛثو6 ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 93399

 ِؾّل

 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل وو٠ُ -  :33

 اؽّل هف٦ذ ٍِه اٌزب١ِٕبد اِبَ اٌْولٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، فوكٚاد ٚث٤١ ِىزجٗ ٥ٓ :9332 ثولُ

 ِؾّل

 ثولُ 251:5114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ ٚى٠وٜ ِؾّل فبّٝٗ -  345

 هّٛاْ/ ثٍّه اٌجٍل غوة اٌغبى َِزٛك٣ ثغٛاه ٥ياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ :9335

 ؽَٓ هّٛاْ اؽّل

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ فوط ٠ٍٛف عّبي -  341

 ٠ٍٛف/ ثٍّه ٘بهْٚ اٚالك ثبٌَمو٠ٗ اال٥لاك٠ٗ ٘بهْٚ اٚالك ِلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93411

 ١ٍٍّبْ فوط

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك فٍف ِؾّل -  342

 ٥جلاٌْبفٝ ٥ٞباهلل ٍِه ِىوَ ٥ّو ّبه15٣ هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ رؾب١ًٌ ٦ًِّ ٥ٓ 93415

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ١٦ٍل اٌل٠ت اّوف -  343

 ١ٍلٔب ّبه4٣:  ثغٙخ ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ 36ِٓ ٚاٌفموٖ:1 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك ٥ٓ :9355

 ِؾّل فبهٚق ِؾّل ٍِه ٌٍزب١ِٓ اٌْوق اِبَ ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ِٓ اٌؾ١َٓ

 ثولُ 251:5135 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِغ٤ٍ رٛف١ك ّٙلٜ اؽالَ -  344

 رٛف١ك ِغ٤ٍ ٦٠مٛة ثٍّه ِٕٝ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 93535

 251:5131 فٝ ل١ل ، 4:555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٍٝت ٥جلا١ٌٍٞف ا١ٌَل -  345

 ٥جلاٌوؽّٓ ٍِه اٍّب١٥ً اٚالك َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ِقيْ ٥ٓ 93556 ثولُ

 ١ٍٍّبْ ِؾّل

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط هؤٚف فوػ وو٠ُ -  346

 ِؾّل ؽّلٜ اؽّل ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ اَ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ٥ٓ 93558

 اؽّل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي عبكاٌوة ١ٝفٛه ِؾّل -  348

/ ثٍّه اٌَّٞب اال٥لاك٠ٗ ؽوثٝ ؽَٓ ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ ر٦جئٗ ٥ٓ 93365 ثولُ

 ٥جلا٦ٌبي عبكاٌوة ١ٝفٛه

 ثولُ 251:5115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ِؾّل ف١ًٖ اٌٙبَ -  349

 ِؾّل اٌلٍٛلٝ فالف/ ثٍّه اٌّالػ ؽبهٖ ا٦ٌّيي ّبه٣:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ ر٦جئٗ ٥ٓ 93366

 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِقزبه ٥ٍٝ -  :34

 ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِقزبه/ ثٍّه ثوف١ً اٌجٍل ّوق:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ) ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 93463

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ٦ِٛٗ ٥ٛٗ ْ٘بَ -  355

 ٦ِٛٗ ٥ٛٗ ١ٙبء ٍِه اٌمو٥بْ اؽّل ٔغ٤ اٌمو٥بْ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ :9346

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٥جلاٌغٕٝ ٍبِٝ ٥ّوٚ -  351

 ا١ٌَل ٥ٍٝ ٠ٍٛف/ ثٍّه اٌّياٌٖٛ ٝو٠ك اٌْو٠ف ؽٛٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93498

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِمبه اهلل عبة ع١ًّ ِب٠ىً -  352

 ٍِه ١ِٔٛىب ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه عوعب ّوٝٗ ِووي اِبَ اٌجووٗ ّبه9٣ هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ ث٤١ ٥ٓ 934:3

 ِمبه اهلل عبة ع١ًّ

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل اؽّل اٍّب١٥ً فبّٝٗ -  353

 اٌل٠ٓ ٦ٍل ٥ضّبْ ٍِه ثوك٠ٌ اٌغ١ٍ٘ ع١ٕٕٗ ثغٛاه ا٦ٌَل اَ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ِؾً ٥ٓ 93559

 اٍّب١٥ً اؽّل

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙلٜ اؽّل ِؾّٛك ِٙلٜ -  354

 اؽّل ِؾّٛك ثٍّه ا١ٌٌٛل فبٌلثٓ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93526

 ِٙلٜ

 ثولُ 251:5151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ربكهً ١َُٔ ٔبكه -  355

 ٥ي٠ي فٛىٜ ١ٍّو ثٍّه ٥الَ ثب١ٌْـ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ٚفواٝٗ ؽلاكٖ ٚهّٗ ٥ٓ 93231

 ثولُ 251:5152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثىوٜ ؽ١َٓ ؽَٓ -  356

 ٍٛ٘بط ٝو٠ك ٥ٍٝ اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ 2هلُ ِؾً اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93243

 ِؾّل ٥ٍٝ عالي ٥الء ٍِه اٌغل٠ل

 251:5152 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘الي ِؾّل ١ٍّو ٥جلاٌوؤف -  358

 وّبي ِّلٚػ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93252 ثولُ

 ١ٞ٥ٗ اثٛا٦ٌَٛك

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٕبثو ٥جلاٌؾ١ّل ٥ّبه -  359

 ٥جلاٌؾ١ّل ثٍّه اٌؾج١ً اٌغبثبد ٝو٠ك ؽ١ًّ ثٕٝ ١ٍٕجٗ عَو:  ثغٙخ ، غلائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ ر٦جئٗ ٥ٓ 93269

 اؽّل ٕبثو

 ثولُ 251:5153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثجبٜٚ ١و٠ف ٥بكي ٠ٍٛف -  :35

 اِبي ثٍّه ا١َ٦ٌواد ِٛلف ثغٛاه اٌمجٍٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽُٛ ٥ٓ 93286

 ّٕٛكٖ ٍوع١ًٛ ٥لٌٝ

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ؽبرُ -  365

 ّٙبة ٥جلاٌىو٠ُ ٦ٍل ثٍّه ِٞو ِؾً ثغٛاه اٌىبّف ّبه19٣:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ ّٕٜ ث٤١ ٥ٓ 93295

 ثولُ 251:5156 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَّبْ اؽّل ؽَٕٝ وو٠ُ -  361

 ٥جلا٦ٌبي ا١ٌَل ِؾّٛك ؽَٓ ٍِه اٌَٛق ّبه٣:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93299

 ثولُ 251:5159 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ -  362

 اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ اٌج١ٞو٠ٗ اٌٛؽلٖ اِبَ ؽَٓ وَٛ ٔغ٤ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93315

 ِؾّل ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ٍِه

 251:5116 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ٥جلٖ -  363

 ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ٍِه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه رّبَ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 93386 ثولُ

 ٥ضّبْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 93392 ثولُ 251:5116 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ ع١ل عبثو ٍب١ِٗ -  364

 اٌغب٦ِٗ ّبه٣ ٔبٕو ِل٠ٕٗ 43 ٥ّبهٖ:  ثغٙخ ،(  وّج١ٛرو وزبثٗ ـ َِزٕلاد ر٠ٖٛو)  ا٥ّبي عبيه فلِٗ ٥ٓ

 ٍجبق ٥ّو ِؾّل ِوٚاْ ٍِه إٌّٙل١ٍٓ ٔمبثٗ اِبَ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽّبكٖ ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٙبء -  365

 ِّٙبد-اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد َِزٍيِبد-ٕؾ١ٗ اكٚاد-وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ) ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ِىزت ٥ٓ 95:26

 فوغً ٥جلا٦ٌُّٕ ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌي٘واء َِغل فٍف ٦َِٛك ىغٍٛي ّبه٣:  ثغٙخ ،( ِىزج١ٗ

 ثولُ 251:5118 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽّبكٖ ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٙبء -  366

 ِّٙبد-اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد َِزٍيِبد-ٕؾ١ٗ اكٚاد-وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ) ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ِىزت ٥ٓ 95:26

 ث٤١ ْٚٔبٝٗ فوغً ٥جلا٦ٌُّٕ ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌي٘واء َِغل فٍف ٦َِٛك ىغٍٛي ّبه٣:  ثغٙخ ،( ِىزج١ٗ

 وٙوثبئ١ٗ اكٚاد

 ثولُ 251:5125 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ؽّلٜ -  368

 ِؾّل ٥جلاهلل ِؾّٛك ثٍّه غبىٜ ثبٚالك اٍؾك/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ ::933

 اٍّب١٥ً

 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌٛ٘بة ٠ٛ٥ٌ اٌل٠ٓ ٕالػ ٥ّوٚ -  369

 ثغٛاه:  ثغٙخ ،( ِؾّٛي ٚاوََٛاه - ّؾٓ ووٚد ث٤١)  ِؾّٛي فلِبد ث٤١ ٥ٓ 93424 ثولُ 251:5121

 لبٍُ ٔٛهاٌل٠ٓ ٥ّبك/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ثْبه٣ ِىوَ ِٞج٦ٗ

 ثولُ 251:5121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اال١ِو ٕ٘بء -  :36

 ٥زّبْ ِؾّٛك ٥واثٝ اٌل٠ٓ ٖٔو/ ثٍّه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ :9342

 :251:515 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ا١ٌٍضٝ هفب٥ٝ ثبهلل إٌّزٖو -  385

 ٥ٍٝ ا١ٌٍضٝ هفب٥ٝ ٍِه اٌْو١٥ٗ اٌغ١٦ّٗ ثغٛاه ٥ٍٝ اٚالك:  ثغٙخ ، ١٦ِٕٖبد ِمبٚالد ٥ٓ 93321 ثولُ

 اؽّل

 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  381

 ٥ّبهٖ( 1) هلُ اٌَى١ٕٗ اٌٛؽلٖ اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ث٤١ ٦ِوٗ ٥ٓ 93359 ثولُ 251:5114

 ٍٛ٘بط ِٚل٠ٕٗ ٌّووي اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌُْٛ ثَّبوٓ( أ)هلُ ِلفً( 25) هلُ

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  382

 ِؾّل فٍف ٥ٍٝ ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌجغلاكٜ ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ر١ّٔٛٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 6:514

 ثولُ 251:5113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  383

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ر١ّٔٛٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 6:514

 251:5116 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل اٍالَ -  384

 اٌمٜ ا١ٌَل ثٍّه اٌزّضبي ثغٛاه اال١ِو ِؾّل ا١ٌْٙل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١ ٥ٓ 93398 ثولُ

 ٥ٍٝ ِؾّل

 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  385

 ٥ّبهٖ( 2) هلُ اٌَى١ٕٗ اٌٛؽلٖ اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ى٠ٛد ث٤١ ٥ٓ 93359 ثولُ 251:5118

 ٌّوويٍٛ٘بط اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌُْٛ ثَّبوٓ( أ)هلُ ِلفً( 25) هلُ

 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  386

 ٥ّبهٖ( 1) هلُ اٌَى١ٕٗ اٌٛؽلٖ اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ى٠ٛد ث٤١ ٥ٓ 93359 ثولُ 251:5118

 ْٚٔبٝٗ ٌّوويٍٛ٘بط اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌُْٛ ثَّبوٓ( أ)هلُ ِلفً( 25) هلُ

 ١ٍبهاد ث٤١ ٦ِوٗ

 ثولُ 251:5122 فٝ ل١ل ، 4:555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ٠ب١ٍٓ ى٠ُٕٙ -  388

 ِؾّٛك فٍف ٥جلا١ٍ٦ٌُ ا١ِٕٗ ثٍّه اٌجٙبكهٖ َِغل ثغٛاه ثلاه وَٛ:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ 93455

 251:5135 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  389

 ِقجي ثغٛاه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ٥ٛف ثٓ ٥جلاٌوؽّٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِبوٛالد وبفزو٠ب ٥ٓ 521:3 ثولُ

 هٙٛاْ ثلٜٚ ِؾّل ٍِه اٌغٛ٘وٖ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 251:5135 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  :38

 اثزَبَ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ٥ٛف ثٓ ٥جلاٌوؽّٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِبوٛالد وبفزو٠ب ٥ٓ 521:3 ثولُ

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل

 251:5135 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  395

 الٍزغالي هٙٛاْ جلهٜاٌ ِؾّل ٍِه ٥ٛف ثٓ ٥جلاٌوؽّٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِبوٛالد وبفزو٠ب ٥ٓ 521:3 ثولُ

 ٚؽ٠ٍٛبد ف١ٕٛ ِقجي

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل غوثبٜٚ ١ٍل عّبي -  391

 ٌّووي اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ٍِه ٍِٖؼ ثٕغ٤ 9هلُ ثبو١ٗ:  ثغٙخ ،( اٍّبن) غنائٝ آِ ِٕزغبد ث٤١ ٥ٓ 934:2

 ٍٛ٘بط ِٚل٠ٕٗ

 ثولُ 251:5129 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٌٞفٝ ٥ّبك -  392

 ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌّإِٓ ٍِه إٌٙٚٗ ِلهٍٗ ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ٥ٞبهٖ ٥ٓ 93558

 ثولُ 251:5135 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل ٥ٍٝ -  393

 ٍِه اٌمٕبثوٖ ها١ٔب ١ٕل١ٌٗ اِبَ اٌزٛاة ٥جل اؽّل ا١ٌْٙل ّبه٣ ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93539

 ٥جلاٌغٕٝ ِؾّٛك ِؾّل فٛى٠ٗ

 ثولُ 251:5131 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٝٗ ِؾّٛك ِؾبٍٓ -  394

 ا١ٌَل ِؾّل ثٍّه ىوٝ ٔبٕو ٚهّٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 93559

 ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي

 251:5131 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ اهلل هىق اثوا١ُ٘ ووٌٌ -  395

 ٍِه ١٢ٔف ٥يثٗ ِبهعوعٌ و١َٕٗ ثغٛاه اٌَّٞب:  ثغٙخ ، ثٕبد اوََٛاهاد ث٤١ ِؾً ٥ٓ 93562 ثولُ

 ٠ٍٛف َِبن ٍِه ٕجبػ

 93466 ثولُ 251:5123 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٕل٠ك ثىو اِبَ -  396

 ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ا٠ٙبة ثٍّه إٌٖو ١ٍف ثْبه٣ اٌجو٠ل ثغٛاه:  ثغٙخ ، غلائ١ٗ ِٛاك ٚرٛى٤٠ ث٤١ ٥ٓ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘الي اؽّل ِؾّل اٍالَ -  398

 ثٕه َِبوٓ االهٙٝ اٌلٚه اٌغوثٝ اٌّْٛاكٜ ّبه26٣:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاهاد عب٘يٖ ِالثٌ ٥ٓ 93488

 ؽ١َٓ ١ٍٙوا١ٌَل ثٍّه االٍىبْ

 ثولُ 251:5128 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف فإاك ِؾّٛك -  399

 ِؾّل ك٥بء ٍِه ٥جلاٌغٕٝ ِؾّل ِؾّل ا١ٌْٙل َِغل ثغٛاه ثؾوٜ ا٦ٌٛاِو:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 93499

 ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف

 251:5129 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍّو -  :39

 فزؾٝ ثٍّه اٌٙٛاهٔٗ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ ::934 ثولُ

 ِؾّٛك ٥جلاٌالٖ

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثله ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّٛك ٠بٍو -  3:5

 ثله ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّٛك عّبي ثٍّه هاعؼ ٔغ٤ ثله َِغل ثغٛاه  اٌغ١ّ١ٕٗ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ ِمٙٝ ٥ٓ 93519

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو ِؾّل ثىو ِؾّٛك -  3:1

 ِؾّل ا١ٌَل اّوف ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ اٌجٍل لجٍٝ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ :9351

 اؽّل ثىو

 ثولُ :251:512 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغالٌٝ ِغوثٝ اؽّل ٦َٔٗ -  3:2

 اٌل٠ٓ وّبي ٥ٍٝ ِؾّٛك ثٍّه ا٦ٌواثٗ ٝو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ٥ٓ 93535

   ــــــــــــــــــــــ  

   ّووبد ل١ٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 - ِبئ١ٗ ا٦ٌبة ٕبٌٗ - اكاهٜ ِجٕٝ) ه٠بٙٝ ِغ٤ّ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ اؽّل اؽّل ِؾّل ِؾفٟٛ ّووٗ -  1

 ِغ٤ّ ٥ٓ ، 932:1 ثولُ 251:5159 فٝ ،ل١لد 555555.555   ِبٌٙب ،هأً(  ٕؾٝ ٔبكٜ - ع١ّٕي٠ُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/ ثٍّه  ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣:  ثغٙخ ،( ٕؾٝ ٔبكٜ - ع١ّٕي٠ُ - ِبئ١ٗ ا٦ٌبة ٕبٌٗ - اكاهٜ ِجٕٝ) ه٠بٙٝ

 ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اؽّل

 5555.555   ِبٌٙب ،هأً   اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّووبئٙب ٚ ووكٜ ٥ّْبٜٚ ١ٍ٥ٗ ّووٗ -  2

 اؽّل ا١ٌَل/ ثٍّه اٌم١ٖو هٚاف٤:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ ، 93426 ثولُ 251:5121 فٝ ،ل١لد

 ِؾّٛك

 15555.555   ِبٌٙب ،هأً  اٌجٛربعبى أبث١ت ث٤١  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ١ٞ٥ٗ اؽّل ِٞب٣ٚ اؽّل ّووٗ -  3

 اًِ ثٍّه ِوىٚق ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، اٌجٛربعبى أبث١ت ث٤١ ٥ٓ ، 93326 ثولُ 251:5115 فٝ ،ل١لد

 ٥جلاٌّٛعٛك اثوا١ُ٘ ٥جلاٌّٛعٛك

   ِبٌٙب ،هأً  ِبهوذ ٍٛثو  ،  ّووخ   ّٔو ِو٠ل اثبٔٛة ّٚو٠ىٗ ا١ٌّْٝ ِؾّل فٍف وبهَ ّووٗ -  4

 ّبه٣ اٌف١وٚى ثوط:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ ، 93389 ثولُ 251:5116 فٝ ،ل١لد 155555.555

 صبثذ ِٚو٠ُ ٠ٍٛف ٕٚجبػ ٥لٌٝ ٥ٚبٝف  ٥لٌٝ ِٚو٠ُ ربِو ٕٚفٝ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ

 ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚٗ ٚرٛى٤٠ ث٤١   ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌؾ١ّل ٦ِزي ّووٗ -  5

 فٝ ،ل١لد 19555.555   ِبٌٙب ،هأً  اٌغ١و ٌلٜ ٚاٌز٤١ٕٖ اٌغنائ١ٗ ٚاٌّىّالد اٌزغ١ًّ َِٚزؾٚواد اٌٞج١ٗ

 اٌزغ١ًّ َِٚزؾٚواد اٌٞج١ٗ ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚٗ ٚرٛى٤٠ ث٤١ ٥ٓ ، 934:4 ثولُ 251:5129

 ا١ًٌٕ وٛه١ِٔ ثْبه٣ اٌىبئٓ ثب٦ٌمبه ا٦ٌٍٜٛ اٌضبٔٝ اٌلٚه:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٌلٜ ٚاٌز٤١ٕٖ اٌغنائ١ٗ ٚاٌّىّالد

 ٥جلاٌواىق ِؾّل ا١ٌَل ٕبثو/ ثٍّه االٍ٘ٝ إٌٛٝٝ لٞو ثٕه ثغٛاه اٌغوثٝ

 ٍّٝجبد ٚهّٗ ٚرْغ١ً اكاهٖ  ،  ّووخ(   ّٚووبٖ ىوٝ ا٠ٛة فزؾٝ فبكٜ) ىوٝ ا٠ٛة فٍفبء ّووٗ -  6

 ٚرْغ١ً اكاهٖ ٥ٓ ، 93236 ثولُ 251:5151 فٝ ،ل١لد 3555.555   ِبٌٙب ،هأً  ١ِىب١ٔى١ٗ ٚاعٙيٖ

 ىوٝ ا٠ٛة عوعٌ ثٍّه اٌغوثٝ ؽّبكٜ ٔغ٤ رو٥ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔى١ٗ ٚاعٙيٖ ٍّٝجبد ٚهّٗ

 1555.555   ِبٌٙب ،هأً  ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٙب ِؾّل ؽبِل ِؾّٛك ٔٛهٖ ّووٗ -  8

 ثىَٛ ا١ٌٕٞٗ ٔغ٤ ا٦ٌٖب٠لٖ وَٛ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ ، 93362 ثولُ 251:5115 فٝ ،ل١لد

 ؽبِل اؽّل ؽّبك ثٍّه ا٦ٌٖب٠لٖ

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌْٞت - اٌّؾٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   251:5151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :8512:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ اؽّل ٥ٍٝ اث٥ْٛٛه   - 1

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثٍٞت اٌغٝ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41241:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍٍٞبْ ِؾّل ؽّلٞ   - 2

 ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41241:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍٍٞبْ ِؾّل ؽّلٞ   - 3

 ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64533:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ   - 4

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65624:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه اٍّبء   - 5

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5151

 رُ   251:5151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :9516:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اثوا١ُ٘ فٍف ٔغبٖ   - 6

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   251:5151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   89585:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽى١ُ ٥جلٖ ١ٌُٚ ؽى١ُ ٔٛها   - 8

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36562:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  رّبَ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٖٔو   - 9

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   251:5151 ربه٠ـ ٝٚف ،   :9228:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ ا١ٌَل اؽّل ّ٘بَ ِؾّل   - :

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :6815:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌؾّل   - 15

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56569:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا٦ٌبي ٥جل اٍّب١٥ً اٌّؾَٓ ٥جل ىو١خ   - 11

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثٍٞت  ٌغٝ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5152

 رُ   251:5152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56525:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥ج١ل ٥ٍٝ ٍٕبء   - 12

 اٌزغل٠ل ٦ٌلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   88352:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽّل ٥جلاٌفزبػ ٥جلاٌؾ١ّل ٥ّبك   - 13

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثٍٞت اٌغٝ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5152

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84831:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌّغ١ل ّّوٚؿ ٥جلاٌَزبه فزؾٝ   - 14

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5152

 رُ   251:5152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   621:3:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ّٛلٝ اًِ   - 15

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء  اٌفو٣ اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   844:5:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلا٦ٌبي فٍف ٥جلإٌجٝ ِؾّٛك   - 16

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5153

 رُ   251:5156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   858:8:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ىٔبرٝ ِؾّل فبٌل ٔبكٜ   - 18

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثٍٞت  اٌغٝ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   83231:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل اٌغٕب ٦ٍل   - 19

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚكٌه اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5156

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84:63:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اكَ ِؾّٛك ٔٛهاٌل٠ٓ ٥ٍٝ فبٌل   - :1

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5156

 رُ   251:5156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   5::25:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ف١ٚو فبّٝٗ   - 25

 ٌٍٛفبٖ اٌزغبهٖ ٌزون ٚكٌه اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ
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 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5115

   251:5115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :5595:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لٕبٚٞ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ عّبي   - 48

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   6:118:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّٛك اٌؾ١ّل ٥جل ِؾفٟٛ   - 49

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5116

 رُ   251:5116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   5:335:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٕبثو فٍف ا٠ّٓ   - :4

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   89594:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌَالَ ِؾّٛك ِؾّل ٕبٌؼ   - 55

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5116

   251:5116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25459:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌمبكه ِؾّل اؽّل ٥ٍٟ   - 51

 ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :4495:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ه١ٍّٗ   - 52

 ٌٍٛفبٖ اٌزغبهٖ ٌزون ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 رُ   251:5118 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64113:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لبٍُ ٥جلاهلل ِؾّل عّبي   - 53

 ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5118 ربه٠ـ ٚفٝ ،   83686:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ا١ٌَل اؽّل ٌإٜ   - 54

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   95951:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٝٗ ِواك ِؾّل فب٠ي ِواك   - 55

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون  اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   251:5125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   24154:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌفزبػ ٥جلا٦ٌبي اثوا١ُ٘   - 56

 ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 رُ   251:5121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   8:438:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٌٛٝ ِؾّل فب٘ل ٥ج١و   - 58

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :9598:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٛٗ ١ِقبئ١ً ٔق١ً ِالن ِبهوٛ   - 59

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5121

 رُ   251:5121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62365:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ٍبٌّبْ ِؾّل ٔبعٝ   - :5

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :9519:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٞ٥ٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل   - 65

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54::4:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍجبق ِؾّٛك ٕالػ   - 61

 ٌٍٛفبٖ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رُ   251:5122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15846:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لبٍُ ؽغٟ ِؾّٛك ٘بُّ   - 62

 ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   251:5122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   92883:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٦٠مٛة ٖٔواهلل فٛىٜ ١ِٕب   - 63

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   92931:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّب١٥ً ١ٍٍّبْ ٥ىبّٗ ِٕٝ   - 64

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه االفو اٌوئ١َٝ اٌغٝ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   92844:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌّالن ِزوٜ ٥بكي ث١زو   - 65

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :8:65:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلا١٦ٌُٕ رٛف١ك ا١ٌَل   - 66

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5123

   251:5123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   38563:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٔب٠ً ٥ٍٝ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل   - 68

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5128 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :6:49:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ِٖٞفٝ ا٠ّبْ   - 69

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5128 ربه٠ـ ٚفٝ ،   ::825:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّؾبرٗ ١ٍف ٠ٛ٥ٚٗ عٛى٠ف   - :6

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 رُ   251:5128 ربه٠ـ ٚفٝ ،   93368:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ِؾّٛك ٕالػ ٍّو   - 85

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   251:5128 ربه٠ـ ٚفٝ ،   68881:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ث١ِٛٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل   - 81

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثٍٞت اٌغٝ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   251:5128 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84832:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍبٌّبْ وبًِ فٍف ٍبٌّبْ   - 82

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   696:2:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖٞفٝ ِؾّٛك ِؾّل اؽّل ؽّلٜ   - 83

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5129

   251:5129 ربه٠ـ ٚفٝ ،   845:5:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌُّٕ اؽّل ٥ّبك   - 84

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54623:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلاٌالٖ ٔغالء   - 85

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5129

   251:5129 ربه٠ـ ٚفٝ ،   4:996:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ٕبٌؼ   - 86

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 رُ   251:5129 ربه٠ـ ٚفٝ ،   633:3:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ٥ضّبْ اثوا١ُ٘   - 88

 ٌٍٛفبٖ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   58554:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٠ٍٛف ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل   - 89

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5129

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   49932:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌغبثو ٥جلاٌؾبف٠   - :8

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5129

 رُ   251:5129 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45665:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘   - 95

 ٌٍٛفبٖ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   251:5129 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64963:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل اثٛى٠ل ٕ٘بء   - 91

 اٌزغل٠ل ٦ٌلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61:95:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّؾبرٗ ِؾّٛك ٥جلاٌجبٍٜ هافذ   - 92

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5129

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44:19:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ا٦ٍل   - 93

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5129

 رُ   :251:512 ربه٠ـ ٚفٝ ،   38112:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّب١٥ً ؽبف٠ ا٦ٌبي ٥جل   - 94

 اٌزغل٠ل ٦ٌلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   :251:512 ربه٠ـ ٚفٝ ،   93158:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٌٌٛ عوعٌ ٚك٤٠ عوعٌ   - 95

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :9252:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌؾ١ّل اٌل٠ٓ ٕالػ ا١ِوٖ   - 96

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   :251:512

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   :8166:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَب١ٔٓ اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل   - 98

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   :251:512

   251:5135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41::6:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اؽّل ٥جلاٌؾبف٠ ا١ٌَل   - 99

 ٌٍٛفبٖ  اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   88942:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ر١ُّ ا١ٌَل اؽّل ِؾّل ١ّّبء   - :9

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   5:165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌوؽّٓ اثٛا٦ٌال ِؾّل ؽوثٝ   - 5:

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5135

 رُ   251:5135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65365:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ضّبْ ا٦ٌوثٝ ١ٍل ؽَٓ   - 1:

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   251:5135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   88:12:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽّبك ؽ١َٓ اؽّل ٘بُّ ِؾّل   - 2:

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

   251:5135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41285:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا٦ٌي٠ي ٥جل اِجبثٟ ٥ّو عّبي   - 3:

 اٌزغل٠ل ٦ٌلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53269:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلا١ٌْٙل ِؾوًٚ فّٙٝ ٕ٘بء   - 4:

 اٌزغل٠ل ٦ٌلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5135

   251:5131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84158:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلا٦ٌبي ِؾّل عّبي ٔو١ِٓ   - 5:

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ

 رُ   251:5131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55551:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِؾّٛك ٠ٍٛف   - 6:

 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي هأً 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  251:5151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93251 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌىو٠ُ ٠ٌٛٔ فوط ِؾّٛك -  1

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:813 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ألهاًٚ ١٦ٍل ٌٞفٝ ٔغبػ -  2

  ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

  251:5151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55895 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌؾٛاّٝ ٥ضّبْ ِؾّل ٦ّجبْ ِؾّل -  3

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ

 رُ  251:5152 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:462 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٝ ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ّل ْٔبد -  4

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5152 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64:42 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوط ِْولٝ ٥لٌٝ عوعٌ -  5

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5152 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64846 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ٔج١ً -  6

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5152 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93256 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِٖٞفٝ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  8

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41185 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌقٌٛٝ اثٛا١ٌي٠ل ا١ٌَل عّبي -  9

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41185 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛا١ٌي٠ل ا١ٌَل عّبي -  :

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي

 رُ  251:5153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84:48 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٖٔو اؽّل ٥جلاٌالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  15

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85259 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٞ٥ٗ ٕبكق ع١ًّ ٠ٍٛف -  11

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥يٚى وبًِ ٥جلاهلل -  12

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  6:926 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب اثوا١ُ٘ ؽٕب وو٠ّبْ -  13

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  91:66 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي اؽّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  14

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85933 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌَّبْ ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  15

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ٠ًر٦ل:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  884:5 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّّل٠ٓ فواط ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  16

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65453 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك اؽّل ٥ّو اؽّل -  18

  ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  91614 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثجبٜٚ ع١ل ١ٍّو ٍبِؼ -  19

  ع١ٕٗ  455555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 اٌم١ٚخ فٝ اٌٖبكه االكاهح المْ ا٥ّبال اٌْو١٥خ ٚاٌلٖ ثٛال٠خ ِّْٚٛي لبٕو عبكاهلل ٠ٛؽٕب اّوف ألهٚ -  :1

 ر٦ل٠ً رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66865 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٛ٘بط ١ٔبثخ 2558ٌـ ط89 هلُ

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66865 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عبكاهلل ٠ٛؽٕب اّوف ألهٚ -  25

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 2558 ٌـ ط86 هلُ اٌم١ٚخ فٝ االكاهح المْ ا٥ّبال ٚاٌلٖ ثٛال٠خ  ِّْٚٛي لبٕو ٠ٛؽٕب اٍبِٗ ٠ٍٛف -  21

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66869 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٛ٘بط ١ٔبثخ

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ر٦ل٠ً رُ  251:5156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66869 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عبكاهلل ٠ٛؽٕب اٍبِٗ ٠ٍٛف -  22

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93555 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌلهك٠و ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ّو٠ٙبْ -  23

  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5159

  ع١ٕٗ

 رُ  251:5159 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88154 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبد رٛف١ك عبكاٌىو٠ُ ِؾّٛك -  24

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5159 ، ربه٠ـ ٚفٟ  6:344 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٥جبً اؽّل ؽَٓ -  25

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  :251:515 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62231 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ف١ٚوٜ اؽّل ا١ٌَل -  26

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  :251:515 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55:83 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٟ ِؾّل فإاك ؽّلٞ -  28

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  :251:515 ، ربه٠ـ ٚفٟ  92996 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٚوٜ اثٛى٠ل ٥بٝف ٥الء -  29

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

  :251:515 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93143 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاٌّجلٜ ؽَبْ ٥جلاٌّجلٜ -  :2

  ع١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ  :251:515 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٥ٍٝ ا١ِٓ ِوىٚق -  35

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ هأٛ -  31

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55563 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لالكٖ ٥جلاهلل ١َُٔ ِىوَ -  32

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93591 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٛ٘بة فواط ٦ٍل اثوا١ُ٘ -  33

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  89295 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاهلل ا١ٌَل ا٦ٌوة ٥ي ا١ٌَل -  34

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  :9193 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ؽّلْٚ ٥جلاٌؾ١ّل -  35

  ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ

 رُ  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  69918 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ٥جلاٌوؽ١ُ ٍبٌّبْ ِؾّل -  36

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  95221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ا٦ٍل -  38

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42458 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ِٓ ٔج١ٗ ٥بكي -  39

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ر٦ل٠ً رُ  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  95149 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍبٌُ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  :3

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  649:1 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثْبهٖ ١ٍِىٗ ٥ي٠ي ٢ِٙو -  45

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  83:15 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل -  41

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ

  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  83:15 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل -  42

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  :8854 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ رغ١بْ اٌْولبٜٚ صو٠ب -  43

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  95881 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٥بُٕ -  44

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86544 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٛٝ ؽٕب ١ٖٔو ١ٖٔف ١ٍّو عٛهط -  45

  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5114

  ع١ٕٗ

 ر٦ل٠ً رُ  251:5114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  95511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽى١ُ ١ٍٍّبْ كاٚك اٌَج٤ -  46

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88352 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّل اٌفزبػ ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ٥ّبك -  48

  ع١ٕٗ  25555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  845:4 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِزٌٛٝ ٘بُّ هِٚبْ ِٖٞفٝ -  49

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ٦ل٠ًر:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  95446 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٥َٝ ِؾّٛك ١٥َٝ ٦ّجبْ -  :4

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84849 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔقٍٗ ٔغ١ت ٌج١ت اك٠ت ١ِٕب -  55

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86233 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اٍّب١٥ً ا١ِٓ ٥ٞب عّبي -  51

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  69482 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ -  52

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  681:8 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِْولٝ عجوٖ أَٝ ِب٠ىً -  53

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  59125 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦ِٛٗ كا١ٔبي ّٔو ع١ٙبْ -  54

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  :8893 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّٛك اؽّل -  55

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93352 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٍٛ ؽ١َٓ هِٚبْ وّبي -  56

  ع١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

  251:5116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65618 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاٌواٙٝ للهٜ ٕجوٜ -  58

  ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ  251:5116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  865:5 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥غّٝ ١ٍل ِؾّٛك -  59

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ  251:5118 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ ٔٛها -  :5

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5118 ، ربه٠ـ ٚفٟ  956:2 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٕل٠ك ؽَٓ ِؾّل -  65

  ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5118 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46558 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٔٛاي -  61

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي

 ر٦ل٠ً رُ  251:5118 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:491 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦ّجبْ ِؾّل فبٌل ِؾّل -  62

  ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  92858 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هٙٛاْ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ؽَٓ -  63

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ، ربه٠ـ ٚفٟ  885:6 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  إٌّغل ١ٍٕت غجو٠بي ثٞوً صبثذ اِبي -  64

  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5125

  ع١ٕٗ

 رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:929 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق عوً ١ٍّو ْٔبد ِو٠ُ -  65

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  6:221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ؽبِل وبًِ ِؾّل -  66

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 3 هلُ اٌم١ٚٗ فٝ اٌٖبكه ثبٌؾىُ ٚاٌل٘ب ثٛال٠ٗ ٌِّْٚٛٗ لبٕوٖ ٥جلاٌزٛاة اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  68

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88:29 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  2518 ٌَٕٗ ط

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  681:4 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌّقٍٔ ه٠بٗ ٥بكي ا٠ٙبة -  69

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93335 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٛٗ ١٥َٝ وبًِ ١ِٕو -  :6

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93263 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل ٥ّو ِؾّل -  85

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  83186 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٕبٌؼ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك -  81

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  :9119 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ اث١ٌٍٛٗ ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥ٍٝ -  82

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85645 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ا١ٌَل ِٖٞفٝ ِؾّل -  83

  ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  ّبياٌ هأً

 هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85981 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍِىٗ ف١ُٙ ٔج١ً ا٠ّٓ -  84

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي

 ر٦ل٠ً رُ  251:5122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  :8819 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ج١ل اؽّل ف١ٍفٗ ٦ّجبْ -  85

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  92958 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌغٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ ِؾّل -  86

  ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  83133 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌواىق ثله ٥جلاٌواىق اؽّل -  88

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  923:6 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل -  89

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93596 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق ٌج١ت ١َُٔ اٍبِٗ -  :8

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ  251:5123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  89:55 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جبً ٥جلهثٗ ٥ّو -  95

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93415 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك فٍف ِؾّل -  91

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46558 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٔٛاي -  92

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي

 رُ  251:5123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  49145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوىٚق ِؾّل ِوىٚق ٍوؽبْ -  93

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  49145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوىٚق ِؾّل ِوىٚق ٍوؽبْ -  94

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88465 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ وبهَ -  95

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  92855 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ا١ٌَل ِٕٖٛه ٍؾو -  96

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62255 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِؾّٛك ٘بُّ -  98

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62:56 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦٠مٛة وبًِ ثْوٜ هاٙٝ -  99

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  :9155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لبٍُ ٥ٍٝ اؽّل ؽَبَ -  :9

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي

 هأً ر٦ل٠ً رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  :5953 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦ِوٚف ٝٗ ٦ِوٚف -  5:

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي

 ر٦ل٠ً رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  832:5 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٛاْ إٍّزٝ ِؾّل عبٍُ -  1:

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82148 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ رٛف١ك اٌٜٚٛ فبٌل -  2:

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  832:5 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٛاْ إٍّزٝ ِؾّل عبٍُ -  3:

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5129 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93489 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ِٙلٜ وّبي ْٔبد -  4:

  ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5129 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88858 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٌٔٚ ه٠بٗ ِف١ل ا١ًِ -  5:

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:456 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت فوط ّٕٛئ١ً ث١ْٜٛ -  6:

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:456 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت فوط ّٕٛئ١ً ث١ْٜٛ -  8:

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86586 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اال١ِو ٔج١ً ِؾّٛك -  9:

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:426 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٍِٛٝ إٌجٝ ؽَت ٔبعؼ -  ::

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86586 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اال١ِو ٔج١ً ِؾّٛك -  155

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕفٚ،  اٌّبي هأً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥الَ ٥جلاٌوؽ١ُ ٍّمبِٝ ٥جلإٌّٖف -  151

  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  :251:512

  ع١ٕٗ

 رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93492 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جبً ؽ١َٓ هِٚبْ ؽ١َٓ -  152

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54688 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌجبلٟ ٥جل ِٕزٖو ِؾّل ١٦ّٔٗ -  153

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ٥جلاٌمبكه هٙب عّبي -  154

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  :251:512 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93485 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ٥جلاهلل ا١ٌَل ٕفبء -  155

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  68958 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ هٙٛاْ ٦ّجبْ ٥الء -  156

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  93535 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌغالٌٝ ِغوثٝ اؽّل ٦َٔٗ -  158

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  68958 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ هٙٛاْ ٦ّجبْ الء٥ -  159

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 رُ  251:5135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54493 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل اؽّل ى٠ُٕٙ -  :15

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  8:589 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ ٥ج١ل ١٥بك ٦ٍل -  115

  ع١ٕٗ  4:555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 ر٦ل٠ً رُ  251:5135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31515 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّب١٥ً ٥جلاٌغٕٟ ِؾّل -  111

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً

 رُ  251:5131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  92836 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚإف ٦٠مٛة ِٕزٖو و١وٌٌ -  112

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربه٠ـ ٚفٟ 82924    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبك ا٦ٌبٝٝ ٥جل اٌٖبكق ٥جل اثٛا١ٌي٠ل -  1

 ٥جلاٌٖبكق اثٛا١ٌي٠ل عّبي ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦لثً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5151

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ل١ٖو ٦ٍٝذ و١وٌٌ -  2

 فزؾٝ ثٍّه اٌْولٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ اٌّيكٌفٗ ّبه٣ اٌؾبهس ثٓ ١٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ىوٝ ا٠ٛة

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ :9322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ صبثذ ٥ٍٝ ِّلٚػ -  3

  ٥ٍٝ صبثذ ٥ٍٝ ٚائً ٍِه اٌيها٥ٗ ِلهٍٗ ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 95142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ٕبكق ٕجبػ -  4

 ا١ٌْـ ٔغ٤ ١ٖٔو اٚالك افْبة رْغ١ً ٚهّٗ ْٔبٛ ٥ٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِٙواْ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه/ ثٍّه ِؾّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ا١ِٓ ؽَٓ -  5

  اؽّل ِؾّل ا١ِٓ اؽّل ٍِه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ثغٛاه اٌغوث١ٗ اٌيٚن ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 885:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١٥َٝ ١ٍّو اٌوِٚبٔٝ -  6

 اٌٛهكأٝ ث١َٛٔٝ ٍِه اٌفزؼ فو٣ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف اٌؾَٓ االِبَ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إٌّْبٖ ٥ٍٚٝ) ٚثو١ّ٠ىَبد ٚف١زب١ِٕبد اال٥الف ٚاٙبفبد اٌج١ٞو٠ٗ االك٠ٚٗ ٚرلاٚي ث٤١ ْٚٔبٛ اٍّب١٥ً ِؾّل

 (ٌْٕبٝٙب اٌّجبّوٖ اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ وبفٗ ٥ٍٝ اٌؾٖٛي

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ وبًِ ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  8

 ِؾّل ا١ٌَل اؽّل/ ثٍّه ثبرب فٍف اٌم١َبه٠ٗ ه١ّل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 95142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ٕبكق ٕجبػ -  9

 ٥جلاٌّبٌه ِؾّل/ ثٍّه اهلل ١ٙف ؽَٓ ف١ال فٍف ١ٍزٝ ثْبه٣ عبك ٥الء ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 (وزبث١ٗ ٚاكٚاد ِٕيٌٝ ٚاصبس ٚاٌىزو١ٔٚٗ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ)ؽى١ِٛٗ رٛه٠لاد ْٚٔبٝٗ ِٙواْ ِؾّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 95142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ٕبكق ٕجبػ -  :

 ِٙواْ ؾّلِ ٥جلاٌّبٌه/ ثٍّه ِؾّل ا١ٌْـ ٔغ٤ ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ اؽّل ؽّلاْ -  15

 ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلا٦ٌّجٛك فبّٝٗ ثٍّه اٌوئ١َٝ اٌْبه٣ اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  11

 ثىو ِؾّل ا١ٌَل اّوف ٍِه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ اٌجٍل لجٍٝ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 8:855    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ اؽّل ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  12

 اكَ فإاك ٥بٝف ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ِٓ ٥جلٖ االِبَ ّبه٣ 22ثٕبؽ١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِٖب٥ل ِّٚٙبد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌوؽّٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ :8512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ٥ٍٟ اث٥ْٛٛه -  13

 ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ :2519/9/2 ثزبه٠ـ 6554 ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ِٛاّٝ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ربكهً ١َُٔ ٔبكه -  14

  ٥ي٠ي فٛىٜ ١ٍّو ثٍّه ٥الَ ثب١ٌْـ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 3:638    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ِؾّل هاٍُ -  15

 ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ٕجبػ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل كهاى اثٛ اؽّل -  16

 اؽّل ِؾّل كهاى اثٛ ٍِه اٌجٕي٠ٕٗ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 95::6    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ ؽالٖٚ فقوٞ ؽالٖٚ -  18

 ثغٛاه نِجبه ؽٝ ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ْٔبٛ ٥ٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ ْٔبد/ ثٍّه اٌوفب٥ٝ َِغل

 رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ :9323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّل ؽ١َٓ هٚٗ -  19

 اؽّل ثٍّه فزؾٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 95::6    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ -  :1

 ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ ْٔبد/ ثٍّه اٌوفب٥ٝ َِغل ثغٛاه ِجبهن ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 95::6    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ -  25

 ْٚٔبٝٗ ؽالٖٚ فقوٜ ٖٚٔوٜ ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ/ ثٍّه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ثٍلٜ ِقجي

 رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 69245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ٥جلاٌجبٍٜ ؽّبكٖ -  21

 اثٛاٌّغل ٥جلاٌجبٍٜ ؽّبكٖ ٍِه ثؾوٜ ٠ؾ١ٝ اٚالك ىِبَ 24 اٌٛهك ثؾٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾٞٗ ْٚٔبوٗ ٥جلاهلل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 8:855    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  22

 ّ٘بَ ِؾّل اٍّب١٥ً/ ثٍّه ٔبٕو ٔمٞٗ وبِجوكط اوبك١ّ٠ٗ ثغٛاه اٌقبٌِ اٌلٚه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٌّٖب٥ل ١ٕٚبٔٗ ٚروو١ت ٚرٛه٠ل ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ِىزت ِؾّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 8:855    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  23

 ٥جلاٌوؽّٓ اكَ فإاك ٥بٝف ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ِٓ ٥جلٖ االِبَ ّبه22٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93239    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ -  24

 ثٍّه ٔبٕو ثّل٠ٕٗ االٍالَ ٔٛه َِغل ثغٛاه االٝبٌٚٗ ٥وة ِلهٍٗ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّو ِؾّل

 رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 88116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِٕٖٛه ٥جلاٌوؽّٓ ِوٖٚ -  25

 ثزبه٠ـ 8199 ثولُ اٌّٛك٣ االفو ٌٍوئ١َٝ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ا١ٌَل ثلٜٚ ِؾّل ثٍّه ٍبثمب اٌٛؽِ ّبه٣ إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ّبه٣ ٥ٕٚٛأٗ فو٣ ثغ٦ٍٗ 2519/15/15

  2 اٌِٛٔ رغبه٠ٗ ٚثَّٗ ٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٚهل١بد ْٚٔبٝٗ ِٖٞفٝ

 رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 88116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِٕٖٛه ٥جلاٌوؽّٓ ِوٖٚ -  26

 اثوا١ُ٘ ا١ِٓ ٕفٛد ٥الء ٍِه غبٌٝ ّبه٣ ِٖو ثٕه اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ ٚفٟ 93238    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ٥ٍٝ ِؾّل ِجوٚن -  28

 ِل٠ٕٗ عٙبى ا٦ٌّوا١ٔٗ اٌّغز٦ّبد ١٘ئٗ ثٍّه اٌّقبىْ ثّٕٞمٗ(:8) هلُ ل٦ٞٗ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ هٚفبئ١ً ث١ْو اّوف -  29

  فٛىٜ ِؾّٛك ثلٜٚ/  ثٍّه وو٠ُ اٍزٛك٠ٛ ثغٛاه ٥الَ ا١ٌْـ اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ اٌَّبْ اٌٚج٤ اؽّل -  :2

  ٥جلاٌوؽّٓ اٌواٜٚ ٥جلاٌوؽّٓ ثٍّه اٌَبؽً فٛه ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك هاغت عبك ٥جٛك -  35

  فٛىٜ ِؾّٛك ثلٜٚ/ ثٍّه اٌّلافٓ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي ه٠بٗ هاف٤ -  31

 ه٠بٗ ِؾّل ثٍّه ثؾجؼ ٦ُِٞ اِبَ اٌْو٠ف ثوط ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ٥ٍٝ ٔبف٤ اٍبِٗ -  32

 ث١ِٛٝ ٍَُِ ٥جلاٌَالَ ِؾّل ثٍّه اٌْٙلاء ١ِلاْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  33

 ٥جلاٌّٛعٛك ِؾّٛك ِؾّل ثٍّه اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93248    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌل٠ت ٔو١ِٓ -  34

  ِؾّل اثٛى٠ل ى٠ٕت/ ثٍّه لجٍٝ اٌَبؽً ٥ّواْ اٚالك ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل ٥ّو ِؾّل -  35

  ٥ٖواْ هٙٛاْ فل٠غٗ/ ثٍّه اٌؾوثٝ اٌٞو٠ك اٌؾغي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٌَٕٗ ط:3 هلُ اٌم١ٚٗ فٝ ثبٌؾىُ ا٥ّبال ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ِّْٚٛي لبٕو اهلل ؽٕب ؽج١ت ا١ِٓ ١ِٕب -  36

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛ٘بط ثٕله ِبي2519

 ٥جلاٌفبكٜ ٥بكي ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبه٣ ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ف١ًٍ ٍف١ٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 621:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ اؽّل ّٛلٝ اًِ -  38

 ِالثٌ ِؾً ْٚٔبٝٗ :1/:/2519 ثزبه٠ـ 6563 ثولُ اٌّٛك٣ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء عب٘يٖ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 621:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ اؽّل ّٛلٝ اًِ -  39

/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣( 26) ٥مبه( 2) هلُ ِؾً ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٚ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  ِؾّل ِؾّل ِٙلٜ ٕالػ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثىوٜ ؽ١َٓ ؽَٓ -  :3

 عالي ٥الء ٍِه اٌغل٠ل ٍٛ٘بط ٝو٠ك ٥ٍٝ اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ 2هلُ ِؾً اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِؾّل ٥ٍٝ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 56569    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي اٍّب١٥ً ٥جلاٌّؾَٓ ىو١ٗ -  45

 كل١ك َِزٛك٣ 2515/5/28 ثزبه٠ـ 19:1 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍِغٝ ٥جلا٦ٌبي ِؾّل اؽّل -  41

 ِؾّل ِؾّل ٠ٍٛف االء ٍِه اثٛؽغٝ ؽَب١ٔٓ ّبه٣( :)هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؾٝ ِؾّل ِؾّل اهلل فٍف ٥بُٕ -  42

 ٕفٛد ثٍّه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ اٌغوث١ٗ إٌبؽ١ٗ ِٓ( 1) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  ؽَٓ اؽّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اهلل فٍف ٥بُٕ -  43

 اؽّل ٕفٛد ثٍّه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ اٌغوث١ٗ إٌبؽ١ٗ ِٓ( 1) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  ؽَٓ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواٙٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ىغٍٛي ِؾّل -  44

 ىغٍٛي ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌؾو٠ياد اٌجٍل لجٍٝ اٌؾو٠ياد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5152

 ٥جلاٌواٙٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93259    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اؽّل ع١ٙبْ -  45

 اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل ثٍّه فجبٝٗ ٔغ٤ لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ٥جبً اؽّل ٥جبً -  46

 ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ :9325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ ِؾّٛك ٝٗ ١ّو٠ٓ -  48

 ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّٛك اٌل٠ٓ عّبي ثٍّه ٚاٌو٠بٙٗ اٌْجبة ٦ٍِت ثغٛاه ثٍٖفٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل -  49

 ِؾّٛك اؽّل اٌي٠ٕٗ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘الي ِؾّل ١ٍّو ٥جلاٌوؤف -  :4

 ١ٞ٥ٗ اثٛا٦ٌَٛك وّبي ِّلٚػ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 8:443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ِؾّٛك ثلٜٚ اؽّل ِٕزٖو -  55

 ِؾّٛك ثلٜٚ اؽّل ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 83:15    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٍ٥بْ ٥ٍٝ اؽّل -  51

 فوط اثوا١ُ٘ ِّلٚػ ٍِه اٌّلٔٝ اٌَغً فٍف هاّل ؽٝ ٔبكٜ ٍٛه ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ربه٠ـ ٚفٟ 83:15    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٍ٥بْ ٥ٍٝ اؽّل ٌٖبؽجٗ اٌملً ِىزت -  52

 ٍِه اٌّلٔٝ اٌَغً فٍف هاّل ؽٝ ٔبكٜ ٍٛه ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5152

 فوط اثوا١ُ٘ ِّلٚػ

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِوىٚق ٕفبء -  53

 ٘الٌٝ اؽّل ١ٞ٥ٗ ٍِه ٖاٌىج١و اٌٛؽ١ٍٗ ِوىٚق ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ :9324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ اثٛاٌّغل عّبي ِؾّل -  54

 ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ثَّبوٓ( ة) ِلفً(9)هلُ ٥ّبهٖ(2) هلُ ٍى١ٕٗ ٚؽلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٍٛ٘بط ِٚل٠ٕٗ ٌّووي اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٦ٍل ْ٘بَ -  55

 اٌٖؾٝ اٌٖوف ِؾٞٗ اِبَ االث٦بك٠ٗ اٌجٖوٜ اث٥ٛبُٕ ّبه٣(5) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ٕالػ ثٍّه

 ر٦ل٠ً رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93249    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٔٛه ٔٛه ا١ِٓ ٥جلاهلل -  56

 ٥ٍٝ ِؾّٛك ِؾّل أٖبف/ ثٍّه ِؾّل ٔغ٤ اٌق١ْٗ ّبه٣ ثوك٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 93258    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فبٝو ٥جلاٌّٛعٛك عّبي -  58

 فبٝو ٥جلاٌّٛعٛك عّبي اثوا١ُ٘ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌٙغبهٍخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5152 ربه٠ـ ٚفٟ 88352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّل اٌفزبػ ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ٥ّبك -  59

 ١ٕبٔٗ ث٤١ ْٚٔبٝٗ 2519/12/25 ثزبه٠ـ 889: ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ِؾّٛي

 رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93269    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕبثو ٥جلاٌؾ١ّل ٥ّبه -  :5

 اؽّل ٕبثو ٥جلاٌؾ١ّل ثٍّه اٌؾج١ً اٌغبثبد ٝو٠ك ؽ١ًّ ثٕٝ ١ٍٕجٗ عَو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93283    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ِٙلٜ ٥جلا٦ٌُّٕ -  65

 ِٙلٜ/ ثٍّه اكُ٘ اثٓ اثوا١ُ٘ ّبه٣ اِزلاك اٌغي٠وٖ ّبه٣( 4)هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل ِؾّٛك

 ربه٠ـ ٚفٟ :9326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٝب٘و ِؾّل -  61

 ٝب٘و ِؾّل ١٘ضُ ثٍّه رٌٛٔ ّوٝٗ ٔمٞٗ ثغٛاه رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5153

 ٥جلاٌوؽ١ُ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93285    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  62

 ٥ّٖبْ اؽّل ِؾّٛك ثٍّه اٌجؾو٠ٗ ا٦ٌْبهٔٗ إٌغبه ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93286    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ ١و٠ف ٥بكي ٠ٍٛف -  63

 ٍوع١ًٛ ٥لٌٝ اِبي ثٍّه ا١َ٦ٌواد ِٛلف ثغٛاه اٌمجٍٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ّٕٛكٖ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93285    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٘بُّ ١ٍل ِؾّٛك -  64

 اؽّل ّؾبرٗ ٘بُّ ١ٍل ٍِه إٌغبه ٔغ٤ ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط ٝو٠ك ّبه٣ إٌغبه ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93288    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ثبٍُ -  65

 اؽّل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ثٍّه إٌفبكٖ ّبه٣ إٌفبكٖ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ١ٍٍّبْ عّبي ١ٍّؾٗ -  66

/ ثٍّه عجو ٚا١ٌْـ ِيارٗ اٌْجبة ِووي ثغٛاه إٌبكٜ ّبه٣( 2)هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥وفبْ ِؾّل ٥وفبْ

 رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ِٖٞفٝ -  68

 ث٤١ ْٚٔبٝٗ ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل ٍِه اٌمجٍٝ اٌىٛثوٜ ثغٛاه االفٕلٜ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٚهكٖ ٥ٍف

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 92568    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٝٗ اؽّل -  69

  إٌٖو ّبه٣ 5 هلُ ٥مبه االهٙٝ ثبٌلٚه 4 هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93284    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽغٝ هٙٛاْ اّوف -  :6

  اؽّل ؽغٝ هٙٛاْ ٥بكي/ ثٍّه ٝبٌت اثٝ ثٓ ٥ٍٝ َِغل ثغٛاه اٌقالف١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93281    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ؽ١َٓ اؽّل هٙب -  85

 ِؾّل ٥جلاٌّغ١ل ٥جلا٦ٌّي هِٚبْ ٍِه ؽ١َٓ ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌغوث١ٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل -  81

 ٍٍٞبْ ِؾّل اؽّل ِؾّل ثٍّه ا٦ٌّلٖ عبك ثٕي٠ٕٗ ثغٛاه اٌىٛاًِ ِلفً ا٦ٌٍٖب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93268    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٕبٌؼ ِؾّٛك -  82

 اٍّب١٥ً اؽّل عجو٠ً ثٍّه ٥ّو/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ِىوَ ٥ّو ّبه3٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93282    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ا١ٌَل ٔبٕو ا١ٌَل -  83

/ ثٍّه اٌٍَقبٔٗ ثؾوٜ اٌؾو٠ٗ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌّْزً ّبه٣( 3) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  ٥ٍٝ ِؾّل ا١ٌَل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5153 ربه٠ـ ٚفٟ 93265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ هٙٛاْ ؽغبط ١ّّبء -  84

 ٥ٍٝ ِإِٓ/ ثٍّه اٌغٕٛة لٞب٣ ثغٛاه اٌفإاك٠ٗ اٌزو٥ٗ ّبه٣( 8)هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 هٙٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ :9329    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل -  85

 ٥جلاٌوؽّٓ ِٕٖٛه ٍِه غوة ثبٌقٕبَٔٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل اؽّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93295    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ؽبرُ -  86

 ّٙبة ٥جلاٌىو٠ُ ٦ٍل ثٍّه ِٞو ِؾً ثغٛاه اٌىبّف ّبه19٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 88:55    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ هىق هّلٜ ثٌٌٛ -  88

 هىق هّلٜ ٦٠مٛة ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93291    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٕل٠ك اؽّل ا١ٌَل -  89

 اٌّغز٦ّبد ١٘ئٗ ٍِه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ اٌّٖب٤ٔ ِٕٞم131ٗ هلُ اٌم٦ٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى اٌغل٠لٖ ا٦ٌّوا١ٔٗ

 رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93293    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل ِٙواْ ٥ٍٝ ٥جلاٌَزبه -  :8

 ٥جلاٌَزبه ؽّلٜ اؽّل ثٍّه ا٦ٌٍٖب اٌٖل٠ك اثٛثىو َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93295    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ٍٝ ِؾّل رمٜٛ -  95

 ع١ٙبْ ثٍّه اٌمٚبٖ ثوط وجبهٜ اٌضالس ؽّبكٜ ٔغ٤ ٝو٠ك ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّٛك اؽّل ٕجوٜ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93296    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ا١ِٓ فٍف ؽّبكٖ -  91

 ا١ِٓ فٍف ١ٍ٥ٛ/ ثٍّه اٌجقب٠زٗ اثٛاٌؾّل ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 92333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ِؾّل اؽّل ا٠بد -  92

 ٠ٌٛٔ فٍف اّوف ٍِه ٍالِٗ اٚالك اٌّغ٤ّ غوة ٥مً أي َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ اؽّل

 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ :9328    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌفزبػ اٍّب١٥ً ْٔبد -  93

 ٥جلاٌفزبػ اٍّب١٥ً عّبي ٍِه اٌٞبؽٛٔٗ ّبه٣ ثٍٖفٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93299    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ اؽّل ؽَٕٝ وو٠ُ -  94

 ٥جلا٦ٌبي ا١ٌَل ِؾّٛك ؽَٓ ٍِه اٌَٛق ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 92333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ا٠بد -  95

  اؽّل ٠ٌٛٔ فٍف اّوف ٍِه ٍالِٗ اٚالك اٌّغ٤ّ غوة ٥مً أي َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 92333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ا٠بد -  96

 فٍف اّوف ٍِه ٍالِٗ اٚالك اٌّغ٤ّ غوة ٥مً اي َِغل ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ( غلائ١ٗ ِٛاك ث٤١)  ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ اؽّل ٠ٌٛٔ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93298    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جبً اؽّل ٥جبً -  98

 اؽّل ٥جبً اؽّل/ ثٍّه ٥جبً ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 88:55    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ هىق هّلٜ ثٌٌٛ -  99

 ٦٠مٛة ٍِه ثغ٦ٍٗ 3/:/2519 ثزبه٠ـ 6115 ثولُ اٌّٛك٣ ٌٍّؾً  اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  هىق هّلٜ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 88:55    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ هىق هّلٜ ثٌٌٛ -  :9

 ٦٠مٛة ٍِه ثغ٦ٍٗ 3/:/2519 ثزبه٠ـ 6116 ثولُ اٌّٛك٣ ٌٍّؾً  اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 هىق هّلٜ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 411:6    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِواك ؽبِل ا١ٌَل فزؾٝ -  5:

 ِواك ؽبِل ا١ٌَل ؽّلٜ ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 858:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىٔبرٝ ِؾّل فبٌل ٔبكٜ -  1:

 اثوا١ُ٘ فىوٜ ٍِه االرٛث١ٌ ِٛلف ثغٛاه إٌمواّٝ فّٙٝ ِؾّٛك ّبه٣ 21 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٌجلهٜ اؽّل وبًِ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 858:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىٔبرٝ ِؾّل فبٌل ٔبكٜ -  2:

 صبْ لَُ اِبَ ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ اٌجالث١ِ ثوط ثغ٦ٍٗ ٚاٌٍّه ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥يِٝ اثوا١ُ٘ ٥يِٝ ٍِه

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 858:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىٔبرٝ ِؾّل فبٌل ٔبكٜ -  3:

 اٌغٝ افؤغٝ ِقجي ْٚٔبٝٗ 2515/1/29 ثزبه٠ـ 322 هلُ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء

 رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 884:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّل٠ٓ فواط ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  4:

 ٥جلاٌّغ١ل ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ٍِه ثب١َ٦ٌواد اٌْٙلاء ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93289    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل هٙٛاْ َِٓؾ -  5:

 ّو٠ف ٍِه اٌجٍل ثجؾوٜ اٌْولبٜٚ ا١ٌْـ ٝو٠ك اٌفوؽبٔٗ ّبه٣ اكفب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اؽّل هٙٛاْ ِؾَٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 858:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىٔبرٝ ِؾّل فبٌل ٔبكٜ -  6:

 ٥يِٝ اثوا١ُ٘ ٥يِٝ ٍِه صبْ لَُ اِبَ ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ اٌجالث١ِ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93292    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ ّىوٜ ٦ِٛٗ عوعٌ -  8:

 ِٕمو٠ًٛ ّىوٜ ٦ِٛٗ ٍِه اٌغال١ٌٗ َِغل ثغٛاه اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 93294    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فّٙٝ ٠ٌٛٔ فبرٓ -  9:

 ثٍّه ١ٌٍَبهاد وبه ١ٍّو ثغٛاه اٌْولٝ اٌغوعب٠ٚٗ ثْبه٣(15) هلُ ِٕيي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل ٖٔو

 ر٦ل٠ً رُ 251:5156 ربه٠ـ ٚفٟ 88:55    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ هىق هّلٜ ثٌٌٛ -  ::

 هىق هّلٜ ٦٠مٛة ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93358    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل ِؾّل ٠ؾ١ب ِؾّل -  155

 ؽ١ّل ِؾّل ٠ؾ١ب ِؾّٛك ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌّْبٚكٖ ٠بٍو/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌّْبٚكٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽّبكٖ ٕالػ ِؾّل -  151

 اٍّب١٥ً ؽّلاْ ؽبِل/ ثٍّه ِجبهن ثؾٝ إٌّْبٜٚ ٕل٠ك ِؾّل َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل اؽّل ه١ّل ِؾّٛك -  152

 اؽّل اٌغٙالْ ِٖٞفٝ ٔبكٜ ثٍّه ثبٌولبلٕٗ ا١ٌٞت وبًِ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 88154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد رٛف١ك عبكاٌىو٠ُ ِؾّٛك -  153

/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّيكٌفٗ ّبه٣( 93) هلُ ٥مبه ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِفوّٚبد ث٤١ ْٚٔبٝٗ هفب٥ٝ ٘بهْٚ اٍبِٗ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ا١ٌَل اٍّب١٥ً -  154

 ِؾّل ا١ٌَل اٍّب١٥ً اّوف ثٍّه ٥جبً ٔغ٤ عجبهح اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93354    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌّغ١ل هِٚبْ ا٠ّٓ -  155

 ؽّبكٖ ٕالػ ثٍّه ِجبهن ثؾٝ إٌّْبٜٚ ٕل٠ك ِؾّل َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ؽبِل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:4    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٥ف١فٝ ٥ٍٝ -  156

 ِؾّل ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٥ف١فٝ ٍِه اث١لًٚ ٥واثٗ ٝو٠ك اٌؾغي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 8::29    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ١يي ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ عّبي -  158

 اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ِؾالد اٌغي٠وٜ ثغٛاه ا٠ٌٌَٛ لٕبي ّبه٣ 19هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ا٦ٌْج١ٗ اٌَبؽٗ فٍف

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 8::29    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ عّبي -  159

 اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ِؾالد اٌغي٠وٜ ثغٛاه ا٠ٌٌَٛ لٕبي ّبه٣ 19هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ا٦ٌْج١ٗ اٌَبؽٗ فٍف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 8::29    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ ٔغ١ت ِؾّل -  :15

 اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ِؾالد وٜاٌغي٠ ثغٛاه ا٠ٌٌَٛ لٕبي ّبه٣ 19هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ا٦ٌْج١ٗ اٌَبؽٗ فٍف

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:6    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٚائً -  115

 هئ١َٗ ثٍّه اٌْولٝ ثبٌّْٛاكٜ ١ٌٍٖبكٌٗ اٌّزؾلٖ ثغٛاه اٌلهٖ ِؾّل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٌّلٔٝ ٥بثل٠ٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍبٌّبْ ٥بِو اؽّل -  111

 ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌفزبػ اؽّل ثٍّه ا٦ٌٖبهٖ ٔغ٤ ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93239    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ -  112

 اٌمبٕوٖ ٍِه اٌّوكِٚٗ اٌزو٥ٗ ّبه٣ ٔبٕو ِل٠ٕٗ ٥َبوو فٛىٜ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٚاٌل٘ب ثٛال٠ٗ ٥ٍٝ ِؾّل هفب٥ٝ ٙؾٝ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ :9335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥بهف وٍضَٛ -  113

 ِٕٖٛه ِؾّل ا١ِٓ ِٕٖٛه ثٍّه ثبٌجقب٠زٗ إٌٛه َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌؾّل ووَ -  114

 ؽّلاْ ٔبٕو ا٠ّٓ ثٍّه ٍّٛي ثبٚالك اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ اِبَ ٍّٛي اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 88154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد رٛف١ك عبكاٌىو٠ُ ِؾّٛك -  115

 ٘بهْٚ اٍبِٗ/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّيكٌفٗ ّبه٣( 93) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 هفب٥ٝ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 88154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد رٛف١ك عبكاٌىو٠ُ ِؾّٛك -  116

 ّبه٣ اٌْو٠ف ؽٍّٝ اؽّل ثجوط( 15) هلُ ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 (ا١ٌَبؽٗ ا٥ّبي ٥لا ِب)  كاف١ٍٗ ٚهؽالد ٔمً ِىزت  ْٚٔبٝٗ ف١ٚو ِو٥ٝ ِؾّل ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93359    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ٝٗ ِؾّل -  118

 ِؾّل اؽّل ١ٍّو ِؾّل ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّيكٌفٗ ّبه36٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ٌَل ٕفبء -  119

 ٍِٛٝ ٥ٍٝ ِؾّل ٍبِؼ ٍِه اٌج١جَٝ ٤ِٕٖ اِبَ االٍزبك ّوق : ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ ::932    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلٖ عبكاٌوة عّبي -  :11

 ِؾّٛك فٍف ثبر٦ٗ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌىج١و اٌغب٤ِ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:9    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  125

 ِؾّل ٥جلاٌمل٠و ثٍّه8 هلُ ٥مبه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ٍٍّبْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛثىو ا١ٌَل فٛىٜ ؽَبَ -  121

 اثٛثىو ا١ٌَل فٛىٜ ثٍّه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌل٠ٚواد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّل ٕل٠ك ٥ّٖذ -  122

 ٥ضّبْ ِؾّل ٕل٠ك ؽَٓ/ ثٍّه اٌْجبة ِووي ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:2    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝوِبْ ٥ٍٝ ٠ٍٛف ِؾّل -  123

 ثٍّه اٌفزؼ فو٣ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف اٌل٠ٓ ١ٙبء ِؾّل ا١ٌْٙل ّبه16٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ٍٍّبْ ِؾّٛك ٝٗ ٔب٘ل

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك عورب ، ا٥ّبه ٕل٠ك ٥ّو ٕبثو٠ٓ -  124

 ثق١ذ ا٥ّبه ٕل٠ك ٥ّو ثٍّه ثبعب ثمو٠ٗ اٌجٍل ثؾوٜ ثبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد اؽّل ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ اؽّل -  125

  ثٙبكه ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلا١٢٦ٌُ ِٕٝ/ ثٍّه ا٦ٌٖب٠لٖ ٔغ٤ ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ -  126

 اؽّل ا١ٌَل ٍِه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ اٌج١ٞو٠ٗ اٌٛؽلٖ اِبَ ؽَٓ وَٛ ٔغ٤ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِؾّل ِؾّل

 رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 93355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٍِٛٝ ٔبٕو ِؾّل -  128

 ؽبِل ؽّبكٖ ٕالػ ثٍّه ٥جلإٌبٕو عّبي ١ِلاْ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5159 ربه٠ـ ٚفٟ 932:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ٥ٖبَ -  129

 ثق١ذ ٥ٍٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ثٍّه اثّٛغوٖ ثٕغ٤ ِب٘و اؽّل ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 92994    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغوثٝ ٠ٌٛٔ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  :12

 ٕالػ ِؾّل ٍِه ّٕل٠ًٚ ثغي٠وٖ اٌز١ّٕٗ ثٕه ثغٛاه اٌّؾٞٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌوؽ١ُ

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93319    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاهلل عّبي ٥جلاهلل -  135

 اؽّل ِؾّل ٥جلاهلل عّبي/ ثٍّه اٌوىلٗ ثٕبؽ١ٗ اٌزو٥ٗ اِبَ اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  رّبَ

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌجلٜٚ ا١ٌَل ا٦ٍل -  131

/ ثٍّه اٌٖؾبثٗ ٦ِٙل ثغٛاه ثٛه١٦ٍل ّبه٣ ِٓ اٌْبف٦ٝ االِبَ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل اٌجلٜٚ ا١ٌَل

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽلاك ؽَٓ ٥جلاٌواىق وو٠ُ -  132

 ؽلاك ؽَٓ ٥جلاٌواىق عّبي ثلٍِِٕٛه اٌضٛهٖ ّبه٣ كِٕٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ :9331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فواط ِؾّل -  133

 اؽّل ِؾّل فواط ٍِه ث١ٕٔٛٗ إٌي٘ٗ ؽٛٗ ّبه٣ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ا١ٌٍضٝ هفب٥ٝ ثبهلل إٌّزٖو -  134

 اؽّل ٥ٍٝ ا١ٌٍضٝ هفب٥ٝ ٍِه اٌْو١٥ٗ اٌغ١٦ّٗ ثغٛاه ٥ٍٝ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93318    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلاٌٙبكٜ ؽَٓ ٥ّو -  135

 ِؾّٛك ِؾّٛك ٥جلاٌٙبكٜ ؽَٓ/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط ٝو٠ك إٌغبه ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ىوٝ اٌجود ١ِٕب -  136

  ؽَبْ ٥ٞب٠ٗ ؽَبْ/ ثٍّه( فواط ِؾّٛك) اٌْٛٔٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِغب٘ل ٖٔواٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو -  138

 ِؾّل/ ثٍّه غوة ثبٌقٕبَٔٗ اٌْو١٥ٗ اٌغ١٦ّٗ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ٖٔواٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ىوٝ اًِ -  139

 اٌغوث١ٗ ثبٌزٍٛي اثوا١ُ٘ ِؾّل ثٕغ٤ اٌْٛاف٤ َِغل ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌوؽ١ُ ٥غّٝ ٝب٘و هعت ٍِه

 ر٦ل٠ً رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبثٝ ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل -  :13

 اِجبثٝ ا١ٌَل ِؾّل ٍِه اٌُْٛ فزؾٝ ٝبؽٛٔٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 62231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ٚوٜ اؽّل ا١ٌَل -  145

 ف١ٚوٜ اؽّل ِؾّل ٍِه ا١َ٦ٌواد ِووي ثبٌوّب٠لٖ اٌٙلا٠ٗ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اؽّل

 رُ :251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  141

  ثق١ذ ِؾّل ؽلاك/ ثٍّه غوة ثبٌقٕبَٔٗ ا٦ٌّب٠لٖ ٦ٍِت ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ :9332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل وو٠ُ -  142

 ِؾّل اؽّل هف٦ذ ٍِه اٌزب١ِٕبد اِبَ اٌْولٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  143

  ثمبٌٗ ث٤١ ِقيْ ْٔبٛ ٥ٝ 2515/8/8 ثزبه٠ـ :::2 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  144

 اٌغٝ  ثمبٌٗ ث٤١  ْٔبٛ ٥ٝ 2515/8/8 ثزبه٠ـ 3551 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء

 ر٦ل٠ً رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ١٥َٝ وبًِ ١ِٕو -  145

 اٌّغز٦ّبد ١٘ئٗ ٍِه اٌّٖب٤ٔ ثّٕٞمٗ( :15) ل٦ٞٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ا٦ٌّوا١ٔٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ اؽّل ِٕٝ -  146

 ٠ٍٛف اثٛاٌؾَٓ هفب٥ٝ ِؾّل/ ثٍّه ثلاه َثىٛ ٠ٛ٥ٌ اي ِمبثو ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل -  148

 ؽَٓ ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌيٚن اٌيٚن ثّلفً ٥بّٛه وٛثوٜ ثغٛاه اٌيٚن ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌىو٠ُ اثوا١ُ٘

 رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 681:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ عجوٖ أَٝ ِب٠ىً -  149

 ْٚٔبٝٗ اثوا١ُ٘ اؽّل ٦ِلاٜٚ فبٌل/ ثٍّه ٦ِبم ثٓ ٦ٍل ثْبه٣ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ

 رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ٥جلاٌواٙٝ اؽّل ٠بٍو -  :14

 ٥جلاٌواٙٝ اؽّل/ ثٍّه عوعب فبهفٗ اٌَالَ ٔغ٤ اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 عبكاهلل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93328    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جبً عبك ٥جبً -  155

 ِؾّل ٥جبً عبك ؽ١َٓ ٍِه وّبٌٝ ثٕغ٤ اٌَّبوٗ ّبه٣ اٌْول١ٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔبٕؼ اؽّل اّوف -  151

 ٖٔبه ِؾّل ّؾبرٗ فوط ٍِه اثٛك٘ت ٥واثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93329    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ هٙٛاْ ا١ٌَل ٍؾو -  152

 ٦ّجبْ ِؾوى ٍِه إٌَغك ثٕغ٤ عجو٠ً اثٛ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌقالف١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥ضّبْ ٍبٌُ

 رُ 251:5115 ربه٠ـ ٚفٟ 93332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  153

 ٥جلاٌّٛعٛك ا١ٌَل اثٛاٌؾّل ا١ٌَل/ ثٍّه اال٦ٍبف ثغٛاه ٠ٛ٥ٌ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93343    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌمبكه ٥ّو -  154

 ٖٔو ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ د٥ّبها ثغٛاه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

  ٖٔو عبثو

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عجو٠ً عّبي عجو٠ً -  155

 عبك ٥جلا١ٌٍٞف ثٍّه اثٍٛز١ذ ٔغ٤ االثزلائ١ٗ ٥ّٖذ ؽَٓ ِلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلا١ٌٍٞف

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل -  156

 ٥ٍٝ ٥جلاٌغٛاك ِؾّٛك ا٦ٌَٛكٜ ٍِه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ا٦ٌَٛكٜ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93348    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ١ٍل ؽَبْ فب٠يٖ -  158

 ٥جلا١ٌٍٞف إٌغبه ١ٍل اٌجوثوٜ ثٍّه إٌٖو ّبه٣ ّٕل٠ًٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ :9333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله ٠ٍٛف ِؾّٛك -  159

 ٥جلاٌّغ١ل ا١ٌَل ٥جلاٌَالَ ٍِه اٌيها١٥ٗ اٌغ١٦ّٗ ثغٛاه اٌئمٛه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 81556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل صبثذ ِؾّل -  :15

 ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٍبِٝ ٍِه ا١ٌَبؽٝ ا٦ٌواثٗ ٝو٠ك فجبٛ ٔغ٤ لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلا٦ٌبي

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  165

  ِؾّل فٍف ٥ٍٝ ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌجغلاكٜ ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  161

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  162

 ر١ّٔٛٗ ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلهثٗ اؽّل فبٌل اٍواء -  163

 ٠ٍٛف هثٗ ٥جل اؽّل فبٌل ١ٖٔو اٚالك ٥ٍٝ ا١ٌَل ا١ّ٦ٌل ف١ال ثغٛاه اٌمٕبثوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 95881    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٥بُٕ -  164

 هٚاف٤ ِىٝ ٥ٍٝ ِؾّل ِلهٍٗ ثغٛاه  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٚ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 هاعؼ ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً/ ثٍّه ٍٛ٘بط ِووي اٌم١ٖو

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 95881    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٥بُٕ -  165

 اٌغب٤ِ ثغٛاه/ثغ٦ٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚإٌْبٛ ٚاٌٍّه ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٔبٕو/ ثٍّه اٌم١ٖو هٚاف٤ اٌٍٛٞبٔٝ

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 86655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ليِبْ فإاك اثوا١ُ٘ ه٠ّٛٔلا -  166

 ع١ل ّٕٛئ١ً ٕ٘بء ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ـ ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 95881    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٥بُٕ -  168

/ ثٍّه اٌم١ٖو هٚاف٤ اٌٍٛٞبٔٝ اٌغب٤ِ ثغٛاه/ثغ٦ٍٗ ٚاٌٍّه ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٔبٕو

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 95881    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٥بُٕ -  169

 ثمبٌٗ ث٤١/ ثغ٦ٍٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه ٚا٦ٌٕٛاْ إٌْبٛ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 هاعؼ ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً/ ثٍّه ٍٛ٘بط ِووي اٌم١ٖو هٚاف٤ ِىٝ ٥ٍٝ ِؾّل ِلهٍٗ ثغٛاه ثبٌغٍّٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ :9182    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِي٠ل اؽّل ا١ٌَل ٔغٜٛ -  :16

 ا٦ٌُّٕ ٥جل ا١ٌْٙل ّبه٣ ِٓ اٌجؾوٜ اٌْغ٤١ ّبه٣ ثغ٦ٍٗ ٚاٌٍّه ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥جلاٌغٛاك ٥ٍٝ ِؾّل ثٍّه ه٠بٗ

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  185

 ْٚٔبٝٗ ِؾّل فٍف ٥ٍٝ ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌجغلاكٜ ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  181

 ْٚٔبٝٗ ِؾّل فٍف ٥ٍٝ ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌجغلاكٜ ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 كل١ك

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93339    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ صبثذ ِؾّل ١ٌّبء -  182

 ٍِٛٝ ٥جلاٌواٙٝ ِزٌٛٝ ثٍّه ثبٌغي٠وٖ ثٛه١٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93339    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ صبثذ ِؾّل ١ٌّبء -  183

 ٍغً ِىزت58489 ثولُ ِم١ل عوعب ثغوة اٌٖٕب١٥ٗ ثبٌّٕٞمٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رغبه ٍغً ِىزت ِٓ ِؾٛ ثٍٞت ٥ٍٝ ثٕبء:/1/:251 ثزبه٠ـ 45:25ِؾٛ ثولُ ّٞت اٌمب٘وٖ اٍزضّبه

 اٌمب٘وح اٍزضّبه

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  184

 ِؾّل فٍف ٥ٍٝ ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌجغلاكٜ ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  185

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  186

 اثٛاٌّغل اؽّل ِؾّل ثٍّه اٌغبثبد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93346    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ربِو فب٠ي ٕ٘بء -  188

 عبكاٌوة ١٦ُٔ ِب٘و ٍِه اٌٍّىٗ ١ٍوا١ِه ٦ِوٗ ثغٛاه اٌؾًّ ٔغ٤ ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 81556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل صبثذ ِؾّل -  189

 ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٍبِٝ ٍِه ا١ٌَبؽٝ ا٦ٌواثٗ ٝو٠ك فجبٛ ٔغ٤ لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِٛر١ٍٛىالد ث٤١ ٦ِوٗ ْٚٔبٝٗ ٥جلا٦ٌبي

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 81556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل صبثذ ِؾّل -  :18

 ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٍبِٝ ٍِه ا١ٌَبؽٝ ا٦ٌواثٗ ٝو٠ك فجبٛ ٔغ٤ لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٌّٛر١ٍٛىالد ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ٥جلا٦ٌبي

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٥الء -  195

 لبٍُ ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٝ ٍِه اٌمٞبه ِؾٞٗ فٍف ؽفٕٝ ؽٛٗ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 81556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل صبثذ ِؾّل -  191

 ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٍبِٝ ٍِه ا١ٌَبؽٝ ا٦ٌواثٗ فجبٛ ٔغ٤ لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلا٦ٌبي

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽفٕٝ ٥بٝف ِؾّل -  192

 ٥جلا٦ٌُّٕ اؽّل ِؾّل ٍِه ثبٌغٛىٖ اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 95149    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  193

 ٍبٌُ ِؾّل ؽَٓ اؽّل ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌّبٌه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥ٍٝ ٦ٍل ؽ١َٓ -  194

  ٥جلاٌوؽ١ُ ا١ٌَل ؽَٓ ٍِه إٌٛهٜ َِغل ثغٛاه إٌٛهٜ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93338    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾبهً ١٘بَ -  195

 ٘بُّ اؽّل ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ِٓ ٥ٍٝ ِؾّل ا١ٌْـ ّبه1٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌؾ١ّل

 ربه٠ـ ٚفٟ 84953    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٍٛ ؽّلْٚ ٕل٠ك اثٛا٦ٌي اٍّب١٥ً ٦ِزي -  196

 ِٖو ٍف١و ١ِلاْ :ّمٗ اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبه٣ 86 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5113

 اٍز١واك ْٚٔبٝٗ اٌمب٘وح ٌّؾبف٢ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌغوفٗ ِٓ اٌٖبكهٖ 221882هلُ اٌزوف١ٔ ٥ٍٝ ثٕبء اٌغل٠لٖ

 رغبه٠ٗ ٚرٛو١الد ٚرٖل٠و

 ر٦ل٠ً رُ 251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 93334    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِؾّل عبثو اؽّل -  198

 ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌّٛعٛك ِّلٚػ ٍِه إٌَٝ عب٤ِ ثغٛاه ا٦ٌغّٝ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفبه اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  199

 ٍِه ؽل٠ٜٛ اثٛ وٛثوٜ ثغٛاه اٌوّب٠لٖ ا١َ٦ٌواد  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5114

 ِؾّل ِؾّل اٍّب١٥ً ٥لٔبْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5114 ربه٠ـ ٚفٟ 84932    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  :19

 فو٣ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف ؽَٓ ِؾّل ا١ٌَل ّبه٣ فٝ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 إٌَّٛعبد ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ؽَٓ ِؾّل ا١ٌَل للهٜ/ ثٍّه اٌفزؼ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5114 ربه٠ـ ٚفٟ 84932    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  1:5

 ِؾّل ا١ٌَل للهٜ/ ثٍّه اٌفزؼ فو٣ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف ؽَٓ ِؾّل ا١ٌَل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ؽَٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5114 ربه٠ـ ٚفٟ 84932    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  1:1

 ٥جلاٌٖجٛه/  ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ٍِٛٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌْوثبٔٝ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 عب٘يٖ ِالثٌ ْٚٔبٝٗ ا١ِٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5114 ربه٠ـ ٚفٟ 84932    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  1:2
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 فو٣ اٌٝ افو
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 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93396    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ٔبكه -  228

 ٥جلاهلل ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ٍِه اٌٙلٜ َِغل ثغٛاه3 هلُ ِؾً ثوف١ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّٛك

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93385    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕب٣ ثلهٜ ؽف٢ٝ ٘بهْٚ -  229

 ِٕب٣ ثلهٜ ؽف٢ٝ ٍِه إٌٖو ِلهٍٗ ثغٛاه اٌفزؼ ّبه٣(5) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93393    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جلاٌالٖ فزؾٝ ١ٌٚل -  :22

 ثبٚالك اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثٍّه ٍالِٗ ثبٚالك اٌْجبة ِووي ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٍالِٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 65651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، ؽّل ِؾّل ؽّبكٞ ِؾّل -  235

 ا٦ٌّوا١ٔٗ اٌّغ١٦ّبد ١٘ئٗ ٍِه اٌمِٛٝ االِىبْ ثبٌّٕٞمٗ االٚي اٌؾٝ 1هلُ ل٦ٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 92493    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽبِل هِٚبْ ا١ٌَل -  231

 ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ عّبي ثٍّه اثٛاٌفًٚ ىا٠ٚٗ اِبَ ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث٤١ ْٚٔبٝٗ

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93395    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل عو٠ٌ ٕبثو ٥ّبك -  232

 ثٍّه اٌْولٝ ؽّبكٜ ٔغ٤ رو٥ٗ ثْبه٣ اٌجؾوٜ االرٛث١ٌ عواط اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 عو٠ٌ ٕبثو

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93386    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ٥جلٖ -  233

 ٥ضّبْ ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ٍِه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه رّبَ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 89116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٛ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ -  234

 ٥جلاٌوؽ١ُ فٙل اال١ِو ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 36419    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ١ٙف ِؾّل اهلل ١ٙف -  235

 ث٤١ ثغ٦ٍٗ :2518/1/1ثزبه٠ـ 4:9ثولُ اٌّٛك٣ اٌّؾً فٝ إٌْبٛ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 غنائ١ٗ ِٛاك

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93394    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل ِؾّل -  236

 ٥جلاٌٍّٞت اث١ٍ٥ٛٛ ٥ٍٝ ٍِه اٌزٛؽ١ل َِغل اِبَ اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93391    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛاعٗ ؽَٓ ؽَٓ أٛاه -  238

 ؽَٓ ؽَٓ ؽَٓ ٥بٝف ٍِه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 92393    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ -  239

 ِزٌٛٝ ٥ٍٝ اؽّل فبٌل ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93385    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؤف ِؾّل ِٖٞفٝ -  :23

 فف١فٗ اؽن٠ٗ اؽّل ٥جلاٌوؤف اؽّل ٍِه اٌْٙلاء ١ِلاْ اٌٞٛاؽ١ٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93385    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؤف ِؾّل ِٖٞفٝ -  245

 اؽّل ٥جلاٌوؤف اؽّل ثٍّه اٌْٙلاء ١ِلاْ ٥ٍٝ ٠ًٚٞ اٌٞٛاؽ١ٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  ؽَب١ٔٓ

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93385    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؤف ِؾّل ِٖٞفٝ -  241

 اؽّل ٥جلاٌوؤف اؽّل ثٍّه اٌْٙلاء ١ِلاْ ٥ٍٝ ٠ًٚٞ اٌٞٛاؽ١ٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٍج٣ٛ ٌٚٛاىَ رَبٌٝ ْٚٔبٝٗ ؽَب١ٔٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 84456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهٖ صبثذ ِغلٜ ه٠ّْٛ -  242

 ٍلهٖ صبثذ ِغلٜ ه٠ّْٛ ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌّبٌه  اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93395    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٥جلاٌالٖ ؽَٕٝ ١ٍل -  243

 ِؾّل ا١ٌَل اؽّل ثالي ثٍّه إٌمواّٝ ّبه٣ ٚ٘جٗ ٥جلاهلل ِلهٍٗ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ :9338    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ٥ٍٝ ىوو٠ب اٌق١ٞت -  244

 ارٖبالد فو٣ ثغٛاه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ثٌٌٛ هِيٜ ؽبهٖ( 1) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ٞ٥ٗ ف١ُٙ ٠ٛال١ُ ٔج١ً ثٍّه

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93398    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل اٍالَ -  245

 ٥ٍٝ ِؾّل اٌمٜ ا١ٌَل ثٍّه اٌزّضبي ثغٛاه اال١ِو ِؾّل ا١ٌْٙل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93392    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ع١ل عبثو ٍب١ِٗ -  246

 ِؾّل ِوٚاْ ٍِه إٌّٙل١ٍٓ ٔمبثٗ اِبَ اٌغب٦ِٗ ّبه٣ ٔبٕو ِل٠ٕٗ 43 ٥ّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٍجبق ٥ّو

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 92493    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽبِل هِٚبْ ا١ٌَل -  248

  ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ عّبي ثٍّه اثٛاٌفًٚ ىا٠ٚٗ اِبَ ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 54218    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ فوغٍٝ اؽّل -  249

 فو٠ل ِؾّل ٚ٘جٗ ٍِه ىاكن اِبَ إٌٙٚٗ ّبه٣ 24 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 54218    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ فوغً اؽّل -  :24

 فو٠ل ِؾّل ٚ٘جٗ ٍِه ىاكن اِبَ إٌٙٚٗ ّبه٣ 24 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 34582    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ِؾّل أٛه/ ك -  255

 ؽبِل ّٚٙورٗ) ؽٕفٝ اثٛإٌٛه ٥جلاٌواٙٝ ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 (اٌغفوٜ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5116 ربه٠ـ ٚفٟ 93384    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ؽَٓ ٥ٍٝ ؽَٓ -  251

 اٌل٠ت اٌز٦ٍت اؽّل ثٍّه ِٕب٣ ٔغ٤ ثٍٖفٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 933:6    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥بِو ِؾّل ِٖٞفٝ -  252

 ٝٗ ٘و٠لٜ ٥جلاٌوؽّٓ ٔبٕو ٍِه ١ٍ٥ٛ اٚالك َِغل اِبَ ٍّٛي اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 93359    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  253

( أ)هلُ ِلفً( 25) هلُ ٥ّبهٖ( 2) هلُ اٌَى١ٕٗ اٌٛؽلٖ اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ١ٍبهاد ى٠ٛد ث٤١ ْٚٔبٝٗ ٍٛ٘بط ِٚل٠ٕٗ ٌّووي اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌُْٛ ثَّبوٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  254

  اثٛاٌؾَٓ ِؾّٛك ؽبِل ٥بٝف ٍِه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  255

 ْٚٔبٝٗ ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل ٍِه اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثؾوٜ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  256

 ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ اٌجمبٌٗ ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 االًٕ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  258

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 933:1    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ اثوا١ُ٘ ا١ٌٞت ِؾّل -  259

 صبثذ اثوا١ُ٘ ا١ٌٞت ٕجوٜ ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ ٥ٞباهلل اي َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 933:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اؽّل ٥ب٠لٖ -  :25

 ؽبهً ِؾّل ٔبكٜ ٍِه االثزلائ١ٗ ثؾوٜ ِلهٍٗ اِبَ ثؾوٜ اٌَبؽً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 95:26    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّبكٖ ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٙبء -  265

 ٥جلا٦ٌُّٕ ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌي٘واء َِغل فٍف ٦َِٛك ىغٍٛي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 فوغً

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 95:26    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّبكٖ ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٙبء -  261

 ٥جلا٦ٌُّٕ ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌي٘واء َِغل فٍف ٦َِٛك ىغٍٛي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث٤١ ْٚٔبٝٗ فوغً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 933:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فٛاى ِٖٞفٝ ِؾّل -  262

 اهلل فٍف ِؾّل ؽّلاْ ِؾّل ثٍّه اٌغ١ّ١ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  263

 اثٛاٌؾَٓ ِؾّٛك ؽبِل ٥بٝف ٍِه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  264

 ْٚٔبٝٗ ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل ٍِه اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثؾوٜ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  265

 اٌجمبٌٗ ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  266

  ٌالٍزغٕبء اٌغٝ اٌجمبٌٗ ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  268

  ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه5٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 933:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّٛعٛك أٛه ٥بكي ؽّبكٖ -  269

 ٥جلاٌّٛعٛك أٛه ٥بكي ثٍّه اٌّؾٞٗ ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 81283    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٍٗ ٔغ١ت عبثو ث١زو -  :26

 ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ٍِه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّٖب٤ٔ ثّٕٞمٗ 1:2 هلُ ل٦ٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  اٌغل٠لٖ

 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 93359    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  285

( أ)هلُ ِلفً( 25) هلُ ٥ّبهٖ( 2) هلُ اٌَى١ٕٗ اٌٛؽلٖ اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

  ٌّوويٍٛ٘بط اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌُْٛ ثَّبوٓ

 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 93359    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  281

( أ)هلُ ِلفً( 25) هلُ ٥ّبهٖ( 1) هلُ اٌَى١ٕٗ اٌٛؽلٖ اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

  ١ٍبهاد ث٤١ ٦ِوٗ ْٚٔبٝٗ ٌّوويٍٛ٘بط اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌُْٛ ثَّبوٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ :9339    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ أٛه ٔٙب -  282

 ٥ٞٝ رّبَ ؽبك اٌزٙبِٝ ٍِه إٌٛهٜ ثْبه٣ إٌٛهٜ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 933:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل اٍّب١٥ً ٥ّو -  283

 ربكهً ٦ٍلاهلل ٥الء ٍِه ثٕبد اٌف١ٕٗ اِبَ اٌغوثٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه9٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 86339    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ١ٍٍُ ٥جلاهلل ٥الء -  284

 اٌزغبه٠ٗ اٌغوفٗ ِٓ اٌزوف١ٔ ّٙبكٖ ثّٛعت اٌٙوَ اٌغبثوٜ اٌّٖل ٥جل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 2519/12/23 ثزبه٠ـ ٚاٌّإهفٗ 13:126هلُ

 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 933:2    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ىوو٠ب اٌل٠ٓ ٥ّبك -  285

 ٥جلاهلل ا١ِٓ ٥جلاهلل ِؾّل ثٍّه ٦ٍّبْ ٥جلاٌّالن ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 82688    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ١ٙواْ -  286

 ؽَٓ ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ اٌْولٝ إٌغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 82688    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ١ٙواْ -  288

  ؽبِل ِبٌه اّوف ٍِه االثزلائ١ٗ اٌىٛاًِ ِلهٍٗ ثغٛاه لجٍٝ اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 93399    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك ١ّّبء -  289

 ِؾّل ٥ٍٝ ف١ٍفٗ ِؾّل ثٍّه كٚكٚ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اوزٛثو6 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 95:26    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّبكٖ ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٙبء -  :28

/ ثٍّه اٌي٘واء َِغل فٍف ٦َِٛك ىغٍٛي ّبه٣ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 َِزٍيِبد-ٕؾ١ٗ اكٚاد-وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ) ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ِىزت/  ْٚٔبٝٗ فوغً ٥جلا٦ٌُّٕ ؽ١َٓ اؽّل

 (ِىزج١ٗ ِّٙبد-اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  295

 اثٛاٌؾَٓ ِؾّٛك ؽبِل ٥بٝف ٍِه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ْٚٔبٝٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 6:166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  291

 اثٛاٌؾَٓ ِؾّٛك ؽبِل ٥بٝف ٍِه ا٦ٌٕجو٠ٗ رو٥ٗ ّبه٣ اٌمل٠ُ اٌّوٚه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ثبٌزغيئٗ اٌجمبٌٗ ٌج٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ

 ربه٠ـ ٚفٟ 933:4    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلا٢ٌب٘و ٥يد ٥جلا٢ٌب٘و -  292

 ٍٍٞبْ اؽّل ٥ّو/ ثٍّه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ثووٗ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5118

ٍٝ٥ 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 92493    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽبِل هِٚبْ ا١ٌَل -  293

 ٚكٌه ثمبٌٗ ث٤١ ْٚٔب1/16ٗٝ/:251 ثزبه٠ـ 483 ثولُ اٌّٛك٣ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء

 رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 82688    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ١ٙواْ -  294

 ؽبِل ِبٌه اّوف ٍِه االثزلائ١ٗ اٌىٛاًِ ِلهٍٗ ثغٛاه لجٍٝ اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٌّب١ّٗ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5118 ربه٠ـ ٚفٟ 81283    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٍٗ ٔغ١ت عبثو ث١زو -  295

 ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ٍِه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّٖب٤ٔ ثّٕٞمٗ 1:2 هلُ ل٦ٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ف١ْبه اٚ ٍٕبوٌ ِٕمّٛٗ اغن٠ٗ ٤ِٕٖ ْٚٔبٝٗ اٌغل٠لٖ

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ا١ٌَل اٍّب١٥ً -  296

 اؽّل ٔب٠ً ؽ١َٓ ٥جلٖ ثغ٦ٍٗ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ربه٠ـ ٚفٟ 93451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍٛز١ذ ِؾّٛك إٌٖو ١ٍف ِّلٚػ َّٔٗ -  298

 إٌٖو ١ٍف ِّلٚػ ١ٍف ٍِه اٌّوٚه لجٍٝ ّبه16٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5125

 ِؾّٛك

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ؽَٓ ٥ٍٝ ؽّبكٖ -  299

 ّ٘بَ للهٜ ٕالػ ٍِه اٌؾوف١١ٓ ثٕي٠ٕٗ ِؾٞٗ ثغٛاه اكفب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 62251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٍبِٝ اك٠ت ١ِوألا -  :29

 و١ًّ ثٍّه اٌّىفٛف١ٓ ِلهٍٗ فٍف ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ ِٓ ٔٛهاالٍالَ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ١ٕل١ٌبد ٚاوََٛاهاد ٝج١ٗ َِزٍيِبد ْٚٔبٝٗ عٕلٜ ٥جلٖ عٕلٜ

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 933:9    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّٕلٜ ؽبِل ٥بهف ِٖٞفٝ -  2:5

 ٥بهف ثٍّه اٍّب١٥ً اؽّل ا١ٌٞبه ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه عوعب فبهفٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 إٌٛه٥جل ّّٕلٜ ؽبِل

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ :9341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِٖٞفٝ اثٛى٠ل ٥ٍٝ -  2:1

 ؽ١َٓ ٥ياٌل٠ٓ ٔبٕو ٍِه ٍّٛي ثبٚالك االى٘و ثغٛاه ٍّٛي اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ اثٛاٌّغل ؽَٓ ؽَبَ -  2:2

 ؽَٓ ِؾّل ثٍّه اٌم١ٖو ثوٚاف٤ إٌٛه عب٤ِ لجٍٝ اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 اثٛاٌّغل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 85943    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌّغل فٍف اؽّل -  2:3

 ِؾّل أٛه ٍِه اٌّٞبفٝ اِبَ ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ِٓ ِزفو٣ ٥جلاٌؾ١ّل ى٠لاْ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِؾوًٚ ا١ٌَل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٦ٍل فب٠ك ١ٍٍّبْ -  2:4

 ١ٍٍّبْ ٦ٍل فب٠ك/ ثٍّه اٌجٍل ِلفً ثغٛاه ٘بهْٚ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فوط ٠ٍٛف عّبي -  2:5

 ٠ٍٛف/ ثٍّه ٘بهْٚ اٚالك ثبٌَمو٠ٗ اال٥لاك٠ٗ ٘بهْٚ اٚالك ِلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ٍٍّبْ فوط

 ربه٠ـ ٚفٟ 93425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلا٦ٌبي مووٜ ٥جلا٦ٌبي -  2:6

 ثبٌمو٥بْ ا٦ٌَبووٖ ثٕغ٤ اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه اٌمو٥بْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5125

 ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلا٦ٌبي مووٜ ِؾّل ثٍّه

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ :8536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّٛعٛك ١ٍل وبًِ عبثو -  2:8

 ٥جلاٌّٛعٛك ١ٍل وبًِ عبثو ٍِه ّٕل٠ًٚ ثغي٠وٖ ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 فوكٖ ث٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ٠ٍٛف ثلٜٚ ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  2:9

 ّبه٣ ِٓ اٌْٛٔٗ ّبه٣ اٌىجوٜ ٍٛ٘بط ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5125

 ثلٜٚ هِٚبْ ١ّقْٛ ٍِه اٌمٞت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل فٍف ؽبِل -  ::2

 ٕبكق ثٍّه ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ ا١ٌْٙل َِغل فٍف اٌغوثٝ اٌغوعب٠ٚٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ا١ٌَل ؽبف٠

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93459    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ٥جلا١ٌٍٞف فٍف -  355

 ثٍّه ا٦ٌَّلاد ٔغ٤ ٥جلاٌٍّٞت ثٓ ؽّيٖ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ِؾّل ٚى٠وٜ ِؾّل رٛكك

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك فٍف ِؾّل -  351

  ٥جلاٌْبفٝ ٥ٞباهلل ٍِه ِىوَ ٥ّو ّبه15٣ هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93418    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّٛك ِؾّل ٕبٌؼ -  352

 ثغٛاه ٕبثو ؽبهٖ اٌىبوبٚ ٤ِٕٖ فٍف اٌمجٍٝ اٌٖؾٝ اٌزب١ِٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٕبٌؼ ِؾّل ٠ٍٛف ِٕٝ ثٍّه اٌغل٠لٖ اٌْفب كاه َِزْفٝ

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾك ٕبثو هعت اؽّل -  353

  ٥جلاٌؾك ٕبثو هعت ٍِه اٌىج١و ثغٛاهاٌَّغل اٌجٛاه٠ه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93454    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ٘بُّ ٦ِوٚف -  354

 ثٍّه اٌىوِب١ٔٗ ثجٕلاه اٌزٛاة َِغل ثغٛاه اٌْقبة رو٥ٗ اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ّقْٛ اٍّب١٥ً اؽّل ٘بُّ

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ل٥ٓ٠ياٌ ٔبٕو ِؾّل -  355

  ٍفبهٜ ؽَٓ ٥ياٌل٠ٓ ٔبٕو ثٍّه ٍّٛي اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىو اٌٚج٤ ِؾّل اؽّل -  356

 اٌٚج٤ ِؾّل ثٍّه ٦ٍلاهلل  اٌجٍل ثٍٜٛ اٌغٕلٜ اي َِغل ثغٛاه ٦ٍلاهلل ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل ثىو

 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌفزبػ ٥ٍٝ ٥جلاٌواٙٝ ٔٛهح -  358

 ِٙواْ ِؾّل فبٌل ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌيٚن ا١ٌّبٖ ٚاثٛه ثغٛاه اٌيٚن ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ؽَٓ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 62251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٍبِٝ اك٠ت ١ِوألا -  359

 و١ًّ ثٍّه اٌّىفٛف١ٓ ِلهٍٗ فٍف ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ ِٓ ٔٛهاالٍالَ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 عٕلٜ ٥جلٖ عٕلٜ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 62251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٍبِٝ اك٠ت ١ِوألا -  :35

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚأٌغٝ ١ٌٍٖل١ٌخ فو٣ ٌٙب وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 62251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٍبِٝ اك٠ت ١ِوألا -  315

 أٔٛه ّبه٣ ِٓ االٍالَ ٔٛه ّبه٣ ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ  افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ْٚٔبٝٗ ٥جلٖ ؽَٕٝ ِؾّل ٍِه اٌَبكاد

 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ :9345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  311

 ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ثٍّه ٥بٝٝ ٥ٍٝ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ِؾّل ِٖٞفٝ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك إٌٖو ١ٍف ِّلٚػ عّالد -  312

 إٌٖو ١ٍف ِّلٚػ ١ٍف ٍِه اٌّوٚه لجٍٝ ّبه16٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5125

 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93458    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ٝٗ لاٌٖجٛه٥ج ِٕٖٛه -  313

 ٥جلاٌٖجٛه ثٍّه اٌم١ٖو ثوٚاف٤ ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ِٕٖٛه ٝٗ

 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93419    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٝت ٥ٍٝ اثٛإٌَْٛ اٌل٠ٓ ١ٙبء -  314

 ؽ١َٕٗ ٍِه اال٥لا٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ؽّبك ٥ٍٝ ؽ١َٓ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 92994    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغوثٝ ٠ٌٛٔ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  315

 ٥جلاٌوؽّٓ فوط هفمٝ ٍِه ثغ٦جٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ا١ٌَل ٦ّجبْ ٥بٝف -  316

 اثٛاٌؾَٓ ٥جلا٦ٌبي ١ٌٍٝ ٍِه اٌّمبثو ثغٛاه اٌمجٍٝ إٌغ٤ غوة اٌمواِٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 49642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ِؾّل ٥جلاٌؾىُ اؽّل -  318

 ؽّيٖ اٚالك ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ ::933    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ؽّلٜ -  319

 اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلاهلل ِؾّٛك ثٍّه غبىٜ ثبٚالك اٍؾك/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٞب٣ٚ ِؾّل ا١ٌَل ٔلٜ -  :31

 ِؾّٛك ٥ّبكاٌل٠ٓ ِؾّل ثٍّه ٚاٌز١ٍ٦ُ اٌزوث١ٗ اكاهح ثغٛاه اٌزؾو٠و ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥جلاٌىو٠ُ

 رُ 251:5125 ربه٠ـ ٚفٟ 93423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  325

 ها٠ٚٗ ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ِٓ ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93439    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِوٍٝ ِؾّل اؽّل -  321

 ِؾّل اؽّل ؽَبَ/ ثٍّه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  322

 ٍِه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ِٓ ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣ 2هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ّٕٜ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93445    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  323

 ِؾّل هاّل/ ثٍّه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجٍل ٍٜٚ ّبه٣ ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥جلا١ٌٍٞف

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 36486    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ٥جلاٌالٖ ٥وفٗ ٔغبػ -  324

 ثياكٖ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ثلق اؽّل -  325

 ثلق ِؾّل/ ثٍّه اثٛاٌق١و ثٕغ٤ ٠ٍٛف اٌؾبط وٛثوٜ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِؾّل ِؾّل

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 95368    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك ِٖٞفٝ اكُ٘ -  326

  ثق١ذ ٥جلاٌٛاهس اؽّل/ ثٍّه إٌغلٖ ثغٛاه اٌّيكٌفٗ ّبه٣( 3) ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93436    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواىق ِؾّل ثىوٜ وّبي -  328

 اٌف١ًٚ ٥جل ِؾّٛك ٍِه ا٦ٌوة ١ّـ إٌل٠ُ ٥جلاهلل َِبوٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌوؽ١ُ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ا١ٌَل ؽَٓ ٥ٍٝ -  329

 ٥ٍٝ ا١ٌَل ؽَٓ/ ثٍّه  اٌمل٠ُ اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌَّٞب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 853:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل اّز١بق -  :32

 ٥ٍٝ ٦ٍلاٌل٠ٓ ا١ٌَل ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل ٦ّجبْ ؽّلاْ ِؾّٛك -  335

 ٥ٍٝ ؽبِل ٍِه اٌٖؾبثٗ َِغل ثغٛاه ا٦ٌٕجو٠ٗ ٝو٠ك ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ؽ١َٓ اؽّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ :9342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اال١ِو ٕ٘بء -  331

 ٥زّبْ ِؾّٛك ٥واثٝ اٌل٠ٓ ٖٔو/ ثٍّه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 83414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وواهٖ لٕبٜٚ ا١ِٓ ٥جلاهلل -  332

 وواهٖ ٥ٍٝ ١ٌٍٝ ٍِه ثؾ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّب٠ٗ ِؾّل هفب٥ٝ ِٖٞفٝ -  333

 ؽّب٠ٗ ِؾّل هفب٥ٝ/ ثٍّه اٌج١ذ اي َِغل ثغٛاه ١٢ٔف ٥يثٗ اٌَّٞب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 كٍٛلٝ

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ :9119    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اث١ٌٍٛٗ ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥ٍٝ -  334

 كٍٛلٝ/ ثٍّه ثبٌغ١بر١ٗ اٌل٠ٓ ٕالػ ّبه٣ ثغ٦ٍٗ ٚا٦ٌٕٛاْ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 هّٛاْ ىا٠ل

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 84235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّل فٛاى ٥جلاٌَالَ -  335

 اٜٚ ٚر١ه ٥ٖبئو ْٚٔبٝٗ ا٦ٌّٕبْ َِزْفٝ اٍفً اٌؾالعٗ ا٦ٌوٚثٗ ١ِلاْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93429    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاهلل ٕجوٜ ١ٍّو -  336

 ٥جلاهلل ٕجوٜ/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ا١ٌٕٞٗ ٔغ٤ ا٦ٌٖب٠لٖ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلا٦ٌُّٕ

 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ؽّلاْ ٥جلاٌوؽ١ُ -  338

  اثوا١ُ٘ ٥جلا١٢٦ٌُ ؽّلاْ ٥جلاٌمبكه/ ثٍّه ِٕٖٛه ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93434    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٞبْ ِؾّل ٥ّبك ِؾّل ٥ّبك -  339

 ّؾبرٗ ِؾوًٚ ِؾّل ٍِه اال١ِوٜ َِزْفٝ ثغٛاه اٌجؾوٜ اٌغ١ِ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  :33

 ها٠ٚٗ ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ِٓ ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اؽن٠ٗ ِؾً ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  345

 ٍِه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ِٓ ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣ 2هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ

 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93428    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ١ٍٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾَٓ -  341

 عجو ٚا١ٌْـ ِيارب ّجبة ِووي ٍِه عجو ٚا١ٌْـ ثّيارب اٌْجبة ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ثَٛ٘بط ٚاٌو٠بٙٗ اٌْجبة ِل٠و٠ٗ

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 84235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّل فٛاى ٥جلاٌَالَ -  342

 ِؾّل ٘بُّ صوٚد ثٍّه فوط اؽّل اٌؾظ ٥ّبهٖ اٌغالء ّبه52٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ٠ًر٦ل

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 84235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّل فٛاى ٥جلاٌَالَ -  343

 ّٛة وٛفٝ ْٚٔبٝٗ ا٦ٌّٕبْ َِزْفٝ اٍفً اٌؾالعٗ ا٦ٌوٚثٗ ١ِلاْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93438    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عّبي ١ٍٕٗ -  344

 ؽَٕٝ ٍِه ِوىٚق ٥جلاٌوؽ١ُ َِغل ثغٛاه ا٦ٌّلٖ ٔغ٤ اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اؽّل ِوىٚق ٥جلاٌوؽ١ُ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٛ٘بة ٠ٛ٥ٌ اٌل٠ٓ ٕالػ ٥ّوٚ -  345

 ٥ّبك/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ثْبه٣ ِىوَ ِٞج٦ٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5121

  لبٍُ ٔٛهاٌل٠ٓ

 ربه٠ـ ٚفٟ :9343    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّؾَٓ اثٛاٌّىبهَ اٌجلهٜ اٍالَ -  346

 ثبٌج١ٍٕب اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ َِبوٓ اٌَّٞب اٍٛاْ ِٖو ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5121

 اثٛاٌّىبهَ اٌجلهٜ ٥جلاٌّؾَٓ ٍِه

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوً وبًِ اّوف ١ِٕب -  348

 ٍبٌّبْ ٥جلا١ٌٍٞف فزؾٝ/ ثٍّه اٌْٛٔٗ ثْبه٣ ك١ٔب لب٥ٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ا٠ّٓ -  349

  ِؾّٛك ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه االى٘وٜ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ١ٍّؾٗ -  :34

  ٍّجٝ ِؾّل إٌٍَٛٝ اٌل٠ٓ عّبي/ ثٍّه ك٥ج١ٌ ّبه٣ ِٓ ٍٚبف ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5121 ربه٠ـ ٚفٟ 93443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ه٠بْ ِؾّٛك فبهً -  355

 ه٠بْ ِؾّٛك ه٠بْ ِؾّٛك ٍِه اٌىَٛ ٔغ٤ ١ٍ٥ٛ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ربه٠ـ ٚفٟ 95368    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٌْٛـ ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك ِٖٞفٝ اكُ٘ -  351

 ثغٛاه اٌّيكٌفٗ ّبه٣( 3) ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5121

 وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ رغبهٖ ْٚٔبٝٗ ثق١ذ ٥جلاٌٛاهس اؽّل/ ثٍّه إٌغلٖ

 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 85314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ اثٛاٌّغل اٍّب١٥ً ٥ج١و -  352

 اؽّل ِؾّل اؽّل ٦ٍل ثٍّه ا١ٌّْٕٗ ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ٍُ اٌلوزٛه ّبه15٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 غنائ١ٗ ِٛاك ر٦جئٗ ْٚٔبٝٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 89581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ا١ٌَل ٔبٕو ٥ّبك -  353

 ثغٛاه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣  4/6 هلُ ٥مبه ثغ٦ٍٗ ٚاٌٍّه ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِٙواْ ا١ٌَل ٔبٕو/ ثٍّه االعزّب١٥ٗ اٌْئْٛ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93449    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ٍب١ِٗ -  354

 ِؾّل ِؾّٛك ِّلٚػ ثٍّه ِٙواْ ٔغ٤ اٌّلافٓ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5122 ه٠ـرب ٚفٟ 92931    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ١ٍٍّبْ ٥ىبّٗ ِٕٝ -  355

 2519/12/12 ثزبه٠ـ 454: ثولُ اٌّٛك٣ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٔٙبئ١ب ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء  ٚمٌه ١ٍلاد وٛاف١و ْٚٔبٝٗ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93458    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ؽ١ٍُ ثٌٌٛ ٔو١ِٓ -  356

 ا١ٌَل اؽّل ٕبكق ١ٍل ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ فٍلْٚ اثٓ ّبه6٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93448    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥واثٝ ؽ١َٓ ِؾّل ٝٗ -  358

 هٙٛاْ اؽّل ِؾّٛك ثٍّه ِجبهن ثؾٝ اٌؾو٠ٗ ّبه٣ ِٓ اوزٛثو6 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥جلا٦ٌُّٕ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 91251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ رٛف١ك ِٖٞفٝ ِوفذ -  359

 ِؾّل أٛه ِؾّٛك/ ثٍّه ٦ٍلاهلل لو٠ٗ ثٕبؽ١ٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ  ْٚٔبٝٗ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاالٖ عبثو ٥جلاالٖ عّبي -  :35

 ٥جلاالٖ عبثو ٥جلاالٖ/ ثٍّه اٌَو٤٠ اٌقٜ اٌٙغبهٍٗ ثؾوٜ اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌوٍٛي

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ :8819    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل اؽّل ف١ٍفٗ ٦ّجبْ -  365

 ٍٝت ؽٕفٝ ١٥ل فبٌل/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93459    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌمبكه ِؾّٛك -  361

 ِؾّل ؽ١َٓ ثٍّه اٌق١بِٝ ٦ِوٗ ثغٛاه ِوىٚق ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5122

 عبك ثى١و

 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 85314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ اثٛاٌّغل اٍّب١٥ً ٥ج١و -  362

 اؽّل ِؾّل اؽّل ٦ٍل ثٍّه ا١ٌّْٕٗ ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ٍُ اٌلوزٛه ّبه15٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93445    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوً عجوائ١ً ٔبٕو ا٦ٍل -  363

 ّٙلٜ ٦ٍل ٘بٔٝ/ ثٍّه اٌٖل٠ك اثٛثىو ثْبه٣ اٌغٕلٜ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  الالك٠ًٛ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  364

 ِؾّل ٥ٍٝ ثٍّه هاّل ثؾٝ االى٘وٜ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌْولٝ اٌوٜ ّبه2٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اؽّل اثوا١ُ٘

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 932:9    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  365

 ِؾّل ٥جلاٌمل٠و ثٍّه8 هلُ ٥مبه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ٍٍّبْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 932:9    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  366

 ِؾّل ٥جلاٌمل٠و ٍِه 8هلُ ٥مبه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥غٛي ٚث٤١ ر١َّٓ ْٚٔبٝٗ ١ٍٍّبْ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 91251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ رٛف١ك ِٖٞفٝ ِوفذ -  368

  ِؾّل أٛه ِؾّٛك/ ثٍّه ٦ٍلاهلل لو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 91251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ رٛف١ك ِٖٞفٝ ِوفذ -  369

 ٥جلاهلل ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌي٘واء ّبه٣( 25) االٌٝ اٌّقجي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِفوّٚبد ْٚٔبٝٗ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 89566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ِؾّل -  :36

 ا٠ّٓ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ صبْ لَُ اِبَ ّٛلٝ اؽّل ّبه2٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل ٥جلاهلل اثٛاٌّغل

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 89566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ِؾّل -  385

 ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ٍِه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ِٓ ّٛلٝ اؽّل ّبه٣ 2 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِىزجٗ ْٚٔبٝٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 89581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ا١ٌَل ٔبٕو ٥ّبك -  381

 ِؾّل/ ثٍّه ١ٕلٔبٜٚ ثغٛاه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ ٚاٌٍّه ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 932:9    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  382

 ِؾّل ٥جلاٌمل٠و ٍِه 8هلُ ٥مبه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥غٛي ٚث٤١ ر١َّٓ ْٚٔبٝٗ ١ٍٍّبْ

 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾَت ٥جبً ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك -  383

 ؽٍّٝ ا١ٌَل ؽّل٠ٗ ثٍّه ث١زه اٌج١ذ ِمٙٝ ثغٛاه اٌغي٠يٖ ّبه3٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ؽ١َٓ

 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93444    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّقٍٔ ه٠بٗ ٥بكي اثبٔٛة -  384

  فإاك ّٕٛكٖ ٠ؾٝ/ ثٍّه ٦ٍل اؽّل ثْبه٣ هاِي/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٔبف٤ كوزٛه ثٙبء -  385

 اؽّل ؽَٓ ٔبف٤ كوزٛه ثٍّه اٌؾالفٝ ٔبف٤ ثٓ ٥مجٗ َِغل اٌؾالفٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 89566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٛاٌّغلاث ا٠ّٓ ِؾّل -  386

 ٥جلاهلل اثٛاٌّغل ا٠ّٓ ٍِه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ِٓ ّٛلٝ اؽّل ّبه٣ 2 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ( ِٚمبٕف وبفزو٠بد ربع١و)  ١ِّٛ٥ٗ ِياكاد ِىزت ْٚٔبٝٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل ا١ٌَل ٦ّجبْ -  388

 ٠ٍٛف ث١ِٛٝ ِؾّٛك ٍِه اٌىٛثوٜ غوة اٌٖؾبفٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٠ب١ٍٓ ى٠ُٕٙ -  389

 ِؾّٛك فٍف ٥جلا١ٍ٦ٌُ ا١ِٕٗ ثٍّه اٌجٙبكهٖ َِغل ثغٛاه ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93454    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ٥ج١ل ٥بٝف -  :38

  ِٖٞفٝ ك٠بة ِؾّٛك ثٍّه ا٦ٌوة ث١ْـ ثىو اثٝ ثٕذ اٍّبء ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ 93452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ا١ِٓ ٍٝؾٗ ٥يٖ -  395

 ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ ا٥زلاي ٍِه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه لجٍٝ اٌَبؽً اٌغجبهٔٗ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5122 ربه٠ـ ٚفٟ :9344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبثو ٥وثٝ ٥ٕزو -  391

 ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ٥ٖبَ ثٍّه ا٦ٌّلٖ َِغل ثغٛاه اكفب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93465    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل ؽٍّٝ ِّلٚػ -  392

 فواط ا١ٌَل ؽٍّٝ ٍِه االثزلائ١ٗ اثٛؽّل ٔغ٤ ِلهٍٗ ثغٛاه اثٛؽّل ٔغ٤ اٌجقب٠زخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اٍّب١٥ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٦ّجبْ ّؾبد -  393

 ٍِه فٍف اؽّل ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ا٦ٌوة ١ّـ ا٦ٌّوّٚٝ اثوا١ُ٘ ّبه6٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِٙواْ عبكاهلل ٥ٛاٝف

 رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 91463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ِّلٚػ فبّٝٗ -  394

 ِغّلاد ٚصالعٗ غنائ١ٗ ٤ٍٍ رٛى٤٠/ ْٔبٛ ٥ٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٌغياه ِؾوًٚ ٥جلاٌواىق ووَ/ ثٍّه فواٌٚٛ ّبه٣

 رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِقزبه ٥ٍٝ -  395

 ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِقزبه/ ثٍّه ثوف١ً اٌجٍل ّوق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 61993    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥وفٗ ِؾّل ٥يد اّوف/ك -  396

 اّوف ثٍّه اٌغي٠وٖ االِب١ِٓ ّبه٣ اِزلاك ثغ٦ٍٗ ٚاٌٍّه ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥وفٗ ِؾّل ٥يد

 ربه٠ـ ٚفٟ 93469    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل فو٠بي -  398

 ثْبه٣ اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5123

 كه٠ِٚ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ٥جلا٦ٌبي ثٍّه اٌّؾٞٗ

 رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93462    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥جلإٌبٕو ِؾّل -  399

 ا١ٌَل ٥جلإٌبٕو ثٍّه اٌْول١ٗ ا٦ٌّب٠لٖ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ا٦ٌّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٍٍّبْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ :9345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥ّو ٝبهق -  :39

 هّٛاْ ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥ّو ثٍّه ثبٌجٛهٖ ا١ٌب١ٍٕٗ وٛثوٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 86339    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ١ٍٍُ ٥جلاهلل ٥الء -  3:5

 اٌى١َٕٗ ثغٛاه - ا١ٌَل ١ٍٍُ ٥جل ثٍّه اٌجوثب ثمو٠ٗ اٌزؾو٠و ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93468    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ا١ٌَل ِؾّل ٥ّو -  3:1

 ا١ٌَل ِؾّل/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ ٌغي٠وٖ ربث٤ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ِيه٥ٗ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  اكه٠ٌ

 رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93464    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاهلل اٌل٠ٓ وّبي اٌٙبَ -  3:2

  ثَٞبٜٚ ِؾّل ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌغبثبد اٌٙٛاُّ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٕل٠ك ثىو اِبَ -  3:3

 ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ا٠ٙبة ثٍّه إٌٖو ١ٍف ثْبه٣ اٌجو٠ل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 251:5123 ربه٠ـ ٚفٟ 93465    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥ياٌل٠ٓ ا١ٌَل -  3:4

 ثلاه ثىَٛ اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌجٙبكهٖ ّبه٣( 2) هلُ ٥مبه ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ٥ٍٝ ِؾّل ٠ب١ٍٓ ى٠ُٕٙ ثٍّه

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93483    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ اؽّل ِؾّٛك ووَ -  3:5

 ٥جلاٌالٖ اؽّل وّبي ثٍّه ِجبهن ؽٝ اٌجؾوٜ اٌّيٌمبْ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93481    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً كاٚك ٥يِٝ ؽبىَ -  3:6

 ِزٝ ربكهً كاٚك ٥يِٝ ثٍّه ١٢ٔف ث٦يثٗ اٌىٙوثبء ِؾٛي ثغٛاه اٌَّٞب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 68881    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  3:8

 أز١ىبد رؾ١ٚو ْٚٔبٝٗ 2512/9/12 ثزبه٠ـ 2915 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ

 ربه٠ـ ٚفٟ 68881    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ٌٖبؽجٗ فوٍبٜ ٦ُِٞ -  3:9

 ْٚٔبٝٗ 2512/9/12 ثزبه٠ـ 2915 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5128

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ أز١ىبد رؾ١ٚو

 ربه٠ـ ٚفٟ 68881    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ٌٖبؽجٗ ِإِٓ ٦ُِٞ -  ::3

 ْٚٔبٝٗ 2512/9/12 ثزبه٠ـ 2915 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5128

 االًٕ ثمبء ٤ِ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ أز١ىبد رؾ١ٚو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93494    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  455

 ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف ثٍّه اٌَٛق ّبه٣ اٌز١ّ١ٍ٦ٗ االكاهٖ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ :9348    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ِؾّل فإاك ١ّو٠ٓ -  451

 اٌؾ١َٕٝ ٍِه اٌل٠ٓ ِؾٝ َِغل ثغٛاه اٌّؾٞٗ ّبه٣ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌؾ١ّل

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93482    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ؽ١ٍّٗ -  452

  ٥جلا١٢٦ٌُ ٥جلاٌّغ١ل اؽّل ٍِه ٝوفبْ ٔغ٤ ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93485    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّٛلٝ عوعٌ ِٕبي -  453

 عوعٌ عبو١ٍٓ ثٍّه ثبٌَّٞب ١٢ٔف ث٦يثٗ عوعٌ ِبه و١َٕٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 عٕلٜ ٔبّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  454

 هِٚبْ ؽَٓ ٥جلاٌواىق/ ثٍّه( 15)إٌٖو ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌْو٠ف ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  455

 ثٍّه اٌقبٕٗ ١ٍزٝ ِٚلهٍٗ فزؾٝ اٍالَ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌزؾو٠و ّبه٣ اِزلاك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٢ِٕٚفبد غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ رٛى٤٠ َِزٛك٣ ْٚٔبٝٗ اؽّل ؽَٓ ؽبِل ٚالء

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 89633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ِؾّل هٙٛاْ ِؾّل -  456

  اٌْبٝجٝ االِبَ ّبه٣ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93499    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف فإاك ِؾّٛك -  458

 ِؾّل ك٥بء ٍِه ٥جلاٌغٕٝ ِؾّل ِؾّل ا١ٌْٙل َِغل ثغٛاه ثؾوٜ ا٦ٌٛاِو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِٙلٜ وّبي ْٔبد -  459

 ١ٍٍُ ١ٍل اؽّل عّبي ثٍّه اٌوئ١َٝ اٌْبه٣ ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93484    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  :45

 ِؾّل ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ٝوفبْ ثٕغ٤ إٌٛه َِغل ثغٛاه ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ىوٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  415

 ؽَٓ ٥جلاٌواىق ٍِه( 15ّبه٣) إٌٖو ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌْو٠ف ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ْٚٔبٝٗ هِٚبْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ىوٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  411

 ْٚٔبٝٗ ٦ّجبْ اٌؾ١ٍُ ٥جل ٥ّبك ٍِه ٍٍٞبٔٗ ّٛة وٛفٝ ثغٛاه اٌغٙبك ّبه٣ 4 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١

 ٦ل٠ًر رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  412

 ؽَٓ ٥جلاٌواىق ٍِه( 15ّبه٣) إٌٖو ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌْو٠ف ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ْٚٔبٝٗ هِٚبْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  413

 ْٚٔبٝٗ ٦ّجبْ اٌؾ١ٍُ ٥جل ٥ّبك ٍِه ٍٍٞبٔٗ ّٛة وٛفٝ ثغٛاه اٌغٙبك ّبه٣ 4 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93498    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جلاٌغٕٝ ٍبِٝ ٥ّوٚ -  414

 ا١ٌَل ٥ٍٝ ٠ٍٛف/ ثٍّه اٌّياٌٖٛ ٝو٠ك اٌْو٠ف ؽٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93495    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فوػ ٕجؾٝ اِغل -  415

 ٥ٍٝ ّؾبرٗ ؽَٓ/ ثٍّه ا١ٌْٙل ١ٕل١ٌٗ ا٥ٍٝ اٌْولٝ اٌغوعب٠ٚٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ّ٘بَ

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ :9346    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٦ِٛٗ ٥ٛٗ ْ٘بَ -  416

 ٦ِٛٗ ٥ٛٗ ١ٙبء ٍِه اٌمو٥بْ اؽّل ٔغ٤ اٌمو٥بْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  418

 ٦ّجبْ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥ّبك/ ثٍّه ٍٍٞبٔٗ ّٛة وٛفٝ ثغٛاه اٌغٙبك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  419

 ثٍّه اٌقبٕٗ ١ٍزٝ ِٚلهٍٗ فزؾٝ اٍالَ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌزؾو٠و ّبه٣ اِزلاك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٢ِٕٚفبد غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ رٛى٤٠ َِزٛك٣ ْٚٔبٝٗ اؽّل ؽَٓ ؽبِل ٚالء

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 6:489    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  :41

 هِٚبْ ؽَٓ ٥جلاٌواىق/ ثٍّه( 15)إٌٖو ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌْو٠ف ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ْٚٔبٝٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93485    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاهلل ا١ٌَل ٕفبء -  425

 ٥ٍٝ ٥جلاٌالٖ اؽّل ٍِه ا٦ٌوة ٔغ٤ ثوك٠ٌ ٔغ٣ٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 934:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّٛك ِؾّل هٙبء -  421

 ِؾّل ٚالء/ ثٍّه ثبٌّْزً ٦ِبم ثٓ ٦ٍل ّبه٣ ؽَٓ اٌؾبط ىا٠ٚٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّٛك

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93496    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل ِّلٚػ -  422

 ىا٠ل ٥جلاٌؾ١ّل ١ِٕوٖ/ ثٍّه ٥ياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93491    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْو٠ف اؽّل ٠ٍٛف عّبي ا١ِوٖ -  423

 ٥جلا٢ٌب٘و ِؾّل ثٍّه ثجوك٠ٌ اثٛا٦ٌَٛك ثْبه٣ اٌّْٙل َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ٥جلاٌوؽ١ُ لٕبٜٚ

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93486    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف ٔج١ً ٚفبء -  424

 ثَٛ٘بط اكفب ِٛلف اِبَ اثٛاٌفًٚ ىا٠ٚٗ اِبَ ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ عّبي ٍِه

 ربه٠ـ ٚفٟ :9349    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌالٖ ١ٞ٥ذ ٥بِو ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  425

 ِؾَٓ ؽ١َٓ/ ثٍّه فبهٚق ّبه٣ اٌجبهٚكٜ لٖو اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5128

 ِؾّٛك

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93495    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف -  426

 ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥ٍٝ ٥بهف ثٍّه اٌْٙلاء ١ِلاْ االرٛث١ٌ ِؾٞٗ فٍف ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ث١ِٛٝ

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ :65:2    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل عّبي -  428

 ٌٍجزوٚي ِٖو ّووٗ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93488    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘الي اؽّل ِؾّل اٍالَ -  429

 ١ٍٙوا١ٌَل ثٍّه االٍىبْ ثٕه َِبوٓ االهٙٝ اٌلٚه اٌغوثٝ اٌّْٛاكٜ ّبه26٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ؽ١َٓ

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93492    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جبً ؽ١َٓ هِٚبْ ؽ١َٓ -  :42

 ؽّبكٖ ٥جلاٌؾ١ّل ؽبِل ٍِه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو َِغل ّبه٣ اٌجٛاه٠ه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5128 ربه٠ـ ٚفٟ 93493    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل ١٦ٍل -  435

 ٥جلاٌؾ١ّل اٌجبهٚكٜ ثٍّه ا١٦ٌَب٠ٚٗ ثوٚاف٤ اثٛاٌغٛك ٔغ٤ ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اثوا١ُ٘

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 934:8    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ؽبِلٜ ٔبٕو اؽّل -  431

 ِٙلٜ ؽبِلٜ ٔبٕو ا٠ّٓ ثٍّه ثبٌو٠ٚٙت ؽَجٛ اي َِغل ثغٛاه اٌو٠ٚٙت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ٚلبك غالة ِؾّل -  432

 ثق١ذ ١٥ل هعت ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌىؤه ثْبه٣ ا١ٌَو ثوط2 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 لو٠ْٝ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93558    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٌٞفٝ ٥ّبك -  433

 ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌّإِٓ ٍِه إٌٙٚٗ ِلهٍٗ ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ :9355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ١٦ٍل اٌل٠ت اّوف -  434

 ٍِه ٌٍزب١ِٓ اٌْوق اِبَ ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ِٓ اٌؾ١َٓ ١ٍلٔب ّبه4٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل فبهٚق ِؾّل

 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 934:5    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل أٖبهٜ ٕجوٜ -  435

 ف١ًٍ هٍٓ ١٘ٚت اك٠ت ٍِه ا١ٌّبٖ ٚاثٛه ثغٛاه غوة ا١٦ٌَب٠ٚٗ هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ٔٛه ٥ّبك ّٕٛكٖ -  436

  ٥جلا١٢٦ٌُ ٥الء ثٍّه كٚكٚ ّبه٣ ِٓ اوزٛثوِزفو6٣ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اؽّل ٕجوٜ ٍٔٙٗ -  438

 ٌٍجزوٚي ِٖو ّووٗ ثٍّه ؽّيٖ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 8:268    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ اؽّل ِؾّل اؽّل ِّلٚػ -  439

 ِؾّٛك اؽّل ٘و٠لٜ ٥بٝف ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٔغبػ -  :43

 ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ٕبٌؼ ٍِه اثٛك٘ت ث٦واثٗ اٌؾٛاٍٚٗ ٔغ٤ اثٛك٘ت ٥واثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 91581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٥جلاٌٛ٘بة ؽوثٝ -  445

 اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 934:6    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو٠ً اث١ٙٛف اٌز٦ٍت ِٖٞفٝ -  441

 اث١ٙٛف اٌز٦ٍت ٥الء ٍِه ِىوَ ٥ّو َِغل ثغٛاه ك٠ّٕٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93559    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل اؽّل اٍّب١٥ً فبّٝٗ -  442

 اؽّل اٌل٠ٓ ٦ٍل ٥ضّبْ ٍِه ثوك٠ٌ اٌغ١ٍ٘ ع١ٕٕٗ ثغٛاه ا٦ٌَل اَ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٍّب١٥ً

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 91581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٥جلاٌٛ٘بة ؽوثٝ -  443

 اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ثبٌّْٕبٖ

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 934:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه اهلل عبة ع١ًّ ِب٠ىً -  444

 ١ِٔٛىب ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه عوعب ّوٝٗ ِووي اِبَ اٌجووٗ ّبه9٣ هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِمبه اهلل عبة ع١ًّ ٍِه

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 934:9    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٘بٌٗ -  445

 ٍبٌّبْ اؽّل ِؾّٛك ثٍّه اٌَالَ ِقجي اِبَ اٌؾ١ّبد َِزْفٝ لجٍٝ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِؾّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 934:2    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل غوثبٜٚ ١ٍل عّبي -  446

 ٍٛ٘بط ِٚل٠ٕٗ ٌّووي اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ٍِه ٍِٖؼ ثٕغ٤ 9هلُ ثبو١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93158    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ عوعٌ ٚك٤٠ عوعٌ -  448

 اثوا١ُ٘ ٍِه االٌٝ اٌّقجي ّبه٣ ِٓ اٌقَٕبء ّبه٣ 19هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ا٦ٌي٠و ٥جل ٥جلاٌجب٥ش

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ ::934    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍّو -  449

 ِؾّٛك ٥جلاٌالٖ فزؾٝ ثٍّه اٌٙٛاهٔٗ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ٍؾو -  :44

 ِٕٖٛه ا١ٌَل ٥ٍٝ ٥جلاٌجبٍٜ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌؾغي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 934:1    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٥جلا٦ٌّي اّوف اِبٔٝ -  455

 ٥جبً ِؾّل عّبي ِؾّل ثٍّه اٌَٛق اِبَ ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5129 ربه٠ـ ٚفٟ 93556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ِؾّل فٛىٜ ؽ١َٓ -  451

 رغو٠ل ثٍّه ٕبكق ِؾً اِبَ اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبه٣ ِٓ اٌغفبهٜ اثبىه ّبه2٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

  ٥جلاٌغفبه ِؾّل ِؾّٛك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربه٠ـ ٚفٟ 93555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اثٛاٌفزٛػ ِغوثٝ اثٛاٌفزٛػ -  452

 ِؾّٛك ثٍّه اٌغٕٛة لٞب٣ ثؾوٜ إٌل٠ُ ٥جلاهلل ّبه11٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5129

  ف١ٍفٗ عّبي

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل وٜٕج ثَبَ -  453

 ِؾّل ّؾبرٗ ّٛلٝ ٍِه ا٦ًٌّ رٖبه٠ؼ ِىزت فٍف اٌي٘واد ؽٛٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اؽّل ٕجوٜ اؽّل -  454

  ثىو اؽّل ٕجوٜ ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ اٌٖل٠ك اثٛثىو َِغل ثغٛاه اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٥جلا٦ٌي٠ي ٌجٕٝ -  455

 ٥ضّبْ ٥جلاٌوؤف ِؾّٛك ثٍّه ثٍٖفٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ عوعٌ ٚك٤٠ عوعٌ -  456

 اثوا١ُ٘ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبه٣ ِٓ اٌقَٕبء ّبه٣ 19 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

  ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌجب٥ش

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك اٍّبء -  458

 ؽَٓ ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ثٍّه ا٦ٌز١ك َِغل ثغٛاه اٌجٍل ٍٜٚ اٌّياٌٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ِؾّٛك -  459

 ١ٍٍّبْ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ثٍّه اٌغجبّٝ ثٕغ٤ ا٦ٌّلٖ كٚاه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك اٍّبء -  :45

 ؽَٓ ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ثٍّه ا٦ٌز١ك َِغل ثغٛاه اٌجٍل ٍٜٚ اٌّياٌٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ٍبِؼ -  465

 اٌق١ٞت ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ثٍّه اكفب االهث١٦ٓ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93529    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ّ٘بَ ٥ضّبْ ٕفٛد -  461

 ّ٘بَ ٥ضّبْ ّ٘بَ/ ثٍّه ٥ضّبْ اّوف ِقجي رّبَ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغٝ ِؾّٛك ٘بُّ ٥جلاٌوؽّٓ -  462

 اٚالك ٥ٚبُٕ ٥ٚبكي ٥ّبك إٌمواّٜجٍّه ثْبه٣ اال١ِوٜ َِزْفٝ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 هٙٛاْ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبًٙ ١٘جٗ اؽّل -  463

 ِٞب٣ٚ ٥جلاٌوؤف ِٞب٣ٚ ثٍّه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه اٌغوث١ٗ اٌزٍٛي اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغالٌٝ ِغوثٝ اؽّل ٦َٔٗ -  464

 اٌل٠ٓ وّبي ٥ٍٝ ِؾّٛك ثٍّه ا٦ٌواثٗ ٝو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغٛاك ِؾّٛك وو٠ّٗ -  465

 ؽ١َٓ ٥جلاٌَالَ ٥بٝف ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو ٥ٍٝ ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 عجو٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ ِؾّل اثٛاٌفزٛػ اؽّل -  466

 رّبَ ِؾّل اثٛاٌفزٛػ ٥جلا١٢٦ٌُ/ ثٍّه َّزْفٝاٌ ثغٛاه كاٚك ث١ذ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك اؽّل ِؾّل ٝبهق -  468

  ٕل٠ك اؽّل ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٍِه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌؾغي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ ٥جلاٌّالن ٥بٝف هٚع١ٕب -  469

 ٍبِٝ ٔبكه عٛهط ثٍّه اثٛا١ٌٍف َِغل ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ :9352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ا١ٌَل ِؾّل فزؾٝ -  :46

 اؽّل ٥ّبه اٌل٠ٓ ؽَبَ ٍِه ا٦ٌز١ك َِغل ثغٛاه اٌؾغي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93528    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌّٛعٛك هف٦ذ ٥ّوٚ -  485

 ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ّوٝٗ ِووي ثغٛاه ثؾوٜ رٛف١ك ٔغ٤ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌّٛعٛك هف٦ذ ثٍّه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٌٔٚ ه٠بٗ ِف١ل اّوف -  481

 عٛكٖ ّىو اك٠ت/ ثٍّه اٌْو٠ف ّبه٣ ِٓ اٌّواغٝ ا١ٌْـ 24 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 الالك٠ًٛ ٍِٛٝ ٚالالك٠ًٛ

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93518    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثله ٥جلاٌجبلٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ثله -  482

 ثله ٥جلاٌجبلٝ ك٠بة/ ثٍّه اٌغ١ّ١ٕٗ اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه هاعؼ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ وّبٌٝ اٌّزٌٛٝ ١٥َٝ ٝٗ -  483

 ؽ١َٓ وّبٌٝ اٌجلهٜ ا١ٌَل/ ثٍّه ا١ٌٖفٝ ع١ٕٕٗ ّبه٣ وّبٌٝ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 95194    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َجٗ ِؾّٛك ٥جلاٌجبٍٜ ِؾّٛك -  484

 اٌَّزْبه ّبه٣( 42) هلُ ٥مبه ثغ٦ٍٗ ٌٍّهٚا ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ا١ٌَل فٍف ؽَٓ ا١ٌَل ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ اٌغب٦ِٗ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ؽّلٜ ٥جلاٌوؽ١ُ

 

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌَل ىوٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  485

 ِؾّل ا١ٌَل ىوٝ ؽّلٜ/ ثٍّه ا٦ٌوا٠ب ثٕغ٤ اٌجٕي٠ٕٗ ثغٛاه اٌّياٌٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93519    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثله ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّٛك ٠بٍو -  486

 ثله ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّٛك عّبي ثٍّه هاعؼ ٔغ٤ ثله َِغل ثغٛاه  اٌغ١ّ١ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ :9351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ِؾّل ثىو ِؾّٛك -  488

 اؽّل ثىو ِؾّل ا١ٌَل اّوف ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ اٌجٍل لجٍٝ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ :251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ اؽّل ِؾّٛك ِٙلٜ -  489

  ِٙلٜ اؽّل ِؾّٛك ثٍّه ا١ٌٌٛل فبٌلثٓ َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّٛك اؽّل -  :48

 اِجبثٝ وبًِ ثٍّه ٥زّبْ اؽّل ثٕغ٤ عبك ٥جلاٌؾ١ٍُ عب٤ِ ثغٛاه رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٥جلاٌٙبكٜ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ؽ١َٓ اؽّل ؽ١َٓ -  495

 ؽّبك ؽ١َٓ اؽّل ؽَٓ ٍِه ٠ٍٛف ثب١ٌْـ اٌجبع١ٗ اٌؾّل٠ٗ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93538    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽيل١بي ٥غ١ت ٥لٌٝ ١ِٕب -  491

 ِؾّل اؽّل عبثو ٥وفٗ ثٍّه االلو٣ ؽّلٜ ف١ال ثغٛاه اٌّْزً ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 8:426    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍِٛٝ إٌجٝ ؽَت ٔبعؼ -  492

 ِؾّل ١٥َٝ ِؾّل ٥جلاٌٛاؽل ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   ١واٌـزأّ ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 521:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  493

 اٌغٛ٘وٖ ِقجي ثغٛاه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ٥ٛف ثٓ ٥جلاٌوؽّٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 هٙٛاْ ثلٜٚ ِؾّل ٍِه

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 521:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  494

 ِؾّل اثزَبَ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ٥ٛف ثٓ ٥جلاٌوؽّٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌؾ١ّل

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 521:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  495

 ِقجي الٍزغالي هٙٛاْ اٌجلهٜ ِؾّل ٍِه ٥ٛف ثٓ ٥جلاٌوؽّٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٚؽ٠ٍٛبد ف١ٕٛ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ :9353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِواك ِؾّل فب٠ي ٥ّو -  496

 ِواك ِؾّل فب٠ي ِؾّل ثٍّه ىاه ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93539    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل ٥ٍٝ -  498

 فٛى٠ٗ ٍِه اٌمٕبثوٖ ها١ٔب ١ٕل١ٌٗ اِبَ اٌزٛاة ٥جل اؽّل ا١ٌْٙل ّبه٣ ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥جلاٌغٕٝ ِؾّٛك ِؾّل

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 91933    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ِقزبه وو٠ّخ -  499

  ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل ٍِه لٍفبٚ اٌَىو ِقيْ فٍف ّبهؤ٣ :ؤلُ ّٔوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ رٛف١ك ّٙلٜ اؽالَ -  :49

 رٛف١ك ِغ٤ٍ ٦٠مٛة ثٍّه ِٕٝ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 91933    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ِقزبه وو٠ّخ -  4:5

 ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل ٍِه لٍفبٚ اٌَىو ِقيْ فٍف ّبهؤ٣ :ؤلُ ّٔوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 اٌجمبٌٗ اث٤١ ِقيْ ْٚٔبٝٗ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ غبٌٝ ثْوٜ ٔج١ً -  4:1

 ٠ٍٛف ؽوثٝ ِىوَ ِب٠ىً ثٍّه عوعب ثٕله االٍ٘ٝ اٌجٕه اِبَ اٌوٜ ك٠ٛاْ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93543    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌّغل اؽّل ٥جلاٌؾف٠١ اٌٙبَ -  4:2

 ٥جلا٦ٌبي اؽّل ٥بثل٠ٓ ٥ٍٝ ٍِه ث١ٙظ اٚالك ا١َ٦ٌواد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 93536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌّٛعٛك ٠ؾ١ٝ ِؾّٛك -  4:3

 ِجبهن ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ ٍِه اٌّجبهن ثوط اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه18٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِجبهن ِؾّل ٥ٍٝ ٠ٍٛف ؽبىَ ٚ ٥ٍٝ ثٙبءاٌل٠ٓ ِؾّل ٚا٠ّٓ

 رُ 251:5135 ربه٠ـ ٚفٟ 521:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  4:4

 اٌغٛ٘وٖ ِقجي ثغٛاه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ ٥ٛف ثٓ ٥جلاٌوؽّٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 هٙٛاْ ثلٜٚ ِؾّل ٍِه

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93548    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ٕل٠ك ِقزبه -  4:5

 صبثذ ؽ١َٕٓ اؽّل ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌمبٙٝ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ :9354    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ اؽّل ٦ٍٝذ اؽّل -  4:6

 عّبي ثٍّه اٌَٛ٘بع١ٗ ّبه٣ ِٓ ٥ٞٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ٥ٞٝ ا١ٌْـ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥جلاٌوؽ١ُ ا١ٌَل ٥جلاٌواٙٝ

 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ اهلل هىق اثوا١ُ٘ ووٌٌ -  4:8

 َِبن ٍِه ٕجبػ ٍِه ١٢ٔف ٥يثٗ ِبهعوعٌ و١َٕٗ ثغٛاه اٌَّٞب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ٠ٍٛف

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٦ٌبي ٠ؾٝ ا٠ّبْ -  4:9

 ٥ٍٝ ٥جلاٌٛاؽل ٥ٍٝ ٍِه ّوف ٔغ٤ رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌَل فزؾٝ ِؾّٛك -  ::4

 ٍِه اٌق١ٍفٗ َِغل ثغٛاه اٌغوثٝ ثبعب رو٥ٗ ّبه٣ اال٠ّبْ ثوط( 1)هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٥ٍٝ عجو٠ً ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثىوٜ ؽ١َٓ ٕبٌؼ -  555

 اؽّل ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ ٥جلاٌوؽّٓ ٔبٕو أبث١ت َِزٛك٣ ثغٛاه اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 اؽّل ِؾّل

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 655:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  551

 ِقيْ ثغٛاه( ثٕبء ِٛاك) ٔمً ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ٌٍٕمً اٌٖؾبثٗ ِىزت رغبه٠ٗ ٚثَّٗ ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل/ ثٍّه ثبٌوّب٠لٖ اثٛف١ٍف

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اهلل ١ٙف فزؾٝ ٥ّوٚ -  552

 فواط ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ّجبة ِووي ثغٛاه اٌجؾوٜ ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رّبَ ؽ١َٓ ٍٝت

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 92212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ا٠ّٓ -  553

 ٥جلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ا٠ّٓ ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ١٘ضُ -  554

 اؽّل ؽبِل فٛىٜ/ ثٍّه ا١ٌَبؽٝ اٌّوٍٝ ثغٛاه ثٞوً ك٠ّزوٜ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ -  555

 هٙٛاْ ِٖٞفٝ وبًِ/ ثٍّه اٌْول١ٗ ا٦ٌّب٠لٖ اٌجٍل ِلفً ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93558    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط هؤٚف فوػ وو٠ُ -  556

 اؽّل ِؾّل ؽّلٜ اؽّل ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ اَ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 4::89    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ّؾبرٗ ٘لٜ -  558

 ١٦ٍل ١٦ٍل ث١ْو ٥جلا١ٌَل ٍِه ثٍٖفٛهٖ اٌّؾٞٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌالٖ ِقٍٛف ٥جلاٌوؽ١ُ -  559

 ِؾّٛك ا١ٌَل عّبي ٍِه ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِزٌٛٝ ؽّٛكٖ اٍّبء -  :55

 اؽّل ٥جلٖ هفب٥ٝ اٍالَ/ ثٍّه ِياى٠ه لب٥ٗ ثغٛاه اٌْٛٔٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93559    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٝٗ ِؾّٛك ِؾبٍٓ -  515

 ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ا١ٌَل ِؾّل ثٍّه ىوٝ ٔبٕو ٚهّٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚاف٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّٛك ٥جلاهلل ؽّيٖ -  511

 ِؾّٛك ٕٚفٝ ٍٛىاْ ٍِه ثؾوٜ اٌَبؽً ا٦ٌٖبهٖ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ :9355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّؾبرٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل -  512

 ١٘ٚت ّٕٛئ١ً ٍِه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ّبه٣ اثٛؽغٝ ٥جلاٌّؾَٓ ّبه19٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِْولٝ ٔغ١ت

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 353:1    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٚوٜ ٥جلاٌالٖ ا١ٌَل -  513

 اؽّل ف١ٚوٜ ٥جلاٌالٖ ا١ٌَل ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ اؽّل ٥بٝف اٍالَ -  514

  ؽّلاْ اؽّل اٌقٚوٜ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ثوف١ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 86582    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ٔٛػ -  515

 اؽّل/ ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ؽّل ا١ٌْـ ٔغ٤ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ وبًِ ثله٠ٗ -  516

 ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ وبًِ ٚؽَبْ اثٛا٦ٌال كه٠ِٚ فٍف ثٍّه ا٦ٌٕجو٠ٗ إٌبكٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 95148    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ١٢ٔو غبكٖ -  518

 عجو ٚا١ٌْـ ِيارب ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93549    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽَٓ ١٘ضُ -  519

 ٦ٍل ٥جبً ٥ٍٝ اؽّل ثٍّه اٌو٠ؾبْ ثوط ثبعب رو٥ٗ ّبه49٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93549    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ١٘ضُ -  :51

 ٦ٍل ٥جبً ٥ٍٝ اؽّل ثٍّه اٌو٠ؾبْ ثوط ثبعب رو٥ٗ ّبه49٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 655:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  525

 ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه ثبٌوّب٠لٖ اثٛف١ٍف ِقيْ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 655:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  521

 إٍّذ/ ْٚٔبٝٗ ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ثٍّه ا١َ٦ٌواد ِووي اٌوّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ر١ٍَؼ ٚؽل٠ل

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 655:3    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  522

 ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ٍّهث ثب١َ٦ٌواد ؽّبكٜ ٔغ٤ ٍٛ٘بط ٝو٠ك ث١ٙظ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 إٍّذ َِزٛك٣ ْٚٔبٝٗ ؽفٕٝ

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 86582    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ٔٛػ -  523

 اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل/ ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ؽّل ا١ٌْـ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 رُ 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 86582    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ٔٛػ -  524

 اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل فٙل ٍِه ٔبؽ١ٗ فزؾٝ ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً

 ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 251:5131 ربه٠ـ ٚفٟ 93556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٍٝت ٥جلا١ٌٍٞف ا١ٌَل -  525

 ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٍِه اٍّب١٥ً اٚالك َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ

 ١ٍٍّبْ

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربه٠ـ ٚفٟ 88116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّٖوٜ ٥جلاهلل ِٕٖٛه ٥جلاٌوؽّٓ ِوٖٚ -  1

 ٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٚهل١بد ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر251:5151ُ

 ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِٕٖٛه ٥جلاٌوؽّٓ ِوٖٚ -  2

 ٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِزؾٚوادٚ ٚهل١بد ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 89955   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٥ٍٝ ٥جلاٌىو٠ُ هّب -  3

 ٚو١ّب٠ٚبد ٢ِٕفبد ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 83:15   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٍ٥بْ ٥ٍٝ اؽّل -  4

 ؽى١ِٛٗ فلِبد ِملَ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ربه٠ـ ٚفٟ 83:15   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٍ٥بْ ٥ٍٝ اؽّل ٌٖبؽجٗ اٌملً ِىزت -  5

 ؽى١ِٛٗ فلِبد ِملَ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر251:5152ُ

 ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 84:48   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو اؽّل ٥جلاٌالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  6

 ٥لا ِب)  ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ثغ٦ٍٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ( ا١ِٕٗ ِٛافمبد ٠َزٍيَ ِب ٥لا ف١ّب)  رغبه٠ٗ ٚرٛو١الد(  6اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 16ٚاٌفموٖ :1اٌّغ٥ّٛٗ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85:89   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٛ٘بة فّٙٝ وّبي ٍٙبَ -  8

 اٝفبي ٦ٌٚت ؽو٠ّٝ اوََٛاهاد ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 92534   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ٥جلاٌغفبه ؽ١َٓ اؽّل -  9

 ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 92851   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّٛعٛك ِغب٘ل ٦ٍل اؽّل -  :

 اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزغبهح ؽ١٢وٖ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 884:5   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّل٠ٓ فواط ٌوؽ٥ُ١جلا اؽّل -  15

 ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48618   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٛاؽل ٥جلاٌواٟٙ ٍٍّبْ -  11

 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 8::29   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ١يي ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ عّبي -  12

 ( اٌّبوٛالد ٚرغ١ٙي ٌج٤١)  ٦ُِٞ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 8::29   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ عّبي -  13

 ( اٌّبوٛالد ٚرغ١ٙي ٌج٤١)  ٦ُِٞ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بهف ِؾّل ِؾّل ِؾّل ٍبِؼ -  14

 ك٠ىٛه ٌٚٛاىَ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 8::29   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ ٔغ١ت ِؾّل -  15

 ( اٌّبوٛالد ٚرغ١ٙي ٌج٤١)  ٦ُِٞ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6:344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جبً اؽّل ؽَٓ -  16

 اعٙيٖ ٚث٤١(  االٔزؤذ ٥لا ف١ّب)  وّج١ٛرو اعٙيٖ ٚرٛه٠ل ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 وٙوثبئ١ٗ ٚاعٙيٖ ٚاوََٛاهرٙب ِؾّٛي

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ به٠ـر ٚفٟ 92151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل اثوا١ُ٘ -  18

 ّبّبد ٥ٍٝ)  اٍز١ْٓ ٚثالٜ ٍبفٕٗ  ِْوٚثبد ثٛف١ٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ( اٌز١ٍفي٠ْٛ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85599   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ىووٜ أٛه اٍبِٗ -  19

 فَبر١ٓ ٚربع١و وٛاف١و ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 62631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ ٙبؽٝ ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  :1

 ٚإٍّذ ؽل٠ل/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 62231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ٚوٜ اؽّل ا١ٌَل -  25

 ٚهكٖ ٥ٍف ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 92228   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ ِؾّٛك رّبَ ٥بئْٗ -  21

 ِىزجٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 92125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بىه ٘بهْٚ هف٦ذ ١ْ١ًِ -  22

 ٚلٞب٥ٝ عٍّٗ اؽن٠ٗ رغبهح ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 95881   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٥بُٕ -  23

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 649:1   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبهٖ ١ٍِىٗ ٥ي٠ي ٢ِٙو -  24

 وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٣ٛٔ اٌٝ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 95881   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ٥بُٕ -  25

 ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ث٤١ ثغ٦ٍٗ  إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93195   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕٝٞبٜٚ ّ٘بَ عبثو فبٌل -  26

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 59:93   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اهلل ؽَت ا٠ّبْ -  28

 اٌجْو٠ٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٚاٌزله٠ت االٍزْبهاد ِووي/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43::8   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾّل ١ّجٗ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّو ِؾّل -  29

 غ١به ٚل٤ٞ ِٛر١ٍٛىالد إالػ ٚهّٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93538   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌؾ١ّل ا١ِٓ -  :2

 ٥وائٌ ٚرغ١ٙي ِفوّٚبد ث٤١ إٌْبٛ اٌٝ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 495:4   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل هغ١ل ِؾّل -  35

 ٚهكٖ ٥ٍف ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف ؽّبكح فٍف -  31

 ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 95149   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  32

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 69482   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ -  33

 ٕؾ١ٗ ٚاكٚاد ١ٍوا١ِه ٦ِوٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65865   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ِؾّٛك -  34

 ٚى٠ٛد غنائ١ٗ ِٛاك ٚث٤١ ر٦جئٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 89116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٛ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ -  35

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36419   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اهلل ١ٙف ِؾّل اهلل ١ٙف -  36

 غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85943   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌّغل فٍف اؽّل -  38

 ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ّٛة وبفٝ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 845:2   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٙٝ ّٛلٝ ٥ّبك ّبكٜ -  39

 (ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ)  ِبهوذ ٍٛثو ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 89:98   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٦َِل ّبوو وبًِ ا٠و٠ٕٝ -  :3

 (٥وثٝ روىٜ)١َٔغ١ٗ ِٕزغبد رْغ١ً ِؾً/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 89581   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ا١ٌَل ٔبٕو ٥ّبك -  45

 ِفوّٚبد إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85538   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥الَ ا١ٌَل عالي ىو١ٗ -  41

 اٌلٚاعٓ ٚ اٌؾ١ٛأٝ االٔزبط َِزٍيِبد ٚع٤١ّ ٚهكٖ ٥ٍف ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥الَ ا١ٌَل عالي ١ٕ٘ٗ -  42

 ٚاٌلٚاعٓ اٌؾ١ٛأٝ االٔزبط َِزٍيِبد ٚع٤١ّ ٚهكح ٥ٍف ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:5   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ٥ٖبَ -  43

 ِبوٛالد ٚرغ١ٙي ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 89581   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ا١ٌَل ٔبٕو ٥ّبك -  44

 وبفزو٠ب ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  واٌزأ١ّ ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85991   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ٥بكي -  45

 غالي ِٞؾٓ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 69364   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١٦ٌُٕ ِزٌٛٝ ٦ٍل ٥ي -  46

 ثبٌغٍّٗ ٚإٍّذ ؽل٠ل ث٤١ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ :65:2   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل عّبي -  48

 ٚثٕي٠ٓ ثزوٚي رغبهٖ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 91855   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبَ ٥جلا١ٌَل ىاوٝ ١و٠ف -  49

 ِزىبٍِٗ ١ٍبهاد ١ٕٚبٔٗ فلِٗ ِووي ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 83286   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ِؾّل ٥بهف ِؾّل -  :4

 اٌوفبَ ْٚٔو رم٤١ٞ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 61541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ٕ٘بء -  55

 (االٔؤذ ِب٥لا) ا٥ّبي هعبي فلِٗ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 8:426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍِٛٝ إٌجٝ ؽَت ٔبعؼ -  51

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 95812   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ٌج١ت ّ٘بَ وّبي -  52

 ِٛاّٝ ٚث٤١ روث١ٗ ؽ١٢وٖ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ر٦ل٠ً ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 54493   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل اؽّل ى٠ُٕٙ -  53

 ِٚز١ٍٛىالد ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ رغبهٖ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌْووخ ٣ٛٔ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9334   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّىوٜ عبثو ٍبِٝ -  1

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:5   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ٥ٖبَ -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٍِٛٝ ٔبٕو ِؾّل -  3

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93549   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽَٓ ١٘ضُ -  4

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93549   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ١٘ضُ -  5

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93519   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثله ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّٛك ٠بٍو -  6

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93382   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽواْ ِؾّل ؽواْ -  8

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ا١ٌَل ٦ّجبْ ٥بٝف -  9

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ هٙٛاْ ؽغبط ١ّّبء -  :

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ اٌَّبْ اٌٚج٤ اؽّل -  15

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 655:3   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف ؽفٕٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  11

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93238   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ٥ٍٝ ِؾّل ِجوٚن -  12

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 92493   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽبِل هِٚبْ ا١ٌَل -  13

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ هٚفبئ١ً ث١ْو اّوف -  14

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9349   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌالٖ ١ٞ٥ذ ٥بِو ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  15

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ا١ِٓ ٍٝؾٗ ٥يٖ -  16

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93486   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف ٔج١ً ٚفبء -  18

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 545:9   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً فو١ٌَٔ ّٙلٜ ثوٍَٛ -  19

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93319   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاهلل عّبي ٥جلاهلل -  :1

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ثلق اؽّل -  25

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93558   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٌٞفٝ ٥ّبك -  21

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٦ّجبْ ّؾبد -  22

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93336   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلهثٗ اؽّل فبٌل اٍواء -  23

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:6   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو٠ً اث١ٙٛف اٌز٦ٍت ِٖٞفٝ -  24

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93299   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ اؽّل ؽَٕٝ وو٠ُ -  25

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِزٌٛٝ ؽّٛكٖ اٍّبء -  26

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9328   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌفزبػ اٍّب١٥ً ْٔبد -  28

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93469   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل فو٠بي -  29

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِواك ِؾّل فب٠ي ٥ّو -  :2

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثىوٜ ؽ١َٓ ؽَٓ -  35

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل -  31

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93442   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّب٠ٗ ِؾّل هفب٥ٝ ِٖٞفٝ -  32

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌالٖ ِقٍٛف ٥جلاٌوؽ١ُ -  33

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل ٥جلاٌَالَ ا٦ٌوثٝ ِل٠ؾٗ -  34

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93359   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  35

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٦َٔٗ -  36

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ياٌل٠ٓ ٔبٕو ِؾّل -  38

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً رُ:251:515 ٠ـربه ٚفٟ :9331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فواط ِؾّل -  39

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اال١ِو ٕ٘بء -  :3

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٔغبػ -  45

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ اؽّل ِٕٝ -  41

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ ٥جلاٌّالن ٥بٝف هٚع١ٕب -  42

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93462   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥جلإٌبٕو ِؾّل -  43

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل ٦ّجبْ ؽّلاْ ِؾّٛك -  44

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6:514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  45

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 495:4   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك ِؾّل هغ١ل ِؾّل -  46

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 495:4   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك ِؾّل هغ١ل ِؾّل -  48

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:1   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٥جلا٦ٌّي اّوف اِبٔٝ -  49

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93548   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ٕل٠ك ِقزبه -  :4

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9354   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ اؽّل ٦ٍٝذ اؽّل -  55

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93381   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٕل٠ك اهلل فٍف ٕل٠ك -  51

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93456   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ؽَٓ ٥ٍٝ ؽّبكٖ -  52

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ربه٠ـ ٚفٟ :9326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٝب٘و ِؾّل -  53

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5153ُ

 ر٦ل٠ً رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ىوٝ اًِ -  54

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93483   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ اؽّل ِؾّٛك ووَ -  55

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِوىٚق ٕفبء -  56

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ اهلل هىق اثوا١ُ٘ ووٌٌ -  58

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌّٛعٛك ٠ؾ١ٝ ِؾّٛك -  59

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93289   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل هٙٛاْ ِؾَٓ -  :5

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ اثٛاٌّغل عّبي ِؾّل -  65

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّل ِؾّل ؽّبكٞ ِؾّل -  61

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 84932   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ٘بُّ ١ٍل اؽّل -  62

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبثٝ ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل -  63

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوً وبًِ اّوف ١ِٕب -  64

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93433   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ا٠ّٓ -  65

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ِؾّل فٛىٜ ؽ١َٓ -  66

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اثٛاٌفزٛػ ِغوثٝ اثٛاٌفزٛػ -  68

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍٛ ؽ١َٓ هِٚبْ وّبي -  69

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93465   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥ياٌل٠ٓ ا١ٌَل -  :6

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93338   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾبهً ١٘بَ -  85

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93349   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٙبؽٝ ِؾّل -  81

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93296   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ا١ِٓ فٍف ؽّبكٖ -  82

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٥ّبه ٕل٠ك ٥ّو ٕبثو٠ٓ -  83

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:8   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد اؽّل ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ اؽّل -  84

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي ه٠بٗ هاف٤ -  85

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ :9351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ِؾّل ثىو ِؾّٛك -  86

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٞب٣ٚ ِؾّل ا١ٌَل ٔلٜ -  88

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 933:6   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥بِو ِؾّل ِٖٞفٝ -  89

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93538   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽيل١بي ٥غ١ت ٥لٌٝ ١ِٕب -  :8

 فبٓ: اٌزأ١ّو فٕٚ،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93495   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف -  95

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّل ؽ١َٓ هٚٗ -  91

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽلاك ؽَٓ ٥جلاٌواىق وو٠ُ -  92

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93445   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  93

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ٚلبك غالة ِؾّل -  94

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93465   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل ؽٍّٝ ِّلٚػ -  95

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93384   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ؽَٓ ٥ٍٝ ؽَٓ -  96

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93359   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  98

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93348   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ١ٍل ؽَبْ فب٠يٖ -  99

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6:166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  :9

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 95::6   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ؽالٖٚ فقوٜ ؽالٖٚ -  5:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93488   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘الي اؽّل ِؾّل اٍالَ -  1:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 933:1   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ اثوا١ُ٘ ا١ٌٞت ِؾّل -  2:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93329   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ هٙٛاْ ا١ٌَل ٍؾو -  3:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل -  4:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  5:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93439   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِوٍٝ ِؾّل اؽّل -  6:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبثو ٥وثٝ ٥ٕزو -  8:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 86582   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ٔٛػ -  9:

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ٠ٍٛف ثلٜٚ ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  ::

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ

 ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ٥جبً اؽّل ٥جبً -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ١٥َٝ وبًِ ١ِٕو -  151

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93468   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ا١ٌَل ِؾّل ٥ّو -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل فٍف ؽبِل -  153

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:9   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٘بٌٗ -  154

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:6   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٚائً -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِغب٘ل ٖٔواٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو -  156

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً رُ:251:515

 ر٦ل٠ً ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93391   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛاعٗ ؽَٓ ؽَٓ أٛاه -  158

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93285   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٘بُّ ١ٍل ِؾّٛك -  159

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93558   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط هؤٚف فوػ وو٠ُ -  :15

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغالٌٝ ِغوثٝ اؽّل ٦َٔٗ -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93459   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌمبكه ِؾّٛك -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5122ُ

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغٝ ِؾّٛك ٘بُّ ٥جلاٌوؽّٓ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبًٙ ١٘جٗ اؽّل -  113

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ اثٛاٌّغل اٍّب١٥ً ٥ج١و -  114

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ ِؾّٛك ٝٗ ١ّو٠ٓ -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل -  116

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93445   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوً عجوائ١ً ٔبٕو ا٦ٍل -  118

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍبٌّبْ ٥بِو اؽّل -  119

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93368   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك ٕالػ ٍّو -  :11

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93366   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِؾّل ف١ًٖ اٌٙبَ -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5156ُ ربه٠ـ فٟٚ 93295   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ٍٝ ِؾّل رمٜٛ -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93291   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٕل٠ك اؽّل ا١ٌَل -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93293   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل ِٙواْ ٥ٍٝ ٥جلاٌَزبه -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ ٥جلا١ٌٍٞف هِٚبْ ثله٠ٗ -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ اؽّل ِؾّٛك ِٙلٜ -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93343   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌمبكه ٥ّو -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5113ُ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عجو٠ً عّبي عجو٠ً -  128

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93493   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل ١٦ٍل -  129

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّٛك اؽّل -  :12

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:8   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ؽبِلٜ ٔبٕو اؽّل -  135

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93282   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ا١ٌَل ٔبٕو ا١ٌَل -  131

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٍٝت ٥جلا١ٌٍٞف ا١ٌَل -  132

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ؽ١َٓ اؽّل ؽ١َٓ -  133

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93492   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جبً ؽ١َٓ هِٚبْ ؽ١َٓ -  134

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ ::933   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ؽّلٜ -  135

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 933:3   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اؽّل ٥ب٠لٖ -  136

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 95:26   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّبكٖ ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٙبء -  138

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  139

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛثىو ا١ٌَل فٛىٜ ؽَبَ -  :13

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّل ٕل٠ك ٥ّٖذ -  145

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93268   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٕبٌؼ ِؾّٛك -  141

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93383   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ؽّبك عّبي ٥ٍٝ -  142

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93518   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثله ٥جلاٌجبلٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ثله -  143

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ وّبٌٝ اٌّزٌٛٝ ١٥َٝ ٝٗ -  144

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ربه٠ـ ٚفٟ :9345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  145

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل -  146

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81283   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٍٗ ٔغ١ت عبثو ث١زو -  148

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٌٔٚ ه٠بٗ ِف١ل اّوف -  149

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ٥ٍٝ ٔبف٤ اٍبِٗ -  :14

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:5   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّٛك ِؾّل هٙبء -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل ا١ٌَل ٦ّجبْ -  151

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93485   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاهلل ا١ٌَل ٕفبء -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93339   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ صبثذ ِؾّل ١ٌّبء -  153

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٠ب١ٍٓ ى٠ُٕٙ -  154

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6:489   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل موٝ ؽوثٝ ؽَٓ -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93392   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ع١ل عبثو ٍب١ِٗ -  156

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 521:3   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلٖ -  158

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93544   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ وبًِ ثله٠ٗ -  159

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93295   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ؽبرُ -  :15

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 933:8   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّٛعٛك أٛه ٥بكي ؽّبكٖ -  165

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ١٦ٍل اٌل٠ت اّوف -  161

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ُر251:5113 ربه٠ـ ٚفٟ 6:514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌق١ٞت اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  162

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93496   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل ِّلٚػ -  163

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93239   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ -  164

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 8:855   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  165

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93458   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ٝٗ ٥جلاٌٖجٛه ِٕٖٛه -  166

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6:166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل هعت اؽّل -  168

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌجلٜٚ ا١ٌَل ا٦ٍل -  169

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93369   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍِٛٝ ؽ١َٓ ِؾّل -  :16

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 95368   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك ِٖٞفٝ اكُ٘ -  185

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93419   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٝت ٥ٍٝ اثٛإٌَْٛ اٌل٠ٓ ١ٙبء -  181

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5156ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9329   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل -  182

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل صبثذ ِؾّل -  183

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93454   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ٥ج١ل ٥بٝف -  184

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93491   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْو٠ف اؽّل ٠ٍٛف عّبي ا١ِوٖ -  185

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 933:5   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فٛاى ِٖٞفٝ ِؾّل -  186

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌَل ىوٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  188

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله ٠ٍٛف ِؾّٛك -  189

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك هاغت عبك ٥جٛك -  :18

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93436   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواىق ِؾّل ثىوٜ وّبي -  195

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ -  191

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:5   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل أٖبهٜ ٕجوٜ -  192

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  193

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك إٌٖو ١ٍف ِّلٚػ عّالد -  194

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ

 ر٦ل٠ً ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93463   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ِقزبه ٥ٍٝ -  195

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93281   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ؽ١َٓ اؽّل هٙب -  196

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9346   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٦ِٛٗ ٥ٛٗ ْ٘بَ -  198

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔبٕؼ اؽّل اّوف -  199

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ٠ـربه ٚفٟ 932:2   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝوِبْ ٥ٍٝ ٠ٍٛف ِؾّل -  :19

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ اؽّل ٥بٝف اٍالَ -  1:5

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّٛك ٥جلاهلل ؽّيٖ -  1:1

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93248   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌل٠ت ٔو١ِٓ -  1:2

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ٚى٠وٜ ِؾّل فبّٝٗ -  1:3

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ا١ٌَل ؽَٓ ٥ٍٝ -  1:4

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ٔٛه ٥ّبك ّٕٛكٖ -  1:5

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اؽّل ٕجوٜ ٍٔٙٗ -  1:6

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ٥جلاٌواٙٝ اؽّل ٠بٍو -  1:8

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93354   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ٥ٍٝ ا١ِٓ ؽَٓ -  1:9

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93328   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جبً عبك ٥جبً -  ::1

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّؾبرٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل -  255

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:3   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه اهلل عبة ع١ًّ ِب٠ىً -  251

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فوط ٠ٍٛف عّبي -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82688   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ ١ٙو ِؾّل ١ٙواْ -  253

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93485   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّٛلٝ عوعٌ ِٕبي -  254

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:3   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌؾّل ووَ -  255

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل ها٠ٚٗ -  256

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93288   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ثبٍُ -  258

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9336   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىبهًٚ ٕجؾٝ هف٦ذ اٌجلهٜ -  259

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ -  :25

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ربه٠ـ ٚفٟ 93425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلا٦ٌبي مووٜ ٥جلا٦ٌبي -  215

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5125ُ

 ر٦ل٠ً ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93363   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥واثٝ ٍبٌُ ِؾّل ِؾّٛك -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاالٖ عبثو ٥جلاالٖ عّبي -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93394   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل ِؾّل -  213

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً رُ:251:515 ربه٠ـ ٚفٟ 93316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ىوٝ اٌجود ١ِٕب -  214

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93239   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ -  215

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك وربع ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغٛاك ِؾّٛك وو٠ّٗ -  216

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93259   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اؽّل ع١ٙبْ -  218

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93428   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ١ٍٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾَٓ -  219
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 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ١ٍٍّبْ عّبي ١ٍّؾٗ -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:9   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  223

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ ِؾّل اثٛاٌفزٛػ اؽّل -  224

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93454   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ٘بُّ ٦ِوٚف -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 91933   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ِقزبه وو٠ّخ -  226

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93559   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل اؽّل اٍّب١٥ً فبّٝٗ -  236

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٍّجٝ ؽبهً ٕلاَ -  238

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥ّو ٝبهق -  239

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽفٕٝ ٥بٝف ِؾّل -  :23

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾك ٕبثو هعت اؽّل -  245

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:9   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌج١ٖو ِؾّل -  241

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ ::932   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلٖ عبكاٌوة عّبي -  242

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ :9352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ا١ٌَل ِؾّل فزؾٝ -  243

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ربه٠ـ ٚفٟ 93528   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌّٛعٛك هف٦ذ ٥ّوٚ -  244

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً رُ:251:512

 ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ربكهً ١َُٔ ٔبكه -  245

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىو اٌٚج٤ ِؾّل اؽّل -  246

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌفزبػ ٥ٍٝ ٥جلاٌواٙٝ ٔٛهح -  248

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93284   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽغٝ هٙٛاْ اّوف -  249

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٦ٍل ْ٘بَ -  314
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 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93464   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاهلل اٌل٠ٓ وّبي اٌٙبَ -  331

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٕل٠ك ثىو اِبَ -  332

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف ، اٌْووخ

 ر251:5135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93543   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌّغل اؽّل ٥جلاٌؾف٠١ اٌٙبَ -  333

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 933:9   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّٕلٜ ؽبِل ٥بهف ِٖٞفٝ -  334

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ربه٠ـ ٚفٟ 93424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٛ٘بة ٠ٛ٥ٌ اٌل٠ٓ ٕالػ ٥ّوٚ -  335

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5121ُ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌالٖ ِؾّٛك اٍّبء -  336

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل وو٠ُ -  338

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93438   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عّبي ١ٍٕٗ -  339

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي عبكاٌوة ١ٝفٛه ِؾّل -  :33

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5129ُ ربه٠ـ ٚفٟ 934:2   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل غوثبٜٚ ١ٍل عّبي -  345

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93358   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل ِؾّل ٠ؾ١ب ِؾّل -  341

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ر٦ل٠ً ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٦ٍل فب٠ك ١ٍٍّبْ -  342

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93529   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ّ٘بَ ٥ضّبْ ٕفٛد -  343

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥ٍٝ ٦ٍل ؽ١َٓ -  344

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93494   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ ٥ُ١ٍجلاٌؾ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  345

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93269   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕبثو ٥جلاٌؾ١ّل ٥ّبه -  346

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93482   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ؽ١ٍّٗ -  348

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 932:5   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل اؽّل ه١ّل ِؾّٛك -  349

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ل١ٖو ٦ٍٝذ و١وٌٌ -  :34

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِٖٞفٝ اثٛى٠ل ٥ٍٝ -  355

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93386   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ٥جلٖ -  351

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً رُ:251:512 ربه٠ـ ٚفٟ 93532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ٍبِؼ -  352

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93458   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ؽ١ٍُ ثٌٌٛ ٔو١ِٓ -  353

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93448   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥واثٝ ؽ١َٓ ِؾّل ٝٗ -  354

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر٦ل٠ً ر251:5128ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9348   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ِؾّل فإاك ١ّو٠ٓ -  355

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93395   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل عو٠ٌ ٕبثو ٥ّبك -  356

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5118ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93399   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك ١ّّبء -  358

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربه٠ـ ٚفٟ 85515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف هف٦ذ ِٖٞفٝ -  359

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر251:5114ُ

 ر251:5125ُ ربه٠ـ ٟٚف 93422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ اثٛاٌّغل ؽَٓ ؽَبَ -  :35

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر251:5152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93258   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فبٝو ٥جلاٌّٛعٛك عّبي -  365

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ :9322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ صبثذ ٥ٍٝ ِّلٚػ -  361

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اهلل ١ٙف فزؾٝ ٥ّوٚ -  362

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

 ر٦ل٠ً ر251:5159ُ ربه٠ـ ٚفٟ 93352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽّبكٖ ٕالػ ِؾّل -  363

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ

 ر251:5121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 84235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّل فٛاى ٥جلاٌَالَ -  364

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر251:5115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 495:4   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، ربعو ، ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك ِؾّل هغ١ل ِؾّل -  1

 افواك: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً

   ــــــــــــــــــــــ  

   ٚاٌَّخ االٍُ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   اٌِٛٔ: اٌٝ 88116 لُثو اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

 ف١ًٍ ٥الَ اٌالٖ ٥جل: اٌٝ :4158 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

   ؽّٛكٖ

   1 اٌِٛٔ: اٌٝ 88116 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

 ١ٍوف١ٌ ١ٍزٝ: اٌٝ 931:6 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5152ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

 (  CITY SERVICE)  ا٢ٌٕبفٗ ٌقلِبد

 اٌفٛاى ِىزت: اٌٝ 884:5 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5156ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

   ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ١ِّٛ٥ٗ ٌٍّمبٚالد

   ا١َ١ٌو: اٌٝ 6:344 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5159ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

 ٌٍؾلا٠ل اٌزمٜٛ: اٌٝ 63533 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5159ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

   اٌل٠ىٛه ٌٚٛاىَ ٚاٌج٠ٛبد

 ٚثالٜ ثٛف١ٗ: اٌٝ 92151 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5159ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

   mirkato ١ِو٠ىبرٛ اٍز١ْٓ

 ا٦ٌٍف ٌج٤١ ا١ٌٌٛل: اٌٝ 62231 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ:251:515:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  :

   ٚاٌوكٖ

 ٌالعٙيٖ اٌّٖو٠ٗ: اٌٝ 88888 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5113ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

   اٌىٙوثبئ١ٗ

   وٛعٝ: اٌٝ 92125 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5113ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ا٦ٌي٠ّٗ: اٌٝ 59:93 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5114ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12

   اٌجْو٠ٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٚاٌزله٠ت االٍزْبهاد ٌّووي ٚاالٕواه

 االفالٓ ٦ِوٗ: اٌٝ 69482 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13

   اٌٖؾ١ٗ ٚاالكٚاد ١ٌٍَوا١ِه

 ّٛة وٛفٝ: اٌٝ 85943 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14

   ٚاٌجبهكٖ اٌَبفٕٗ ٌٍّْوٚثبد افٕل٠ٕب

   اٌوٙٛاْ ِمٙٝ: اٌٝ 89633 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5128ُ:  ه٠ـرب فٝ  ،  -  15

 ا١ٌٖل ِىزت: اٌٝ 88:14 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5128ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16

   ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد

 ٌز٦جئٗ اال١ًٕ: اٌٝ 93468 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ:251:512:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18

   اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك

 ٌزغبهح اٌوؽبة: اٌٝ 54493 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5135ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19

   ِٚز١ٍٛىالد ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ

 ٌزغبهح اٌوؽبة: اٌٝ 54493 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5135ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  :1

   ِٚز١ٍٛىالد ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ

 ٌج٤١ ثبه: اٌٝ 92836 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر251:5131ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25

   ا٦ٌغبئٓ ِٓ ؽٍٜٛ ٚرغ١ٙي ٥ٖٚبئو ِْوٚثبد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 :6952   ثولُ    :251:515:  ربه٠ـ ،   ؽَب١ٔٓ ٥ضّبْ اِبي -  1

 88:89   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ ،   ِؾّل ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌْٞت - اٌّؾٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55893:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ثٞوً ٥جلٖ ٥ّبك/ ّووٗ   - 1

 لجً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ث٦ل ٔٙبئ١ب ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5115

 ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ أؾبء فٝ فو٣ٚ ٌٙب ٠ٛعل ٚال فب١ٌٖٓ ٚإجؾٛا اٌْووٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   48451:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل ِؾّٛك ّووٗ   - 2

 اٌزغل٠ل ٦ٌلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5114

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   48451:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل ِؾّٛك ّووٗ   - 3

 اٌزغل٠ل ٦ٌلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5114

 ،   519:4:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  اٌْولبٜٚ ِؾّل فزؾ١ٗ ّو٠ىزٗ ٚ ١ٍٍّبْ ٍالِٗ ٥ضّبْ   - 4

 ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ث٦ل ٔٙبئ١ب ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5118 ربه٠ـ ٚفٝ

 ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ أؾبء فٝ فو٣ٚ ٌٙب ٠ٛعل ٚال فب١ٌٖٓ إجؾٛا ٚ اٌْووٗ لجً ِٓ ١ٖٔجٗ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55144:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ّٕٛكٖ ٥ج١ل ٥بٝف ّووٗ   - 5

 لجً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ث٦ل ٔٙبئ١ب ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5121

 ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ أؾبء فٝ فو٣ٚ ٌٙب ٠ٛعل ٚال فب١ٌٖٓ ٚإجؾٛا اٌْووٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ   - 6

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب   - 8

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب   - 9

 ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ   - :

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب   - 15

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب   - 11

 ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ   - 12

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب   - 13

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب   - 14

 ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٣ٚٚاٌفو اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌٌّٟٛ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ   - 15

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ

 ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووب٘ب ؽ١َٓ ِؾّل ٍب١ِٗ( ١ٌٍَبؽٗ عٛأب)   - 16

 ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131 ربه٠ـ

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   251:5131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ١ٌٍَبؽٗ عٛأب   - 18

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب   - 19

 ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   39641:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ١ٌٍَبؽٗ عٛأب ِٓ ثلال ١ٌٍَبؽٗ ك٠َٛال   - :1

 ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٌٕمً ٚمٌه ٌٙب اٌزبث٦ٗ ٚاٌفو٣ٚ اٌْووٗ ل١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   251:5131

 اٌغ١يٖ ٌّؾبف٢ٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي هأً  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٔٛهاٌل٠ٓ اٌل٠ٓ عّبي اِبي ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو ّووخ -  1

 ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً

 ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ( ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ فإاك ٝبهق ّووٗ -  2

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ

  ث١َٞخ ر١ٕٛخ(  ا٦ٌبِخ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌخ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)  ّٚووبئٙب ؽبِل ِؾّل ِّلٚػ ٍٍّٟ ّووخ -  3

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي

   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ ّووٗ -  4

  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،

  ع١ٕٗ

 ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ٔٛهاٌل٠ٓ اٌل٠ٓ عّبي اِبي ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو ّووخ -  5

 ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً

 ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ( ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ فإاك ٝبهق ّووٗ -  6

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ

  رٚبِٓ ّووخ(  ا٦ٌبِخ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌخ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)  ّٚووبئٙب ؽبِل ِؾّل ِّلٚػ ٍٍّٟ ّووخ -  8

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي

   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ ّووٗ -  9

  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،

  ع١ٕٗ

 ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٔٛهاٌل٠ٓ اٌل٠ٓ عّبي اِبي ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو ّووخ -  :

 ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً

 ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ( ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ فإاك ٝبهق ّووٗ -  15

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ث١َٞخ ر١ٕٛخ(  ا٦ٌبِخ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌخ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)  ّٚووبئٙب ؽبِل ِؾّل ِّلٚػ ٍٍّٟ ّووخ -  11

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي

 ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ ّووٗ -  12

 ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ

  ع١ٕٗ  55555.555،

 ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ٔٛهاٌل٠ٓ اٌل٠ٓ عّبي اِبي ا٦ٌبِٗ بهحٚاٌزغ ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو ّووخ -  13

 ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً

 ،  رٚبِٓ ّووخ( ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ فإاك ٝبهق ّووٗ -  14

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي

  رٚبِٓ ّووخ(  ا٦ٌبِخ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌخ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)  ّٚووبئٙب ؽبِل ِؾّل ِّلٚػ ٍٍّٟ ّووخ -  15

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي

 ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ ّووٗ -  16

 ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ

  ع١ٕٗ  55555.555،

 ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ٔٛهاٌل٠ٓ اٌل٠ٓ عّبي اِبي ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو ّووخ -  18

 ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً

 ،  رٚبِٓ ّووخ( ا٦ٌبِٗ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ فإاك ٝبهق ّووٗ -  19

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك

  ١ٗعٕ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي

  رٚبِٓ ّووخ(  ا٦ٌبِخ ٚاٌزغبهح ا١ِّٛ٦ٌخ ٌٍّمبٚالد اٌفغو)  ّٚووبئٙب ؽبِل ِؾّل ِّلٚػ ٍٍّٟ ّووخ -  :1

 هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي

 ٚفٟ 62869، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ ّووٗ -  25

 ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5151،   ربه٠ـ

  ع١ٕٗ  55555.555،

   ربه٠ـ ٚفٟ 52189، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ٥ي٠ي أٛه ِّلٚػ ّووٗ -  21

  555555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5153،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ 68316، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِٙواْ ِؾّٛك رّبَ فزؾٝ/ ّووخ -  22

  255555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ :251:515،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ ّووٗ -  23

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

 251:5125،   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد -  24

  ع١ٕٗ  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  25

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ٚاٚالكٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  26

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ؤٜٖ ٕفٛد ٥ٖبَ/  ّووٗ -  28

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٗ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ ّووٗ -  29

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد -  :2

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٗ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  35

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٚاٚالكٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  31

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

   ربه٠ـ ٚفٟ :2332، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ/  ّووٗ -  32

  4555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 251:5125،

  ع١ٕٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

    ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفٟ 92185    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌغفبه ٥جلاٌىو٠ُ فبًٙ ٥جلاٌىو٠ُ ّووٗ -  1

 واءاٌي٘ االى٘و ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5151 ربه٠ـ

 ربه٠ـ ٚفٟ 858:3    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووب٘ب ك٠بة ٥جلاٌؾ١ّل اؽَبْ ّووخ -  2

 اثٛثىو ؽَٓ ؽّلاْ ٍِه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ر٦ل٠ً  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5129

 ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  3

 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه 1

 ربه٠ـ ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،(  ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  4

 1 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه

 ربه٠ـ ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  5

 1 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه

 ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  6

 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه 1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربه٠ـ ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،(  ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٍَبؽخٌ عٛأب -  8

 1 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه

 ربه٠ـ ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9

 1 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه

 ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  :

 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه 1

 ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  15

 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131 ربه٠ـ

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه 1

 ربه٠ـ ٚفٟ 39641    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  11

 1 هلُ ّمٗ ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ ا٦ٌبَ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 251:5131

  اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣ ِٓ QNB ثٕه ثغٛاه ا٦ٌوة عي٠وٖ ّبه٣ :4 هلُ ٥مبه ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ْٔبٛ اٌْووٗ رب١ٌٍ ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ٚبف  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٙب ِؾّل ؽفٕبٜٚ ِٕبي ّووخ -  1

 ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85128   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، وٌٍْٗو اٌزبث٤ ثبٌفو٣ ونٌه ٚ اٌزغبه٠ٗ اٌزٛو١الد

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً

 اٍزغالي ٚ اكاهٖ/  ثغ٦ٍٙب اٌْووٗ ْٔبٛ ر٦ل٠ً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٙب عوعٌ ٥يِٝ ١ِوفذ ّووخ -  2

 ٚفٟ 69359   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رغبه٠ٗ رٛو١الد ٚ ١ٍبهاد ٚثٞبه٠بد اٝبهاد ٚ ا١ٌَبهاد ٌج٤١ ٦ِوٗ

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ

 اٍزغالي ٚ اكاهٖ/  ثغ٦ٍٙب اٌْووٗ ْٔبٛ ر٦ل٠ً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووب٘ب عوعٌ ٥يِٝ ١ِوفذ ّووٗ -  3

 ٚفٟ 69359   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رغبه٠ٗ رٛو١الد ٚ ١ٍبهاد ٚثٞبه٠بد اٝبهاد ٚ ا١ٌَبهاد ٌج٤١ ٦ِوٗ

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌْووخ ٣ٛٔ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32593   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف ل١ٖو ّووخ -  1

 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ

 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32593   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف أٛه ّووخ -  2

 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ

 ر٦ل٠ً ر251:5151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32593   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ١ٖٔف ل١ٖو عٛهط ّووٗ -  3

 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 39641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  4

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 39641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  5

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 39641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،(  ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  6

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً

 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 39641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  8

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 39641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  9

 ث١َٞخ ١ٕٛخر: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً

 ر251:5131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 39641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،(  ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  :

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً

   ــــــــــــــــــــــ  

    ٚاٌَّخ االٍُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌٝ 4:568 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  251:5156:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

 ّٚو٠ىٙب اؽّل ِؾّل ِؾّل ٔغالء ّووٗ

: اٌٝ :2332 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  251:5125:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

 ّٚو٠ىزٗ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ ّووٗ

: اٌٝ :2332 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  251:5125:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

 ّٚو٠ىزٗ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ ّووٗ

: اٌٝ 61569 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  251:5129:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

 ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووٗ

: اٌٝ 61569 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  251:5129:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

 ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووٗ

: اٌٝ 39641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  251:5131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

 ١ٌٍَبؽٗ عٛأب ِٓ ثلال ١ٌٍَبؽٗ ك٠َٛال

: اٌٝ 39641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  251:5131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

 ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب

: اٌٝ 39641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  251:5131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

 ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب

: اٌٝ 39641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  251:5131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  :

 ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب

: اٌٝ 39641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  251:5131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

 ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  1

 62869   ثولُ    251:5151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  2

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  3

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  4

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  5

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  6

 62869   ثولُ    251:5151

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  8

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  9

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ خّوو  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  :

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  15

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  11

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  12

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  13

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  14

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  15

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  16

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  18

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  19

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  :1

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  25

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  21

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  22

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  23

 62869   ثولُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  24

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  25

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  26

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  28

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  29

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  :2

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  35

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  31

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  32

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  33

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  34

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  35

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  36

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  38

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  39

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  :3

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  45

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  41

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  42

 62869   ثولُ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  43

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  44

 62869   ثولُ    251:5151

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  45

 62869   ولُث



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  46

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  48

 62869   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  49

 62869   ثولُ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  :4

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  55

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  51

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  52

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  53

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  54

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  55

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  56

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  58

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  59

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  :5

 62869   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  65

 62869   ثولُ    251:5151

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  61

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ
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62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل ٌمنافٝا -  62

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ
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 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  65

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  66

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٥زّبكاداال ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  68

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  69

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  :6

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) ٛاياالِ رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  85

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  81

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  82

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  83

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  84

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  85

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ وٗاٌْو ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  86

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  88

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٦ب١ٌّٗٚاٌ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  89

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  :8

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ١ٕٛخر  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  95

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  91

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  92

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  93

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٍي٠َ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  94

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  95

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  96

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  98

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  99

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  :9

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥ٍٝ هؤ٠بد -  5:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد ٍُٙاال ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  1:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  2:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  3:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ٤ع١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  4:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ٠لا٣ثبال ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  5:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ دٚاٌؾٛاال ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  6:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  8:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  9:

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ ٌجٕٛنا وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  ::

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 اال٥زّبكاد ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  155

 إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ

 ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ

 ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ

 62869   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ

 ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  151

 اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد

 كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  152

 اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد

 كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ٠وِل  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  153

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  154

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  155

 اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  156

 اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد

 كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  158

 اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد

 كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚفزؼ ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لإاك ٝبهق -  159

 زغبهٜاٌ اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد

 كافً ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  :15

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  115

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  111

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  112

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  113

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  114

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ٓرٚبِ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  115

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  116

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  118

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ ٌؾَبثبدا ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  119

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  :11

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاٌؾٛاالد ا١ٌْىبد ٕوف ؽك ٌُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاهلل اٌمنافٝ -  125

 اٌو٘ٓ اعواء ٚؽك اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ ٠ٍيَ ِب ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌْووٗ ثبٍُ اٌجٕى١ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

 ٍٛاء ٚاٌَؾت ثبال٠لا٣ ٚاالٍزضبه٠ٗ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ؽك ٚونٌه اٌْووٗ إٛي ٥ٍٝ اٌزغبهٜ

 ٥ٚوٗ ّٚواء اٌّٚبهثٗ ؽك ٌّٙب وّب اٌْووٗ ثبٍُ اٌؾَبثبد ٚفزؼ فبهعٙب اٚ ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ٚا٦ٌب١ٌّٗ اٌّؾ١ٍٗ( اٌجٛهٕٗ) االِٛاي رلاٚي ّووبد وبفٗ ِٓ ٚإٌَلاد االٍُٙ

62869 

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  121

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  122

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  123

 32593   ثولُ    251:5151

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  124

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  125

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  126

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  128

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  129

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  :12

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  135

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  131

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  132

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  133

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  134

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  135

 32593   ثولُ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  136

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  138

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  139

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  :13

 32593   ثولُ    251:5151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  145

 32593   ثولُ    251:5151

:  ـربه٠ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  141

 32593   ثولُ    251:5151

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  142

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  143

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  144

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  145

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  146

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  148

 32593   ثولُ    251:5151

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  149

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِِٓزٚب ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  :14

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  155

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  151

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  152

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  153

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  154

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  155

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  156

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة /اٌْو٠ه كفٛي -  158

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  159

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  :15

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  165

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  161

 32593   ثولُ    251:5151
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  162

 32593   ثولُ    251:5151

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  163

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  164

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  165

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  166

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  168

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  169

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  :16

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  185
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  181
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:  ـربه٠ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  182
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  183
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  184
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  185
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  186
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  188
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  189
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  :18
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  195
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  191

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  192

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  193

 32593   ثولُ    251:5151
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  194
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  195
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  196
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  198
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  199
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ٔٛها ا٠ٙبة رو٠يا -  :19
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:5
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:1
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:2
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:3

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:4

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:5

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:6
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:8
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    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  1:9
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  ::1

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  255

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  251

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  252
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  253
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  254
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  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  255

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  256
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  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  258

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  259

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  :25
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ٠ٍٛف -  215
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  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  211
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  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  212

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  213

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  214

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  215

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف ١ٌُٚ ف١و ١ٍف١ٓ/ ِٓ وً ا١١ٌّٕٛٓ اٌْووبء ٕفٗ ر٦ل٠ً -  216

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  218

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  219

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١وف ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  :21

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  225

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  221

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  222

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  223

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  224

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  225

 32593   ثولُ    251:5151

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  226

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  228

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١و ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة/ اٌْو٠ه كفٛي -  229

 32593   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  :22

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  235

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  231

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  232

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  233

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة ِو٠ُ -  234

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  235

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  236

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  238

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  239

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  :23

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  245

 32593   ثولُ    251:5151

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  241

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  242

 32593   ثولُ

    251:5151:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  243

 32593   ثولُ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  244

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  245

 32593   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٖٔف أٛه ا٠ٙبة رو٠يا -  246

 32593   ثولُ    251:5151

 رّض١ً ؽك ٌٙب ثّفوك٘ب ٌٍْووٗ ِل٠وٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِوعبْ عوعٌ ٥يِٝ ١ِوفذ -  248

 ٚ ا٦ٌبَ اٌمٞب٣ ٚ ؽى١ِٛٗ اٌغ١و ٚ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌزياِبرٙب ٚ ا٥ّبٌٙب وبفٗ ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ٚ اٌْووٗ

 ٚ اٌج٤١ اٌزٖوفبد وبفٗ ٚ ٚاال٠لا٥بد االلزواٗ ؽك ٌٚٙب اٌٚوائت ٍِٖؾٗ اِبَ رّض١ٍٙب ؽك ٌٙب وّب اٌقبٓ

 وّب االٍزضّبه٠ٗ ٚ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ ٚ ا٦ٌبَ  اٌمٞب٣ ثٕٛن ٚ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ اٌو٘ٛٔبد ٚ اٌْواء

 69359   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ِبٍجك ث٦٘ اٚ وً ِٓ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌٙب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رّض١ً ؽك ٌٙب ثّفوك٘ب ٌٍْووٗ ِل٠وٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِوعبْ عوعٌ ٥يِٝ ١ِوفذ -  249

 ٚ ا٦ٌبَ ٞب٣اٌم ٚ ؽى١ِٛٗ اٌغ١و ٚ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌزياِبرٙب ٚ ا٥ّبٌٙب وبفٗ ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ٚ اٌْووٗ

 ٚ اٌج٤١ اٌزٖوفبد وبفٗ ٚ ٚاال٠لا٥بد االلزواٗ ؽك ٌٚٙب اٌٚوائت ٍِٖؾٗ اِبَ رّض١ٍٙب ؽك ٌٙب وّب اٌقبٓ

 وّب االٍزضّبه٠ٗ ٚ اٌزغبه٠ٗ اٌجٕٛن وبفٗ ٚ ا٦ٌبَ  اٌمٞب٣ ثٕٛن ٚ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن وبفٗ اِبَ اٌو٘ٛٔبد ٚ اٌْواء

 69359   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، ِبٍجك ث٦٘ اٚ وً ِٓ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌٙب

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ِؾّل ٔغالء -  :24

 4:568   ثولُ    251:5156

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ِؾّل ٔغالء -  255

 4:568   ثولُ    251:5156

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ِؾّل اال١ِو -  251

 4:568   ثولُ    251:5156

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ِؾّل اال١ِو -  252

 4:568   ثولُ    251:5156

 ع٤١ّ ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٚؽل٘ب ٌٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ِؾّل ٔغالء -  253

 4:568   ثولُ    251:5156:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ا٥ّبي

 ع٤١ّ ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٚؽل٘ب ٌٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ِؾّل ٔغالء -  254

 4:568   ثولُ    251:5156:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ا٥ّبي

 ع٤١ّ ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٚؽل٘ب ٌٙب  ِزقبهط ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ِؾّل اال١ِو -  255

 4:568   ثولُ    251:5156:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ا٥ّبي

 ع٤١ّ ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٚؽل٘ب ٌٙب  ِزقبهط ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ِؾّل اال١ِو -  256

 4:568   ثولُ    251:5156:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ا٥ّبي

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  258

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  259

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  :25

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  265

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  261

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  262

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، ٗاٌْوو ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  263

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  264

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  265

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔوٜ ٕفٛد ٥بٝف -  266

 :2332   ثولُ    251:5125: 

 اٌْووٗ ثبٍُ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  فو٣ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  268

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووٗ ثبٍُ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  فو٣ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  269

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ

 اٌْووٗ ثبٍُ زٛل٤١ٚاٌ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  فو٣ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  :26

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ

 اٌْووٗ ثبٍُ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  فو٣ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  285

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ

 اٌْووٗ ثبٍُ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  281

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ

 اٌْووٗ ثبٍُ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  282

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ

 اٌْووٗ ثبٍُ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  283

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ

 اٌْووٗ ثبٍُ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف -  284

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ثب٥ّبٌٙب ِب٠ز٦ٍك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  285

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  286

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  288

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  289

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  :28

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  295

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  291

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  292

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  293

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  294

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  295

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  296

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  298

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  299

 39641   ثولُ    251:5131:  به٠ـر

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  :29

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  2:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  2:1

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  2:2

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  2:3

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  2:4

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  2:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  2:6

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  2:8

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  2:9

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  ::2

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  355

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ و٠هّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  351

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  352

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  353

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  354

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  355

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  356

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، ووٗاٌْ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  358

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  359

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  :35

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  315

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  311

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  312

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  313

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  314

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  315
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 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  316
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 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  318
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 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  :31
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 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  325
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 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  321
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 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  323

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،
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 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :32
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 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  335
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو
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 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  336
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 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  338
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 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :33
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 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  345
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 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  343

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  344

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  356
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  359
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  :35
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  365
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ١ٕٛخر  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  361

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  362
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  363
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  364
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  365
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  366
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  368
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 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  369
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 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  :36

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  385

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  381

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  382

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  383

 39641   ثولُ    251:5131

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ١ٞخثَ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  384

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  385

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  386

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  388

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  389

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  :38

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  395

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  391

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  392

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  393

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  394

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  395

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  396

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  398

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  399

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  :39

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  3:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  3:1

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  3:2

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  3:3

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  3:4

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  3:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  3:6

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  3:8

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  3:9

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه طفوٚ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  ::3

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  455

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  451

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  452

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  453

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  454

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  455

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  456

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  458

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  459

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  :45

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  415

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  411

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  412

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  413

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  414

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  415

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  416

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  418

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ١ٕٛخر  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  419

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :41

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  425

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  421

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  422

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  423

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  بِِٓزٚ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  424

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  425

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  426

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  428

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  429

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :42

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  435

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  431

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  432

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  433

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  434

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  435

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  436

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  438

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  439

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :43

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  445

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  441

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  442

 39641   ثولُ    251:5131:  به٠ـر

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  443

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  444

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  445

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  446

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  448

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  449

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  :44

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  455

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  451

 39641   ثولُ    251:5131

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  452

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف٥٠جلاٌؾب ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  453

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  454

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  455

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  456

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  458

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  459

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  :45

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  465

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  461

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  462

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  463

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  464

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  465

 39641   ثولُ    251:5131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  466

 39641   ثولُ    251:5131

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  468

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  469

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  :46

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  485

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  481

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  482

 39641   ثولُ    251:5131

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  483

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  484

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  485

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  486

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  488

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  489

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  :48

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  495

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  491

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  492

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  493

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  494

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  495

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  496

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  498

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  499

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل جلا٥ُ١٢٦ٌ ثىوٜ ِؾّل -  :49

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  4:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  4:1

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  4:2

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  4:3

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  4:4

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ وٚطف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  4:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  4:6

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  4:8

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  4:9

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  ::4

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  555

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  551

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  552

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  553

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  554

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  555

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  556

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  558

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  559

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  :55

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  515

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  511

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  512

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  513

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل لاٌوؽ٥ّٓج ِّلٚػ ِؾّل -  514

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  515

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  516

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  518

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  519

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :51

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  525

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  521

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  522

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  523

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  524

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  525

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  526

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  528

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  529

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :52

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  535

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  531

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ هّو٠  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  532

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  533

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  534

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  535

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  536

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  538

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  بِِٓزٚ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  539

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :53

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  545

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  541

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  542

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  543

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  544

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  545

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  546

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  548

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  549

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  :54

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  555

 39641   ثولُ    251:5131

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  551

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  552

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  553

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  554

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ جلا٥ُ٦ٌّٕ ا٠ٕبً -  555

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  556

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  558

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  559

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  :55

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  565

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  561

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  562

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  563

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  564

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  565

 39641   ثولُ    251:5131

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  566

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  568

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  569

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :56

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  585

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  581

 39641   ثولُ    251:5131

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  582

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  583

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف ٌجٕٛنا ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  584

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ اللزواٗٚا اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  585

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  586

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  588

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ بٍُث اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  589

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ وخّو  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  :58

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  595

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف جٕٛناٌ ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  به٠ـر ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  591

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  592

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  593

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ ٌهم ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  594

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  595

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد اهٚاٍزٖل اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  596

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  598

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف ٛناٌجٕ ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ٠ـربه ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  599

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  :59

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  5:5

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و ؾى١ِٛٗاٌ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  5:1

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  5:2

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ دّٚٙبكا فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  5:3

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  5:4

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  5:5

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  5:6

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  5:8

 ٦بَاٌ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  5:9

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  ::5

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٗاٌْوو ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  655

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  651

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك زؼٚف ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  652

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  653

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٗٚااللزوا اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  654

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  655

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  656

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٗاٌْوو ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  658

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  زٚبِِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  659

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  :65

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  615

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه ُٙاّىبٌ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  611

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  612

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و ى١ِٛٗاٌؾ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  613

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  614

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  615

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  616

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  618

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  619

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب نٌهٚو اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :61

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  625

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  621

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  622

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  623

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  624

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  625

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  626

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  628

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد اهٚاٍزٖل اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  629

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :62

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  635

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  631

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  632

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  633

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  بِِٓزٚ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  634

 ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ٌٚٙب

 ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ

 ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣

 ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء ٥مٛك

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  635

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  636

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ بًِاٌز٦ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  638

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  639

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اٙٙباغو ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :63

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  645

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  641

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  642

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   لُثو    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  643

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  644

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  645

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و ٗاٌؾى١ِٛ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  646

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  648

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  649

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ وخّو  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  :64

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  655

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  651

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه بٌُٙاّى ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  652

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  653

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٙٓٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  654

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  655

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٗٚوبف اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  656

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  658

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  659

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :65

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  665

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٌمٞب٣ٚا اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  661

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  662

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ ٙبداٌغ ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  663

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  664

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ ّبْاٌٚ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  665

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  666

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  668

 ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك

 ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي ٚلٞب٣

 ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ اٌْواء

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  669

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :66

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 فٝ اٌؾك ٌٚٙب ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  685

 ٚلٞب٣ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب٣ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ

 ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚونٌه اّىبٌُٙ ثىبفٗ اٌقبٓ ٚاٌمٞب٣ اال٥ّبي

 ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌّٚبْ ّٚٙبكاد فٞبثبد ٚاٍزٖلاه اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ

 اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌؾك ٌٙب ٚونٌه اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ ٚااللزواٗ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  681

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب بٌٖٚبٌؾٙ اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  682

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  683

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ
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 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  685

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  686

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٛهُ٘ٚاع ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  688

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  689

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٖفمبدٚاٌ ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  :68

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  695

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  691

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ َل٠لٚر ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  692

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  693

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ٍُثب ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  694

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  695

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٛل٤١ٚر اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  696

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  698

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  699

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ءٚٚوال َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  :69

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  6:5

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد مٛكا٦ٌ وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  6:1

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  6:2

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  6:3

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  6:4

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  6:5

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  6:6

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  6:8

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِِٓزٚب ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  6:9

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  ::6

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  855

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  851

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  852

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  853

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٖبٌؾٙبٌٚ اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  854

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  855

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ل٠لٚرَ ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  856

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  858

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ ٛو١ًر فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  859

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  :85

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  815

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد هٝبدٚاٌّْب ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  811

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  812

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  813

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  814

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  815

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ُثبٍ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  816

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  818

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ رٛل٤١ٚ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  819

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :81

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  825

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  821

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  822

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ اثواَٚ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  823

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  824

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  825

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  826

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  828

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  829

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :82

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ْٔغٛا -  835

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  831

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  832

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  833

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  834

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ َل٠لٚر ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  835

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  836

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  838

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  839

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ١ٕخرٛ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :83

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  845

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  841

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ والءٚٚ َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  842

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  843

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  844

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٌّٕمٛالدٚا

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  845

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  846

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ؾ٠ًٛٚر ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  848

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  849

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  :84

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  855

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ هّو٠  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  851

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  852

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  853

 جبرُِٙور ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  854

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  855

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٖفمبدٚاٌ ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  856

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  858

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍٗب١ِ -  859

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :85

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  865

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء لَِِٝزق ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  861

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  862

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  863

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ُثبٍ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  864

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  865

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  866

 ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد ٚا١ٌَبهاد

 ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘ ِورجبرُٙ

 رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك وبفٗ ٚاثواَ

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ أٚ

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  868

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  869

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :86

 ِورجبرُٙ ٚرؾل٠ل اٌْووٗ ٚٚوالء َِزقلِٝ ٥ٚيي ر١١٦ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚإٌّمٛالد

 وبفٗ ٚاثواَ ٚاٌزغبه٠ٗ االم١ٔٗ إٌَلاد وبفٗ ٚرَل٠ل ٚث٤١ ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛل٤١ اٌّجبٌغ ٚكف٤ لج٘ ؽك ٌٚٙب ٚاعٛهُ٘

 رف٠ٛ٘ أٚ رٛو١ً فٝ ؽك ٌٚٙب ثبألعً أٚ ثبٌٕمل اٌْووٗ ث٦ّبِالد رز٦ٍك اٌزٝ ٚاٌٖفمبد ٚاٌّْبهٝبد ا٦ٌمٛك

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، موو ِب وً فٝ اٌغ١و

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  885

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  881

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  882

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  883

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  884

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  885

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  886

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  888

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  889

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  :88

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  895

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  891

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  892

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  893

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  894

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  895

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  896

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  898

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  899

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  :89

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  8:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  8:1

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥ُجلا١٢٦ٌ ثىوٜ ك٠ٕب -  8:2

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  8:3

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  8:4

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  8:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  8:6

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ٙبثغ٦ٍ اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  8:8

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  8:9

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  ::8

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  955

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  951

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  952

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ا٥ُ٦ٌّٕجل ٚائً -  953

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  954

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  955

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  956

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  958

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  959

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :95

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  915

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  911

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  912

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  913

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ئًٚا -  914

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  915

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  916

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  918

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  919

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ٠هّو  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :91

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  925

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  921

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  922

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  923

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  924

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  925

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  926

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  928

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٌؾبف٥٠جلا ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  929

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  :92

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  935

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  931

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  932

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ ٠هاٌْو ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  933

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  934

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  935

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  936

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  938

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  939

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  :93

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  945

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  941

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  942

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  943

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  944

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  945

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  946

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  948

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ء١ٌّب -  949

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  :94

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  955

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  951

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  952

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب ّزٚبِٕٗاٌ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  953

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  954

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  955

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  956

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  958

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  959

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :95

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  965

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  961

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  962

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  963

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  964

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  965

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  966

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  968

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 ّو٠ىٗ ثغ٦ٍٙب اٌّزٚبِٕٗ اٌْو٠ه ٕفٗ ر٦ل٠ً  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  969

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، ١ِٕٛٗ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  :96

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ووٗاٌْ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  985

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  981

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  982

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  983

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  984

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  985

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  986

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  988

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  989

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  :98

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  995

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  991

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  992

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  993

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  994

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  995

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  996

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  998

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  999

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  :99

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9:1

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9:2

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  9:3

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  9:4

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، ٗاٌْوو ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  9:5

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9:6

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9:8

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9:9

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  ::9

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  55:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  51:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  52:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  53:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  54:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  55:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  56:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  58:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  59:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :5:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  15:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  11:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؾبف٥٠جلاٌ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  12:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  13:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  14:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  15:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  16:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  18:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  19:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :1:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  25:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  21:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  22:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  23:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  24:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  25:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  26:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  28:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  29:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :2:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ هّٚو٠ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  35:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  31:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  32:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  33:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  34:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  35:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ و٠ىٗاٌْ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  36:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  38:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  39:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  :3:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  45:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  41:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  42:

 39641   ثولُ    251:5131:  به٠ـر

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  43:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  44:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  45:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  46:

 39641   ثولُ    251:5131

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  48:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  49:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  :4:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  55:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  51:

 39641   ثولُ    251:5131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  52:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  53:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  54:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  55:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  56:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  58:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  59:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :5:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  65:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  61:

 39641   ثولُ    251:5131

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  62:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  63:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  64:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  65:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ لِؾّ ٍب١ِٗ -  66:

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  68:

 39641   ثولُ    251:5131

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  69:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  :6:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  85:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  81:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ و٠هّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  82:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،

 اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  83:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  84:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  85:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  86:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  88:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ و٠ىٗاٌْ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  89:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  :8:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  95:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  91:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  92:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  93:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  94:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  95:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  96:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  98:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  99:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :9:

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  5::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  2::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  3::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ِؾّل -  4::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  5::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  6::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ١ٞخثَ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  8::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  9::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :::

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1555

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1551

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1552

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ و٠ىٗاٌْ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1553

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1554

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1555

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1556

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1558

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1559

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  :155

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1515

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1511

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٚائً -  1512

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1513

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1514

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1515

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1516

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1518

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ِؾّل -  1519

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :151

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1525

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1521

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1522

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1523

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1524

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1525

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1526

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1528

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1529

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :152

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  1535

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1531

 39641   ثولُ    251:5131:  به٠ـر

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1532

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1533

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1534

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1535

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٔغٛاْ -  1536

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1538

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1539

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  :153

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1545

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1541

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1542

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1543

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1544

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1545

 39641   ثولُ    251:5131

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1546

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1548

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٌّبء -  1549

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  :154

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1555

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1551

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1552

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1553

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ١َٞخث ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ا٠ٕبً -  1554

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1555

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1556

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1558

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1559

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  :155

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1565

 39641   ثولُ    251:5131

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  1561

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  1562

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

 ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ّجبْ ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٠ٍٛف -  1563

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1564

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1565

 39641   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌٌّٛٝ ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِٗ -  1566

 39641   ثولُ    251:5131

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب ِؾّل ؽفٕبٜٚ ِٕبي ّووخ -  1

 85128   ثولُ    251:5151

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ٥جلاٌغفبه ٥جلاٌىو٠ُ فبًٙ ٥جلاٌىو٠ُ ّووٗ -  2

 92185   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب عوعٌ ٥يِٝ ١ِوفذ ّووخ -  3

 69359   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب عوعٌ ٥يِٝ ١ِوفذ ّووٗ -  4

 69359   ثولُ    251:5151

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووٗ -  5

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووخ -  6

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبئٙب ا١ٌَل ٥جلاٌوؽ١ُ هٚؽ١ٗ ّووخ -  8

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل ّووٗ -  9

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبئٙب ا١ٌَل ٥جلاٌوؽ١ُ هٚؽ١ٗ ّووخ -  :

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووخ -  15

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووٗ -  11

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل ّووٗ -  12

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  13

 39641   ثولُ    251:5131

 ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  14

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  15

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  16

 39641   ثولُ    251:5131

 ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  18

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ أبعٛ -  19

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :1

 39641   ثولُ    251:5131

 ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  25

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

 ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  21

 39641   ثولُ    251:5131:  ربه٠ـ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افواك رغل٠لاد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    251:5151:  ربه٠ـ ، 5  2523/8/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/8/11-ط  رٛف١ك ّف١ك ٠َوٜ ا٠ٙبة -  1

 61539   ثولُ

 41241   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 38  2511/2/24-ط  ٍٍٞبْ ِؾّل ؽّلٞ -  2

 41241   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 39  2516/2/24-ط  ٍٍٞبْ ِؾّل ؽّلٞ -  3

 41241   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 34  :2559/9/2-ط  ٍٍٞبْ ِؾّل ؽّلٞ -  4

 41241   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 35  :2513/9/2-ط  ٍٍٞبْ ِؾّل ؽّلٞ -  5

 41241   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 36  :2519/9/2-ط  ٍٍٞبْ ِؾّل ؽّلٞ -  6

   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 23  2523/9/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/9/23 -ط  ِواك ؽبِل ا١ٌَل فزؾٟ -  8

411:6 

 64533   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 52  2511/5/6-ط  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ -  9

 64533   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 53  2516/5/6-ط  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك بكٖؽّ -  :

 65624   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، :5  2559/3/23-ط  اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه اٍّبء -  15

 65624   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 65  2513/3/23-ط  اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه اٍّبء -  11

 65624   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 61  2519/3/23-ط  اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه اٍّبء -  12

 55311   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 11  12/19/:255-ط  ثب١ٍٍٟ ّىوٞ ثق١ذ -  13

 55311   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 12  2514/12/19-ط  ثب١ٍٍٟ ّىوٞ ثق١ذ -  14

:  ربه٠ـ ، 25  2522/9/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/23 -ط  ٥جلاٌٌّٛٝ اؽّل ٥غّٝ هِٚبْ -  15

 82489   ثولُ    251:5151

 36562   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 44  :2555/15/2-ط  رّبَ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٖٔو -  16

 36562   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 45  :2555/15/2-ط  رّبَ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٖٔو -  18

 36562   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 46  :2515/15/2-ط  رّبَ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٖٔو -  19

 36562   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 48  :2515/15/2-ط  رّبَ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٖٔو -  :1

 55442   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 54  2515/1/23  ٍجبق اٌٖبٚٞ اثوا١ُ٘ وّبي -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    251:5151:  ربه٠ـ ، 55  2525/1/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/1/23 -ط  ٍجبق اٌٖبٚٞ ١ُ٘اثوا وّبي -  21

 55442   ثولُ

:  ربه٠ـ ، :6  2523/12/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/15 -ط  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٘بُّ ووَ -  22

 83511   ثولُ    251:5152

 :6815   ثولُ    251:5152:  ربه٠ـ ، 99  2513/5/28-ط  ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌؾّل -  23

 :6815   ثولُ    251:5152:  ربه٠ـ ، :9  2519/5/28-ط  ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌؾّل -  24

    251:5152:  ربه٠ـ ، 3:  2522/3/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/3/13-ط  ٦ِٛٗ كا١ٔبي ٍج٤ ِب٠ىً -  25

 81459   ثولُ

    251:5152:  ربه٠ـ ، 1:  2523/11/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/6 -ط  ٠ٍٛف ا١ٌَل ِؾّٛك فبٌل -  26

 61491   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 64  2521/12/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/12/23 -ط  ا١ِٓ ٥جلاٌّؾَٓ ِّلٚػ ِؾّل ٔغٛٞ -  28

 55915   ثولُ    251:5152

 65529   ثولُ    251:5152:  ربه٠ـ ، :8  2513/3/2-ط  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  29

    251:5152:  ربه٠ـ ، 95  2523/3/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/3/2-ط  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  :2

 65529   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 68  2523/11/19 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/19 -ط  ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ِؾّل اٍالَ -  35

 83412   ثولُ    251:5152

 36913   ثولُ    251:5152:  ربه٠ـ ، 85  2551/1/6 -ط  ؽ١َٓ ا١ٌَل اٌلٍٛلٟ -  31

 36913   ثولُ    251:5152:  ربه٠ـ ، 81  2556/1/6 -ط  ؽ١َٓ ا١ٌَل اٌلٍٛلٟ -  32

 36913   ثولُ    251:5152:  ربه٠ـ ، 82  2511/1/6 -ط  ؽ١َٓ ا١ٌَل اٌلٍٛلٟ -  33

   ثولُ    251:5152:  ربه٠ـ ، 83  2521/1/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/6 -ط  ؽ١َٓ ا١ٌَل اٌلٍٛلٟ -  34

36913 

    251:5152:  ربه٠ـ ، 94  2521/9/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/9/2 -ط  فوط ِْولٝ ٥لٌٝ عوعٌ -  35

 64:42   ثولُ

 5::25   ثولُ    251:5153:  ربه٠ـ ، :14  2511/9/6-ط  اؽّل ف١ٚو فبّٝٗ -  36

 5::25   ثولُ    251:5153:  ربه٠ـ ، 155  2516/9/6-ط  اؽّل ف١ٚو فبّٝٗ -  38

    251:5153:  ربه٠ـ ، 121  3/:/2521 ؽزٝ ٍبهٜ 3/:/2516 -ط  ٘و٠لٜ اؽّل ٘و٠لٜ ٥ٍٝ -  39

 59345   ثولُ

    251:5156:  ربه٠ـ ، 185  2524/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ 1/1/:251 -ط  ؽَب١ٔٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٕزو -  :3

 83558   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 183  2521/15/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/15/3 -ط  اٌَّبْ ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  45

 85933   ثولُ    251:5156

 83231   ثولُ    251:5156:  ربه٠ـ ، 169  14/:/2519-ط  ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل اٌغٕب ٦ٍل -  41

:  ربه٠ـ ، 196  2525/12/28 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/12/26 -ط  ِؾّٛك ٥جبً اؽّل ؽَٓ -  42

 6:344   ثولُ    251:5159

:  ربه٠ـ ، :21  2/24/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/2/24 -ط  ٥جلاهلل ١ٍل ٥جلاٌَالَ اٌلّٕبٜٚ -  43

 68692   ثولُ    251:5159

:  ربه٠ـ ، :21  2/24/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/2/24 -ط  ٥جلاهلل ١ٍل ٥جلاٌَالَ ِؾّل -  44

 68692   ثولُ    251:5159

:  ربه٠ـ ، 214  2523/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/1/13 -ط  ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ ٔغ١ت ِؾّل -  45

 8::29   ثولُ    251:5159

:  ربه٠ـ ، 214  2523/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/1/13 -ط  ِغ١يي ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ عّبي -  46

 8::29   ثولُ    251:5159
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، 214  2523/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/1/13 -ط  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ عّبي -  48

 8::29   ثولُ    251:5159

 51652   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 1:6  12/:/2558-ط  ف١ٍفٗ ٥ضّبْ اؽّل ِٕٟ -  49

 51652   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 1:8  12/:/2512-ط  ف١ٍفٗ ٥ضّبْ اؽّل ِٕٟ -  :4

 51652   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 1:9  12/:/2518-ط  ف١ٍفٗ ٥ضّبْ اؽّل ِٕٟ -  55

:  ربه٠ـ ، 258  2523/15/8 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/15/8 -ط  ِٙواْ اؽّل ِؾّٛك ىوو٠ب اؽّل -  51

 ::832   ثولُ    251:5159

 3:662   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 192  16/:/2552-ط  ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل هٙب -  52

 3:662   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 193  16/:/2558-ط  ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل هٙب -  53

 3:662   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 194  16/:/2512-ط  ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل هٙب -  54

 3:662   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 195  16/:/2518-ط  ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل هٙب -  55

    251:5159:  ربه٠ـ ، ::1  2522/5/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/5/21 -ط  ٦ٍل ٥ٍٟ رٛف١ك ِؾّل -  56

 ::816   ثولُ

 59883   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، 189  2556/12/11 -ط  ؽَبْ ؽ١َٓ ِؾّل ٘بُّ -  58

 59883   ثولُ    251:5159:  ربه٠ـ ، :18  2511/12/11 -ط  ؽَبْ ؽ١َٓ ِؾّل ٘بُّ -  59

:  ربه٠ـ ، 195  2521/12/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/12/11 -ط  ؽَبْ ؽ١َٓ ِؾّل ٘بُّ -  :5

 59883   ثولُ    251:5159

    251:5159:  ربه٠ـ ، 252  2524/1/25 ؽزٝ ٍبهٜ 1/25/:251 -ط  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٘لٜ -  65

 83613   ثولُ

    251:5159:  ربه٠ـ ، 216  18/:/2523 ؽزٝ ٍبهٜ 18/:/2519 -ط  غبٌٝ هِيٜ ٥بكي ه٠ٙبْ -  61

 68359   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 242  2523/12/13 ؽزٟ ٍبهٞ 2519/12/13 -ط  ؽ١َٓ ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل -  62

 68512   ثولُ    :251:515

    :251:515:  ربه٠ـ ، 239  12/29/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/12/29 -ط  ٥جلاٌّٛعٛك فإاك ١ٌُٚ -  63

 26563   ثولُ

 46246   ثولُ    :251:515:  ربه٠ـ ، 255  2553/1/25-ط  ٥جلا١ٌَل عو٠ٌ ٕبثو ٥بكي -  64

 46246   ثولُ    :251:515:  ربه٠ـ ، 256  2559/1/25-ط  ٥جلا١ٌَل عو٠ٌ ٕبثو ٥بكي -  65

   ثولُ    :251:515:  ربه٠ـ ، 236  9/31/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/9/31-ط  ثلٜٚ اؽّل ثلٜٚ -  66

6954: 

:  ربه٠ـ ، 261  2522/5/29 ؽزٝ ٍبه2518/5/29ٜ-ط  ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاهلل ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلاٌوؤٚف -  68

 81819   ثولُ    :251:515

:  ربه٠ـ ، 354  2523/3/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/3/4 -ط  اٌل٠ٓ وّبي ثلٜٚ فوعبٔٝ ٥ّبك -  69

 669:5   ثولُ    :251:515

:  ربه٠ـ ، 255  2523/15/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/15/26 -ط  ِؾّل ث١ِٛٝ ٠ٍٛف ٥الءاٌل٠ٓ -  :6

 83342   ثولُ    251:5115

 458:2   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، :26  2512/9/24 -ط  ِٕب٣ ِؾّل وّبي ِؾّل -  85

    251:5115:  ربه٠ـ ، 285  2522/9/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/24 -ط  ِٕب٣ ِؾّل وّبي ِؾّل -  81

 458:2   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 251  2525/8/18 ؽزٟ ٍبهٞ 2515/8/18 -ط  ِؾّٛك ا١ٌَل ِؾّل ٥يد ِؾّل -  82

 63415   ثولُ    251:5115

:  ربه٠ـ ، 262  2523/3/15 ؽزٝ ٍبه2519/3/15ٜ -ط  ّٕلٜ ثله ِؾّل عبثو اٌَّبْ -  83

 66:28   ثولُ    251:5115

 46246   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 258  2513/1/25-ط  ٥جلا١ٌَل عو٠ٌ ٕبثو ٥بكي -  84

 2:364   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 282  2513/5/16 -ط  ا٦ٌبي ٥جل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٕبثو -  85
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، 283  2523/5/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/16 -ط  ا٦ٌبي ٥جل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٕبثو -  86

 2:364   ثولُ    251:5115

:  ربه٠ـ ، 263  2525/3/15 ؽزٝ ٍبه2515/3/15ٜ -ط  ِي٠ل ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ف١و٠ٗ -  88

 69355   ثولُ    251:5115

    251:5113:  ربه٠ـ ، 316  2522/15/8 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/15/8 -ط  ؽ١َٓ ٕبثو غو٠ت ٍب١ِخ -  89

 65515   ثولُ

    251:5113:  ربه٠ـ ، 298  2522/1/19 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/1/19 -ط  اٌجـ اؽّل ٥ضّبْ ف١ٍفٗ -  :8

 39618   ثولُ

 58:23   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 323  2556/6/18 -ط  ٍبٌّبْ ؽَٓ ٍبٌّبْ ٥جلاهلل/ك -  95

 58:23   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 324  2511/6/18 -ط  ٍبٌّبْ ؽَٓ ٍبٌّبْ ٥جلاهلل/ك -  91

:  ربه٠ـ ، 325  2521/6/18 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/18 -ط  ٍبٌّبْ ؽَٓ ٍبٌّبْ ٥جلاهلل/ك -  92

 58:23   ثولُ    251:5113

    251:5113:  ربه٠ـ ، 318  2524/1/18 ؽزٝ ٍبهٜ 1/18/:251 -ط  ؽَٓ ٕل٠ك ٠ٌٛٔ ٦ّجبْ -  93

 68652   ثولُ

    251:5113:  ربه٠ـ ، 335  2521/8/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/8/24 -ط  ثْبهٖ ١ٍِىٗ ٥ي٠ي ٢ِٙو -  94

 649:1   ثولُ

 58:23   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 326  :/2556/15 -ط  ؽَٓ ٍبٌّبْ ٥جلاهلل -  95

 58:23   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 328  :/2511/15 -ط  ؽَٓ ٍبٌّبْ ٥جلاهلل -  96

    251:5113:  ربه٠ـ ، 329  :/2521/15 ؽزٝ ٍبهٜ :/2516/15 -ط  ؽَٓ ٍبٌّبْ ٥جلاهلل -  98

 58:23   ثولُ

 54555   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 2:2  3/14/:255-ط  ١ِقبئ١ً رىال اٌوة عبك ا١ًِ -  99

 54555   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 2:3  2514/3/14-ط  ١ِقبئ١ً رىال اٌوة عبك ا١ًِ -  :9

 26828   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 314  :/2515/3-ط  ؽ١َٓ ٥جبً اؽّل -  5:

:  ربه٠ـ ، 356  2521/3/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/3/21 -ط  اٌغّبي ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  1:

 6:618   ثولُ    251:5113

:  ربه٠ـ ، 319  14/:/2521 ؽزٝ ٍبهٜ 14/:/2516 -ط  ف١ٍفٗ ٥جلاٌؾف٠١ ٖٔواٌل٠ٓ فبّٝٗ -  2:

 85832   ثولُ    251:5113

    251:5113:  ربه٠ـ ، 339  :/2523/9 ؽزٝ ٍبهٜ :/2519/9-ط  ٥جلاٌٙبكٜ ِؾّٛك ا١ٌَل -  3:

 :4115   ثولُ

    251:5113:  ربه٠ـ ، 296  2523/9/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/9/15 -ط  ٍِٖؼ اؽّل ِؾّل اؽّل -  4:

 34456   ثولُ

    251:5113:  ربه٠ـ ، 351  :2522/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ :2518/4/2 -ط  ِؾّٛك اؽّل ٥ٍٝ ٕبثو -  5:

 81615   ثولُ

   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 358  2522/6/19 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/6/19 -ط  ا١ِٓ ٔج١ٗ ٥بكي -  6:

42458 

 65226   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 2:8  2558/11/35-ط  اثوا١ُ٘ ٕل٠ك ٥جلاٌؾ١ّل ٕل٠ك -  8:

 65226   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 2:9  2512/11/35-ط  اثوا١ُ٘ ٕل٠ك ٥جلاٌؾ١ّل ٕل٠ك -  9:

 65226   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، ::2  2518/11/35-ط  اثوا١ُ٘ ٕل٠ك ٥جلاٌؾ١ّل ٕل٠ك -  ::

 26828   ثولُ    251:5113:  ربه٠ـ ، 315  2515/12/16-ط  وْىٟ ؽ١َٓ ٥جبً اؽّل -  155

 49618   ثولُ    251:5114:  ربه٠ـ ، 388  2555/3/26 -ط  اث١ٙٛف ِغب٘ل ٦ٍل٠ٗ -  151

 49618   ثولُ    251:5114:  ربه٠ـ ، 389  2555/3/26 -ط  اث١ٙٛف ِغب٘ل ٦ٍل٠ٗ -  152

 49618   ثولُ    251:5114:  ربه٠ـ ، :38  2515/3/26 -ط  اث١ٙٛف ِغب٘ل ٦ٍل٠ٗ -  153

    251:5114:  ربه٠ـ ، 395  2525/3/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/3/26 -ط  اث١ٙٛف ِغب٘ل ٦ٍل٠ٗ -  154

 49618   ثولُ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 46462   ثولُ    251:5114:  ربه٠ـ ، 385  2553/4/5 -ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ا٠ّبْ -  155

 46462   ثولُ    251:5114:  ربه٠ـ ، 381  2559/4/5 -ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ا٠ّبْ -  156

 46462   ثولُ    251:5114:  ربه٠ـ ، 382  2513/4/5 -ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ا٠ّبْ -  158

:  ربه٠ـ ، 383  2523/4/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/4/5 -ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ا٠ّبْ -  159

 46462   ثولُ    251:5114

:  ربه٠ـ ، :35  2523/6/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/6/16 -ط  ِؾّل ٕل٠ك ٥جلاٌؾىُ فبٌل -  :15

 65:65   ثولُ    251:5114

 29358   ثولُ    251:5114:  ربه٠ـ ، 361  2512/3/23 -ط  ؽَٓ اثٛاٌمبٍُ اهلل فزؼ -  115

    251:5114:  ربه٠ـ ، 362  2522/3/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/3/23 -ط  ؽَٓ اثٛاٌمبٍُ اهلل فزؼ -  111

 29358   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 341  2523/3/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/3/22 -ط  ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاٌواٙٝ للهٜ ٕجوٜ -  112

 65618   ثولُ    251:5114

:  ربه٠ـ ، 363  :/2523/2 ؽزٝ ٍبهٜ :/2519/2 -ط  ا٦ٌبي ٥جل ؽ١َٓ ِؾّل فبهٚق -  113

 82663   ثولُ    251:5114

    251:5114:  ربه٠ـ ، 345  2523/6/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/6/14 -ط  ١ّقْٛ ا١ٌَل ِؾّل ٔٛاي -  114

 65:51   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 345  2523/5/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/15 -ط  ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ٥ّٖذ -  115

 68561   ثولُ    251:5114

 52349   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، :45  2553/3/25-ط  ا١ٌَل ِؾّل أٛه ١ٍّٗ -  116

 52349   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 415  2559/3/25-ط  ا١ٌَل ِؾّل أٛه ١ٍّٗ -  118

 52349   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 411  2513/3/25-ط  ا١ٌَل ِؾّل أٛه ١ٍّٗ -  119

 52349   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 412  2519/3/25-ط  ا١ٌَل ِؾّل ٔٛها ١ٍّٗ -  :11

 62432   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 455  25/:/:255-ط  اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف ؽّبكح فٍف -  125

:  ربه٠ـ ، 456  25/:/:251 ؽزٝ ٍبه25ٜ/:/2514-ط  اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف ؽّبكح فٍف -  121

 62432   ثولُ    251:5115

 :5595   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 399  2555/4/3 -ط  لٕبٚٞ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ عّبي -  122

 :5595   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، :39  2515/4/3 -ط  لٕبٚٞ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ عّبي -  123

 :5595   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 3:5  2515/4/3 -ط  لٕبٚٞ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ عّبي -  124

:  ربه٠ـ ، 416  :2523/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/4/2-ط  ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك ِؾّل غ١له ِؾّل -  125

 495:4   ثولُ    251:5115

:  ربه٠ـ ، 416  :2523/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/4/2-ط  ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك ِؾّل هغ١ل ِؾّل -  126

 495:4   ثولُ    251:5115

    251:5115:  ربه٠ـ ، 444  2522/2/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/2/25 -ط  اؽّل ِؾّل ؽّبكٜ ِؾّل -  128

 65651   ثولُ

    251:5115:  ربه٠ـ ، 444  2522/2/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/2/25 -ط  ؽّل ِؾّل ؽّبكٞ ِؾّل -  129

 65651   ثولُ

    251:5115:  ربه٠ـ ، ::3  2519/6/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2513/6/24-ط  ِؾّل ٥جلاهلل فزؾٟ ٔبٕو -  :12

 :6818   ثولُ

    251:5115:  ربه٠ـ ، 455  2523/6/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/6/24-ط  ِؾّل ٥جلاهلل فزؾٟ ٔبٕو -  135

 :6818   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 415  2523/9/8 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/9/8 -ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ اٌلاوو اٌل٠ٓ ٥الء -  131

 52:23   ثولُ    251:5115

   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 451  2554/5/23 -ط  ا٦ٌبي ٥جل ِؾّل اٌوؤٚف ٥جل ٕالػ -  132

5432: 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 452  5/23/:255 -ط  ا٦ٌبي ٥جل ِؾّل اٌوؤٚف ٥جل ٕالػ -  133

5432: 

   ثولُ    251:5115:  ربه٠ـ ، 453  2514/5/23 -ط  ا٦ٌبي ٥جل ِؾّل اٌوؤٚف ٥جل ٕالػ -  134

5432: 

    251:5116:  ربه٠ـ ، 434  2524/1/15 ؽزٝ ٍبهٜ 1/15/:251 -ط  لاٌّغ١ل٥ج ف١ًٍ فٛى٠ٗ -  135

 41:25   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 429  2523/12/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/2 -ط  ٍِٛٝ ٦ٍل ألهاًٚ ٔج١ً -  136

 83482   ثولُ    251:5116

 25459   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ ، 431  2516/9/6-ط  ٥جلاٌمبكه ِؾّل اؽّل ٥ٍٟ -  138

    251:5116:  ربه٠ـ ، 433  2524/1/15 ؽزٝ ٍبهٜ 1/15/:251 -ط  ٥جلاٌّغ١ل ف١ًٍ فٛى٠ٗ -  139

 41:25   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 44:6  2522/12/15 ؽزٝ ٍبه2518/12/15ٜ-ط  ٥جلا٦ٌُّٕ ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل فٍف -  :13

 45215   ثولُ    251:5116

:  ربه٠ـ ، 443  2522/12/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/12/15 -ط  ٥ُجلا٦ٌّٕ ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل فٍف -  145

 45215   ثولُ    251:5116

 65865   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ ، 464  2513/4/29 -ط  اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ِؾّٛك -  141

:  ربه٠ـ ، 465  2523/4/29 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/4/29 -ط  اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ِؾّٛك -  142

 65865   ثولُ    251:5116

 6:118   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ ، 435  2515/15/11-ط  اؽّل ِؾّٛك اٌؾ١ّل ٥جل ِؾفٟٛ -  143

:  ربه٠ـ ، 441  2521/8/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/8/11 -ط  ٥ٛٗ ١٥َٟ ٦ّجبْ ٥ٛٗ -  144

 85295   ثولُ    251:5116

   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ ، 485  2512/11/8 -ط  ٥بهف ٥جلاٌواٙٝ ٕل٠ك ٥جلا٦ٌُّٕ -  145

6658: 

:  ربه٠ـ ، 481  2522/11/8 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/11/8 -ط  ٥بهف ٥جلاٌواٙٝ ٕل٠ك ٥جلا٦ٌُّٕ -  146

 :6658   ثولُ    251:5116

   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ ، 463  :2519/8/2 ط  ٥ٍٟ ٥جلاٌّمٖٛك ٥جلاٌىو٠ُ ٕبثو -  148

53536 

   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ ، 442  :/2523/1 ؽزٝ ٍبهٜ:/2519/1-ط  ٥ٍٟ ِؾّل اؽّل فٍف -  149

45215 

:  ربه٠ـ ، 458  2523/15/4 ؽزٝ ٍبه2519/15/4ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ِؾّل ِؾّل أٛه/ ك -  :14

 34582   ثولُ    251:5116

:  ربه٠ـ ، :42  2521/9/8 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/9/8 -ط  ٍوٚه ِؾّٛك اٍّب١٥ً ٥ٛاٝف -  155

 85525   ثولُ    251:5116

 64113   ثولُ    251:5118:  ربه٠ـ ، 488  2511/1/29-ط  لبٍُ ٥جلاهلل ِؾّل عّبي -  151

 64113   ثولُ    251:5118:  ربه٠ـ ، 489  2516/1/29-ط  لبٍُ ٥جلاهلل ِؾّل عّبي -  152

:  ربه٠ـ ، 516  2521/9/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/9/15 -ط  اٌؾٛاُ اؽّل اؽّل ِؾّل ٔٛهٖ -  153

 85654   ثولُ    251:5118

:  ربه٠ـ ، 498  2523/8/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/8/16 -ط  ٥جلاٌواىق ثله ٥جلاٌواىق اؽّل -  154

 83133   ثولُ    251:5118

:  به٠ـر ، 499  2523/8/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/8/16 -ط  ٥جلاهاىق ثله ٥جلاٌواىق اؽّل -  155

 83133   ثولُ    251:5118

    251:5118:  ربه٠ـ ، ::4  2522/2/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/2/5 -ط  ٔقٍٗ ٔغ١ت عبثو ث١زو -  156

 81283   ثولُ
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 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    251:5118:  ربه٠ـ ، 4:5  2556/15/19 -ط  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ا٦ٍل -  158

44:19 

   ثولُ    251:5118:  ربه٠ـ ، 4:1  2511/15/19 -ط  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ا٦ٍل -  159

44:19 

:  ربه٠ـ ، 4:2  2521/15/19 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/15/19 -ط  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ا٦ٍل -  :15

 44:19   ثولُ    251:5118

:  ربه٠ـ ، 533  2521/5/31 ؽزٟ ٍبهٞ 2516/5/31-ط  ٕجوٜ ا١ٌَل ٥جبً ِؾّٛك -  165

 64646   ولُث    251:5125

    251:5125:  ربه٠ـ ، 525  2523/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/4/2 -ػ  ِؾّل ٥ّبه ؽبف٠ ِؾّل -  161

 3:545   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 531  2523/15/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/15/14 -ط  ى٘وٜ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ فبٌل -  162

 683:8   ثولُ    251:5125

    251:5125:  ربه٠ـ ، 519  2521/8/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/8/26 -ط  لبٍُ ٥جلاٌالٖ ِؾّل ِٕبي -  163

 85413   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 568  :/2521/4 ؽزٝ ٍبهٜ :/2516/4 -ط  اٌقٌٛٝ ِؾّٛك ٥جلاٌفزبػ ِٖٞفٝ ِؾّل -  164

 6:855   ثولُ    251:5125

 24154   ثولُ    251:5125:  ربه٠ـ ، 536  16/:/2518-ط  ٥جلاٌفزبػ ٥جلا٦ٌبي اثوا١ُ٘ -  165

   ثولُ    251:5125:  ربه٠ـ ، 546  2512/5/15 -ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل/  ٓ.ك -  166

3:158 

:  ربه٠ـ ، 548  2523/5/15ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/15 -ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل/  ٓ.ك -  168

 3:158   ثولُ    251:5125

    251:5125:  ربه٠ـ ، :51  2522/9/18 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/18 -ط  ِؾّل ٥ّبه ؽبف٠ ِؾّل -  169

 3:545   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 569  2523/12/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/3 -ط  ٥ٍٝ ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل ٥ْوٜ -  :16

 34836   ثولُ    251:5125

 : ربه٠ـ ، 545  25/:/2516 ؽزٝ ٍبهٜ 25/:/2516 -ط  ا١َ٦ٌوٞ اؽّل ِؾّل هعت اؽّل -  185

 39281   ثولُ    251:5125

    251:5125:  ربه٠ـ ، 562  2521/1/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/3 -ط  ٥ٍٝ اؽّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٥يد -  181

 6:385   ثولُ

 ، 529  2523/11/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/22 -ط  اٌْجىْٟ ِزٌٟٛ ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ٥ّبك -  182

 34815   ثولُ    251:5125:  ربه٠ـ

 48562   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، 652  2559/11/21 -ط  ١ٍل هّٛاْ اؽّل اّوف -  183

 48562   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، 653  2513/11/21 -ط  ١ٍل هّٛاْ اؽّل اّوف -  184

:  ربه٠ـ ، 654  2523/11/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/21 -ط  ١ٍل هّٛاْ اؽّل اّوف -  185

 48562   ثولُ    251:5121

:  ربه٠ـ ، 622  2521/1/9 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/9 -ط  ِؾّل ِي٠ل اٌواىق ٥جل ١٦ّٔٗ -  186

 6:3:2   ثولُ    251:5121

:  ربه٠ـ ، 595  2525/11/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/11/15-ط  ِؾّٛك ؽبِل وبًِ ِؾّل -  188

 6:221   ثولُ    251:5121

:  ربه٠ـ ، 615  :11/1//2523 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/11/1 -ط  وواهٖ لٕبٜٚ ا١ِٓ ٥جلاهلل -  189

 83414   ثولُ    251:5121

 62365   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، 626  11/:/:255-ط  ٥ٍٝ ٍبٌّبْ ِؾّل ٔبعٝ -  :18

 62365   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، 628  11/:/2514-ط  ٥ٍٝ ٍبٌّبْ ِؾّل ٔبعٝ -  195

 59985   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، 5:8  2558/1/13 -ط  ا١ٌَل ِؾّٛك ٥جلاٌمبكه ؽَٓ -  191
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 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 59985   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، 5:9  2512/1/13 -ط  ا١ٌَل ِؾّٛك ٥جلاٌمبكه ؽَٓ -  192

:  ربه٠ـ ، ::5  2522/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/1/13 -ط  ا١ٌَل ِؾّٛك ٥جلاٌمبكه ؽَٓ -  193

 59985   ثولُ    251:5121

:  ربه٠ـ ، 659  :2523/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/1/1 -ط  ٙبؽٝ فوغً ٥جلاٌّغ١ل هٙب -  194

 33891   ثولُ    251:5121

 665:8   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، 5:5  2512/6/24 -ط  ٥ج١ل فٍف فب٠ك عّبي -  195

    251:5121:  ربه٠ـ ، 5:6  2522/6/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/6/24 -ط  ٥ج١ل فٍف فب٠ك عّبي -  196

 665:8   ثولُ

    251:5121:  ربه٠ـ ، 5:3  2524/2/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2/11/:251 -ط  فواط ٥ٍٟ ؽَٓ اؽّل -  198

 325:6   ثولُ

   ثولُ    251:5121:  ربه٠ـ ، :61  9/15/:255 -ط  ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا١ٌٍٞف ٔبعؼ -  199

62266 

:  ربه٠ـ ، 625  9/15/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/9/15 -ط  ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا١ٌٍٞف ٔبعؼ -  :19

 62266   ثولُ    251:5121

:  ربه٠ـ ، 623  2523/12/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/16 -ط  ِؾّٛك فبًٙ اثٛا٦ٌَٛك -  1:5

 23354   ثولُ    251:5121

:  ربه٠ـ ، 596  2523/9/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/9/25-ط  ٕبٌؼ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك -  1:1

 83186   ثولُ    251:5121

 65166   ثولُ    251:5122:  ربه٠ـ ، 631  2511/15/29 -ط  ؽ١َٓ اثٛعب٤ِ ٥يد ا٠ٙبة -  1:2

:  ربه٠ـ ، 632  2521/15/29 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/15/29 -ط  ؽ١َٓ اثٛعب٤ِ ٥يد ا٠ٙبة -  1:3

 65166   ثولُ    251:5122

 15846   ثولُ    251:5122:  ربه٠ـ ، 669  2516/9/6-ط  لبٍُ ؽغٟ ِؾّٛك ٘بُّ -  1:4

    251:5122:  ربه٠ـ ، 654  2521/9/15 ؽزٝ ٍبه2516/9/15ٜ-ط  ٥الَ ا١ٌَل عالي ١ٕ٘ٗ -  1:5

 85561   ثولُ

    251:5122:  ربه٠ـ ، 664  2521/9/9 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/9/9-ط  ٥الَ ا١ٌَل عالي ىو١ٗ -  1:6

 85538   ثولُ

 68412   ثولُ    251:5123:  ربه٠ـ ، 6:6  2513/15/25-ط  ؽَٓ اهلل ١ٙف اؽّل ٓؽَ -  1:8

:  ربه٠ـ ، 6:8  2523/15/25 ؽزٝ ٍبه2519/15/25ٜ-ط  ؽَٓ اهلل ١ٙف اؽّل ؽَٓ -  1:9

 68412   ثولُ    251:5123

    251:5123:  ربه٠ـ ، :69  2525/6/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/6/16 -ط  اؽّل وبًِ فبهٚق اؽّل -  ::1

 69845   ثولُ

 61993   ثولُ    251:5123:  ربه٠ـ ، 693  4/15/:255-ط  ٥وفٗ ِؾّل ٥يد اّوف/ك -  255

:  ربه٠ـ ، 694  4/15/:251 ؽزٝ ٍبه2514/4/15ٜ-ط  ٥وفٗ ِؾّل ٥يد اّوف/ك -  251

 61993   ثولُ    251:5123

    251:5123:  ربه٠ـ ، 685  12/22/:251 ؽزٝ ٍبه2514/12/22ٜ-ط  رٕبغٛ فوط هٙب عْٛ -  252

 69246   ثولُ

    251:5123:  ربه٠ـ ، 6:2  2523/6/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/6/15 -ط  رٛف١ك ٥ٍٝ اؽّل ا٠ّٓ -  253

 68154   ثولُ

    251:5123:  ربه٠ـ ، 6:3  2523/6/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/6/15 -ط  رٛف١ك ٥ٍٝ اؽّل ا٠ّٓ -  254

 68154   ثولُ

    251:5123:  ربه٠ـ ، 698  2524/1/8 ؽزٝ ٍبهٜ 1/8/:251 -ط  هٍالْ ِؾّٛك ِؾّل ا١ٌَل -  255

 83595   ثولُ

    251:5123:  ربه٠ـ ، 699  2524/1/8 ؽزٝ ٍبهٜ 1/8/:251 -ط  هٍالْ ِؾّٛك ِؾّل ا١ٌَل -  256

 83595   ثولُ
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 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

    251:5123:  ربه٠ـ ، 6:9  2523/11/5 ؽزٝ ٍبه2519/11/5ٜ-ط  ثجبٜٚ عجوائ١ً ع١ًّ عْٛ -  258

 83385   ثولُ

 ::825   ثولُ    251:5123:  ربه٠ـ ، 834  15/:/2518-ط  ّؾبرٗ ١ٍف ٠ٛ٥ٚٗ عٛى٠ف -  259

    251:5128:  ربه٠ـ ، 852  2523/11/18 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/18 -ط  اال١ِو اؽّل هٚؽ١ٗ -  :25

 2:864   ثولُ

 :6849   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ ، 858  2513/11/25 -ط  ٥جبكٜ ثلٜٚ ٔٛهاٌٙلٜ -  215

:  ربه٠ـ ، 859  2523/11/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/25 -ط  ٥جبكٜ ثلٜٚ ٔٛهاٌٙلٜ -  211

 :6849   ثولُ    251:5128

    251:5128:  ربه٠ـ ، 813  2524/1/9 ؽزٝ ٍبهٜ 1/9/:251 -ط  كثبػ ِؾّل ٥جلٖ ِؾّل -  212

 419:2   ثولُ

 :6:49   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ ، 841  2516/2/8-ط  ِؾّل اؽّل ِٖٞفٝ ا٠ّبْ -  213

    251:5128:  ربه٠ـ ، 811  2524/4/9 ؽزٝ ٍبهٜ 4/9/:251 -ط  ث١ِٛٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  214

 68881   ثولُ

 ، 811  2524/4/9 ؽزٝ ٍبهٜ 4/9/:251 -ط  ث١ِٛٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ٌٖبؽجٗ فوٍبٜ ٦ُِٞ -  215

 68881   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ

 ، 811  2524/4/9 ؽزٝ ٍبهٜ 4/9/:251 -ط  ث١ِٛٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ٌٖبؽجٗ ِإِٓ ٦ُِٞ -  216

 68881   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، 856  2521/9/28 ؽزٟ ٍبهٞ 2516/9/28 -ط  لٕبٜٚ ِؾّل ِؾّل ِؾّل ٕللٝ هٙب -  218

 65522   ثولُ    251:5128

    251:5128:  ربه٠ـ ، :83  12/:/2514 ؽزٝ ٍبهٜ 12/:/:255-ط  ؽٕب عجوائ١ً ٌج١ت فب٠ي -  219

 62384   ثولُ

    251:5128:  ربه٠ـ ، 845  12/:/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 12/:/2514-ط  ؽٕب عجوائ١ً ٌج١ت فب٠ي -  :21

 62384   ثولُ

 62255   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ ، 824  9/13/:255 -ط  ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِؾّٛك ٘بُّ -  225

:  ربه٠ـ ، 825  9/13/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/9/13 -ط  ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِؾّٛك ٘بُّ -  221

 62255   ثولُ    251:5128

    251:5128:  ربه٠ـ ، 825  15/:/2521 ؽزٝ ٍبه15ٜ/:/2516-ط  ٥غب٠جٝ اهلل ٚ٘ت ؽبرُ -  222

 593:5   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 858  2523/12/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/13 -ط  ٠َٝ ٦ٌّٝ اٍؾك ٘بٔٝ -  223

 535:5   ثولُ    251:5128

   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ ، 814  2513/1/29 -ط  اٌٌّٟٛ عبك ٕٝٞبٚٞ ِؾّل ِؾّل -  224

33914 

:  ربه٠ـ ، 815  2523/1/29 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/1/29 -ط  اٌٌّٟٛ عبك ٕٝٞبٚٞ ِؾّل ِؾّل -  225

 33914   ثولُ    251:5128

 :65:2   ثولُ    251:5128:  ربه٠ـ ، 842  2512/5/14 -ط  اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل عّبي -  226

:  ربه٠ـ ، 843  2522/5/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/5/14 -ط  اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل عّبي -  228

 :65:2   ثولُ    251:5128

   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، 955  5/6/:255 -ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل 5ٓ5ك -  229

3:158 

:  ربه٠ـ ، 951/  5/6/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/5/6 -ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل 5ٓ5ك -  :22

 3:158   ثولُ    251:5129

   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، 952  2515/5/35-ط  ِٖٞفٝ ِؾّٛك ِؾّل اؽّل ؽّلٜ -  235

696:2 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، 862  2523/11/19 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/19 -ط  ٥ٍٝ ؽَٓ اٍّب١٥ً ؽَٓ -  231

 68489   ثولُ    251:5129

   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، 895  29/:/2523 29/:/2519 -ط  ٠ٌٛٔ ِؾّل ٥بهف ِؾّل -  232

83286 

 58554   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، 894  2515/12/9-ط  ٠ٍٛف ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل -  233

 58554   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، 895  2515/12/9-ط  ٠ٍٛف ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل -  234

    251:5129:  ربه٠ـ ، 899  9/:/2523 ؽزٝ ٍبهٜ 9/:/2519 -ط  فٚو اؽّل فو٠ل فبرٓ -  235

 83225   ثولُ

 49932   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، 883  2515/6/2-ط  ٥جلاٌؾبف٠ بثو٥جلاٌغ ٥جلاٌؾبف٠ -  236

:  ربه٠ـ ، 885  21/:/2521 ؽزٝ ٍبهٜ 21/:/2516-ط  ِؾّل اث١ٙٛف ِؾّل ٔج١ً -  238

 59418   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، 892  2521/6/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/13 -ط  اؽّل اٌل٠ٓ وّبي ٥جلاٌؾىُ اٍّبء -  239

 85569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، 938  2523/8/9 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/8/9-ط  ِؾّٛك ف١ٚوٜ ٥جلاٌوؤٚف فبّٝٗ -  :23

 83115   ثولُ    :251:512

:  ربه٠ـ ، 931  2523/9/9 ؽزٝ ٍبه2519/9/9ٜ-ط  ٥الَ ٥جلاٌوؽ١ُ ٍّمبِٝ ٥جلإٌّٖف -  245

 61152   ثولُ    :251:512

:  ربه٠ـ ، 945  2522/12/2 ؽزٝ ٍبه2518/12/2ٜ-ط  اثٛؽغٝ ٥جلاٌؾ١ّل لؽبِ ٔبعٝ -  241

 455:5   ثولُ    :251:512

:  ربه٠ـ ، 945  2522/12/2 ؽزٝ ٍبه2518/12/2ٜ-ط  ٚاٌزٖل٠و ٌالٍز١واك اثٛؽغٝ -  242

 455:5   ثولُ    :251:512

    :251:512:  ربه٠ـ ، 918  2522/2/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/2/24 -ط  ؽَٓ ؽَٓ اؽّل ِؾّل -  243

 45451   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 932  2523/9/9 ؽزٝ ٍبه2519/9/9ٜ-ط  ٥الَ ٥جلاٌوؽ١ُ ٍّمبِٝ ٥جلإٌّٖف -  244

 61152   ثولُ    :251:512

:  ربه٠ـ ، 925  2523/11/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/12 -ط  ٍِٛٝ ٌج١ت ١ٍّو عبثو -  245

 833:5   ثولُ    :251:512

 61541   ثولُ    :251:512:  ربه٠ـ ، :93  2559/12/9-ط  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ٕ٘بء -  246

 61541   ثولُ    :251:512:  ربه٠ـ ، 945  2513/12/9-ط  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ٕ٘بء -  248

:  ربه٠ـ ، 941  2523/12/9 ؽزٝ ٍبه2519/12/9ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ٕ٘بء -  249

 61541   ثولُ    :251:512

    251:5135:  ربه٠ـ ، 958  9/:/2523 ؽزٝ ٍبهٜ 9/:/2519 -ط  ؽَٓ ٥جلاٌمٜٛ ؽَٓ ٔغالء -  :24

 :5356   ثولُ

 5:165   ثولُ    251:5135:  ربه٠ـ ، 965  2518/3/16-ط  ٥جلاٌوؽّٓ اثٛا٦ٌال ِؾّل ؽوثٝ -  255

:  ربه٠ـ ، 956  2522/2/19 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/2/19 -ط  ِؾّٛك ِؾّل ٕٝٞبٜٚ ٕجوٜ -  251

 5:545   ثولُ    251:5135

    251:5135:  ربه٠ـ ، 968  2522/9/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/21 -ط  ٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اؽّل -  252

 81:95   ثولُ

    251:5135:  ربه٠ـ ، 962  :/2523/6 ؽزٝ ٍبهٜ :/2519/6 -ط  اثٛٝبٌت اؽّل اثٛٝبٌت ١ٌٍٗ -  253

 83545   ثولُ

    251:5135:  ربه٠ـ ، 994/  8/:/2521 ؽزٝ ٍبه8ٜ/:/2516-ط  اٌغبٌٌ ٥بهف فٍف ا٠ّٓ -  254

 856:5   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 993  2523/1/25 ؽزٝ ٍبهٜ 1/25/:251 -ط  ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌالٖ اؽّل -  255

 83631   ثولُ    251:5135



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، 965  :2522/3/2 ؽزٝ ٍبهٜ :2518/3/2 -ط  ع٦ّٗ اثوا١ُ٘ ا٠ٛة هعت -  256

 51593   ثولُ    251:5135

    251:5135:  ربه٠ـ ، 965  :2522/3/2 ؽزٝ ٍبهٜ :2518/3/2 -ط  ع٦ّٗ ا٠ّبَ ا٠ٛة هعت -  258

 51593   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 9:4  2523/1/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/8/15-ط  ِواك ِؾّٛك ا٦ٌي٠ي ٥جل ؽ١َٓ -  259

 :8312   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، 988  2521/6/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/4 -ط  ى٠لاْ ٥جلاٌٙبكٜ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  :25

 96::6   ثولُ    251:5131

:  ربه٠ـ ، 998  24/:/2523 ؽزٝ ٍبهٜ 24/:/2519 -ط  ٝٗ ِؾّل ٥جلاٌواٙٝ ٥ياٌل٠ٓ -  265

 68383   ثولُ    251:5131

    251:5131:  ربه٠ـ ، 9:5  2522/3/15 ؽزٝ ٍبه2518/3/15ٜ-ط  ا١ٌَل ِؾّل ١ٍٍّبْ اّوف -  261

 5:129   ثولُ

   ــــــــــــــــــــــ  

   ّووبد رغل٠لاد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 32381   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 13  2556/6/12 -ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌالٖ ا٦ٍل ِؾّل ّووٗ -  1

 32381   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 14  2511/6/12 -ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌالٖ ا٦ٍل ِؾّل ّووٗ -  2

:  ربه٠ـ ، 15  2521/6/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/12 -ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌالٖ ا٦ٍل ِؾّل ّووٗ -  3

 32381   ثولُ    251:5151

 32381   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 13  2556/6/12 -ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌالٖ ا٦ٍل ِؾّل -  4

 32381   ثولُ    251:5151:  ربه٠ـ ، 14  2511/6/12 -ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌالٖ ا٦ٍل ِؾّل -  5

    251:5151:  ربه٠ـ ، 15  2521/6/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/12 -ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌالٖ ا٦ٍل ِؾّل -  6

 32381   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ١ٖٔف ل١ٖو عٛهط ّووٗ -  8

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ١ٖٔف ل١ٖو عٛهط ّووٗ -  9

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ١ٖٔف ل١ٖو عٛهط ّووٗ -  :

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف أٛه ّووخ -  15

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف أٛه ّووخ -  11

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف أٛه ّووخ -  12

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف ل١ٖو ّووخ -  13

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف ل١ٖو ّووخ -  14

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 91  2521/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/24-ط  ّٚووبٖ ف١و ١ٖٔف ل١ٖو ّووخ -  15

 32593   ثولُ    251:5152

:  ربه٠ـ ، 93  2525/1/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/1/35 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٥ٍٟ اٌٖبٕٟ هافذ ّووخ -  16

 62891   ثولُ    251:5152



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، 253  2523/3/9 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/3/9 -ط  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٝب٘و ٚهصٗ ّووٗ -  18

 522:9   ثولُ    251:5159

:  ربه٠ـ ، :25  8//5/:251 ؽزٟ ٍبهٞ 2514/5/8-ط  ّٚو٠ىزٗ ٍف١ٓ ٥جلاٌّالن اٌل٠ت ّووخ -  19

 :61:5   ثولُ    251:5115

:  ٠ـربه ، 3:1  5/15/:251 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/5/15 -ط  ّٚووبٖ ا١ِٓ ِؾّل اِبَ ّووٗ -  :1

 48643   ثولُ    251:5115

   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ ، 454  2513/15/12 -ط  ّٚووبئٙب ِؾّل ٦ِالٜٚ ٥ٍٝ أ١ِٕخ ّووخ -  25

683:5 

 ، 455  2523/15/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/15/12 -ط  ّٚووبئٙب ِؾّل ٦ِالٜٚ ٥ٍٝ أ١ِٕخ ّووخ -  21

 683:5   ثولُ    251:5116:  ربه٠ـ

 ربه٠ـ ، 448  2523/5/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/6-ط  ّٚووبئٙب ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاٌّٛعٛك غب١ٌخ/ ّووخ -  22

 68556   ثولُ    251:5116: 

:  ربه٠ـ ، 448  2523/5/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/6-ط  ّٚو٠ىٙب ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاٌّٛعٛك غب١ٌٗ ّووخ -  23

 68556   ثولُ    251:5116

:  ربه٠ـ ، 4:4  2552/11/14-ط  اٌْولبٜٚ ِؾّل فزؾ١ٗ ّو٠ىزٗ ٚ ١ٍٍّبْ ٍالِٗ ٥ضّبْ -  24

 519:4   ثولُ    251:5118

:  ربه٠ـ ، 4:5  2558/11/14-ط  اٌْولبٜٚ ِؾّل فزؾ١ٗ ّو٠ىزٗ ٚ ١ٍٍّبْ ٍالِٗ ٥ضّبْ -  25

 519:4   ثولُ    251:5118

:  ربه٠ـ ، 4:6  2512/11/14-ط  اٌْولبٜٚ ِؾّل فزؾ١ٗ ّو٠ىزٗ ٚ ١ٍٍّبْ ٍالِٗ ٥ضّبْ -  26

 519:4   ثولُ    251:5118

:  ربه٠ـ ، 4:8  2518/11/14-ط  اٌْولبٜٚ ِؾّل فزؾ١ٗ ّو٠ىزٗ ٚ ١ٍٍّبْ ٍالِٗ ٥ضّبْ -  28

 519:4   ثولُ    251:5118

:  ربه٠ـ ، 556  2524/1/19 ؽزٝ ٍبهٜ 1/19/:251-ط  ّٚووب٘ب فوغً ٥جلا٦ٌبي ٦ٍبك ّووٗ -  29

 482:4   ثولُ    251:5118

:  ربه٠ـ ، 556  2524/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 1/11/:251 -ط  ّٚووبئٙب اثٛى٠ل ٥جلاٌؾ١ٍُ ّبك٠ٗ ّووٗ -  :2

 835:2   ثولُ    251:5125

 ربه٠ـ ، 558  :2524/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ :1/1/:251 -ط  ّٚووبئٙب اثٛى٠ل ٥جلاٌؾ١ٍُ ّبك٠ٗ/  ّووٗ -  35

 835:2   ثولُ    251:5125: 

    251:5125:  ربه٠ـ ، 538  2521/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/9/6 -ط  ٍٛ٘بط فو٣ ِٖو ثٕه -  31

 1295   ثولُ

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ ّووٗ -  32

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ ّووٗ -  33

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّٚووبٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد -  34

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّٚووبٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد -  35

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّو٠ىزٗٚ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  36

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  38

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ٚاٚالكٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  39

 :2332   ثولُ    251:5125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ٚاٚالكٖ ٦٠مٛة ٖٔوٞ ٕفٛد ّووٗ -  :3

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّٚووبٖ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ/  ّووٗ -  45

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، :56  2522/9/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2518/9/6 -ط  ّٚووبٖ ٖٔوٜ ٕفٛد ٥ٖبَ/  ّووٗ -  41

 :2332   ثولُ    251:5125

:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ّٚووبٖ ّ٘بَ ٙبؽٝ أٛه ّووٗ -  42

 2:842   ثولُ    251:5123

:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ّٚووبٖ ّ٘بَ ٙبؽٝ أٛه ّووٗ -  43

 2:842   ثولُ    251:5123

    251:5123:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ّٚووبٖ ا٠ٛة ٌٞفٝ ّووٗ -  44

 2:842   ثولُ

    251:5123:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ّٚووبٖ ا٠ٛة ٌٞفٝ ّووٗ -  45

 2:842   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ا٠ٛة ٌٚٞفٝ لالكٖ ّف١ك ّووٗ -  46

 2:842   ثولُ    251:5123

:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ا٠ٛة ٌٚٞفٝ لالكٖ ّف١ك ّووٗ -  48

 2:842   ثولُ    251:5123

:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌٛ٘بة ٕجؾٝ ِؾّل ّووٗ -  49

 2:842   ثولُ    251:5123

:  ربه٠ـ ، 6:4  2523/11/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/11/3-ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌٛ٘بة ٕجؾٝ ِؾّل ّووٗ -  :4

 2:842   ثولُ    251:5123

:  ربه٠ـ ، 821  2525/3/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/3/15 -ط  ّٚووبٖ عوعٌ ٕجوٜ ٥بٝف ّووٗ -  55

 43385   ثولُ    251:5128

:  ربه٠ـ ، 844  2523/4/8 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/4/8 -ط  ّٚووبئٗ  ا١ٌَل ِؾّل ١ٍّوٖ ّووٗ -  51

 82985   ثولُ    251:5128

:  ربه٠ـ ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ:2519/12/1-ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل ّووٗ -  52

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/12/1 -ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل ّووٗ -  53

 61569   ثولُ    251:5129

 ربه٠ـ ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ:2519/12/1-ط  ّٚووبئٙب ا١ٌَل ٥جلاٌوؽ١ُ هٚؽ١ٗ ّووخ -  54

 61569   ثولُ    251:5129: 

 ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/12/1 -ط  ّٚووبئٙب ا١ٌَل ٥جلاٌوؽ١ُ هٚؽ١ٗ ّووخ -  55

 61569   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ

:  ربه٠ـ ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ:2519/12/1-ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووخ -  56

 61569   ثولُ    251:5129

 ربه٠ـ ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/12/1 -ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووخ -  58

 61569   ثولُ    251:5129: 

:  ربه٠ـ ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ:2519/12/1-ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووٗ -  59

 61569   ثولُ    251:5129

 ربه٠ـ ، 865  :2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ :2519/12/1 -ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووٗ -  :5

 61569   ثولُ    251:5129: 

:  ربه٠ـ ، 866  2523/12/25 ؽزٝ ٍبه2519/12/25ٜ-ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووٗ -  65

 61569   ثولُ    251:5129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، 8:6  2523/12/29 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/29 -ط  ّٚووبٖ ف١ًٍ اؽّل هاغت ّووٗ -  61

 34835   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، 866  2523/12/25 ؽزٝ ٍبه2519/12/25ٜ-ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ فبٌل ّووٗ -  62

 61569   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، 866  2523/12/25 ؽزٝ ٍبه2519/12/25ٜ-ط  ّٚووبٖ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥بٝف ّووخ -  63

 61569   ثولُ    251:5129

 ربه٠ـ ، 866  2523/12/25 ؽزٝ ٍبه2519/12/25ٜ-ط  ّٚووبئٙب ا١ٌَل ٥جلاٌوؽ١ُ هٚؽ١ٗ ّووخ -  64

 61569   ثولُ    251:5129: 

    251:5129:  ربه٠ـ ، 953  2523/5/18 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/18 -ط  ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ ّووٗ -  65

 52595   ثولُ

    251:5129:  ربه٠ـ ، 953  2523/5/18 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/18 -ط  ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ ّووٗ -  66

 52595   ثولُ

:  ربه٠ـ ، 953  2523/5/18 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/18 -ط  ّٚووبئٗ ؽَٕٝ ؽ١َٓ ٕل٠ك ّووٗ -  68

 52595   ثولُ    251:5129

:  ربه٠ـ ، 953  2523/5/18 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/5/18 -ط  ّٚووبئٗ ؽَٕٝ ؽ١َٓ ٕل٠ك ّووٗ -  69

 52595   ثولُ    251:5129

-ط  5َ5َد5ُ ِٖو٠خ َِبّ٘خ ربث٦خ ّووخ ثَٛ٘بط ٝاٌٖؾ ٚاٌٖوف اٌْوة ١ِبٖ ّووخ -  :6

 68625   ثولُ    :251:512:  ربه٠ـ ، 951  2524/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 1/26/:251

:  ربه٠ـ ، 953  2524/2/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2/15/:251 -ط  ّٚووبؤ٘ب ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ ٍٍٜٛ ّووٗ -  85

 53939   ثولُ    251:5135

:  ربه٠ـ ، 953  2524/2/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2/15/:251 -ط  ٌٍزغبهح اٌؾى١ُ ٥جلإٌجٝ ّووٗ -  81

 53939   ثولُ    251:5135

:  ربه٠ـ ، 963  2519/4/4 -ط2523/4/4 ؽزٝ ٍبهٜ  ّٚووبئٙب ٦ِٛٗ اِواهلل ١ٞ٥بد ّووٗ -  82

 46456   ثولُ    251:5135

   ــــــــــــــــــــــ  

   افواك ه٘ٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افواك ث٤١ 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ّووبد ه٘ٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت(   اٌّىوٚٔٗ ٌٖٕب٥ٗ اٌٌّْ) ّٚووبٖ ٖٔؾٝ ٥ّبٔٛئ١ً -  1

:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت ثٕٛن رٛص١ك 1/3/:251 ثزبه٠ـ ة:

 48946   ثولُ    251:5123

 رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت  ّٚووبٖ ٔغ١ت ٖٔؾٝ ٥ّبٔٛئ١ً اٌغنائ١ٗ ٌٍٖٕب٥بد اٌٌّْ ّووٗ -  2

 ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت ثٕٛن رٛص١ك 1/3/:251 ثزبه٠ـ ة: ثولُ ِٛصك

 48946   ثولُ    251:5123:  ربه٠ـ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثزبه٠ـ ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  3

   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251

39641 

 ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥ُ٦ٌّٕجلا ّووٗ -  4

    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251 ثزبه٠ـ

 39641   ثولُ

 ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  5

    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251 ثزبه٠ـ

 39641   ثولُ

 ثزبه٠ـ ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  6

   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251

39641 

 ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  8

    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251 ثزبه٠ـ

 39641   ثولُ

 ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  9

    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251 ثزبه٠ـ

 39641   ثولُ

 ثزبه٠ـ ط46 ثولُ ِٛصك بهٜرغ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ثىوٜ ك٠ٕب -  :

   ثولُ    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251

39641 

 ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ّووٗ -  15

    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251 ثزبه٠ـ

 39641   ثولُ

 ط46 ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّٞت الواه ثّٛعت(   ّٚووب٘ب ؽَٓ ِؾّل ٍب١ِخ)  ١ٌٍَبؽخ عٛأب -  11

    251:5129:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚا٥زجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّٞجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ ٠ْٞت 1/21/:251 ثزبه٠ـ

 39641   ثولُ

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ّووبد ث٤١  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

  


