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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٓبهً ّٜو ٝ٘ٞب عويلح األٍٔبء اُزغبهيخ ٌُٔزت

 

 اُلٜوً* 

 ّٝوًبد. أكواك هيٞك -1

 : كااكو اُزغبهٟ اَُغَ رؼليالد -2

 . أُؾٞ ٝاُْٞت 

 . ٍهاً أُب 

 . ٕاُؼ٘ٞا 

 . ٛاُْ٘ب 

 . االٍْ ٝأَُخ 

 . ٗٞع اُْوًخ 

 ّوًبد : اُزغبهٟ اَُغَ رؼليالد -3

 . أُؾٞ ٝاُْٞت 

 . ٍهاً أُب 

 . ٕاُؼ٘ٞا 

 ُْ٘بٛ .ا 

 . االٍْ ٝأَُخ 

 . ٗٞع اُْوًخ 

 (ّٝوًبد )اكواكرغليلاد :  -4
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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 
أكواك هيٞك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رٖ٘يغ ػٖ 147712 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كوط ػجلاُـلبه هّلٟ ػلبف -  1

 هعبء ّبهع 8 ههْ ػوبه:  ثغٜخ ، ُنُي اُالىٓٚ اُزوافئ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ ثؼل ٝمُي االٗزوٗذ ػلا كئب ٝٓٞجؼٚ ٝههيٚ اًٞاة

ِّج٠ اثواٛيْ هعبء ِٓي اٌُٜوثبء ّوًٚ آبّ ِّج٠ اثواٛيْ  

 ػٖ 147715 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُلٍٞه٠ ؽَٖ يٍٞق ٖٓٞل٠ ٍبٓؼ -  2

ػٞيٚ ػ٠ِ ٓغبٛل عٞكٙ ثِٔي علٙ ُ ىكز٠:  ثغٜخ ، رٔٞي٘يٚ ٝٓٞاك ثوبُٚ  

 ًْوٟ ٓٞؼْ ػٖ 147735 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغ٘لٟ ٝٚ هاؿت ؽَيٖ -  3

آيٖ ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ ثِٔي ٍؼيل ُ 76 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ،  

 147748 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓز٠ُٞ ػٞٗ ػجلاُواىم ٓؾٔل اثواٛيْ -  4

ٓز٠ُٞ ػٞٗ ػجلاُواىم ٓؾٔل اثواٛيْ ِٓي اَُ٘ٞٚ ٓوًي رٞبٟ:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ ػٖ  

 ٝإالػ روًيت ػٖ 147771 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػالّ اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  5

اُجؾيوٟ اؽٔل اَُيل عالٍ ِٓي إٓٞ ػ٘ـ رٞد ُ 75:  ثغٜخ ، اُالٌٍِيٚ اٌُبٓيواد ػلا كئب ٝاٌُبٓيواد كُ  

 ثغٜخ ، ٌٓزجٚ ػٖ 147774 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝإق كٞىٟ ٌٓوّ ٓبهى -  6

ٝإق كٞىٟ ٌٓوّ ثِٔي اُؾٌٔٚ ٖٓ اُغ٘لٟ ّبهع 1:   

 ٝهّٚ ػٖ 147767 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓوػ٠ كواط ٓؾوًٝ اثٞاُلزؼ -  7

ٓؾوًٝ اثٞاُلزؼ ٝاٍبٓٚ ؽٔبك اؽٔل ٍِئبٕ ٍؼبك ثِٔي اُلُغٕٔٞ:  ثغٜخ ، ُؾبّ  

 ٝهّٚ ػٖ 147759 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽ٘يِ ؽَي٠٘ ٍِئبٕ ٓؾٔل -  8

ٍِئبٕ ؽَي٠٘ ٍِئبٕ ِٓي ككوٙ:  ثغٜخ ، اُـيو ُلٟ رٖ٘يغ ٗغبهٙ  

 ػٖ 147853 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ىؿٍِٞ اثواٛيْ هعت كوط عٔؼٚ -  9

هبثيَ ػجلأُؼ٠ٞ ُي٠ِ ِٓي ٕبُؾغو:  ثغٜخ ، ٗغبهٙ ٝهّٚ  

 رغبهٙ ػٖ 147951 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓوػ٠ ػياُليٖ اَُيل َٓؼل -  10

اَُ٘غوع٠ اُـويت ٍؼبك ثِٔي ٓوؽّٞ ٓؾِٚ:  ثغٜخ ، ىعبط  

 ٓيهػٚ ػٖ 147982 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖوي٠ٞ ٓؾٔل ؽَيٖ كزؾيٚ -  11

ٓالػ ػجلاُوبكه ٓؾٔل هٙب ثِٔي ّووف:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ  

 ػٖ 147984 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼجب٠ٍ ٓو٠ٍ ػجبً أُو٠ٍ -  12

اُؼجب٠ٍ ٓو٠ٍ ػجبً ػٔو ثِٔي اَُويغ اُٞوين ػ٠ِ كئب ًلو:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ٌٓزت ػٖ 147997 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼبٓٚ ُِٔوبٝالد هبٍْ ٌٓزت -  13

ؿبىٟ يْػجلاُؾِ ؽَيٖ كبٝٔٚ/ِٓي ّووف:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓوبٝالد  

 رغبهٙ ػٖ 147812 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼية ؽَٖ ٜٓلٟ ّويق -  14

 ػٞيٚ ػجلاُوؽٖٔ ثِٔي اُغالء-اُلزٞػ ٓلهٍٚ- يٌٞٗ فبُل ّؼجبٕ ُ 1 ههْ ػوبه اَُ٘ٞٚ:  ثغٜخ ، ُٝٞاىٜٓب اُٖؾيٚ االكٝاد

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

 ٕ٘بػٚ ػٖ 147817 ثوهْ 25195314 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل -  15

ثقيذ ػ٠ِ ٓؾٔل ٓبعلٙ ثِٔي اُؼغييٟ اؽٔل اُوكبػ٠ ّبهع 12:  ثغٜخ ،(  ْٓجي)  ػغيٖ ٖٓ ؽِٟٞ  

 ، ٓو٠ٜ ػٖ 147837 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػيَٟٞ اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  16

ػيَٟٞ اؽٔل ٓؾٔل ػبيلٙ/ِٓي أُليويٚ ّبهع:  ثغٜخ  

 ٓالثٌ ٖٓ٘غ ػٖ 147828 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كاٝك اؽٔل ٖٗو آغل -  17

ىٛوٙ اثواٛيْ ٓؾٔل ِٓي ؽبٗٞد:  ثغٜخ ، عبٛيٙ  

 ثغٜخ ، ٌٓزجٚ ػٖ 147859 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ثله اؽٔل ػ٠ِ ٓٔلٝؽٚ -  18

اثٍِٞئبٕ م٠ً م٠ً ثِٔي ّوّبثٚ:   

 ػٖ 147838 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هبثيَ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق ههيٚ -  19

اُْ٘بٟٝ اثواٛيْ ػجلاُؾٔيل هٓٚبٕ/ِٓي اُِ٘ٔٚ ّجوا:  ثغٜخ ، ٝٓالثٌ ٓ٘ظلبد  

 ػٖ 147863 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ أٍبػيَ اثواٛيْ -  20

ؿبْٗ رٞكين اؽٔل اثواٛيْ/ ثِٔي اُوج٠ِ ؽبٕٗٞ ًلو:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ػٖ 147876 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٕبُؼ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ؽٔلٟ ػٔبك -  21

ى٠ً ٌّوٟ َٓؼل/ثِٔي اُؼغييٟ-رال ٌٍٚ ّبهع 15 ههْ ػوبه:  ثغٜخ ، ٝاالُجبٕ اُـنائيٚ أُٞاك ٝرـِيق ُزؼجئٚ ٓؾَ  

 ػٖ 147912 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 355555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝبؽٕٞ ٓؾٔل اٗٞه ٓؾٔل هٙب -  22

ٕٝيق َٓغل ٝبؽٕٞ ٓؾٔل اٗٞه ٓؾٔل ثِٔي:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓياكاد  

 رغبهٙ ػٖ 135218 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجَي٠ٗٞ ٓؾٔٞك عبثو اٍالّ -  23

اُجَي٠ٗٞ اَُيل ٓؾٔٞك عبثو ثِٔي ٝ٘ٞب ٌٍٚ ُ ىكز٠:  ثغٜخ ، ٝاُْؾٞٓبد اُييٞد  

 رغبهٙ ػٖ 147941 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْبكؼ٠ اُلزبػػجل ٓؾٔل ٓؾٔل -  24

اُْبكؼ٠ يٍٞق ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ثِٔي ّجوآٌِ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 ثغٜخ ، ثوبُٚ ػٖ 147694 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كيْٚ اَُيل اثواٛيْ يبٍو -  25

اُقْٖ اثواٛيْ اثواٛيْ ٍؼبك ِٓي ٍ٘جبٛ:   

 ػٖ 147747 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هيلٙ ٓؾٔٞك ػجلاُـلٞه ٍؼيل ثبٍْ -  26

كيبٗ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط اؽٔل/ ِٓي اثيظ:  ثغٜخ ، كاف٠ِ ٗوَ ٌٓزت  

 ٝ رؼجئٚ ػٖ 147778 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ثقيذ ٓؾٔل اؽٔل ؽبٓل اثواٛيْ -  27

ثقيذ ٓؾٔل اؽٔل ؽبٓل ثِٔي ٕبٝٓٚ ّبهع 34:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ ٓٞاك رـِيق  

 ثوبُٚ ػٖ 147855 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٖٓٞل٠ ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ اؽٔل -  28

ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ ٓؾٔل ثِٔي ٍجوثبٟ:  ثغٜخ ،  

 147973 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ه٘ليَ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ػيل ٓؾٔل -  29

ه٘ليَ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ػيل ثِٔي ثِْبٟ ًلٞه:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ربعيو ٌٓزت ػٖ  

 ٓوبٝالد ػٖ 147983 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ اؽٔل ػجلاهلل ػٔبك -  30

ٓؾٔل أٍبػيَ اٍبٓٚ ِٓي اُلُٝٚ ٍيق ٖٓ كإاك ثبّب اثواٛيْ ُ 1:  ثغٜخ ، ٓزٌبِٓٚ اػٔبٍ  

 ػٖ 147995 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓقِٞف ػجلاُؾٔيل ػ٠ِ ٍٔيو ػٔبك -  31

اؽٔل ػ٠ِ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ثِٔي اُليٖ فيو َٓغل آبّ اُؾليل اٌَُٚ فِق ىكز٠:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ؿيبه هٞغ رغبهٙ  
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ػٖ 147815 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُـ٠٘ عٔيَ ػجلاُـ٠٘ -  32

ٍِيْ ٓؾٔل ػجلاُٞٛبة ِٓي اُؾٖٚ ّجْيو:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ًٔبُيبد  

 ، ٌٓزجٚ ػٖ 147821 ثوهْ 25195314 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هٔيؾٚ ٓؾٔٞك اؽٔل ؽَٖ اؽٔل -  33

ٓؾٔل هىم ٍؾو ثِٔي ٓواك اَُِٞبٕ ٓغ أُزًَٞ ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ  

 ٕ٘بػٚ ػٖ 147836 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٞب ٓؾٔل عبك ؽٔلٟ عبك -  34

اُجوٟ ػجلاُوبكه اؽٔل/ثِٔي فٞبة اثواٛيْ ّبهع ىكز٠:  ثغٜخ ، االفْبة ٖٓ أُٞثيِيبد  

 رغبهٙ ػٖ 147827 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٛالٍ اؽٔل ٓؾٔل ػبثل ٓؾٔل -  35

ٛالٍ اؽٔل ٓؾٔل ػبثل/ثِٔي ىػلبٕ ػٔو ّبهع 7:  ثغٜخ ، اٌُٜوثبئيٚ االعٜيٙ  

 147842 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 35555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغَٔ اؽٔل اَُؼيل اثٞثٌو ٓؾٔل كػبء -  36

كٞكٙ ػٞيٚ هّلٟ اؽٔل ثِٔي اُغٜٔٞهيٚ ُ 8 ىكز٠:  ثغٜخ ، رٌييق اعٜيٙ ٕٝيبٗٚ ثيغ ػٖ  

 رغبهٙ ػٖ 147865 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجيٚ ػجلاُٜبكٟ اَُيل اؽٔل -  37

اُجيٚ أُز٠ُٞ ػجلاُٜبكٟ اَُيل ِٓي ٍ٘جبٛ:  ثغٜخ ، ىهاػيٚ ٝؽجٞة اػالف  

 هٞغ رغبهٙ ػٖ 147882 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كاٝك ػٞٗ ٓؾٔل فبُل -  38

ٝجبُٚ ٍيلاؽٔل ػجلاُؼييي ٍٔبػ ِٓي كٛزٞهٙ:  ثغٜخ ، أَُزؼِٔٚ اَُيبهاد ؿيبه  

 اؽنيٚ ثيغ ػٖ 147953 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓوىٝم ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل -  39

ػجلاُؼييي اثواٛيْ ػجلاُؼييي ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، ٝعِٞك  

 ٌٓزت ػٖ 147914 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 151555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُي٠َ رٞكين عٔبٍ ؽَبّ -  40

ػجلاُؼبٍ ػجلاُؼييي ػٞٗ ِٓي اُغٔييٙ:  ثغٜخ ، ٓوبٝالد  

 ػٖ 147924 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  يٌٞٗ هٙٞإ أٍبػيَ ػبكٍ رو٠ -  41

اُِجب٠ٗ اؽٔل ػجلاُؾٔيل اؽٔل/ ثِٔي ػجلاُؼييي ثٖ ػٔو ّبهع:  ثغٜخ ، ًبكزيويب  

 فِٜ ػٖ 147935 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغ٘لٟ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل -  42

ٕوو ٓؾٔل اَُيل عٔالد ِٓي ٍِئبٕ ًلو:  ثغٜخ ، اُجبهك ػ٠ِ ثٞيبد ٝرؼجئٚ  

 ػٖ 147935 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كهٝيِ ػجلاُوبكه اُيؿج٠ ٓؾٔل ثَبّ -  43

ػجلاُوبكه اُيؿج٠ ٓؾٔل ثِٔي اَُ٘بكيٚ ًلو:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ  

 ، ٕيلُيٚ ػٖ 147944 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغليلٙ ٛ٘ل ٍٔبػ/ك ٕيلُيٚ -  44

اُغٔبٍ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ػجلاُؾٔيل ثِٔي اُولئٚ اُج٘بد ٓلهٍٚ فِق ىٛوإ ُ ٓغ َٓؼٞك ُ ىكز٠:  ثغٜخ  

 رغبهٙ ػٖ 147955 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ّزب ٓؾٔٞك هعت ٓؾٔٞك -  45

ىٗبٝيو ٍيل ؽَبٗيٖ هٙب ثِٔي يُٞيٞ 23 ُ ثَيٕٞ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 ػٖ 147958 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلأُ٘ؼْ ٓؾٔل ػجلاهلل اَُيل اؽٔل -  46

ػجلأُ٘ؼْ ٓؾٔل ػجلاهلل اَُيل ِٓي ثٌِيْ:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٝٓوبٝالد ٛ٘ل٠ٍ ٌٓزت  

 َٓزٞكع ػٖ 147758 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 755.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞهٓبٕ اؽٔل ٓؾٔل ايٜبة -  47

ؽَٖ اثواٛيْ ػجلاُقبُن ٝآبٍ اثٞهٓبٕ اؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ٝهيْ  ُٝيل ِٓي كْٓيذ ً٘يَٚ:  ثغٜخ ، ثٞربعبى  -- 

 ٝهّٚ ػٖ 148555 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 21555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ ٓؾٔٞك ػجلاُلزبػ ٝائَ -  48

اؽٔل اَُيل اثواٛيْ ٓؾٔل كبهٝم/ ثِٔي ككوٙ:  ثغٜخ ، افْبة ُٞرو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147697 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  أُي٠ٜ ػجلاُوبكه ػجلاُـ٠٘ ػ٠ِ ٛبُٚ -  49

هواه ٖٓٞل٠ ؽَٖ ِٓي َٓؼٞك ًلو:  ثغٜخ ، ٓ٘ظلبد ثيغ  

 اػلاك ػٖ 147733 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٌو اُجي٠ِ ثي٠ِ ػجلاُؼبٍ -  50

 اّ/ ِٓي ثوٓب:  ثغٜخ ، اُالىٓٚ اُزوافئ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ ٝثؼل االٗزوٗذ ػلا كئب ثْويٚ ر٘ٔيٚ كٝهاد ٝاهبٓٚ ثْويٚ ٓٞاهك ٝر٘ٔيٚ

اَُيل ٓؾٔل ٛبّْ  

 ػٖ 147744 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 1555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ًويْ ٓو٠ٍ ػجلاُوؽٖٔ ؿٔوٟ ائبٕ -  51

ًويْ ٓو٠ٍ ػجلاُوؽٖٔ ؿٔوٟ ائبٕ/   اُْبٕ ٕبؽجٚ ِٓي اُؼية رلٜ٘ب:  ثغٜخ ، ٝاُجٞيبد اُؾلايل رغبهٙ  

 147755 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 455555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ىٛبٗٚ أُو٠ٍ اُوبٝهغ٠ ؽٔلٟ ٕجبػ -  52

ّيؾٚ عبك ٓؾٔل ٓؾٔل/ ثِٔي رٞبٟ:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ ػٖ  

 رغبهٙ ػٖ 147757 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُؾيز٠ اؽٔل ػجلاُلزبػ اؽٔل -  53

اثّٞبكٟ ٓؾٔل ػجلاَُالّ ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 17:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 رغبهٙ ػٖ 147791 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُقبٟٝ اثواٛيْ ٓؾٔل اثواٛيْ -  54

اَُقبٟٝ يٍٞق اثواٛيْ ٓؾٔل/ِٓي اثٞكاٝك ًلو:  ثغٜخ ، ٝفوكٙ ٝهم  

 ػٖ 147954 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اٌُوكٟ ػجلاُلزبػ ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  55

اٌُوكٟ ػجلاُلزبػ ػجلأُ٘ؼْ ثِٔي ّووف:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ ٓٞاك رٞىيغ  

 ، ثوبُٚ ػٖ 147971 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُ٘غب اثٞ ٓؾٔل ػجلاُٜبكٟ ٝائَ -  56

اُ٘غب اثٞ اَُيل ٓؾٔل ػجلاُٜبكٟ ِٓي اّ٘بٝاٟ:  ثغٜخ  

 االٍزيواك ػٖ 96263 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  57

 ؽَٖ ّبهع 14:  ثغٜخ ، اُـنائيٚ ٝأُٞاك ٝعِٞك اُغبٛيٙ أُالثٌ ٝرٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ كئبػلا

ػجلاهلل ؽَٖ ٓؾٔل ؽَٖ/ثِٔي هٙٞإ  

 االٍزيواك ػٖ 96263 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  58

 ّجْيو ؽٖٚ:  ثغٜخ ، اُـنائيٚ ٝأُٞاك ٝعِٞك اُغبٛيٙ أُالثٌ ٝرٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ كئبػلا

96263 ُوهْ ٝربثغ 1994/7/26 اكززؼ اهى ٝٓٚوة اهى كواًٚ الٍزـالُٚ اُ٘بكٟ اؽٔل أُز٠ُٞ ٓؾٔل/ثِٔي  

 ٓبًي٘ٚ ػٖ 147855 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُيٗبر٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓٔلٝػ -  59

ػٞاهٙ ٓؾٔٞك ػجلأُ٘ؼْ ػليِٚ ثِٔي اُغليلٙ أُْ٘بٙ:  ثغٜخ ، ٝؾيٖ  

 هبػٚ ػٖ 147818 ثوهْ 25195314 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  فِيلٚ ػجلاُؾٔيل ِّج٠ ٓؾٔل -  60

ِّج٠ ػجلاُؾٔيل ِّج٠/ ثِٔي ًالاُجبة ًلو:  ثغٜخ ، اكواػ  

 ٝهّٚ ػٖ 147825 ثوهْ 25195314 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُوؽب٠ٗ ٓؾٔل أٍبػيَ هٙب -  61

اُق٠ُٞ ػجلاُقبُن ٓؾٔل ٝبٛو/ ثِٔي ّووف:  ثغٜخ ، اُِيل ُٔجبد رغٔيغ  

 ػٖ 147825 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍٔي ػجلاُؾٔيل ػجلاُلزبػ ٗغبٙ -  62

اُـ٘لٝه ٓز٠ُٞ ٓز٠ُٞ كوط ِٓي اُئٖ ّجوا:  ثغٜخ ، ثالٍزيي ٖٓ٘غ  

 ٓيهػٚ ػٖ 147851 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  أُي٠ٜ كوط كوط ػٔوٝ -  63

أُي٠ٜ كوط كوط ٝػجلأَُيغ ػٔوٝ ثِٔي اُجِل اَُ٘ٞٚ:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ  

 رٖ٘يغ ػٖ 147855 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼويبٕ ٓؾٔل ٕالػ ٜٗبٍ -  64

ثِزبع٠ ػجلاهلل ثِزبع٠ ٛب٠ٗ/ ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، االػالف اٙبكبد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147885 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاُلٚيَ ػجلأُ٘ؼْ اٍبٓٚ ٗلٟ -  65

اُْبم٠ُ يٍٞق ػٔو ًبِٓيب/ثِٔي ٍؼيل ّبهع ٖٓ اُلبُٞعب:  ثغٜخ ، ٝٓبًٞالد ًبكيٚ  

 147892 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  أٍبػيَ ػجلاُٞاؽل ٓؾٔل ػجلاُٞاؽل ايٜبة -  66

ٝؼئٚ ػ٠ِ اؽٔل اثواٛيْ ٖٓٞل٠ ثِٔي ىيبك ثٖ ٝبهم ٓغ رال ٌٍٚ ُ 27 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، أٍبى ٠ّٝ ثيغ ػٖ  

 ٌٓزت ػٖ 147883 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاُؾٔيل ٓؾٔٞك ػبكٍ ٓؾٔٞك -  67

اؽٔل اُلٓوكاُ ٍؼل هؽبة/ثِٔي اُٖٞآغ ّبهع ىكز٠:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓوبٝالد  

 ثوبُٚ ػٖ 147891 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُلٞاٍ ػ٠ِ ٓؾٔل ػ٠ِ ٓؾٔل -  68

اُلٞاٍ ػ٠ِ ٓؾٔل ػ٠ِ ِٓي اُجٜٞر٠ ؽٔبكٙ ُ ىكز٠:  ثغٜخ ، ٝرٔٞيٖ  

 ػٖ 147952 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغ٘لٟ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ٓؾٔٞك -  69

ّؾبرٚ ػجلأُٖ٘ق اَُؼيل ٓؾٔل/ثِٔي اُيهاػٚ ٓلهٍٚ ّبهع:  ثغٜخ ، ٍيبهاد رغبهٙ  

 ػٖ 147926 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُـليو اَُيل اَُيل ٓؾٔٞك ٖٓٞل٠ -  70

أٍبػيَ ػيَٟٞ أٍبػيَ ِٓي اُلبهٗ اثٖ ُ 24 -- ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞائؼ ؽلٝك ك٠ ٝرٞهيلاد ػبٓٚ ٓوبٝالد ٌٓزت  

 ىيٞد ثيغ ػٖ 147962 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ْٓب٠ُ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٗجيَ -  71

ىايل ػجلاُؼظيْ فبُل ٓؾٔل/ثِٔي اُْٞٗٚ اهٗ ّبهع 3 ههْ ػوبه ىكز٠:  ثغٜخ ، ّٝؾٞٓبد  

 ػٖ 147699 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؾج٠ٗٞ كوط ٓؾٔٞك ؽَٖ ٓؾٔل -  72

اُؾج٠ٗٞ كوط ٓؾٔٞك ؽَٖ/ ثِٔي ػجلاُٞٛبة ٓؾٔل ّبهع اُييبد ًلو:  ثغٜخ ، اػالف فبٓبد رغبهٙ  

 ٝهّٚ ػٖ 147713 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 3555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼْوٟ ػجلاُٜبكٟ ٗؼيْ ٓؾَٖ -  73

اُؼلٟٝ ػجلاُغيل ٕٝبيب/ثِٔي اُغٔييٙ:  ثغٜخ ، ُؾبّ  

 رغبهٙ ػٖ 147773 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽوؽِ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ٗبكيٚ -  74

ػِيٞٙ اُؼيَٟٞ ٓؾٔل اؽٔل ٕالػ/ِٓي اُلُغٕٔٞ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 ، ثوبُٚ ػٖ 147775 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كاٝك اَُيل اُوة عبك ٗؼٔبد -  75

كاٝك ٓؾٔل اَُيل اُوة عبك ثِٔي ٕٝيق َٓغل:  ثغٜخ  

 رغبهٙ ػٖ 147787 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُلي٠ٜ اثواٛيْ ػ٠ِ ٓؾٔل -  76

اُؼَبٍ اثواٛيْ ٓؾٔل هٙب/ثِٔي اُلوٍزن:  ثغٜخ ، اُجٞيبد فبٓبد  

 ػٖ 147964 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٞٗ ثْبٟ ػٞٗ ٗجيَ عٞهط -  77

اُ٘ؾبً اثواٛيْ ػ٠ِ هٙب/ِٓي ىؿٍِٞ ٍؼل ّبهع ٖٓ ٓجوٝى ّبهع ىكز٠:  ثغٜخ ، االٗزوٗذ ٓبػلا ًٔجيٞرو اعٜيٙ رغبهٙ  

 ٓيٌبٗي٠ٌ ػٖ 147974 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  رٞكين ٓؾٔل اؽٔل ُٝيل -  78

ّٞه٠ اثواٛيْ ثالٍ ثِٔي يٍٞق اَُيل ٓلهٍٚ آبّ اُولئٚ اَُِقبٗٚ اُؼب٠ُ اَُل 6 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ثقبهيٚ كهاعبد  

 ػٖ 147979 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼٚب٠ٓ اثواٛيْ اثٞاُلزؼ اؽٔل ٍؼبك -  79

اُؼٚب٠ٓ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٓؾٔل/ِٓي رٞبٟ:  ثغٜخ ، هؽالد ٌٓزت  

 ٝهّٚ ػٖ 147823 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽ٘ي٠ْ ػجلاُؾِيْ ؽبٓل ٓؾٔٞك -  80

ؿ٘يْ ٓؾٔٞك ٓؾٔل ِٓي ًزبٓٚ:  ثغٜخ ، اٝئب ٗغبهٙ  -- 

 ػٖ 147777 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼجل اثواٛيْ ٓؾٔل ػيل ّؼجبٕ اؽٔل -  81

اُؼجل اثواٛيْ ٓؾٔل ػيل ّؼجبٕ/ِٓي ِْٓٚ:  ثغٜخ ، ْٓ٘به ٝهّٚ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147855 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كاٝك اثواٛيْ ٍِئبٕ كويظ ٓؾٔٞك -  82

كاٝك اثواٛيْ ٍِئبٕ كويظ ثِٔي اُواكاه ؽ٠ اُييبد ًلو:  ثغٜخ ، ٝأُٞرٍٞيٌالد ٍيبهاد رغبهٙ  

 ػٖ 147868 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ّٞٓبٕ ػجلأُؼجٞك اثواٛيْ اؽٔل -  83

اُؾليلٟ ػجلأُؼ٠ٞ ػبٝق/ثِٔي ٜٗٞبٟ:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ رَٔيٖ ؽظيوٙ  

 ػٖ 147915 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجبة كزؼ ّؼجبٕ ػ٠ِ ؽ٠َ٘ أٍبء -  84

ٓؾٔل ػجلاُؼييي ٓؾٔل اؽٔل/ثِٔي اُولئٚ اَُِقبٗٚ- ػجلاٌُويْ ٕجوٟ هعّب 95:  ثغٜخ ، ٓؼبكٕ رٞهيل ٌٓزت  

 ػٖ 147928 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْيـ ؽغبىٟ ٓؾٔل اؽٔل يبٍٔيٖ -  85

ؿ٘يْ اثواٛيْ كزؾ٠ ثِٔي ؿواثٚ ٓٔزبى ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ ٝرٖليو اٍزيواك  

 ٖٓ٘غ ػٖ 147952 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْويق أٍبػيَ اثواٛيْ ٛلٟ -  86

اُؾجبٍ ٓؾٔل اثواٛيْ ػ٠ِ ِٓي اُلوٍزن:  ثغٜخ ، أٍ٘ز٠ ٝٞة  

 ، ثوبُٚ ػٖ 147695 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاهلل ػجلاُ٘بٕق عٔبٍ ٓؾٔل -  87

هبٍْ ػجلاهلل ػجلاُٞٛبة ٛلٟ/ثِٔي اُج٘لهٙ:  ثغٜخ  

 ٓالثٌ ػٖ 147698 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كٞكٙ اثواٛيْ ٕجؾ٠ ٓؾٔل -  88

كٞكٙ ٓؾٔل اثواٛيْ ٕجؾ٠/ِٓي االصو كهة ٖٓ اُلالُٚ كهة ّبهع:  ثغٜخ ، عبٛيٙ  

 147755 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽغبط ػ٠ِ ػجلاُؼظيْ ّؼجبٕ ػجلاُؼظيْ -  89

ؽغبط ػ٠ِ ػجلاُؼظيْ ّؼجبٕ ِٓي اثيظ:  ثغٜخ ، ؽجٞة ٗوَ ٓوبٝالد ٌٓزت ػٖ  

 ٓؼَٔ ػٖ 147746 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُقيبٛ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػجلاهلل -  90

اُقيبٛ ٓؾٔل ػجلاَُالّ/ ِٓي ثوٓب:  ثغٜخ ، ثي٘ رلويؾ  

 ػٖ 147749 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ىيلإ ٓؾٔل ػ٠ِ ػجلاُقبُن ٓؾٔل -  91

اُـ٘بّ أٍبػيَ ٓؾٔٞك ؽَبّ ثِٔي ًزبٓٚ رجغ هارت ػيثٚ:  ثغٜخ ، اهى ٓٚوة  

 ، ثوبُٚ ػٖ 147784 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْٞيـ أُؾٔلٟ ػيد ُٔيبء -  92

ػجلاُؼبٍ ػجلاُٞٛبة ػجلاُؼبٍ ٍؼل/ثِٔي اُجبة ًال:  ثغٜخ  

 رغبهٙ ػٖ 147793 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُيل اَُؼيل اؽٔل ٓغلٟ ٓؾٔل -  93

اُغٞٛوٟ اثواٛيْ ػجلاَُالّ ٗبع٠ ثِٔي ؿواثٚ ٓٔزبى ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، فوكٝاد  

 رغبهٙ ػٖ 147851 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 75555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ه٘ليَ ٍؼلاُليٖ كٞىٟ ؽبرْ -  94

ه٘ليَ ٓز٠ُٞ ٍؼلاُليٖ كٞىٟ ِٓي ّْزب ًلو:  ثغٜخ ، اػالف  

 ػٖ 147969 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍِئبٕ ػجلاُواىم ػجلاهلل اؽٔل يبٍو -  95

ٍِئبٕ ػجلاُواىم ػجلاهلل اؽٔل/ثِٔي اُليت ًلو:  ثغٜخ ، ث٘بء ٓٞاك رغبهٙ  

 ٓؼوٗ ػٖ 147985 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٔو فٞبة ِٝؼذ ٕجؾ٠ -  96

اُٖبثو ٍبُْ ا٠ٍَُٞ٘ ثِٔي هيٖو رِج٘ذ:  ثغٜخ ، ٍيبهاد  

 رغبهٙ ػٖ 147993 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػِيٞٙ ٓؾٔٞك ػجلٙ اَُيل ربٓو -  97

اُٞؽِ ٛبّْ ٝعلٟ ثِٔي اثٞاُؾَبيت ُ ٖٓ ٓزلوع ٍوؽبٕ ُ ىكز٠:  ثغٜخ ، ٝاُجي٘ اُلٝاعٖ  

 147859 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُليٖ ىيٖ اثٞأُؼب٠ٝ ٓؾٔل اثواٛيْ ائبٕ -  98

ّبٛيٖ عجو ٝٚ عجو هعت/ِٓي اُ٘ؾبٍ ٍبُْ ًلو:  ثغٜخ ، ٓ٘ظلبد رغبهٙ ػٖ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147822 ثوهْ 25195314 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كهٝيِ ؽَٖ ػجلاُِٞيق ؽَٖ ٓؾٔل -  99

ػٞاك هّبك ٓؾٔل ائبٕ/ ثِٔي اُقوٍبٗٚ َٓبًٖ اُغيِ ّبهع 15 ههْ ػوبه ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٓوبٝالد  

 ػٖ 147839 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  االىٛوٟ ٛالٍ ػجلأُغيل ؽجيت -  100

االىٛوٟ ػجلأُغيل ؽجيت ػجلأُغيل ثِٔي ٍ٘لثَٜ:  ثغٜخ ، ؽالة ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 رغبهٙ ػٖ 147866 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاُغٞاك ٓؾٔل ؽٔبكٙ ٓؾٔل -  101

اثواٛيْ ٓؾٔل اَُيل ٝفبُل ٝبيَ ٓؾٔل اَُيل ػبكٍ/ثِٔي ػٖبّ ًلو ٓغ اُليٖ ٍؼل ّبهع:  ثغٜخ ، ٝاًََٞاهارٚ ٓؾٍٔٞ  

 رغبهٙ ػٖ 147879 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 65555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽَٖ ػجلاُغٞاك كبيي ٓؾٔل -  102

ػجلاَُزبه رٞكين ٓؾٔل آ٘يٚ ثِٔي يُٞيٞ 26 ُ 2  -- اَُ٘ٞٚ:  ثغٜخ ، ٝٗيٞٓبريي ؿيبهٛيلهُٝي هٞغ  

 ػٖ 147893 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  َٓؼٞك اُجِزبع٠ اَُيل ٓؾٔل اثواٛيْ -  103

ٖٗيو ػجلاُلزبػ ٌّوٟ اثواٛيْ ثِٔي ّٞثو:  ثغٜخ ، هفبّ ٝهّٚ  

 ػٖ 147894 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٔبهٙ ػجلاُؾٔيل أٍبػيَ ػٔوٝ -  104

بهٙػٔ اَُيل ػجلاُؾٔيل أٍبػيَ ثِٔي ٍِئبٕ ًلو:  ثغٜخ ، ٍيبهاد رغبهٙ ٓؼوٗ  

 رغبهٙ ػٖ 147884 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُوٖبٓ ػ٠ِ ؽ٠َ٘ فبُل -  105

اثّٞبٍ اؽٔل ػجلأُ٘ؼْ ػٞيبد/ثِٔي اُؾٖوٟ ػيثٚ ىكز٠:  ثغٜخ ، ًورٕٞ ٝهم  

 ػٖ 147911 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُ٘جواٟٝ اثٞاُيييل كزؾ٠ ٓؾٔل اؽٔل -  106

اُؾغو ٓؾٔل اؽٔل/ثِٔي ٓوىٝم ٍيلٟ ٖٓ ػجلاُؾن ٍيلٟ:  ثغٜخ ، االٝلبٍ ُؼت رغبهٙ  

 ػٖ 147949 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 655555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغوعبٟٝ ٓؾٔل َٓؼل ٍؼيل -  107

 ِٓي يييل ٓيذ:  ثغٜخ ، ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞائؼ ؽلٝك ك٠ ٝاُزٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ ػلا كئب االٍزيواك

اُغوعبٟٝ ٓؾٔل َٓؼل ٓؾٔٞك  

 147756 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٞجبؿ ػجلاُؾٔيل ؽجيت ػجلاُوؽٖٔ -  108

 ٍ٘لثَٜ:  ثغٜخ ، ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞائؼ ؽلٝك ك٠ ٝاُزٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ كئبػلا االٍزيواك ػٖ

اُٞجبؿ ػجلاُؾٔيل ؽجيت ػجلاُوؽٖٔ/ثِٔي  

 رقييٖ صالعٚ ػٖ 147725 ثوهْ 25195355 ك٠ هيل ، 555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  يؾي٠ ٓؾٔٞك ٍؼيل يؾي٠ -  109

يؾي٠ أٍبػيَ ٓؾٔٞك اؽٔل ثِٔي ؽْبك ًلو:  ثغٜخ ، ىهاػيٚ ؽبٕالد  

 147765 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞاُؤٖبٕ كوؿ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ ػ٠ِ -  110

كاٝك هٞت اؽٔل ٓؾٔل/ثِٔي أُ٘ٞهٙ أُلي٘ٚ ّبهع 3 ىكز٠:  ثغٜخ ، اها٠ٙ ٝثيغ روَيْ ػوبهٟ رَٞين ػٖ  

 ٌٓزت ػٖ 147975 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاهلل ٖٓٞل٠ اَُيل ىي٘ت -  111

هفب هىم اَُجبػ٠ اُؼيَٟٞ ثِٔي اُجؾويٚ ّ٘وٙ:  ثغٜخ ، هؽالد  

 ػٖ 147813 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُوٜ اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔل عٔبٍ -  112

اهلل كَٚ ػجلأُغيل كبهٝم/ِٓي اُلُغٕٔٞ:  ثغٜخ ، ٗوَ ٓوبٝالد ٌٓزت  

 ٓيهػٚ ػٖ 147815 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػيل اؽٔل ٓؾٔٞك ٍبٓيٚ -  113

فبٝو ػ٠ِ ػجلأَُيغ/ثِٔي ٍِيْ اُْيـ ًلو:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ  

 ػٖ 147864 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُقيهع٠ ػجلاَُالّ ّؼجبٕ اَُيل -  114

كهاى ٓؾٔل ؽَٖ هٙب/ثِٔي اُغ٘لٟ ػجلاُؼييي ّبهع ىكز٠:  ثغٜخ ، هؽالد ٌٓزت  

 147873 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُوِيٞث٠ ػجلأُ٘ؼْ ػجلأَُيغ ػجلأُ٘ؼْ -  115

اُوِيٞث٠ ػجلأُ٘ؼْ ػجلأَُيغ ٓبعل ِٓي ّجوار٘ب:  ثغٜخ ، ٓقِالد رٖ٘يغ ٓؼَٔ ػٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغٜخ ، ثوبُٚ ػٖ 147899 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 45555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجليٟٞ ٍبُْ هثيغ ٍبُْ -  116

آيٖ اؽٔل ٓؾٔل ػجلاَُالّ اَُيلٙ/ثِٔي اُجبة ًال ًلو:   

 رغبهٙ ػٖ 147542 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ثلهإ ٓؾٔل كوط ٗغالء -  117

ػيل ٓؾٔل ٓؾٔل اثواٛيْ ِٓي ّجْيو ؽٖٚ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 رغبهٙ ػٖ 147542 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ثلهإ ٓؾٔل كوط ٗغالء -  118

ٓلوّٝبد رٖ٘يغ ْٝٗبٝٚ اُق٠ُٞ ٓؾٔل اَُيل ِٓي ّجْيو ؽٖٚ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 ثوبُٚ ػٖ 147919 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٔوٝ ؽٔبك اؽٔل هعت فِٞك -  119

اٌُجوٟ ٍ٘جٞ ؿٔوٝ ؽٔبك اؽٔل هعت/ ثِٔي:  ثغٜخ ،  

 147946 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 75555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓلًٞه ػجلاُوبكه ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػٔوٝ -  120

اثٞاُٖ٘و ٍيلاؽٔل ػٞٗ ػيٙ ثِٔي اُغيِ ُ ٖٓ ٗغْ كإاك ُ ىكز٠:  ثغٜخ ، ٓالثٌ ٖٓ٘غ ػٖ  

 ػٖ 147752 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُ٘ٞبٟٝ ٓؾٔٞك ػجلأُوٖٞك اؽٔل -  121

ػجلأُوٖٞك ٓؾٔٞك ػجلأُوٖٞك/ثِٔي ىكز٠- أُؾِٚ ٓٞهق ثغٞاه ىكز٠:  ثغٜخ ، ٝرغيئٚ عِٔٚ اػالف رغبهٙ  

 ػٖ 147996 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُيٗبر٠ ػجلاَُالّ ٓؾٔٞك ٗليَٚ -  122

هٓٚبٕ ٖٓٞل٠ اؽٔل ٍب٠ٓ ثِٔي اُغبٓغ ُ َٓؼٞك ًلو:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ػٖ 147727 ثوهْ 25195355 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْويق ٖٓٞل٠ اثواٛيْ اَُيل ائبٕ -  123

ثله ػجلأُ٘ؼْ ٓؾٔل/ثِٔي اثٞىٛوٙ اُْٜيل اُٞكب َٓغل ّبهع 4:  ثغٜخ ، ثوبُٚ  

 ػٖ 147745 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُلقوا٠ٗ ٓؾٔل اؽٔل اؽٔل ٖٓٞل٠ -  124

ػجلاُؼبٍ ٓؾٔل ؽَٖ كٜئٚ/ ِٓي ٝٚ ٓؾٔٞك ّبهع 7 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٓ٘ظلبد ٝرؼجئٚ ٓ٘يُيٚ اكٝاد رغبهٙ  

 رٖليو ػٖ 147751 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ ٖٗو ٓؾٔل -  125

ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ ٖٗو ِٓي ػْوٙ ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، َٝٓ٘ٞعبد ىهاػيٚ ؽبٕالد  

 ػٖ 147754 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞٝهكٙ ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل اَُيل -  126

اُجٞبٟٝ ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾٔل/ثِٔي ثٞوً ّبهع 41:  ثغٜخ ، رٌيق ٓؼوٗ  

 رغبهٙ ػٖ 147753 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  آبّ ٓؾٔل آبّ ٝبهم عٔبٍ -  127

اُؾلاك اؽٔل ٕالػ ٓؾٔل اؽٔل ِٓي ػٖبّ ًلو ّبهع أ 32:  ثغٜخ ، ٝؽِٞيبد ٍغبيو  

 رغبهٙ ػٖ 147761 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 21555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖؼيلٟ اَُيل ّبًو ٛب٠ٗ -  128

ىيلإ ػ٠ِ اثواٛيْ فٔيٌ/ثِٔي اُزٞجيويٖ ٗبكٟ آبّ اُجؾوٟ اُغيِ ّبهع اُييبد ًلو:  ثغٜخ ، ٓٞرٍٞيٌالد ؿيبه هٞغ  

 ُؾّٞ ػٖ 147769 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كوط ػجلاُـ٠٘ كوط فبُل -  129

عٔيَ ٓؾٔل ػجلاهلل ٓؾٔل/ثِٔي كْٓيذ:  ثغٜخ ، ْٝٓٞيبد ٝكاٝعٖ ٝأٍبى  

 رغبهٙ ػٖ 147789 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُوْالٕ ك٠ٜٔ اثواٛيْ ٓؾٔل -  130

اُوْالٕ ك٠ٜٔ اثواٛيْ ِٓي اُ٘غبه ًّٞ:  ثغٜخ ، ثٞيبد  

 ػٖ 147966 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝاُزٖليو ُالٍزيواك ػيبك -  131

 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ُنُي أُ٘ظٔٚ ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞائؼ ؽلٝك ك٠ ٝاُزٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ كئبػلا االٍزيواك

اَُيل ٓؾٔل ٓؾٔل ؽَٖ/ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ّبهع 12  

 ثوبُٚ ػٖ 147965 ثوهْ 25195327 ك٠ يله ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼي٠ٗٞ يٍٞق ٓؾٔل كوط -  132

اُؼي٠ٗٞ فٚو يٍٞق ٓؾٔل ِٓي ثَيٕٞ ٓوًي اُؾلاك:  ثغٜخ ، ٝرٔٞيٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٓوًي ػٖ 147814 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجٜبٓ ّؾبرٚ اؽٔل اؽٔل -  133

ٕلب اؽٔل ٓؾٔل أٍبء/ِٓي ٍجوثبٟ:  ثغٜخ ، اَُيبهاد ُٖيبٗٚ  

 رغبهٙ ػٖ 147826 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغجب٠ُ ػجلاُٞٛبة كزؾ٠ ائبٕ -  134

اُغجب٠ُ اُلٓوكاُ ٓؾٔل ِٓي فٚو ًلو:  ثغٜخ ،(  االكٝيٚ رغبهٙ ٓبػلا)  ٕيلُيبد ُٝٞاىّ رغٔيَ َٓزؾٚواد  -- 

 ػٖ 147854 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍالٓٚ اثواٛيْ اَُيل اثواٛيْ -  135

 اؽٔل ّبهع 12 ىكز٠:  ثغٜخ ، ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞاػ ؽلٝك ك٠ ٝاُزٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ كئبػلا االٍزيواك

٠ٍٞٓ ػ٠ِ ٓؾٔل ٓؾٔل/ِٓي هثبػ  

 ػٖ 147895 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍالٓٚ اَُيل ػ٠ِ ٓؾٔل ػبكٍ -  136

 ٓؾِيٚ اُزغبهيٚ ٝاُزًٞيالد ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞائؼ ؽلٝك ك٠ ٝرٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ ػلا كئب االٍزيواك

 ٝاالصبس اَُيبؽيٚ اُووٟ ٝأُٞبػْ اُل٘بكم ٝرغٜيي اُزٌٔيِيٚ ُٝٞاىٜٓب ٝاالعٜيٙ ٝأُبًي٘بد ٝأُؼلاد أُوًجبد ٝرٞهيل ٝاع٘جيٚ

ٛيجٚ اَُيل ٓؾٔل ّئبء/ ثِٔي اٌٍ٘لهيٚ ّبهع 2:  ثغٜخ ، اُـيبه ٝهٞغ ائيٚ<اُؾ ٝأُٞاك أٌُزج٠  

 ٓالثٌ ثيغ ػٖ 147954 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْيـ اَُيل ػ٠ِ هٙب -  137

ػجلاُؼييي اثواٛيْ ػجلاُؼييي ِٓي ؾويٚاُج ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ  

 ػٖ 147922 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاُواىم ٓؾٔٞك ٖٓ٘ٞه ُٞىٙ -  138

ثوط اَُيل ٗبكيٚ ثِٔي ٗٞاط:  ثغٜخ ، رغيئٚ اُغبٛيٙ ٝأُالثٌ اُقوكٝاد رغبهٙ  

 ػٖ 147918 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُيبهاد ُٖيبٗٚ ؽَيٖ ٝهّٚ -  139

هؽيْ ٠ٍٞٓ ؽَيٖ رؾٔل/ثِٔي ّجواثيَ:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ٓيٌبٗي٠ٌ ٝهّٚ  

 ػٖ 147927 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 19555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ اَُيل ٍؼل اَُيل ٓؾٔل اؽٔل -  140

اُٞبُت/ ثِٔي اُغٞٛوٟ ّبهع ًلواُييبد:  ثغٜخ ، ٛ٘لٍيٚ ٝٓوبٝالد ٛ٘ل٠ٍ ٌٓزت  

:  ثغٜخ ، ثوبُٚ ػٖ 147933 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٖٗو ٍؼل كزٞػ ٛب٠ٗ -  141

ٍِيْ ٓؾٔل اُوٞت اٍالّ ِٓي اُؾٖٚ ّجْيو  

 ، ٓو٠ٜ ػٖ 147945 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞثبّب ٓؾٔل االؽٔلٟ اؽٔل -  142

اُ٘بكٟ اثواٛيْ ٍ٘بء ثِٔي اٌُجوٟ أُؾِٚ ُ 2 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ  

 رغبهٙ ػٖ 147961 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغبٛيٙ ُِٔالثٌ اُق٠ُٞ -  143

اُق٠ُٞ ٓؾٔل ػجبً ٛ٘يٚ/ثِٔي ّووف:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 147714 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ّيؾٚ ٖٓٞل٠ ػجلاُؼظيْ ٓؾٔل عٔبٍ -  144

ّيؾٚ ٖٓٞل٠ ػجلاُؼظيْ ٓؾٔل عٔبٍ) اُْبٕ ٕبؽت ِٓي رٞبٟ:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ ػٖ ) 

 ثوبُٚ ػٖ 147717 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ه٘ليَ ٓؾٔٞك اَُيل ٓؾٔل ؿبكٙ -  145

اُغبهؽ٠ ٓؾٔل ػ٠ِ هعت ٓٔلٝػ ِٓي ػليل٠ ؽَٖ ُ 6 ههْ ػوبه:  ثغٜخ ، رٔٞي٘يٚ  

 ٓؼوٗ ػٖ 147721 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  يبهٞد ٓؾٔل ٕجؾ٠ ٓؾٔل -  146

هٙٞإ ٓؾٔٞك ؽَيٖ فبُل ِٓي ٓواك اَُِٞبٕ ٓغ االّواف ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٍزبئو  

 ػٖ 147734 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖـيو ٓؾٔل رٞكين ٍب٠ٓ اؽٔل -  147

أُؾالٟٝ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ثِٔي صبثذ ثٖ ؽَبٕ ُ 15 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ  

 ػٖ 147745 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٌّو ٛ٘لاٟٝ ٓؾٔٞك ٖٓٞل٠ -  148

كٞكٙ ٓؾٔٞك ٍؼيل اؽٔل ثِٔي ع٘يٝه ْٓ٘بٙ:  ثغٜخ ، ًٜٝوثبئيٚ ٓ٘يُيٚ اعٜيٙ رغبهٙ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٓؾِٚ ػٖ 147785 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  فٔيٌ ؽَٖ ُٞل٠ ٓغلٟ -  149

فٔيو اَُيل اثواٛيْ ٓؾٔل هٙب/ثِٔي اُغيِ ٓغ اُ٘ٞه ٝاثٞه ّبهع ىكز٠:  ثغٜخ ، ثبهكٙ ْٓوٝثبد ٝثيغ وٝرؾٚي هٖت ػٖبئو  

 رغبهٙ ػٖ 147968 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اؽٔل ٠ٍٞٓ ػٞاك ٍِئبٕ -  150

ؽَٖ اَُيل ٝٚ ٓؾٔل ِٓي ًلوػٖبّ ُ ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 12:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ؿيبه هٞغ  

 ػٖ 147985 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٖٓ٘ٞه ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ػٔوٝ -  151

إالٕ اؽٔل ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ ثِٔي ٓوؽّٞ ٓؾِٚ-اُغٞٛويٚ:  ثغٜخ ، ٍيبهاد اًََٞاهاد  

 ػٖ 148555 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٗٞكَ اؽٔل ػجلاُواىم اثواٛيْ ػٔوٝ -  152

ٗٞكَ ػجلاُواىم كٜيْ ٓؾٔل/ثِٔي اُغالء ّبهع:  ثغٜخ ، ًبٝرِ ثيغ  

 ػٖ 147797 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 35555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػيبك فِيَ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  153

ًِيت ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػجلاُوؽٖٔ/ثِٔي اُٖلين اثٞثٌو ّبهع 55 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٝؿَبالد صالعبد ٕيبٗٚ  

 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝاُلاع٠٘ اُؾيٞا٠ٗ االٗزبط ُقلٓبد اُقٞيت -  154

 ٖٓٞل٠ ػجلمأُ٘ؼْ ٓؾٔل ٓؾٔل ثِٔي اُؼغييٟ اُْجبة َٓبًٖ:  ثغٜخ ، ٝاُلٝاعٖ اُؾيٞا٠ٗ االٗزبط ٓغبٍ فلٓبد ػٖ 147857

 اُقٞيت

 ػٖ 147865 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼب٠ٕ اثواٛيْ ٓؾٔل ػبٝق ٓوٝٙ -  155

ؽبكظ ٓؾٔل ٝٗٞه اُٖ٘بكيلٟ ؽبكظ ٓؾٔل ٠٘ٓ/ثِٔي أُإيل ّبهع 3 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ؽٚبٗٚ  

 رغبهٙ ػٖ 147869 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجوػ٠ ؽَٖ ٓؾٔٞك ٍؼيل -  156

ٍؼل ًٔبٍ ٍٔيوٙ/ثِٔي اُلػٞٙ َٓغل آزلاك ؿواثٚ ػ٠ِ ّبهع 22 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٓالثٌ  

 ٖٓ٘غ ػٖ 151342 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  157

 اٗٞاع عٔيغ روًيت- اَُيبهاد اٗٞاع ُغٔيغ ٝروًيجٜب ٝاُل٘ٞبً ٝاُوالة َُِيبهاد(ٓلزٞػ-ٓـِن) اُٖ٘بكين اٗٞاع عٔيغ رٖ٘يغ

 ٓلوكٙ ًبثي٘ٚ ٖٓ ٗوَ اُوثغ أُؾ٠ِ اَُيبهاد عٔيغ رؼليَ- ٍيبهاد ّٝواء ٝثيغ اَُيبهاد ُغٔيغ ٕيبٗٚ ٓوًي-َُِيبهاد اٌُجبئٖ

ٝبيَ اثواٛيْ ػ٠ِ اثواٛيْ ٓؾٔل ثِٔي ثِْبٟ ًلٞه:  ثغٜخ ،( اُٖي٠٘-٠ٓزَٞثيْ- ٗيَبٕ-رٞيٞرب-ّيلوُٝيٚ) ٓيكٝعٚ ٌُبثي٘ٚ  

 ٖٓ٘غ ػٖ 151342 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  158

 اٗٞاع عٔيغ روًيت- اَُيبهاد اٗٞاع ُغٔيغ ٝروًيجٜب ٝاُل٘ٞبً ٝاُوالة َُِيبهاد(ٓلزٞػ-ٓـِن) اُٖ٘بكين اٗٞاع عٔيغ رٖ٘يغ

 ٓلوكٙ ًبثي٘ٚ ٖٓ ٗوَ اُوثغ أُؾ٠ِ اَُيبهاد عٔيغ رؼليَ- ٍيبهاد ّٝواء ٝثيغ اَُيبهاد ُغٔيغ ٕيبٗٚ ٓوًي-َُِيبهاد اٌُجبئٖ

 َٓزٞكع ْٝٗبٝٚ ىؿٍِٞ ػجلاُؼييي ِٓي ثِْبٟ ًلٞه:  ثغٜخ ،( اُٖي٠٘-ٓزَٞثي٠ْ- ٗيَبٕ-رٞيٞرب-ّيلوُٝيٚ) ٓيكٝعٚ ٌُبثي٘ٚ

1997/7/29 ك٠ اكززؼ ثٞربعبى  

 ػٖ 147895 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلا٠ُُٞٔ ٓؾٔل ٓ٘غ٠ ٓؾٔٞك -  159

ٌٍو ّويق اُلٍٞه٠ ٍٔيوٙ ثِٔي أُولً ثيذ ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٓ٘ظلبد رغبهٙ  

 ثِلٟ ٓقجي ػٖ 147917 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُلو٠ اثواٛيْ ٓؾٔل ٠٘ٓ -  160

اُلو٠ اثواٛيْ اثواٛيْ ٓؾٔل/ ثِٔي اُوعليٚ:  ثغٜخ ،  

 اًََٞاه ػٖ 147696 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل -  161

رٔبّ ؽ٘ل٠/ثِٔي ػليل٠ ؽَٖ ّبهع:  ثغٜخ ، ٍيبهاد  

 ٌٓزت ػٖ 147751 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓٞبٝع اؽٔل ػجلهثٚ ؽَيٖ -  162

ٓٞبٝع اؽٔل ػجلهثٚ اؽٔل/ِٓي اُجؾو ّبهع اُلُغٕٔٞ:  ثغٜخ ،( ثٚبئغ) كاف٠ِ ٗوَ  

 ػٖ 147759 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اؽٔل ٍيل اثواٛيْ ٓؾٔٞك اٍالّ -  163

اُلٍٞه٠ اَُيل كبٝٔٚ/ ثِٔي اٌٍ٘لهيٚ كٝهإ ٓبُي اثٖ ّبهع 4:  ثغٜخ ، ثبُؼُٔٞٚ ٍيبهاد رغبهٙ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147737 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝاالْٗبءاد ُِٔوبٝالد ػٔبهٙ -  164

ػٔبهٙ عبك اؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ثِٔي اٌُجوٟ أُْ٘بٙ:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓوبٝالد  

 ػٖ 147738 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽغبط ػجلاُوٟٞ يؾ٠ ٓؾٔل -  165

اثّٞجبٗٚ عٔؼٚ ؽَٖ كٍٞه٠ ٓ٘بٍ ِٓي يؾ٠ ػيثٚ:  ثغٜخ ، اُجبهك ػ٠ِ ثٞيبد فِٜ ٖٓ٘غ  

 ػٖ 147756 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُـجبهٟ ٖٓٞل٠ ػجلاُؾٔيل ٍؾو -  166

اثواٛيْ ٝعلٟ اثواٛيْ ٓؾٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ٖٓ ػجلاُٞاؽل ؽبهٙ 5 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ؿيبه هٞغ  

 ػٖ 147755 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُ٘ؾَ ٓ٘زغبد ُزٖليو ّئبء -  167

ّبٛيٖ ػٞٗ ػٖبّ ثِٔي اُؾٖٚ ّجْيو:  ثغٜخ ، اُ٘ؾَ رٖليوٓ٘زغبد  

 رغبهٙ ػٖ 147782 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اؽٔل ؽبٓل ٓغبٛل اؽٔل -  168

ّويق ػجلاُؾٔيل ٗبكيٚ/ ثِٔي اُغالء 25 ٖٓ ػجلاُوؽيْ ٍٔيو ّبهع 25:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ ٓٞاك ٝرؼجئٚ  

 ٝهّٚ ػٖ 147978 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍِئبٕ ثوٍّٞ رٞكين ايلِيٖ -  169

عوعٌ ُٞيق ٓغلٟ ٝثْوٟ ثٞوً عوعٌ ُٞيق ٓيْيَ/ثِٔي اثٞاُـو:  ثغٜخ ، ًٜوثبء ُٝؾبّ ثَيٞٚ ؽلاكٙ  

 ٓيهػٚ ػٖ 147981 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  عِجٚ ػياُليٖ ِٝؼذ ٗبٛل -  170

عِجٚ ػجلأُبُي اثٞثٌو ٓؾٔل ثِٔي ٗٞاٟ ًلو:  ثغٜخ ، ؽالثٚ ٓٞا٠ّ  

 147987 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٞٗ اثواٛيْ ػجلاُالٙ ؽَٖ ٛب٠ٗ -  171

ؽَٖ اَُيل ٝٚ ٓؾٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 32 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ ػٖ  

 ػٖ 147835 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثواٛيْ ٓز٠ُٞ اَُيل اَُيل ٗغٟٞ -  172

عوعٌ ٛبهٕٝ ك٠ٜٔ ٗبكيٚ ِٓي اُؼٔبُيٚ اُغبٓؼٚ آبّ اُجٞواٝي٠ْ ُ 38 -ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، أُالثٌ رغبهٙ  

 ّؾٖ ٌٓزت ػٖ 148552 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  يٞرٌ ٓغبٛل هكؼذ ٛجٚ -  173

ؽٞيذ ٓو٠ٍ رٞكين اَُيل/ِٓي أُٔبُيي ثغٞاه ؽالٝٙ ٕالػ ّبهع ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ثبَُيبهاد ثٚبئغ  

 ٝهّٚ ػٖ 147856 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 21555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُـ٘ي٠ٔ ّلين ٓؾٔٞك ائبٕ -  174

االّوو ػجلاُؼييي ؽبٓل ربٓو/ِٓي ككوٙ:  ثغٜخ ، ٓيٌبٗيٌيٚ ٗغبهٙ  

 ػٖ 147848 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثّٞويق يٌٞٗ ػ٠ِ ٓؾٔل -  175

اثواٛيْ اؽٔل اثواٛيْ ػبكٍ ثِٔي اُؾبٍجبد ٓؼٜل ثغٞاه اَُويغ اُٞوين ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ًبكزيويب  

 ىيٞد رغبهٙ ػٖ 147841 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 21555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ِٝت ٓؾٔل اؽٔل آَ -  176

اؽٔل ٍؼيل اثواٛيْ ٓؾٔل/ثِٔي اٌُجيو ثي ػ٠ِ ّبهع 73:  ثغٜخ ، ّٝؾٞٓبد ٍيبهاد  

 ػٖ 147846 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػغٞٙ ػجلاُِٞيق ٓؾٔل ٜٓ٘ل -  177

ػجلاُقبُن هثبٛ ٓؾٔل عٔبٍ ٓؾٔل/ثِٔي اُغيِ ّبهع 65 ههْ ػوبه:  ثغٜخ ، ٓٞثبيَ ٝاًََٞاهاد ٓٞثبيالد رغبهٙ  

 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُـواث٠ِ ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔل اثٞأُؼب٠ٝ ربٓو -  178

اُْٞهثغ٠ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل ثِٔي ٝ٘ٞب ٌٍٚ ىكز٠:  ثغٜخ ، ِٓؼ ٓٞؾٖ ػٖ 147898  

 147955 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُلي٠ٔ ٖٓٞل٠ ػواه٠ ٓؾٔل اؽٔل -  179

اَُلي٠ٔ ٖٓٞل٠ ػواه٠ ٓؾٔل ِٓي اُلٓو ػيثٚ اُييبد ًلو:  ثغٜخ ، اَُيبهاد ؿيبه هٞغ رغبهٙ ػٖ  

 ثوبُٚ ػٖ 147958 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽجيت اثٞاُلزٞػ ػجلاٌُويْ َٓؼل -  180

اثٞاُلزٞػ ػجلاٌُويْ َٓؼل ٓؾٔل ِٓي ٍؾيْ:  ثغٜخ ،  -- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147923 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اهلل عبة اَُيل ٓؾٔل ػجلاُٞٛبة -  181

اهلل عبة اَُيل ٓؾٔل ػٖبّ ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ػٖ 147757 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  يٍٞق ػٞٗ يٍٞق ٓؾٔل -  182

يٍٞق ػٞٗ يٍٞق ػٞٗ/ثِٔي اُؼبيْٚ:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓوبٝالد  

 147715 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖؼيلٟ ؽبكظ ػجلأُغيل يٍٞق يَوٟ -  183

أُولّ ػجلاُؼييي ػبٝق آي٘ٚ ثِٔي يُٞيٞ 23 ّبهع ٖٓ اُلُزب ّبهع ثَيٕٞ:  ثغٜخ ، صويَ ٗوَ ٝرْـيَ رٞهيلاد ٌٓزت ػٖ  

 رٞى ٓؼوٗ ػٖ 147722 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اؽٔل اَُيل هكبػ٠ ٍيل -  184

ِّج٠ ٓؾٔل ٍؼل ثِٔي فوٍيذ:  ثغٜخ ، رٞى  

 ػٖ 147743 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ّبكٟ ّويق ػجلاُـ٠٘ ػجلاُـ٠٘ -  185

أُْل اُلٍٞه٠ ٖٓٞل٠ ٝكيٚ ِٓي أُجبّويٖ ٓ٘يٚ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ  

 ػٖ 147772 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ِّجبيٚ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٛبّْ ائبٕ -  186

رٔواى يٍٞق كبٝٔٚ ثِٔي كزٞػ اَُيل ُ 5 ىكز٠:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ  

 رغبهٙ ػٖ 135138 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هٞبّٚ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ -  187

ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ يبٍو ِٓي ٍجوثبٟ:  ثغٜخ ، أٍ٘ذ  

 رغبهٙ ػٖ 135138 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هٞبّٚ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ -  188

ؿبى َٝٓزٞكع ثزوُٝيٚ ٓٞاك رٞىيغ ْٝٗبٝٚ ثٌِٔٚ ٍجوثبٟ:  ثغٜخ ، أٍ٘ذ  

 ػٖ 147796 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼٔٞٓيٚ ُِٔوبٝالد اُؼغ٠ٔ ٌٓزت -  189

اُؼغ٠ٔ ػ٠ِ اُْٜبٟٝ ٓؾٔل ثِٔي ٍبُْ ًلو:  ثغٜخ ، ػٔٞٓيٚ ٓوبٝالد ٌٓزت  

 رؼجئٚ ػٖ 147976 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 1555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثواٛيْ ٓؾٔل هٙب ٓؾٔل ُٝيل -  190

اٌُالٟٝ ػجلاُؼييي ٓؾٔل أٍبء ثِٔي اثٞاُغٜٞه:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ ٓٞاك  

 ػٖ 147991 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٖٗبه ػجلاُؾليظ هكؼذ ٓؾٔل -  191

ٖٗبه ػجلاُقبُن ػجلاُؾليظ هكؼذ/ ِٓي ؽٞاٟ ٓيذ:  ثغٜخ ، هؽالد ٌٓزت  

 ػٖ 148551 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٚجبث٠ اَُيل ؽَيٖ ٓؾٔل اؽٔل -  192

ٓؾٔل ػجلاُؾٔيل ٓؾٔٞك ٓؾٔل/ثِٔي ٍؼيل ّبهع 14:  ثغٜخ ، رلفيٖ َٓزِيٓبد رغبهٙ  

 ٓوبٝالد ػٖ 147795 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽبكظ ػجبً ػجلاهلل ى٠ً -  193

اُؾوُ ؽبكظ ػجبً ػجلاهلل/ثِٔي اُؾبهٕٝ ٓيذ:  ثغٜخ ، ػبٓٚ  

 ػٖ 147845 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُنٛج٠ ؽَٖ كإاك اؽٔل هؤٝف -  194

 ُي٠ِ ثِٔي ثوٓب:  ثغٜخ ، ىهاػيٚ ٝٓؾبٕيَ ىهاػيٚ االد ٝرٖليو 19 ٝأُغٔٞػٚ 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 اُلووٙ ػلا كئب االٍزيواك

اُنٛج٠ اُليٖ ٗٞه ٓؾٔٞك  

 ػٖ 147847 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغَٔ ػجلاُْليغ هٓٚبٕ ػجلاُؾٔيل -  195

أُالػ ؽغبط كزؾ٠ ائٖ ثِٔي اُغالء ُ اُييبد ًلو:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٗظبكٚ ٌٓزت  

 اكٝاد ػٖ 147845 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجيٚ ٓؾٔٞك كإاك ٓؾٔٞك -  196

ػجيٚ ػجلاهلل ٓؾٔٞك كإاك/ثِٔي ٠ّٗٞ:  ثغٜخ ، ٝٓلوّٝبد ٓ٘يُيٚ  

 ػٖ 147861 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  يؾي٠ ػٞٗ ٓؾٔٞك اثواٛيْ اٍالّ -  197

يؾي٠ ػٞٗ ٓؾٔٞك اثواٛيْ/ثِٔي اُٖ٘بهيٚ:  ثغٜخ ، ىهاػيٚ ؽبٕالد ٝرؼجئٚ كوى ٝٓؾٞٚ ىهاػيٚ ؽبٕالد رجويل صالعٚ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌٓزت ػٖ 147862 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞاُٜ٘ب ٓؾٔٞك ٓؾَٖ ٓؾٔل -  198

ؽٔلإ اؽٔل ػجلاُٖبكم ػبكٍ/ِٓي ٓوؽّٞ ٓؾِٚ:  ثغٜخ ، هؽالد  

 رغبهٙ ػٖ 147881 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 35555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هعت ٓؾٔل كزٞػ ربٓو -  199

ٍواط ٓؾٔل اُٖبٟٝ اُليٖ ػٔبك/ثِٔي اُوعليٚ:  ثغٜخ ، ىهاػيٚ ٝأٍلٙ ؽْويٚ ٓجيلاد  

 ػٖ 147897 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغٔبٍ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔٞك ٗبكه -  200

٠ٍٞٓ ٓؾٔل هّبك اَُيل ٓؾٔل ثِٔي ّجواثيَ:  ثغٜخ ، ثوبُٚ  

 ػٖ 147925 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 35555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٕلين اثواٛيْ ًبَٓ ٖٓٞل٠ اكّ -  201

ٕلين اثواٛيْ ًبَٓ ٖٓٞل٠/ِٓي ّجواٝٞ ٝوين اُلائوٟ يَيٕٞ:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ىيٞد رغبهٙ  

 ؽلايل ػٖ 147945 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُ٘ؾبً فيػَ عالٍ اؽٔل -  202

اُزو٠ً ٓؾٔل ٗبٕو ٝٗـْ ٝٓؾٔل ٍٝٔو ؽٔبك اؽٔل اَُيل آَ ثِٔي ّٞثو ٝوين ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٝثٞيبد  

 ٓوًي ػٖ 147711 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كوط ٓؾٔل ى٠ً رٞكين -  203

كوط ٓؾٔل ى٠ً ٕالػ/ ثِٔي اُٞؽِ كٜٓ٘ٞه:  ثغٜخ ، اُجبٕ رغٔيغ  

 ٝهّٚ ػٖ 147728 هْثو 25195355 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼٔو٠ٍٝ ػجلاهلل اؽٔل ٓؾٔل -  204

اُؼٔو٠ٍٝ اؽٔل ػجلاهلل اؽٔل/ ثِٔي ٍِئبٕ ْٓ٘بٙ:  ثغٜخ ، ٓٞثِيب رٖ٘يغ  

 ػٖ 147735 ثوهْ 25195355 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  أٍبػيَ ػجلأُ٘ؼْ ٍب٠ٓ ٓؾٔل -  205

ُيِٚ اثٞ اُـ٠٘ ػجل اؽٔل ُٝيل ِٓي االٍزبك ٓ٘ٞوٚ - ّٞثو ٝوين اٍٝ -ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٝاًََٞاهارٜب ٓؾٍٔٞ رغبهٙ  

 ػٖ 147739 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاهلل ؽَٖ ػجلاُظبٛو اؽٔل ٓؾٔل -  206

 اؽٔل/ ثِٔي اُْيز٠ روػٚ ٖٓ اُٜال٠ُ ّبهع 48:  ثغٜخ ، ٝاالٖٓبٍ ٝاُِوبؽبد االػالف ٝاٙبكبد ثيٞويٚ اكٝيٚ ٝرلاٍٝ ثيغ

ؽَٖ ػجلاُظبٛو  

 147766 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  يٍٞق اَُيل ػجلاُؾليظ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل -  207

يٍٞق اَُيل ػجلاُؾليظ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ثِٔي اُؾٌيْ ٝٚ ٓغ اُليٖ ٍؼل ُ 95 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، هٖت ػٖيو ػٖ  

 رغبهٙ ػٖ 147783 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٗبٕو هٓٚبٕ ػيل ٓؾٔل -  208

 اُ٘بكٟ ّبهع اَُويغ اُٞوين اُغٞٛوٙ ثوط:  ثغٜخ ، االكٝيٚ كٕٝ ٕ٘بػيٚ ٝاٝواف رؼٞيٚيٚ ٝاعٜيٙ ٝجيٚ َٓزِيٓبد ٝرٞىيغ

اُْبٕ ٕبؽت ثِٔي  

 ػٖ 147795 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝٚ ٓوّلٟ ٓؾٔل ٓبٛو ؽ٘بٕ -  209

هعت اثواٛيْ ػجلاُؼييي ِٓي  ٗغويظ:  ثغٜخ ، ؽوي٠ٔ ًٞاكيو  

 ػٖ 147989 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُلثلٝة اهلل كزؼ ػٔبك ك/  ٕيلُيٚ -  210

ؽَٖ ِٝجٚ هٙب ٓؾٔل ِٓي ٍ٘جبٛ:  ثغٜخ ، ٕيلُيٚ  

 ػٖ 148554 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖؼيلٟ ػجلأُِٞت اَُيل ىًيٚ -  211

اُٖؼيلٟ ٓؾٔل اَُيل ػجلأُ٘ؼْ/ِٓي ٍ٘جبٛ:  ثغٜخ ، اهى كواًٚ  

 ٝهّٚ ػٖ 147858 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽِلب ؽَٖ اُْ٘بٟٝ اٗزٖبه -  212

ٓ٘ب اثٞ اَُيل ٓؾٔل اَُيل ِٓي اُٞلَ ؽليوٚ آبّ االٍزبك ُ 45 ههْ ػوبه - ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٍيبهاد إالػ  

 ػٖ 147843 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝٚ ػجلاهلل ٕجؾ٠ اؽٔل أٍبء -  213

ػبٓو ػجلأُغيل واٛيْاث ص٘بء ثِٔي اُجبعٚ ًلو:  ثغٜخ ، ؽوي٠ٔ ٝاًََٞاه رغٔيَ َٓزؾٚواد  

 ٖٓ٘غ ػٖ 147853 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٔبّٚ اُْؾبد ٓؾٔل ػٔبك -  214

ػٔبّٚ أٍبػيَ اُْؾبد ٓؾٔل/ثِٔي كوَٗيٌ ًلو:  ثغٜخ ، ثالٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147867 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ّؾبرٚ ٓؾٔل ػجلاَُزبه ػبثل ربٓو -  215

ِّج٠ ػ٠ِ ٓؾٔل ٛلٟ/ِٓي ٍجٞبً:  ثغٜخ ، هيبٙيٚ ٓالثٌ ٝرٖليو هيبٙيٚ ٓالثٌ ٖٓ٘غ  

 ٓوبٝالد ػٖ 147871 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اٌُويلٟ ٛٔبّ ٓبٛو ٛٔبّ -  216

ؽَٖ ٛٔبّ ٓبٛو/ِٓي ٍ٘لثَٜ:  ثغٜخ ، ػبٓٚ  

 ٌٓزت ػٖ 147889 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل هؽبة -  217

ؽٔبك ػجلاُوؽٖٔ ػ٠ِ اَُيل ٓبعل ثِٔي ّٞه٠ ٖٓ اُلٛبٕ َٓبًٖ:  ثغٜخ ، أَُزْليبد ُٞاىّ ٝرٞهيلاد ٗظبكٚ  

 ٝهّٚ ػٖ 147896 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽوى ػٞيٚ ٓؾٔل ٓبٛو آب٠ٗ -  218

اُوؿ ػجلاُوبكه كوؽبد ٍؼل ِٓي اُئٖ ّجوا:  ثغٜخ ، ٓؼبكٕ ُؾبّ  

 ػٖ 147955 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞأٌُبهّ اَُيل ؽٔلٟ ؽَبّ -  219

اثٞأٌُبهّ اَُيل ؽٔلٟ/ِٓي اُلُغٕٔٞ:  ثغٜخ ، ٗوَ ٓوبٝالد  

 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُييبد ػٞيٚ أُـبٝهٟ ٓؾٔل ٝبهم اؽٔل -  220

اُييبد ػٞيٚ أُـبٝهٟ ٓؾٔل ثِٔي كَِٞيٖ ُ ىكز٠:  ثغٜخ ، ٓلوّٝبد روىٟ ػٖ 147925  

 ٓالثٌ ػٖ 147937 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  عوعٌ ٓز٠ٜ٘ كبيي ٍبٓؼ -  221

اُليٖ ٗٞه ػجلأُ٘ؼْ ٍؼيل ِٓي ثالىا اُجٞهٕٚ ٍٓٞ - اُجٞهٕٚ ُ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ  

 ػٖ 147932 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽَٖ ػجلاُوؽٖٔ ٛبّْ ٓؾٔل ًٞصو -  222

ٝ٘ٞب صبٕ ؽ٠ ٓلي٘ٚ ٓغٌِ ثِٔي كويل ٓؾٔل افو اٌُٞهٗيِ ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٝؽِٞيبد ٍغبئو رغبهٙ  

 ٓؼوٗ ػٖ 147955 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ِٝؾٚ ػجلاُوؽيْ ٗغبػ اًوّ -  223

ِّج٠ فٚو ٖٓٞل٠ ؽَٖ ِٓي اّ٘بٝاٟ:  ثغٜخ ، اُؾِٞيبد ُزغبهٙ  

 ػٖ 147726 ثوهْ 25195355 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖيل٠ ػجلاُؾٔيل كزٞػ عالٍ -  224

أُٜلٟ ػ٠ِ ٓؾٔل ػوكٚ ٓؾٔل ػوكٚ ثِٔي اُغيِ ّبهع ىكز٠:  ثغٜخ ، اَُيبهاد ٝرغبهٙ ٗوَ فلٓبد  

 ثوبُٚ ػٖ 147718 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجوثوٟ اَُيل ػجلاُؾٔيل ٓ٘بع -  225

اُجوثوٟ اَُيل ػجلاُؾٔيل ؽَبّ ِٓي اَُ٘ٞٚ ٓوًي - اُ٘ؾبٍ ٍبُْ ًلو:  ثغٜخ ،  

 ػٖ 147742 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٞيٚ ػ٠ِ ٖٓٞل٠ اؽٔل ٓؾٔٞك -  226

 ٖٝٓٞل٠ كيوٝى- اُق٠ُٞ ػجلاُوبكه ًبَٓ ؿواّ ثِٔي اُ٘بكٟ كٝهإ- َٓؼل اثواٛيْ ُ 18 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، هعب٠ُ رغٔيَ ٓوًي

 اؽٔل

 رَٞين ػٖ 147764 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كاٝك هٞت اؽٔل ٓؾٔل -  227

اثٞاُؤٖبٕ كوؿ٠ِ ٓؾٔل ػجبُلزبػ ػ٠ِ/ثِٔي أُ٘ٞهٙ أُلي٘ٚ ّبهع ىكز٠:  ثغٜخ ، اها٠ٙ ٝثيغ ػوبهٟ  

 ػٖ 147775 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُويْ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػياُليٖ ٓؾٔٞك -  228

ػجيل اُوٞت ٓؾٔل اُوٞت ِٓي اثيبه:  ثغٜخ ، ٓزٌبِٓٚ ٓوبٝالد ٌٓزت  

 ػٖ 147854 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽٔيلٙ ػجلاُغٞاك ػجلاُِٞيق ٓؾٔل -  229

ٍؼلٙ ٓؾٔل ػجلاُؼييي ٕلبء ِٓي أَُالٝيٚ:  ثغٜخ ، ًٜوثبئيٚ اٍالى رٌَيٚ ٖٓ٘غ  

 رغبهٙ ػٖ 147972 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  فٔيٌ اؽٔل ػجلاُؾٔيل ّئبء -  230

أُِيغ٠ اَُيل ٓؾٔٞك ػجيو ِٓي ٝبُت اث٠ ثٖ ػ٠ِ االٓبّ ُ - ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ؿيبه هٞغ  

 ٌٓزت ػٖ 147988 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍبُْ اؽٔل فِيَ ػٞيٚ ٓؾٔل -  231

ٍبُْ اؽٔل فِيَ ػٞيٚ/ثِٔي ٍبُْ ًلو:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ربعيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٝهّٚ ػٖ 147816 ثوهْ 25195314 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كٞكٙ ًٔبٍ ؽٔٞكٙ ًٔبٍ -  232

اُؾال٠ٗٝ اَُيل كزؾ٠ ِٓي اُغالء ّبهع:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ٓيٌبٗي٠ٌ  

 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هثيغ اَُيل ٖٓٞل٠ اثواٛيْ َٓؼل ٓؾٔل -  233

هثيغ ٖٓٞل٠ اثواٛيْ َٓؼل ثِٔي اُغييوٙ ًلو:  ثغٜخ ، ٝاُجِٞه ىعبط رغبهٙ ػٖ 147835  

 رغبهٙ ػٖ 147858 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هاّل ٍيلاؽٔل ػ٠ِ ٓٔلٝػ -  234

اُليٖ عٔبٍ ػجلأُوزله ػ٠ِ ثِٔي ّوّبثٚ:  ثغٜخ ، ٝثٞبهيبد ًبٝرِ  

 ، ٓبهًذ ٍٞثو ػٖ 147856 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُؼل٠ٗ اٍٞام -  235

ػٞيٚ ٓؾٔٞك ٍالٓٚ ٓؾٔٞك/ثِٔي ّلاك ثٖ ػ٘زو ٖٓ ٓزلوع ٕله٠ ّبهع:  ثغٜخ  

 ٌٓزت ػٖ 147885 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ ٓؾٔل ِٝجٚ اَُؼيل ٛيضْ -  236

ٓؾٔل هٞت اَُيل ىي٘ت/ ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، هؽالد  

 ٝهّٚ ػٖ 147956 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 1555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ِٕيت ّؾبرٚ اثواٛيْ ٓويْ -  237

عوعٌ يٍٞق ٍٔيو يٍٞق ثِٔي اثٞاُـو:  ثغٜخ ، ُٝؾبّ فواٝٚ  

 ػٖ 147929 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ ػٔو -  238

اُوو٠ّ ٓغبٛل ػجلاُؼبٍ ٕالػ ٓؾٔل ثِٔي ّٞثو:  ثغٜخ ، أٍبى ٓٞؼْ  

 ، ٌٓزجٚ ػٖ 147953 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثّٞٔٚ ػ٠ِ اَُيل ٝكبء -  239

ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل ٖٓ٘ٞه ِٓي اُلوٍزن:  ثغٜخ  

 ػٖ 147693 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٕٞاه ػجلاُغبثو ػجلاُؼييي اؽٔل -  240

ٕٞاه ػجلاُغبثو ػجلاُؼييي ِٓي ٍ٘لثَٜ - ىكز٠:  ثغٜخ ، عٔبهى رقِئ ٌٓزت  

 ػٖ 147998 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 21555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍِئبٕ اثواٛيْ ُٞيق ؽ٠ِٔ اثواٛيْ -  241

ّبٛيٖ ٓؾٔل ٓؾٔل اٍبٓٚ ثِٔي ٗبٕو ْٓوٝع ػ٠ِ ٓؾٔل ّبهع 2 ههْ ػوبه ًلواُييبد:  ثغٜخ ، اٌُٜوثبئيٚ االكٝاد رغبهٙ  

 148553 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اؽٔل اَُيل ػجلأُِٞت اؽٔل ػجلأُِٞت -  242

ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ٍيل ىي٘ت ثِٔي اُـيا٠ُ االٓبّ ّبهع 12:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓوبٝالد ٌٓزت ػٖ  

 ػٖ 147732 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْ٘ي٠ٞ ٓؾٔٞك اؽٔل ٍٔيو ٓؾٔل -  243

ىؿٍِٞ اؽٔل ػجلأُغيل اؽٔل ثِٔي اُوب٠ٙ اؽٔل أَُزْبه ُ ٖٓ ّ 15 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ثٖ رٞىيغ  

 ػٖ 147765 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجِٜٞإ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػٔوٝ -  244

ٖٓٞل٠ آيٖ كزؾ٠/ثِٔي ٍِيْ كيْب:  ثغٜخ ، ٓ٘يُيٚ اكٝاد ُزغبهٙ ٓؼوٗ  

 ٓوًي ػٖ 147763 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؿبْٗ اَُؼيل ػجلاُؼبٍ اؽٔل -  245

اُـبىٟ اثواٛيْ ٓؾٔٞك ٓؾٔٞك ثِٔي ٍ٘جبٛ:  ثغٜخ ، ٝاالد ٍيبهاد فلٓٚ  

 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُْوهبٟٝ ػجلاُوؽٖٔ ػجلاالؽل ػجلاُوؽٖٔ -  246

اُْوهبٟٝ ٓو٠ٍ ػجلاُوؽٖٔ ػجلاالؽل/ ثِٔي رٞبٟ:  ثغٜخ ، اؽنيٚ رغبهٙ ػٖ 147776  

 ػٖ 147786 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  أُْب٠ُ ػجلاُؾِيْ ػجلأُغيل ٓؾٔل -  247

ػٔبهٙ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ٓؾٔل/ثِٔي اُوٚبثٚ:  ثغٜخ ، كٛبٗبد ٖٓ٘غ  

 ثوبُٚ ػٖ 147798 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُق٠ُٞ آبّ ٓؾٔل آبّ ػيييٙ -  248

اُوب٠ٙ اَُيل ػ٠ِ اَُيل ثِٔي اُوِٓيٚ:  ثغٜخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٝهّٚ ػٖ 147986 ثوهْ 25195328 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُيل ػجبً ٍؼيل عٔبٍ ؽ٠َ٘ -  249

اَُيل ػجبً ٍؼيل عٔبٍ ِٓي اثٞاُـو هويٚ:  ثغٜخ ، ثالٍزيي روٞيغ  

 ػٖ 147994 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُوؿ اثواٛيْ ػجلاُلزبػ ػٔوٝ -  250

اُوؿ اَُيل اثواٛيْ ػجلاُلزبػ/ثِٔي ّجواثيَ:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ػٖ 147999 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجي٠ِ اَُيل ٍؼيل ؽٔلٟ ٓؾٔل -  251

ٍبكٞػ هثيغ اَُيل ٍبهٙ/ِٓي ٍجوثبٟ:  ثغٜخ ، َٗيغيٚ ٓ٘زغبد رْـيَ  

 ػٖ 147792 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٝاُزٖليو ُالٍزيواك اُيؿج٠ -  252

 ػجلاُٞاك ؽبهٙ 7 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞائؼ ؽلٝك ك٠ ٝاُزٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ كئبػلا االٍزيواك

ػجلأَُيغ اثواٛيْ اؽٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ  

 ٍٖ ػٖ 147857 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُويِ اثٞ كٜيْ ى٠ً ٓؾٔل -  253

ِاُوي اثٞ كٜيْ كزؾ٠ ى٠ً ِٓي ٍ٘جبٛ:  ثغٜخ ، عياهيٖ َٓزِيٓبد ٝثيغ ٌٍبًيٖ  

 اعٜيٙ رغبهٙ ػٖ 147811 ثوهْ 25195313 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ىيبكٙ ؽَٖ اَُيل ٛب٠ٗ -  254

اُْبٕ ٕبؽت ِٓي - اف٘بٟٝ:  ثغٜخ ، ًٜوثبئيٚ  

 ػٖ 147834 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 255555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٗؼبٓٚ ػجلاُلزبػ اثواٛيْ ػجلأُ٘ؼْ -  255

ٗؼبٓٚ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ اثواٛيْ/ثِٔي يييل ٓيذ:  ثغٜخ ، ثوبُٚ  

 رٖ٘يغ ػٖ 147878 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كبيل اَُيل هّبك ٓؾٔل يبٍو -  256

ػيل ٓؾٔل اثواٛيْ ٓؾٔل/ثِٔي ػيل اثواٛيْ ّبهع 14:  ثغٜخ ، ٜٓٞواد ٝرٞىيغ ٝرـِيق ٝرؼجئٚ  

 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي -  257

ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي ثِٔي ّٞٓبٕ ٓغلٟ آبّ اُلبرؼ ّبهع:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ىٝايب ظجٜ ػٖ 142569  

 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي -  258

 ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل كبيي/ِٓي َُِيوآيي ّٞٓبٕ ٓغلٟ آبّ اُلبرؼ- ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ىٝايب ظجٜ ػٖ 142569

142569 ُوهْ ٝربثغ 2517/6/13 اكززؼ هؽالد ٌٓزت الٍزـالُٚ  

 ػٖ 147957 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاُوبكه ػجلاُؼبٍ اُؼية ٓؾٔل -  259

ػجلاُوبكه اُؼية ػجلاُؼبٍ اُؼية ِٓي اُوجِيٚ ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓوبٝالد ٌٓزت  

 ٖٓ٘غ ػٖ 151792 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كوط ٓيقبئيَ ػل٠ُ ٕٝل٠ -  260

ػل٠ُ ٕٝل٠ ٝكيبٗب ٝٓبكٝٗب يٍٞزي٘ب ِٓي 443,444 ههْ اُغ٘ي٘ٚ ثؾٞٗ ّجواُِ٘ٔٚ:  ثغٜخ ، ثٖ ٝرؼجئٚ ٝٝؾٖ رؾٔئ  

 ٖٓ٘غ ػٖ 151792 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كوط ٓيقبئيَ ػل٠ُ ٕٝل٠ -  261

ٝٓغٞٛواد ٖٓٞؿبد ْٝٗبٝٚ  ػ٠ِ هاكذ ػل٠ُ ٝعيٚ ِٓي اُٖبؿٚ ُ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ثٖ ٝرؼجئٚ ٝٝؾٖ رؾٔئ  

 ػٖ 147938 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُبيؼ ػجلاُؼب٠ٝ ٝعيٚ اؽٔل -  262

اَُبيؼ اُٜ٘لاٟٝ ػجلاُؼب٠ٝ ٝعيٚ ثِٔي اُئٖ ّجوا:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ػٖ 147943 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 5555.555  ، بُٚٓ هأً ، كوك ربعو ،  اُـيا٠ُ ؿبىٟ ٓؾٔل اُؾج٠ْ ٗٞها -  263

فٚو ٓؾٔل ِٖٓؾ٠ ٍؼبك ِٓي اَُ٘ٞٚ ٓوًي هبٓ ّجوا:  ثغٜخ ، ؽوي٠ٔ ًٞاكيو  

 ػٖ 147942 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 75555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ّٔـ ٓؾٔل ثي٠ٓٞ عٔؼٚ ٛب٠ٗ -  264

ٓؾٔل ٓبعل ٓؾٔل ػجلاُوؽٖٔ ِٓي ّجواثيَ:  ثغٜخ ، اٌُٜوثبئيٚ ٝاالكٝاد ٗغق رغبهٙ  

 ، ٓٞؼْ ػٖ 147995 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ِّج٠ ٓؾٔل ٓ٘يو اؽٔل -  265

ػجلأُغيل ٕالػ ٛليو/ ثِٔي ًٞرْ٘و كٝهإ هٙٞإ ؽَٖ ّبهع 36:  ثغٜخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٖ 147716 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٕبُؾٚ ػجلاُؼظيْ اؽٔل ٓغلٟ -  266

اُ٘ٔو اثواٛيْ آيٖ ٗجيَ/ِٓي اُجبة ًال ًلو:  ثغٜخ ، 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 326 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ كئبػلا هيبٙيٚ اعٜيٙ اٍزيواك  

 147725 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖؼيلٟ ؽَٖ أٍبػيَ ٓؾٔل ٓؾٔل -  267

ٍالّ عجو هاكذ ِٓي ّجوآٌِ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ ػٖ  

 ػٖ 147752 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٛغوً ؽَٖ ٓؾٔل عٔبٍ ٕجؾ٠ -  268

ثب٠ّ آيٖ ٖٓٞل٠ ِٓي ٗٞاٟ ًلو:  ثغٜخ ، اُجبٕ ٓ٘زغبد ٝرٖ٘يغ رغبهٙ  

 رٞهيل ػٖ 147788 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٕبُؼ ٍِيْ كإاك ٓؾٔل فبُل -  269

ٕبُؼ ٍِيْ كإاك ٓؾٔل/ثِٔي هٙٞإ ؽَٖ ّبهع 69:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ ٝٓٞاك ٝثٞبٝيٖ ٓلوّٝبد  

 ٍٞثو ػٖ 147794 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُووٓٚ اثواٛيْ اُزٜب٠ٓ هثيؼٚ -  270

ػٔبهٙ ٓؾٔٞك كويل ٓؾٔل ِٓي ًبَٓ ٖٓٞل٠ ُ 14 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٓبهًذ  

 ػٖ 147963 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُ٘ي٠ٞ ٖٓٞل٠ ٓ٘لٟ اَُيل -  271

أٍبػيَ ٓؾٔل ٓوٝٙ/ِٓي ٍجوثبٟ:  ثغٜخ ، ػبٓٚ ٓوبٝالد  

 ٌٓزت ػٖ 147992 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 35555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ىيبٕ هّبك ؽٔلإ اؽٔل -  272

ىيبٕ هّبك ؽٔلإ ثِٔي اٌُوٍٚ:  ثغٜخ ، ٓوبٝالد  

 ػٖ 147799 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞكوط ٕبكم اُؼْٔبٟٝ يَويٚ -  273

اُق٠ُٞ آبّ ٓؾٔل آبّ/ثِٔي اُوِٓيٚ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ  

 كػبيٚ ٌٓزت ػٖ 147824 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كٞكٙ اؽٔل ٗجيَ اؽٔل -  274

 ٓؾٔل ػيٙ ثِٔي أُؼبٛلٙ ُ ٖٓ اُجو٠َُ ؽبىّ ُ 4 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٝاالٗزوٗذ ٝأُغالد اُٖؾق إلاه ػلا كئب ٝاػالٕ

ٓؾٔٞك االؽٔلٟ  

 رغبهٙ ػٖ 147832 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هٍالٕ ػجلاُ٘ج٠ عٔبٍ ٓؾٔٞك -  275

هٍالٕ ٓؾٔٞك ػجلاُ٘ج٠ عٔبٍ/ثِٔي اُْٞهثغ٠ ًلو:  ثغٜخ ، ٓ٘ظلبد  

 ايٌ صالعٚ ػٖ 147833 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُييبد ٗجيٚ ًبَٓ ٓؾٔل -  276

اَُٞكٙ كويل ؽَٖ ٍبٓيٚ/ِٓي ٕ٘بكيل:  ثغٜخ ، ًويْ  

 ، عِٔٚ ثوبُٚ ػٖ 147844 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٗؼيْ ؽٔبكٙ اؽٔل ٠ٜٗ -  277

ٛبّْ ػجلأُ٘ؼْ ٛبّْ/ثِٔي اُولئٚ ثبَُِقبٗٚ ػليل٠ ؽَٖ ّبهع:  ثغٜخ  

:  ثغٜخ ، ثوبُٚ ػٖ 147874 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  آيٖ ثبّب ٓغلٟ هّب -  278

ػجلاُِٞيق اثٞاُلَٚ ؽبٓل ّبًو ِٓي اُٞؽِ كٜٓ٘ٞه  

 ٌٓزت ػٖ 147877 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍِئبٕ ِٝجٚ ٍِئبٕ اثواٛيْ -  279

اُجوثوٟ ػ٠ِ ٓجوٝى فٚوٙ ِٓي عؼلو ًلو:  ثغٜخ ، ٝثٞيبد ؽلايل ٝرغبهٙ ث٘بء ٓٞاك ٝرٞهيلاد ٓوبٝالد  

 رغبهٙ ػٖ 147915 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ِّج٠ ؽَٖ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ -  280

يؾي٠ ٓو٠ٍ ػجلأُٖل ٍؼليٚ ثِٔي اُؾلاك:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  

 ٕ٘بػٚ ػٖ 147939 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓؾٔل كإاك ٓؾٔل هٓٚبٕ -  281

ؽَٖ اؽٔل ثلهإ ػجلاُلزبػ ِٓي ؽٞاٟ ٓيذ ًلو:  ثغٜخ ، كٞيو  

 روثيٚ ػٖ 147957 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػٞب ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ٓؾٔل -  282

ػٞب ٖٓٞل٠ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ِٓي اُؾٔب ًلو:  ثغٜخ ، كٝاعٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓؾٔل آيٖ ٕلين ٍب٠ٓ ٓؾٔٞك ٖٓٞل٠ -  283

ػجلأَُيغ اثواٛيْ ٓؾٔل ِٓي ػٖبّ ًلو:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ ػٖ 147692  

 ػٖ 147755 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؾَ٘يٖ كوؽبد ػجلاُ٘بٕو ّئبء -  284

هٓٚبٕ اؽٔل ٍؼيل يبٍو/ثِٔي ٓييل ٝٞؿ:  ثغٜخ ، ا٠ُ كوٕ  

 147753 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞٛيجٚ يٍٞق ٓؾوًٝ هٓٚبٕ اثواٛيْ -  285

اًُٞيَ ػَي٠ هٙب ٓؾٔل/ثِٔي اَُِقبٗٚ ٝبُت اث٠ ػ٠ِ ّبهع:  ثغٜخ ، اَُيبهاد إالػ ٝهّٚ ػٖ  

 ػٖ 147724 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞفِيٞٙ ػجلٙ عبك ػجلٙ اؽٔل -  286

اثٞفِيٞٙ عبك ػجلٙ ٓؾٔل/ثِٔي كُجْبٕ:  ثغٜخ ، أُلف٘ٚ االٍٔبى ُزٖ٘يغ ٖٓ٘غ  

 ، ٌٓزجٚ ػٖ 147731 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػبٓو اؽٔل ّٞه٠ ٖٗو -  287

ػبٓو اؽٔل ّٞه٠ ثِٔي اُووّيٚ:  ثغٜخ  

 رغبهٙ ػٖ 141846 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍب٠ٓ -  288

كثٞه اثٞاُلزٞػ هعت كبكيٚ/ ِٓي ّووف:  ثغٜخ ، ًٜوثبئيٚ اكٝاد ٝرٖ٘يغ  

 رغبهٙ ػٖ 141846 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍب٠ٓ -  289

ؿنائيٚ ٓٞاك ٝرؼجئٚ رغبهٙ ْٝٗبٝٚ فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍبٓيٚ ثِٔي  ّووف:  ثغٜخ ، ًٜوثبئيٚ اكٝاد ٝرٖ٘يغ  

 ػٖ 147758 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هلًٝ ػبٓو اَُيل ٝكو٠ كبٝٔٚ -  290

ػجلاُغٞاك اؽٔل ػبكٍ ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 25 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، اُؾوي٠ٔ االًََٞاه رغبهٙ  

 ٓيهػٚ ػٖ 147768 ثوهْ 25195315 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٘يٖ اثواٛيْ اَُيل اؽٔل -  291

ػ٘يٖ اثواٛيْ اَُيل ٍؼيل ثِٔي اُٜٞاّْ ًلو:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ  

 ٝهّٚ ػٖ 147781 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 21555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ىٛيوٟ ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك ٓؾٔل -  292

ىٛيوٟ ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك اؽٔل/ِٓي ككوٙ:  ثغٜخ ، ٓيٌبٗيٌيٚ ٗغبهٙ  

 ػٖ 147779 ثوهْ 25195311 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُيٗبر٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓٔلٝػ -  293

ػٞاهٙ ٓؾٔٞك ػجلأُ٘ؼْ ػليِٚ ثِٔي اُغليلٙ أُْ٘بٙ:  ثغٜخ ، اهى ٓٚوة  

 رغبهٙ ػٖ 147948 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٓوعبٕ اثواٛيْ كبهٝم ٛبُٚ -  294

ٓؾٔل ػجلاُلزبػ اَُيل ٓؼزي ثِٔي اُؾٞ ثوط - اُلبهٗ اثٖ ُ 77 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٍٔي ٕيل اكٝاد  

 رٖليو ػٖ 147967 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػبٓو كوط أُ٘غ٠ أٍبػيَ -  295

ؽَٖ اثٞاُؼجبً ٓؾٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ٖٓ ػجلاُغٞاك ّبهع 7 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، عِليٚ ٖٓ٘ٞػبد  

 ٓٞؼْ ػٖ 147977 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اَُيل ػ٠ِ هاكذ اؽٔل -  296

ثؾيوٟ اؽٔل ٓؾٔل اثواٛيْ ِٓي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، ًويت ٍ٘لٝرْبد  

 رغبهٙ ػٖ 147819 ثوهْ 25195314 ك٠ هيل ، 2555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٖٗيو ٍؼل اثواٛيْ ػبكٍ اؽٔل -  297

ٖٗيو ٍؼل اثواٛيْ ػبكٍ/ ثِٔي هؾبكٚ اُ٘بؽيٚ كايو:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ ٓٞاك  

 ٝهّٚ ػٖ 147829 ثوهْ 25195317 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼغ٠ٔ ػويج٠ هعت ٍيلٙ -  298

ػٔبهٙ أٍبػيَ ٓؾٔل ػجلاَُالّ/ثِٔي ّجوار٘ب:  ثغٜخ ، اُٞٓيزبٍ  

 رغبهٙ ػٖ 147875 ثوهْ 25195319 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٖٓ٘ٞه ؽبكظ ٓٔلٝػ آ٘يٚ -  299

ػليل٠ اُليٖ ٍيق اثواٛيْ ائٖ ِٓي ٓؾت ٓغ ٍؼيل روبٝغ - اُويليوا ٍٓٞ:  ثغٜخ ، عبٛيٙ ٓالثٌ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثوبُٚ ػٖ 147872 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  فِيَ ػجلاهلل ٍؼيل ػجلاهلل ٍؼيل -  300

ىيل ػجلاُِٞيق ُٞل٠ ٝبٛو/ثِٔي اُٚجبثْٚ:  ثغٜخ ،  

 ػٖ 147886 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍالّ ٓؾٔل عٞكٙ ٓؾٔل عٞكٙ -  301

ٍالّ ٓؾٔل عٞكٙ ثِٔي ٗٞاٟ ًلو:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ٌٓزجٚ ػٖ 147888 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽغبط ٓؾٔل اثواٛيْ عٔبالد -  302

اُْجب٠ٍ ػجلاُـ٠٘ اثواٛيْ ٓؾٔل ثِٔي اثيبه هِيت:  ثغٜخ ، ٝفوكٝاد  

 147951 ثوهْ 25195321 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُٖؼيلٟ أٍبػيَ ؽَٖ اُٖبك٠ ٍبهٙ -  303

ٓؼب٠ُ ػجلاُغِيَ ٓؾٔل ثِٔي عؼلو ًلو:  ثغٜخ ، اؽنيٚ رغبهٙ ػٖ  

 ٝهّٚ ػٖ 147916 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػ٠ِ ػجلاُؾليظ ػ٠ِ ائٖ -  304

اثٞاُؼيّ ػجلاُوٟٞ اثٞاُؼيّ ِٓي ّجواثيَ:  ثغٜخ ، ٍيبهاد ؽلاكٙ  

 ٓوبٝالد ػٖ 147934 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كٝٓٚ ٓؾٔل اّوف ٓؾٔل -  305

كٝٓٚ ٓؾٔل ٓؾٔل اّوف ِٓي ع٘يٝه ْٓ٘بٙ:  ثغٜخ ،  

 رغبهٙ ػٖ 147936 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  هٞهٙ ٓؾٔل ػجلاهلل ًويْ -  306

اُجَٞٞي٠َ ٖٓٞل٠ َٓؼلٙ ِٓي ّجوآٌِ:  ثغٜخ ، ٖٓٞؿبد  

 ػٖ 147947 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُجوٛب٠ٓ ٖٓٞل٠ ٓؾٔٞك آبٍ -  307

اُليٖ فيو ٓز٠ُٞ عٔبٍ ٖٓٞل٠ ِٓي اُجؾوٟ اُغيِ ُ 2 ههْ بهػو - ىكز٠:  ثغٜخ ، أُٞرٍٞيٌالد ُزغبهٙ ٓؼوٗ  

 144155 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  أُٖ٘ٞهٟ اثواٛيْ اَُيل ٓؾٔل اَُيل -  308

 اَُيل ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل ثِٔي ٝٛج٠ ؽبكظ ُ اُؾليل اٌَُٚ ٗبكٟ ٍٞه 6 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ؿيبهٛب ٝهٞغ كهاعبد رغبهٙ ػٖ

 أُٖ٘ٞهٟ

 ػٖ 147956 ثوهْ 25195326 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اثٞؽَيٖ ػجلأُ٘ؼْ ػجلاُؼبٍ ؽَيٖ -  309

ٍبُْ ػضٔبٕ ٓؾٔل ػضٔبٕ ِٓي اُجبة ًال ًلو:  ثغٜخ ، ؽالهٚ ٕبُٕٞ  

 ، ٕيلُيٚ ػٖ 147719 ثوهْ 25195354 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كهٝيِ ٠٘ٓ/ك ٕيلُيٚ -  310

ا٠ُْٗٞ ػجلاُؼييي عٔبٍ ػجلاُؼييي/ثِٔي ٠ّٗٞ- كواط ػيثٚ:  ثغٜخ  

 ػٖ 147729 ثوهْ 25195355 ك٠ هيل ، 25555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك اثواٛيْ اُليٖ ػالء -  311

ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك اثواٛيْ ؽٔٞكٙ ِٓي اُغٞٛوٟ َٓغل ُ  8  ىكز٠:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ ٓٞاك ٝرـِيق رؼجئٚ  

 ٓٞاك رغبهٙ ػٖ 147736 ثوهْ 25195356 ك٠ هيل ، 12555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُـنائيٚ ُِٔٞاك اُوياى -  312

ٍِيْ كَْب اُوياى هٓٚبٕ أُـبٝهٟ اؽٔل ثِٔي:  ثغٜخ ، ؿنائيٚ  

 ػٖ 147741 ثوهْ 25195357 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغوثب٠ٗ ٝاك٠ ٝٚ ٓؾٔل ٛٞيلا -  313

ٝاك٠ ٝٚ ٓؾٔل ؽ٘بٕ ثِٔي ثِْبٟ ًلٞه:  ثغٜخ ، ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ  

 ٍٞثو ػٖ 147785 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ٍبُْ ؽَٖ آيٖ ٓؾٔٞك -  314

فبُل ٓؾٔل ٓؾٔل آيو/ ِٓي االّوف ػٔبهٙ االّوف ّبهع 2 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ٓبهًذ  

 ػٖ 147975 ثوهْ 25195327 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػجلاهلل ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾبٍٖ -  315

اثٞؽلايٚ اُوٞت ؿويت ٓؾٔل/ثِٔي اُٖ٘بهيٚ:  ثغٜخ ، ىهاػيٚ ؽبٕالد ٝؽلظ ٝكوى رغٜيي  

 ػٖ 147852 ثوهْ 25195312 ك٠ هيل ، 51555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ىيبكٙ ثَي٠ٗٞ ؽَٖ كزؾ٠ ٓؾٔل -  316

ىيبكٙ ؽَٖ كزؾ٠ ثَي٠ٗٞ/ثِٔي اُجيٞويٚ اُٞؽلٙ آبّ ثَيٕٞ يُٞيٞ 23 ّبهع 4:  ثغٜخ ، مهٙ ٓلّٚ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 روٞيغ ػٖ 147831 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ؿجبهٙ ك٠ٜٔ ٓؾٔل ٓؾٔل -  317

ٍ٘جَ اؽٔل ٍيل ػجلاُٞٛبة ٗليَٚ ِٓي هؾبكٚ - اُـلوإ ثٔ٘ٞوٚ اُْيـ ػجلأُـ٠٘ ُ 9  -- ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، ىعبط يتٝروً  

 ٓؼوٗ ػٖ 147849 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 555555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  كاٝك ٍِئبٕ كويظ اؽٔل -  318

كاٝك  اثواٛيْ ٍِئبٕ كويظ ثِٔي اُواكه ٖٓ اُٖ٘بػيٚ اُقلٓبد ُ اُييبد ًلو:  ثغٜخ ، ٍيبهاد رغبهٙ  

 ٗغبهٙ ٝهّٚ ػٖ 147852 ثوهْ 25195318 ك٠ هيل ، 5555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ػََ اثواٛيْ ؽبٓل ٠٘ٓ -  319

اُْويق ٓؾٔل اثواٛيْ ٓؾٔل/ِٓي اٍلئٚ:  ثغٜخ ، ٓٞثيِيب  

 فِٜ ػٖ 147875 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 35555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اؽٔل ٖٓٞل٠ اؽٔل ػٞيبد -  320

اُؼجل ػجلاُوبكه ٓؾٔل كزؾ٠/ثِٔي اُلوٍزن:  ثغٜخ ، اُجبهك ػ٠ِ ثٞيبد ٝرؼجئٚ  

 ثوبُٚ ػٖ 147959 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 55555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُلويوٟ ٓؾٔل ػجلاُقبُن هٙب -  321

ه٘ليَ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل ثِٔي هّلٟ ّبهع ٓغ هيبٗ ّبهع 82 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ،  

 ػٖ 147913 ثوهْ 25195324 ك٠ هيل ، 35555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُق٠ُٞ اثواٛيْ ػجلاُؼب٠ٝ ٓؾٔل -  322

 ْٛبّ ٜٓ٘ل ثِٔي أُزًَٞ روبٝغ يٍٞق ثٖ اُؾغبط ّبهع 16 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، هيبٙيٚ ٝاعٜيٙ هيبٙيٚ ٓالثٌ ٝرٞهيلاد رغبهٙ

اؽٔل اثٞأٌُبهّ  

 ٖٓ٘غ ػٖ 147931 ثوهْ 25195325 ك٠ هيل ، 155555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  ًْي ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٓغلٟ -  323

اُوب٠ٙ اثواٛيْ كإاك اؽٔل ثِٔي اثٞىٛوٙ ٖٓ ؽغبة اُليٖ ػ٠ِ ُ 1 ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، َٓبٓيو ٝرٖ٘يغ ٓؼبكٕ رٌْيَ  

 ًزت رغبهٙ ػٖ 147754 ثوهْ 25195353 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُغقٞ كوط ّٞه٠ ُٝيل -  324

اَُيل اؽٔل هٓٚبٕ هٙب ِٓي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ:  ثغٜخ ، ٌٓزجيٚ ٝاكٝاد  -- 

 ٝهّٚ ػٖ 148556 ثوهْ 25195331 ك٠ هيل ، 15555.555  ، ٓبُٚ هأً ، كوك ربعو ،  اُؼوث٠ ؽَت اَُؼلٟ ٓؾٔل -  325

اُِْج٠ ؽَٖ ٓؾٔل/ ثِٔي ككوٙ:  ثغٜخ ، ٗغبهٙ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّوًبد هيٞك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٓب ػلا كئب اُـيو ُلٟ ٝرٖ٘يؼٜب ٝاالؿنيٚ اُزغٔيَ َٓزؾٚواد ٝرٞىيغ رغبهٙ  ،  ّوًخ   ّٝويٌٜب ّواهٙ ٓؾٔل هٙب -  1

 ٝرٞىيغ رغبهٙ ػٖ ، 147887 ثوهْ 25195325 ك٠ ،هيلد 19555.555   ٓبُٜب ،هأً   اٗٞاػٜب ثٌبكٚ ثبالكٝيٚ يقزٔ

 ُ 35 ههْ ػوبه صبٕ ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، اٗٞاػٜب ثٌبكٚ ثبالكٝيٚ يقزٔ ٓب ػلا كئب اُـيو ُلٟ ٝرٖ٘يؼٜب ٝاالؿنيٚ اُزغٔيَ َٓزؾٚواد

ٍالٓٚ اؽٔل ٓؾٔل كػبء ثِٔي اٌُٞهٗيِ ٖٓ -ثو ٓغلٟ  

 ُٔٞاك ٝاُزٞهيلاد اُزغبهيٚ ٝاُزًٞيالد أُزٌبِٓٚ اُؼٔٞٓيٚ أُوبٝالد  ،  ّوًخ   ّٝويٌٚ ٓوػ٠ ػجلاُؼب٠ٝ ّؼجبٕ اثواٛيْ -  2

 ٝاُزًٞيالد أُزٌبِٓٚ اُؼٔٞٓيٚ أُوبٝالد ػٖ ، 147723 ثوهْ 25195354 ك٠ ،هيلد 155555.555   ٓبُٜب ،هأً   اُج٘بء

اُلؾَ اَُيل عٔبٍ/  ثِٔي ّوّبثٚ:  ثغٜخ ، اُج٘بء ُٔٞاك ٝاُزٞهيلاد اُزغبهيٚ  

 ،هيلد 2555555.555   ٓبُٜب ،هأً  أُزٌبِٓٚ أُوبٝالد  ،  ّوًخ   ّٝويٌٚ ػجلاُؼييي اَُؼيل ػجلأُٖ٘ق ػجلأُٖ٘ق -  3

 اَُيل ػجلاُوا٠ٙ/ثِٔي اُغيِ ّبهع اُؼبٕٔٚ ثوط ٝ٘ٞب:  ثغٜخ ، أُزٌبِٓٚ أُوبٝالد ػٖ ، 147921 ثوهْ 25195324 ك٠

ػجلاُؼييي ػ٠ِ  

   ٓبُٜب ،هأً  اُؼوثيٚ ٖٓو عٜٔٞهيٚ كافَ اُجٚبئغ ٝرٕٞيَ ٝٗوَ ّؾٖ فلٓبد  ،  ّوًخ   ّٝوًبٙ ٓو٠ٍ ٔبهػ -  4

 اُؼوثيٚ ٖٓو عٜٔٞهيٚ كافَ اُجٚبئغ ٝرٕٞيَ ٝٗوَ ّؾٖ فلٓبد ػٖ ، 147965 ثوهْ 25195327 ك٠ ،هيلد 15555.555

اُْبثٞهٟ ٓؾٔل ٓؾٔل ِٓي اُْٞهثغ٠ ػيثٚ:  ثغٜخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

أكواك اُزغبهٟ اَُغَ رؼليالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اُْٞت - أُؾٞ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   99737:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ٙجيغ اؽٔل اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل   - 1

ُِٞكبٙ 87565 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ   

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   97532:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ػجلاُلايْ ػجلاُواىم ػٞاٝق   - 2

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87561 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ   

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   143357:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ٓؾٔٞك ػجلاُؼييي ٍؼيل ٛلٟ   - 3

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87563 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   137178:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اثواٛيْ ػي٠َ ؽبٓل ػجلاُٞٛبة   - 4

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87565 ثوهْ ُويلا ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   94188:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اثٞهٓبٕ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل   - 5

ُِٞكبٙ 87564 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195354 ربهيـ ٝك٠ ،   135373:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اثٍٞؼلٙ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ ٕجبػ   - 6

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٜب 87569 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195354 ربهيـ ٝك٠ ،   143878:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ػغيَ ػجلاُؾليظ ٓؾٔل ػٔوٝ   - 7

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87567 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 رْ   25195354 ربهيـ ٝك٠ ،   145475:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اُؾَ٘يٖ ٓؾٔل ٓؾٔل اُؾَ٘يٖ ِٝؼذ صوٝد   - 8

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87566 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195354 ربهيـ ٝك٠ ،   137579:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  أَُِٔب٠ٗ هٓٚبٕ هعت ائبٕ   - 9

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٜب 87568 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195355 ربهيـ ٝك٠ ،   145482:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ؽَيٖ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٖٓٞل٠   - 10

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87575 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   145471:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ّؼجبٕ ٓؾٔل ّؼجبٕ ػبكٍ   - 11

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87576 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ   

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   137515:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ثواىإ ٓؾٔل هٓٚبٕ االٗبٟٝ   - 12

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87585 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   137515:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اؽٔل ٓؾٔل هٓٚبٕ االٗبٟٝ   - 13

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87585 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   143976:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ٌّٔ اثواٛيْ اَُيل ػبْٕ   - 14

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87581 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   145331:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  أُزيذ عالٍ ٓؾٔل ػٔوٝ   - 15

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87579 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ   

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   145171:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل ػ٠ِ   - 16

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87575 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   145472:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اُ٘غبه ػجلاُؾٔيل ٓؾٔٞك ػجلاُؾٔيل   - 17

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87576 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   114315:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  أُِٞا٠ٗ ػجلاُجليغ اّوف   - 18

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87578 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ   

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   145541:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ٓؼب٠ُ ٖٓٞل٠ ػ٠ِ ٗؼٔبٕ ػ٠ِ   - 19

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87573 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195357 ربهيـ ٝك٠ ،   136945:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  هثيغ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٓؾٔل   - 20

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87583 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ   

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195357 ربهيـ ٝك٠ ،   125144:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  فِيَ اؽٔل اؽٔل ٍؼيل اّوف   - 21

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87585 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195357 ربهيـ ٝك٠ ،   85959:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  عياه هاؿت ًٔبٍ ٕالػ   - 22

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87584 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  

 رْ   25195357 ربهيـ ٝك٠ ،   144736:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اَُيبهاد ؿيبه هٞغ ُزغبهٙ اُغ٘لٟ ػبْٕ   - 23
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ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٜب 87157 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195327 ربهيـ ٝك٠ ،   87298:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  فِيلٚ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط   - 90

اُزغبهٙ الػزياُٚ 87154 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ   

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195327 ربهيـ ٝك٠ ،   122234:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  اُؼٚب٠ٓ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٓؾٔل   - 91

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87155 ثوهْ ٓؾٞاُويل رْ  اَُغَ  

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195327 ربهيـ ٝك٠ ،   122234:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ُِوؽالد اُؼٚب٠ٓ ٌٓزت   - 92

ٜٗبئيب اُزغبهٙ الػزياُٚ 87155 ثوهْ ٓؾٞاُويل رْ   

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195328 ربهيـ ٝك٠ ،   94453:  ثوهْ هيلٙ ٍجن  ،  كوك ربعو  ،  ٓؼوٝف ٓؾٔٞك ٓز٠ُٞ ػجلأُ٘ؼْ   - 93
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   ــــــــــــــــــــــ  

أُبٍ هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هأً رؼليَ رْ  25195353 ، ربهيـ ٝكي  135692 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  كيْبه ٓؾٔل ػجلاُؼييي ػ٠ِ ػجلاُؼييي -  1

ع٘يٚ  2555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195353 ، ربهيـ ٝكي  143424 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُِٜ ٝٚ ٛبكٟ اثواٛيْ -  2

ع٘يٚ  21555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195353 ، ربهيـ ٝكي  83526 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ػي٠َ اثواٛيْ ػجلاُؼب٠ٝ ػجلاُؼب٠ٝ -  3

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195353 ، ربهيـ ٝكي  158455 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أٍبػيَ ى٠ً ػجلاُوؽٖٔ -  4

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195353 ، ربهيـ كيٝ  133992 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُوٜٞع٠ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔل -  5

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195353 ، ربهيـ ٝكي  144255 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُؼٞا٠ٗ ػجلاُلزبػ ٍٔيو ٍؾو -  6

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195354 ، ربهيـ ٝكي  144965 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ّوف ػجلاُلزبػ ؿويت ػجلاُلزبػ -  7

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195354 ، ربهيـ ٝكي  145654 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ثالٍ رٞكين اثواٛيْ صواء -  8

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195354 ، ربهيـ ٝكي  138362 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  كِٞ اؽٔل ٓؾٔل ػيٙ -  9

ع٘يٚ  49555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195354 ، ربهيـ ٝكي  156944 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُزٞبٟٝ اثٞاُيييل ٓؾٔل ؽ٘بٕ -  10

ع٘يٚ  35555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 هأً رؼليَ رْ  25195354 ، ربهيـ ٝكي  135775 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُؾٚوٟ ػجلاُلزبػ ػجلاهلل ػجلأُٖل -  11

ع٘يٚ  15555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195354 ، ربهيـ ٝكي  138358 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٍالّ ٓؾٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ -  12

ع٘يٚ  35555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195355 ، ربهيـ ٝكي  137157 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ػبٓو اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔل -  13

ع٘يٚ  21555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195355 ، ربهيـ ٝكي  144215 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  َٓؼٞك ٓو٠ٍ اَُيل ٓغلٟ اؽٔل -  14

ع٘يٚ  45555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195355 ، ربهيـ ٝكي  143965 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ثَي٠ٗٞ ى٠ً ٍؼيل ٖٓٞل٠ -  15

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 هأً رؼليَ رْ  25195355 ، ربهيـ ٝكي  147554 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُجَٜ٘بٟٝ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ -  16

ع٘يٚ  25555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195356 ، ربهيـ ٝكي  147513 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ؽْبك ؽْبك اٍبٓٚ ٓؾٔل -  17

ع٘يٚ  25555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195356 ، ربهيـ ٝكي  145271 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  عٞكٙ اهلل كوط عوعٌ ػلبف -  18

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195357 ، ربهيـ ٝكي  143385 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٗٞكَ ػجلاَُالّ ٖٓٞل٠ ائٖ -  19

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195357 ، ربهيـ ٝكي  147725 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  يؾي٠ ٓؾٔٞك ٍؼيل يؾي٠ -  20

ع٘يٚ  15555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195357 ، ربهيـ ٝكي  114293 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُقْٖ ػجلاُـلبه رواك اُليٖ ػٔبك -  21

ع٘يٚ  5555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195315 ، ربهيـ ٝكي  138587 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اثٞػبٓو ٓؾٔل ػبكٍ ُٝيل -  22

ع٘يٚ  1555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195315 ، ربهيـ ٝكي  147139 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أٍبػيَ ػجلأُوٖٞك اَُيل ٓؾٔل -  23

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195315 ، ربهيـ ٝكي  152415 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُْويق اثواٛيْ كوط ٕجؾ٠ -  24

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  147453 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اَُي٠َ اُؼية ٓؾٔل كزؾ٠ يبٍو -  25

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  144258 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُْيـ ػجلاُوبكه ػيد ٓؾٔل -  26

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  155729 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  هبٍْ اؽٔل اؽٔل ٖٓٞل٠ -  27

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  141499 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٙجِ فِيلٚ ٓؾٔل اَُيل اّوف -  28

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ ٍأُب هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  116231 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٓؾٔل ؿبىٟ ٓؾٔل ائبٕ -  29

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  128315 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُؼبيلٟ اؽٔل اَُيل ٍٔيو -  30

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  141457 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اثٞاُؼال اَُيل كزؾ٠ ّئبء -  31

ع٘يٚ  7555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  136259 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أٍبػيَ كوؿ٠ِ اثواٛيْ ػالء -  32

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  141571 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُٖٜوعزبٟٝ يٍٞق ػ٠ِ اَُيل ُٝيل -  33

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195311 ، ربهيـ ٝكي  155589 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اَُ٘جبٟٝ هعت اؽٔل ٓؾٔل ًوئٚ -  34

ع٘يٚ  15555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195312 ، ربهيـ ٝكي  147369 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ؿويت ػ٠ِ ٓؾٔل ػ٠ِ -  35

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195312 ، ربهيـ ٝكي  126684 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ىاٛو ػجلاُؾٔيل ٕجؾ٠ هٙب -  36

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195312 ، ربهيـ ٝكي  147375 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُْْ٘ٞهٟ أٍبػيَ َٓؼل ائبٕ -  37

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195313 ، ربهيـ ٝكي  145964 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ا٠ٌُٓٞ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل ٍؼيل -  38

ع٘يٚ  151555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195313 ، ربهيـ ٝكي  141845 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أَُبؽ٠ اُوٞت ػٞيٚ ٓؾٔل -  39

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195313 ، ربهيـ ٝكي  94156 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٝاُغالُ ٌُِ٘بكٚ اُؼيٙ ػبكٍ -  40

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195313 ، ربهيـ ٝكي  94156 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُؼيٙ ٍ٘ل اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ -  41

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195313 ، ربهيـ ٝكي  94156 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٍ٘ل اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ -  42

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195313 ، ربهيـ ٝكي  129546 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٓيقبئيَ ُجيت ٓيْيَ عٞهط -  43

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195314 ، ربهيـ ٝكي  147421 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ىيبكٙ ٍيلاؽٔل ًبَٓ ٍيلاؽٔل -  44

ٚع٘ي  49555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195314 ، ربهيـ ٝكي  93566 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُؼواه٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓؾٔل -  45

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195317 ، ربهيـ ٝكي  143966 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أُواًج٠ ٓؾٔٞك ٍيل ٓؾٔٞك ثبٍْ -  46

ع٘يٚ  35555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195317 ، ربهيـ ٝكي  146239 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل ٓؾٔل يبٍو -  47

ع٘يٚ  15555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 هأً رؼليَ رْ  25195317 ، ربهيـ ٝكي  141882 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أُوا٠ٍ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ٛبُٚ -  48

ع٘يٚ  49555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195318 ، ربهيـ ٝكي  124463 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ػٔوإ ػجلأُٖل ػبْٕ -  49

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195318 ، ربهيـ ٝكي  147455 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ؿواثٚ اؽٔل ٓؾٔل ػبكٍ اؽٔل -  50

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195318 ، ربهيـ ٝكي  111872 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اثٞأُغل ٍالٓٚ ػجلاُؾٌيْ ٍؾو -  51

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هأً رؼليَ رْ  25195319 ، ربهيـ ٝكي  125894 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٖٓ٘ٞه كوط ػ٠ِ ٖٓ٘ٞه هٓٚبٕ -  52

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   

 هأً رؼليَ رْ  25195319 ، ربهيـ ٝكي  146929 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُواػ٠ اؽٔل اؽٔل ػجلاُ٘بٕو ػجلاُؾٔيل -  53

ع٘يٚ  555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   واُزأّي ٕٝق،  أُبٍ   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195319 ، ربهيـ ٝكي  122827 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  هٓٚبٕ ػجلاُؼبٍ ؿٔوٟ هلهٟ -  54

ع٘يٚ  12555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195319 ، ربهيـ ٝكي  145614 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اثٞاُقيو ٓؾٔل ػ٠ِ اُٞبٛوٙ -  55

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195319 ، ربهيـ ٝكي  128796 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  كبيلٙ ؽٔلٟ -  56

ع٘يٚ  15555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  98475 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٓيقبئيَ ُجيت كٞىٟ ٗبع٠ -  57

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 هأً رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  133821 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اَُيل اثواٛيْ ػ٠ِ ػجلاَُزبه ٝبهم -  58

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  144639 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اَُِي هٓٚبٕ ؽٔلٟ ّويق -  59

ع٘يٚ  125555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  144752 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُ٘ليبٟٝ أٍبػيَ اؽٔل ٍٔبػ -  60

ع٘يٚ  25555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195321 ، ربهيـ ٝكي  128315 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُؼبيلٟ اؽٔل اَُيل ٍٔيو -  61

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195321 ، ربهيـ ٝكي  144542 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ػجلاُغٞاك ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ -  62

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195324 ، ربهيـ ٝكي  125858 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ؿواة ػجلاُزٞاة ٓز٠ُٞ ٓبٛو -  63

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  133823 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ِّزٞد ػجلاُوٟٞ آيٖ ٓوكذ -  64

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  147859 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُليٖ ىيٖ اثٞأُؼب٠ٝ ٓؾٔل اثواٛيْ ائبٕ -  65

ع٘يٚ  25555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  146516 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أُؾٍٔٞ ُقلٓبد اُٞجبؿ -  66

ع٘يٚ  25555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195325 ، ربهيـ ٝكي  146537 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  عٔؼٚ اؽٔل كزؾ٠ اَُيل -  67

ع٘يٚ  25555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 هأً رؼليَ رْ  25195326 ، ربهيـ ٝكي  147935 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  كهٝيِ ػجلاُوبكه اُيؿج٠ ٓؾٔل ثَبّ -  68

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195326 ، ربهيـ ٝكي  117253 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ؽ٘يٖ اُْؾبد عوعٌ ٍٔبػ -  69

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195326 ، ربهيـ ٝكي  151423 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ػالّ ػٞاك ٖٓٞل٠ كقوٟ -  70

ع٘يٚ  25555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195327 ، ربهيـ ٝكي  129446 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ّبٛيٖ ٓؾٔل ػجلأُؼي اَُيل فبُل -  71

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    

:  اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195327 ، ربهيـ ٝكي  84295 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ؽِيْ ّ٘ٞكٙ ؽِيْ -  72

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ    

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195327 ، ربهيـ ٝكي  147956 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ِٕيت ّؾبرٚ اثواٛيْ ٓويْ -  73

ع٘يٚ  5555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195327 ، ربهيـ ٝكي  128231 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٓؾٔل ػجلاٌُْٞه ػٞيٚ ٍٞىإ -  74

ع٘يٚ  51555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195327 ، ربهيـ ٝكي  135845 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  اُٖبٟٝ ػبٓو هيبٗ اؽٔل -  75

ع٘يٚ  4555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   يواُزأّ ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195327 ، ربهيـ ٝكي  139172 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٕالػ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٍؾو -  76

ع٘يٚ  55555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195327 ، ربهيـ ٝكي  147839 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  االىٛوٟ ٛالٍ ػجلأُغيل ؽجيت -  77

ع٘يٚ  255555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195328 ، ربهيـ ٝكي  138956 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  أُِٞا٠ٗ ٍؼل ٝبهم ٓؾٔٞك -  78

ع٘يٚ  1555555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195328 ، ربهيـ ٝكي  94766 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل اؽٔل -  79

ع٘يٚ  21555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو   

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195328 ، ربهيـ ٝكي  144715 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ٝبيَ ٓؾٔل ٓؾٔل اثواٛيْ ػٞاٝق -  80

ع٘يٚ  19555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    

 أُبٍ هأً رؼليَ رْ  25195331 ، ربهيـ ٝكي  147772 ثوهْ هيلٙ ٍجن ،، كوك ربعو  ِّجبيٚ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٛبّْ ائبٕ -  81

ع٘يٚ  15555.555، ٓبُٚ هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،    

   ــــــــــــــــــــــ  

   اُؼ٘ٞإ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ ْر 25195353 ربهيـ ٝكي 135734    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٞٞف٠ ػجلاهلل ػجلاُؼييي اّوف -  1

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ( اُْبٕ ٕبؽت) اُٞٞف٠ ػجلاهلل ػجلاُؼييي اّوف/  ثِٔي  ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147326    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ػجلاهلل هٓٚبٕ اٍبٓٚ -  2

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ ؽغبط ؽَيٖ ػجلاهلل هٓٚبٕ/ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147757    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٍٞق ػٞٗ يٍٞق ٓؾٔل -  3

يٍٞق ػٞٗ يٍٞق ػٞٗ/ثِٔي اُؼبيْٚ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147695    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ػجلاُ٘بٕق عٔبٍ ٓؾٔل -  4

هبٍْ ػجلاهلل ػجلاُٞٛبة ٛلٟ/ثِٔي اُج٘لهٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147694    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كيْٚ اَُيل اثواٛيْ يبٍو -  5

اُقْٖ اثواٛيْ اثواٛيْ ٍؼبك ِٓي ٍ٘جبٛ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147715    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ ؽبكظ ػجلأُغيل يٍٞق يَوٟ -  6

أُولّ ػجلاُؼييي ػبٝق آي٘ٚ ثِٔي يُٞيٞ 23 ّبهع ٖٓ اُلُزب ّبهع ثَيٕٞ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147751    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓٞبٝع اؽٔل ػجلهثٚ ؽَيٖ -  7

ٓٞبٝع اؽٔل ػجلهثٚ اؽٔل/ِٓي اُجؾو ّبهع اُلُغٕٔٞ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147755    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ػ٠ِ ػجلاُؼظيْ ّؼجبٕ ػجلاُؼظيْ -  8

ؽغبط ػ٠ِ ػجلاُؼظيْ ّؼجبٕ ِٓي اثيظ ،:   واُـزأّي ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147697    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُي٠ٜ ػجلاُوبكه ػجلاُـ٠٘ ػ٠ِ ٛبُٚ -  9

هواه ٖٓٞل٠ ؽَٖ ِٓي َٓؼٞك ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147754    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغقٞ كوط ّٞه٠ ُٝيل -  10

اَُيل اؽٔل هٓٚبٕ هٙب ِٓي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147755    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؾَ٘يٖ كوؽبد ػجلاُ٘بٕو ّئبء -  11

هٓٚبٕ اؽٔل ٍؼيل يبٍو/ثِٔي ٓييل ٝٞؿ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147699    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؾج٠ٗٞ كوط ٓؾٔٞك ؽَٖ ٓؾٔل -  12

اُؾج٠ٗٞ كوط ٓؾٔٞك ؽَٖ/ ثِٔي ػجلاُٞٛبة ٓؾٔل ّبهع اُييبد ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147753    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞٛيجٚ يٍٞق ٓؾوًٝ هٓٚبٕ اثواٛيْ -  13

اًُٞيَ ػَي٠ هٙب ٓؾٔل/ثِٔي اَُِقبٗٚ ٝبُت اث٠ ػ٠ِ ّبهع ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 133992    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوٜٞع٠ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔل -  14

أُوّؾٚ ػل٠ُ ًبكزويب ثغٞاه أُْ٘بٟٝ آبّ ه٘ليَ ُ 5 ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو  -- 

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147696    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل -  15

رٔبّ ؽ٘ل٠/ثِٔي ػليل٠ ؽَٖ ّبهع ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147698    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٞكٙ اثواٛيْ ٕجؾ٠ ٓؾٔل -  16

كٞكٙ ٓؾٔل اثواٛيْ ٕجؾ٠/ِٓي االصو كهة ٖٓ اُلالُٚ كهة ّبهع ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147758    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞهٓبٕ اؽٔل ٓؾٔل ايٜبة -  17

ؽَٖ اثواٛيْ ػجلاُقبُن ٝآبٍ اثٞهٓبٕ اؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ٝهيْ  ُٝيل ِٓي كْٓيذ ً٘يَٚ ،:   اُـزأّيو  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147759    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ٍيل اثواٛيْ ٓؾٔٞك اٍالّ -  18

اُلٍٞه٠ اَُيل كبٝٔٚ/ ثِٔي اٌٍ٘لهيٚ كٝهإ ٓبُي اثٖ ّبهع 4 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147711    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ٓؾٔل ى٠ً رٞكين -  19

كوط ٓؾٔل ى٠ً ٕالػ/ ثِٔي اُٞؽِ كٜٓ٘ٞه ،:   اُـزأّيو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147693    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕٞاه ػجلاُغبثو ػجلاُؼييي اؽٔل -  20

ٕٞاه ػجلاُغبثو ػجلاُؼييي ِٓي ٍ٘لثَٜ - ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147756    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٞجبؿ ػجلاُؾٔيل ؽجيت ػجلاُوؽٖٔ -  21

اُٞجبؿ ػجلاُؾٔيل ؽجيت ػجلاُوؽٖٔ/ثِٔي ٍ٘لثَٜ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 147752    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُ٘ٞبٟٝ ٓؾٔٞك ػجلأُوٖٞك اؽٔل -  22

ػجلأُوٖٞك ٓؾٔٞك ػجلأُوٖٞك/ثِٔي ىكز٠- أُؾِٚ ٓٞهق ثغٞاه ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147724    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞفِيٞٙ ػجلٙ عبك ػجلٙ اؽٔل -  23

اثٞفِيٞٙ عبك ػجلٙ ٓؾٔل/ثِٔي كُجْبٕ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147714    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّيؾٚ ٖٓٞل٠ ػجلاُؼظيْ ٓؾٔل عٔبٍ -  24

ّيؾٚ ٖٓٞل٠ ػجلاُؼظيْ ٓؾٔل عٔبٍ) اُْبٕ ٕبؽت ِٓي رٞبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  ) 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147713    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼْوٟ ػجلاُٜبكٟ ٗؼيْ ٓؾَٖ -  25

اُؼلٟٝ ػجلاُغيل ٕٝبيب/ثِٔي اُغٔييٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147719    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كهٝيِ ٠٘ٓ/ك ٕيلُيٚ -  26

ا٠ُْٗٞ ػجلاُؼييي عٔبٍ ػجلاُؼييي/ثِٔي ٠ّٗٞ- كواط ػيثٚ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147722    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل اَُيل هكبػ٠ ٍيل -  27

ِّج٠ ٓؾٔل ٍؼل ثِٔي فوٍيذ ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147712    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ػجلاُـلبه هّلٟ ػلبف -  28

ِّج٠ اثواٛيْ هعبء ِٓي اٌُٜوثبء ّوًٚ آبّ ِّج٠ اثواٛيْ هعبء ّبهع 8 ههْ ػوبه ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 142541    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل هعت كٜيْ ُي٠ِ -  29

ٓغٞك ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل ثِٔي اُوعليٚ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147716    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕبُؾٚ ػجلاُؼظيْ اؽٔل ٓغلٟ -  30

اُ٘ٔو اثواٛيْ آيٖ ٗجيَ/ِٓي اُجبة ًال ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147721    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يبهٞد ٓؾٔل ٕجؾ٠ ٓؾٔل -  31

هٙٞإ ٓؾٔٞك ؽَيٖ فبُل ِٓي ٓواك اَُِٞبٕ ٓغ االّواف ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 141922    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؾجٞة ٝعوُ االػالف ُزغبهٙ كٞكٙ -  32

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ كٞكٙ ػ٠ِ اَُيل أُو٠ٍ ٝاؽٔل ٝاثواٛيْ ػٞيٚ ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 141922    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، االػالف ُزغبهٙ كٞكٙ -  33

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ كٞكٙ ػ٠ِ اَُيل أُو٠ٍ ٝاؽٔل ٝاثواٛيْ ػٞيٚ ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 135775    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؾٚوٟ ػجلاُلزبػ ػجلاهلل ػجلأُٖل -  34

عؼلو ًلو - اُؾٚوٟ اُلزبػ ػجل ػجلاهلل ػجلأُٖل ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147715    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلٍٞه٠ ؽَٖ يٍٞق ٖٓٞل٠ ٍبٓؼ -  35

ػٞيٚ ػ٠ِ ٓغبٛل عٞكٙ ثِٔي علٙ ُ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147725    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ ؽَٖ أٍبػيَ ٓؾٔل ٓؾٔل -  36

ٍالّ عجو هاكذ ِٓي ّجوآٌِ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147717    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ه٘ليَ ٓؾٔٞك اَُيل ٓؾٔل ؿبكٙ -  37

اُغبهؽ٠ ٓؾٔل ػ٠ِ هعت ٓٔلٝػ ِٓي ػليل٠ ؽَٖ ُ 6 ههْ ػوبه ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195354 ربهيـ ٝكي 147718    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجوثوٟ اَُيل ػجلاُؾٔيل ٓ٘بع -  38

اُجوثوٟ اَُيل ػجلاُؾٔيل ؽَبّ ِٓي اَُ٘ٞٚ ٓوًي - اُ٘ؾبٍ ٍبُْ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195355 ربهيـ ٝكي 147725    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يؾي٠ ٓؾٔٞك ٍؼيل يؾي٠ -  39

يؾي٠ أٍبػيَ ٓؾٔٞك اؽٔل ثِٔي ؽْبك ًلو ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195355 ربهيـ ٝكي 147727    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْويق ٖٓٞل٠ اثواٛيْ اَُيل ائبٕ -  40

ثله ػجلأُ٘ؼْ ٓؾٔل/ثِٔي اثٞىٛوٙ اُْٜيل اُٞكب َٓغل ّبهع 4 ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195355 ربهيـ ٝكي 147735    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أٍبػيَ ػجلأُ٘ؼْ ٍب٠ٓ ٓؾٔل -  41

ُيِٚ اثٞ اُـ٠٘ ػجل اؽٔل ُٝيل ِٓي االٍزبك ٓ٘ٞوٚ - ّٞثو ٝوين اٍٝ -ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195355 ربهيـ ٝكي 147726    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖيل٠ ػجلاُؾٔيل كزٞػ عالٍ -  42

أُٜلٟ ػ٠ِ ٓؾٔل ػوكٚ ٓؾٔل ػوكٚ ثِٔي اُغيِ ّبهع ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195355 ربهيـ ٝكي 147729    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك اثواٛيْ اُليٖ ػالء -  43

ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك اثواٛيْ ؽٔٞكٙ ِٓي اُغٞٛوٟ َٓغل ُ  8  ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195355 ربهيـ ٝكي 143965    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثَي٠ٗٞ ى٠ً ٍؼيل ٖٓٞل٠ -  44

اُؼٞبه اثواٛيْ ػجلاُجليغ ٓؾٔل ِٓي ٝ٘ٞب - اٌُٜوثبئ٠ اَُيل ُ ٓغ اٌُبٝرِ ٖٓ٘غ ُ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195355 ربهيـ ٝكي 147728    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٔو٠ٍٝ ػجلاهلل اؽٔل ٓؾٔل -  45

اُؼٔو٠ٍٝ اؽٔل ػجلاهلل اؽٔل/ ثِٔي ٍِئبٕ ْٓ٘بٙ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 147735    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغ٘لٟ ٝٚ هاؿت ؽَيٖ -  46

آيٖ ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ ثِٔي ٍؼيل ُ 76 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 134796    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؼوٝف ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔٞك كزؾ٠ -  47

ػجلأُغيل اهلل ػٞب ٍ٘يٚ/ ِٓي اُوٚبثٚ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 144255    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٞا٠ٗ ػجلاُلزبػ ٍٔيو ٍؾو -  48

عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ ْٝٗبٝٚ ع٘يلٟ ٓؾٔل ٛب٠ٗ ِٓي اُو٘ٞوٙ ُ 2 افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   يواُـزأّ ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 135138    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٞبّٚ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ -  49

ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ يبٍو ِٓي ٝ٘ٞب ٓوًي ٍجوثبٟ ثبُؼ٘ٞإ أٍ٘ذ رغبهٙ/  ْٝٗبٝٚ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 135138    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٞبّٚ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ -  50

ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ يبٍو ِٓي ٍجوثبٟ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 135138    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٞبّٚ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ -  51

ؿبى َٝٓزٞكع ثزوُٝيٚ ٓٞاك رٞىيغ ْٝٗبٝٚ ثٌِٔٚ ٍجوثبٟ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 147734    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖـيو ٓؾٔل رٞكين ٍب٠ٓ اؽٔل -  52

أُؾالٟٝ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ثِٔي صبثذ ثٖ ؽَبٕ ُ 15 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 147611    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘جواٟٝ كوط ٓؾٔٞك ػجلاُ٘بٕو -  53

اُجِل ثبَُ٘ٞٚ اُ٘جواٟٝ كوط ٓؾٔٞك ػجلاُ٘بٕو/ ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 147731    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػبٓو اؽٔل ّٞه٠ ٖٗو -  54

ػبٓو اؽٔل ّٞه٠ ثِٔي اُووّيٚ ،:   اُـزأّيو   

،  ٘ٞإاُؼ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 144255    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٞا٠ٗ ػجلاُلزبػ ٍٔيو ٍؾو -  55

ع٘يلٟ ٓؾٔل ٛب٠ٗ ثِٔي اُجؾو ٖٓ اُو٘ٞوٙ ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 144255    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٞا٠ٗ ػجلاُلزبػ ٍٔيو ٍؾو -  56

ٓلبريؼ إالػ ػَٔ ْٝٗبٝٚ ع٘يلٟ ٓؾٔل ٛب٠ٗ ثِٔي اُجؾو ٖٓ اُو٘ٞوٙ ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 147733    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٌو اُجي٠ِ ثي٠ِ ػجلاُؼبٍ -  57

اَُيل ٓؾٔل ٛبّْ اّ/ ِٓي ثوٓب ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 147732    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْ٘ي٠ٞ ٓؾٔٞك اؽٔل ٍٔيو ٓؾٔل -  58

ىؿٍِٞ اؽٔل ػجلأُغيل اؽٔل ثِٔي اُوب٠ٙ اؽٔل أَُزْبه ُ ٖٓ ّ 15 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 147736    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـنائيٚ ُِٔٞاك اُوياى -  59

ٍِيْ كَْب اُوياى هٓٚبٕ أُـبٝهٟ اؽٔل ثِٔي ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147752    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٛغوً ؽَٖ ٓؾٔل عٔبٍ ٕجؾ٠ -  60

ثب٠ّ آيٖ ٖٓٞل٠ ِٓي ٗٞاٟ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147738    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ػجلاُوٟٞ يؾ٠ ٓؾٔل -  61

اثّٞجبٗٚ عٔؼٚ ؽَٖ كٍٞه٠ ٓ٘بٍ ِٓي يؾ٠ ػيثٚ ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147748    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓز٠ُٞ ػٞٗ ػجلاُواىم ٓؾٔل اثواٛيْ -  62

ٓز٠ُٞ ػٞٗ ػجلاُواىم ٓؾٔل اثواٛيْ ِٓي اَُ٘ٞٚ ٓوًي رٞبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147741    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغوثب٠ٗ ٝاك٠ ٝٚ ٓؾٔل ٛٞيلا -  63

ٝاك٠ ٝٚ ٓؾٔل ؽ٘بٕ ثِٔي ثِْبٟ ًلٞه ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147744    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ًويْ ٓو٠ٍ ػجلاُوؽٖٔ ؿٔوٟ ائبٕ -  64

ًويْ ٓو٠ٍ ػجلاُوؽٖٔ ؿٔوٟ ائبٕ/   اُْبٕ ٕبؽجٚ ِٓي اُؼية رلٜ٘ب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 141846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍب٠ٓ -  65

كثٞه اثٞاُلزٞػ هعت كبكيٚ/ ِٓي ّووف ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 141846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍب٠ٓ -  66

ؿنائيٚ ٓٞاك ٝرؼجئٚ رغبهٙ ْٝٗبٝٚ فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍبٓيٚ ثِٔي  ّووف ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147749    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيلإ ٓؾٔل ػ٠ِ ػجلاُقبُن ٓؾٔل -  67

اُـ٘بّ أٍبػيَ ٓؾٔٞك ؽَبّ ثِٔي ًزبٓٚ رجغ هارت ػيثٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147745    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٌّو ٛ٘لاٟٝ ٓؾٔٞك ٖٓٞل٠ -  68

كٞكٙ ٓؾٔٞك ٍؼيل اؽٔل ثِٔي ع٘يٝه ْٓ٘بٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147751    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ ٖٗو ٓؾٔل -  69

ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ ٖٗو ِٓي ػْوٙ ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147737    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاالْٗبءاد ُِٔوبٝالد ػٔبهٙ -  70

ػٔبهٙ عبك اؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ثِٔي اٌُجوٟ أُْ٘بٙ ،:   اُـزأّيو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147742    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞيٚ ػ٠ِ ٖٓٞل٠ اؽٔل ٓؾٔٞك -  71

اؽٔل ٖٝٓٞل٠ كيوٝى- اُق٠ُٞ ػجلاُوبكه ًبَٓ ؿواّ ثِٔي اُ٘بكٟ كٝهإ- َٓؼل اثواٛيْ ُ 18 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147743    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّبكٟ ّويق ػجلاُـ٠٘ ػجلاُـ٠٘ -  72

ُْٔلا اُلٍٞه٠ ٖٓٞل٠ ٝكيٚ ِٓي أُجبّويٖ ٓ٘يٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147368    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فٚو ؽَيٖ ػجلاُؾٔيل ى٠ً -  73

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ فٚو اؽٔل ؽَيٖ ػجلاُؾٔيل ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 141846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍب٠ٓ -  74

 اكٝاد ٝرٖ٘يغ رغبهٙ ْٝٗبٝٚ كثٞه اثٞاُلزٞػ هعت كبكيٚ/ ِٓي ّووف ثبُؼ٘ٞإ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

 ًٜوثبئيٚ

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147755    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىٛبٗٚ أُو٠ٍ اُوبٝهغ٠ ؽٔلٟ ٕجبػ -  75

ّيؾٚ عبك ٓؾٔل ٓؾٔل/ ثِٔي رٞبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147739    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ؽَٖ ػجلاُظبٛو اؽٔل ٓؾٔل -  76

ؽَٖ ػجلاُظبٛو اؽٔل/ ثِٔي اُْيز٠ روػٚ ٖٓ اُٜال٠ُ ّبهع 48 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147746    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُقيبٛ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػجلاهلل -  77

اُقيبٛ ٓؾٔل ػجلاَُالّ/ ِٓي ثوٓب ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147745    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلقوا٠ٗ ٓؾٔل اؽٔل اؽٔل ٖٓٞل٠ -  78

ػجلاُؼبٍ ٓؾٔل ؽَٖ كٜئٚ/ ِٓي ٝٚ ٓؾٔٞك ّبهع 7 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 145599    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٝيلاه ًبَٓ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػٔوٝ -  79

ُؾبطا ػجلاُوؽٖٔ اَُيل اؽٔل ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195357 ربهيـ ٝكي 147747    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هيلٙ ٓؾٔٞك ػجلاُـلٞه ٍؼيل ثبٍْ -  80

كيبٗ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط اؽٔل/ ِٓي اثيظ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147766    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٍٞق اَُيل ػجلاُؾليظ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل -  81

يٍٞق اَُيل ػجلاُؾليظ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ثِٔي اُؾٌيْ ٝٚ ٓغ اُليٖ ٍؼل ُ 95 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147756    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـجبهٟ ٖٓٞل٠ ػجلاُؾٔيل ٍؾو -  82

اثواٛيْ ٝعلٟ اثواٛيْ ٓؾٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ٖٓ ػجلاُٞاؽل ؽبهٙ 5 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147763    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؿبْٗ اَُؼيل ػجلاُؼبٍ اؽٔل -  83

اُـبىٟ اثواٛيْ ٓؾٔٞك ٓؾٔٞك ثِٔي ٍ٘جبٛ ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147759    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽ٘يِ ؽَي٠٘ ٍِئبٕ ٓؾٔل -  84

ٍِئبٕ ؽَي٠٘ ٍِئبٕ ِٓي ككوٙ ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147765    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞاُؤٖبٕ كوؿ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ ػ٠ِ -  85

كاٝك هٞت اؽٔل ٓؾٔل/ثِٔي أُ٘ٞهٙ أُلي٘ٚ ّبهع 3 ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147757    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُؾيز٠ اؽٔل ػجلاُلزبػ اؽٔل -  86

اثّٞبكٟ ٓؾٔل ػجلاَُالّ ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 17 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147754    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞٝهكٙ ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل اَُيل -  87

اُجٞبٟٝ ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾٔل/ثِٔي ثٞوً ّبهع 41 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147753    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، آبّ ٓؾٔل آبّ ٝبهم عٔبٍ -  88

اُؾلاك اؽٔل ٕالػ ٓؾٔل اؽٔل ِٓي ػٖبّ ًلو ّبهع أ 32 ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147768    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٘يٖ اثواٛيْ اَُيل اؽٔل -  89

ػ٘يٖ اثواٛيْ اَُيل ٍؼيل ثِٔي اُٜٞاّْ ًلو ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147765    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجِٜٞإ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػٔوٝ -  90

ٖٓٞل٠ آيٖ كزؾ٠/ثِٔي ٍِيْ كيْب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147761    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ اَُيل ّبًو ٛب٠ٗ -  91

ىيلإ ػ٠ِ اثواٛيْ فٔيٌ/ثِٔي اُزٞجيويٖ ٗبكٟ آبّ اُجؾوٟ اُغيِ ّبهع اُييبد ًلو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147769    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ػجلاُـ٠٘ كوط فبُل -  92

عٔيَ ٓؾٔل ػجلاهلل ٓؾٔل/ثِٔي كْٓيذ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147764    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك هٞت اؽٔل ٓؾٔل -  93

اثٞاُؤٖبٕ كوؿ٠ِ ٓؾٔل ػجبُلزبػ ػ٠ِ/ثِٔي أُ٘ٞهٙ أُلي٘ٚ ّبهع ىكز٠ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147758    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هلًٝ ػبٓو اَُيل ٝكو٠ كبٝٔٚ -  94

ػجلاُغٞاك اؽٔل ػبكٍ ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 25 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147767    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوػ٠ كواط ٓؾوًٝ اثٞاُلزؼ -  95

ٓؾوًٝ اثٞاُلزؼ ٝاٍبٓٚ ؽٔبك اؽٔل ٍِئبٕ ٍؼبك ثِٔي اُلُغٕٔٞ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147755    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّبٛيٖ ػٞٗ ػٖبّ ّئبء -  96

ّبٛيٖ ػٞٗ ػٖبّ ثِٔي اُؾٖٚ ّجْيو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147755    ثوهْ ٙهيل ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘ؾَ ٓ٘زغبد ُزٖليو ّئبء -  97

ّبٛيٖ ػٞٗ ػٖبّ ثِٔي اُؾٖٚ ّجْيو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 147775    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك اَُيل اُوة عبك ٗؼٔبد -  98

كاٝك ٓؾٔل اَُيل اُوة عبك ثِٔي ٕٝيق َٓغل ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 143245    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍواط ػجلاُؼييي ؽبٓل ٛٞيلا -  99

هٍالٕ اَُيل ٓؾٔل/ثِٔي ػجلاُؼييي ثٖ ػٔو ٖٓ أُزلوع اَُالّ كاه ّبهع ا٠ُ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

 رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 133393    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓٞل٠ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ -  100

 ثيغ ْٝٗبٝٚ كزيؼ ػجلاُوؽيْ آيٖ عٔيَ اثواٛيْ ثِٔي اُؼية رلٜ٘ب ثبُؼ٘ٞإ ًبئٖ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ

ٝٓ٘زغبرٚ اُ٘ؾَ َٓزِيٓبد   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147779    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُيٗبر٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓٔلٝػ -  101

ػٞاهٙ ٓؾٔٞك ػجلأُ٘ؼْ ػليِٚ ثِٔي اُغليلٙ أُْ٘بٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147775    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُويْ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػياُليٖ ٓؾٔٞك -  102

ػجيل اُوٞت ٓؾٔل اُوٞت ِٓي اثيبه ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147771    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػالّ اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  103

اُجؾيوٟ اؽٔل اَُيل عالٍ ِٓي إٓٞ ػ٘ـ رٞد ُ 75 ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147784    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٞيـاُْ أُؾٔلٟ ػيد ُٔيبء -  104

ػجلاُؼبٍ ػجلاُٞٛبة ػجلاُؼبٍ ٍؼل/ثِٔي اُجبة ًال ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 133393    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓٞل٠ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ -  105

كزيؼ ػجلاُوؽيْ آيٖ عٔيَ اثواٛيْ ثِٔي اُؼية رلٜ٘ب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 155821    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، رو٠ً اؽٔل ٍيل ؽَٖ اػزلاٍ -  106

رو٠ً اؽٔل ٍيل ؽَٖ اػزلاٍ ثغؼِٚ أُبُي اٍْ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147778    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثقيذ ٓؾٔل اؽٔل ؽبٓل اثواٛيْ -  107

ثقيذ ٓؾٔل اؽٔل ؽبٓل ثِٔي ٕبٝٓٚ ّبهع 34 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147785    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فٔيٌ ؽَٖ ُٞل٠ ٓغلٟ -  108

فٔيو اَُيل اثواٛيْ ٓؾٔل هٙب/ثِٔي اُغيِ ٓغ اُ٘ٞه ٝاثٞه ّبهع ىكز٠ ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147776    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْوهبٟٝ ػجلاُوؽٖٔ ػجلاالؽل ػجلاُوؽٖٔ -  109

اُْوهبٟٝ ٓو٠ٍ ػجلاُوؽٖٔ ػجلاالؽل/ ثِٔي رٞبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147783    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗبٕو هٓٚبٕ ػيل ٓؾٔل -  110

اُْبٕ ٕبؽت ثِٔي اُ٘بكٟ ّبهع اَُويغ اُٞوين اُغٞٛوٙ ثوط ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147782    ثوهْ لٙهي ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ؽبٓل ٓغبٛل اؽٔل -  111

ّويق ػجلاُؾٔيل ٗبكيٚ/ ثِٔي اُغالء 25 ٖٓ ػجلاُوؽيْ ٍٔيو ّبهع 25 ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147772    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّجبيٚ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٛبّْ ائبٕ -  112

رٔواى يٍٞق كبٝٔٚ ثِٔي كزٞػ اَُيل ُ 5 ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147773    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽوؽِ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ٗبكيٚ -  113

ػِيٞٙ اُؼيَٟٞ ٓؾٔل اؽٔل ٕالػ/ِٓي اُلُغٕٔٞ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 145647    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘ؾواٟٝ ػٞيٚ ػٞيٚ اثواٛيْ عٔبٍ -  114

اُ٘ؾواٟٝ ػٞيٚ ػٞيٚ اثواٛيْ عٔبٍ/ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147781    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىٛيوٟ ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك ٓؾٔل -  115

ىٛيوٟ ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك اؽٔل/ِٓي ككوٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 141499    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٙجِ فِيلٚ ٓؾٔل اَُيل اّوف -  116

اَُيل ٓؾٔل ٍ٘بء/ثِٔي اُ٘بكٟ ّبهع 32 ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 126883    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيل ػ٠ِ ػجلاُـ٠٘ ٖٓٞل٠ -  117

ػيل ػ٠ِ ػجلاُـ٠٘ ػ٠ِ ِٓي ٝ٘ٞب ٓوًي ٍِيْ اُْيـ ًلو ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 126883    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيل ػ٠ِ ػجلاُـ٠٘ ٖٓٞل٠ -  118

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق  -- 

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147774    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝإق كٞىٟ ٌٓوّ ٓبهى -  119

ٝإق كٞىٟ ٌٓوّ ثِٔي اُؾٌٔٚ ٖٓ اُغ٘لٟ ّبهع 1 ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195311 ربهيـ ٝكي 147777    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼجل واٛيْاث ٓؾٔل ػيل ّؼجبٕ اؽٔل -  120

اُؼجل اثواٛيْ ٓؾٔل ػيل ّؼجبٕ/ِٓي ِْٓٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147851    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ه٘ليَ ٍؼلاُليٖ كٞىٟ ؽبرْ -  121

ه٘ليَ ٓز٠ُٞ ٍؼلاُليٖ كٞىٟ ِٓي ّْزب ًلو ،:   اُـزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 125698    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِٕيت ٝٞثيب اٍؾن عوعٌ -  122

كٓيبٕ يٍٞق عوعٌ ٝبهم/ِٓي اُؾٌٔٚ ّبهع ٖٓ اُٖ٘و ّبهع 36 ثبُؼ٘ٞإ اٌُبئٖ اُلوع اُـبء ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147796    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٔٞٓيٚ ُِٔوبٝالد اُؼغ٠ٔ ٌٓزت -  123

اُؼغ٠ٔ ػ٠ِ اُْٜبٟٝ ٓؾٔل ثِٔي ٍبُْ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147793    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيل اَُؼيل اؽٔل ٓغلٟ ٓؾٔل -  124

اُغٞٛوٟ اثواٛيْ ػجلاَُالّ ٗبع٠ ثِٔي ؿواثٚ ٓٔزبى ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147786    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُْب٠ُ ػجلاُؾِيْ ػجلأُغيل ٓؾٔل -  125

ػٔبهٙ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ٓؾٔل/ثِٔي اُوٚبثٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147792    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُزٖليو ُالٍزيواك اُيؿج٠ -  126

ػجلأَُيغ اثواٛيْ اؽٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُٞاك ؽبهٙ 7 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147797    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك بعور ، ػيبك فِيَ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  127

ًِيت ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػجلاُوؽٖٔ/ثِٔي اُٖلين اثٞثٌو ّبهع 55 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147522    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞفويجٚ اَُيل ٓبٕٓٞ ّئبء -  128

اُوٝي٠٘ اَُيل اثواٛيْ ِٓي  ؿياٍ ٓيذ ا٠ُ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147787    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلي٠ٜ اثواٛيْ ػ٠ِ ٓؾٔل -  129

اُؼَبٍ اثواٛيْ ٓؾٔل هٙب/ثِٔي اُلوٍزن ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147852    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيبكٙ ثَي٠ٗٞ ؽَٖ كزؾ٠ ٓؾٔل -  130

ىيبكٙ ؽَٖ كزؾ٠ ثَي٠ٗٞ/ثِٔي اُجيٞويٚ اُٞؽلٙ آبّ ثَيٕٞ يُٞيٞ 23 ّبهع 4 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147798    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُق٠ُٞ آبّ ٓؾٔل آبّ ػيييٙ -  131

اُوب٠ٙ اَُيل ػ٠ِ اَُيل ثِٔي اُوِٓيٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147791    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُقبٟٝ اثواٛيْ ٓؾٔل اثواٛيْ -  132

اَُقبٟٝ يٍٞق اثواٛيْ ٓؾٔل/ِٓي اثٞكاٝك ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147785    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍبُْ ؽَٖ آيٖ ٓؾٔٞك -  133

فبُل ٓؾٔل ٓؾٔل آيو/ ِٓي االّوف ػٔبهٙ االّوف ّبهع 2 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147788    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕبُؼ ٍِيْ كإاك ٓؾٔل فبُل -  134

ٕبُؼ ٍِيْ كإاك ٓؾٔل/ثِٔي هٙٞإ ؽَٖ ّبهع 69 ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147855    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓٞل٠ ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ اؽٔل -  135

ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ ٓؾٔل ثِٔي ٍجوثبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147794    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُووٓٚ اثواٛيْ اُزٜب٠ٓ هثيؼٚ -  136

ػٔبهٙ ٓؾٔٞك كويل ٓؾٔل ِٓي ًبَٓ ٖٓٞل٠ ُ 14 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 138515    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػضٔبٕ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  137

اُج٘لاهٟ ّٞه٠ ٕجبػ/ِٓي اَُ٘ٞٚ اُوٟ ٛ٘لٍٚ ّبهع ا٠ُ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147795    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝٚ ٓوّلٟ ٓؾٔل ٓبٛو ؽ٘بٕ -  138

هعت اثواٛيْ ػجلاُؼييي ِٓي  ٗغويظ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147799    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞكوط ٕبكم اُؼْٔبٟٝ يَويٚ -  139

اُق٠ُٞ آبّ ٓؾٔل آبّ/ثِٔي اُوِٓيٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147789    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوْالٕ ك٠ٜٔ اثواٛيْ ٓؾٔل -  140

اُوْالٕ ك٠ٜٔ اثواٛيْ ِٓي اُ٘غبه ًّٞ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147853    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىؿٍِٞ اثواٛيْ هعت كوط عٔؼٚ -  141

هبثيَ ػجلأُؼ٠ٞ ُي٠ِ ِٓي ٕبُؾغو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 147795    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽبكظ ػجبً ػجلاهلل ى٠ً -  142

اُؾوُ ؽبكظ ػجبً ػجلاهلل/ثِٔي اُؾبهٕٝ ٓيذ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 132848    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيل ٖٓٞل٠ اَُيل ػجلاُلزبػ ها٠ٙ -  143

كوط ػجلاَُالّ اثواٛيْ/ثِٔي اُليٖ ٖٗو هٖو ثغؼِٚ اُوئي٠َ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 132848    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيل ٖٓٞل٠ اَُيل ػجلاُلزبػ ها٠ٙ -  144

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195312 ربهيـ ٝكي 132848    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيل ٖٓٞل٠ اَُيل ػجلاُلزبػ ها٠ٙ -  145

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147855    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُيٗبر٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓٔلٝػ -  146

ػٞاهٙ ٓؾٔٞك ػجلأُ٘ؼْ ػليِٚ ثِٔي اُغليلٙ أُْ٘بٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147856    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـ٘ي٠ٔ ّلين ٓؾٔٞك ائبٕ -  147

االّوو ػجلاُؼييي ؽبٓل ربٓو/ِٓي ككوٙ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147811    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيبكٙ ؽَٖ اَُيل ٛب٠ٗ -  148

اُْبٕ ٕبؽت ِٓي - اف٘بٟٝ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147854    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽٔيلٙ ػجلاُغٞاك ػجلاُِٞيق ٓؾٔل -  149

ٍؼلٙ ٓؾٔل ػجلاُؼييي ٕلبء ِٓي أَُالٝيٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147813    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوٜ اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔل عٔبٍ -  150

اهلل كَٚ ػجلأُغيل كبهٝم/ِٓي اُلُغٕٔٞ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 122535    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، وكك ربعو ، اُْوهبٟٝ آبّ ػجلاُجبهٟ ٖٓٞل٠ اؽٔل -  151

اُْوهبٟٝ ػجلاُجبهٟ ٖٓٞل٠ ثِٔي أُٖوف ُ ٖٓ ٓزلوع ٕبُؼ ٓؾٔل ُ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147815    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُـ٠٘ عٔيَ ػجلاُـ٠٘ -  152

ٍِيْ ٓؾٔل ػجلاُٞٛبة ِٓي اُؾٖٚ ّجْيو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 145577    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثبُغِٔٚ اَُغبئو ُزغبهٙ اُْبكؼ٠ -  153

أٍبػيَ هٓٚبٕ ٓؾٔل هاعيٚ ِٓي- ٝ٘ٞب  -- اثٞىٛوٙ ٖٓٞل٠ اُْٜيل ُ 56 ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147814    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجٜبٓ ّؾبرٚ اؽٔل اؽٔل -  154

ٕلب اؽٔل ٓؾٔل أٍبء/ِٓي ٍجوثبٟ ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147859    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُليٖ ىيٖ اثٞأُؼب٠ٝ ٓؾٔل اثواٛيْ ائبٕ -  155

ّبٛيٖ عجو ٝٚ عجو هعت/ِٓي اُ٘ؾبٍ ٍبُْ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147858    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽِلب ؽَٖ اُْ٘بٟٝ اٗزٖبه -  156

ٓ٘ب اثٞ اَُيل ٓؾٔل اَُيل ِٓي اُٞلَ ؽليوٚ آبّ االٍزبك ُ 45 ههْ ػوبه - ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 144937    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثِّٞن كوؽبد هٓٚبٕ هٙب -  157

ّبٛيٖ ؽَبٗيٖ ٍٞه٠اُل اؽٔل/ثِٔي كٛزٞهٙ ٌٍٚ اُٞٞيِٚ روػٚ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 94156    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُغالُ ٌُِ٘بكٚ اُؼيٙ ػبكٍ -  158

اُؼيٙ اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ ٓغلٟ/ثِٔي فِيلٚ ٓؾٔل ّبهع 12 ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 94156    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍ٘ل اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ -  159

اُؼيٙ اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ ٓغلٟ ِٓي فِيلٚ ٓؾٔل ُ 12 ٝ٘ٞب - ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147857    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُويِ اثٞ كٜيْ ى٠ً ٓؾٔل -  160

اُويِ اثٞ كٜيْ كزؾ٠ ى٠ً ِٓي ٍ٘جبٛ ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 94156    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼيٙ ٍ٘ل اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ -  161

اُؼيٙ اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ ٓغلٟ ِٓي فِيلٚ ٓؾٔل ُ 12 ٝ٘ٞب - ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 94156    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُغالُ ٌُِ٘بكٚ اُؼيٙ ػبكٍ -  162

اُؼيٙ اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ ٓغلٟ ِٓي فِيلٚ ٓؾٔل ُ 12 ٝ٘ٞب - ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147812    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼية ؽَٖ ٜٓلٟ ّويق -  163

ػجلاُوؽٖٔ ػٞيٚ ػجلاُوؽٖٔ ثِٔي اُغالء-اُلزٞػ ٓلهٍٚ- يٌٞٗ فبُل ّؼجبٕ ُ 1 ههْ ػوبه اَُ٘ٞٚ ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 147815    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيل اؽٔل ٓؾٔٞك ٍبٓيٚ -  164

فبٝو ػ٠ِ ػجلأَُيغ/ثِٔي ٍِيْ اُْيـ ًلو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 147816    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٞكٙ ًٔبٍ ؽٔٞكٙ ًٔبٍ -  165

اُؾال٠ٗٝ اَُيل كزؾ٠ ِٓي اُغالء ّبهع ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 147819    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗيو ٍؼل اثواٛيْ ػبكٍ اؽٔل -  166

ٖٗيو ٍؼل اثواٛيْ ػبكٍ/ ثِٔي هؾبكٚ اُ٘بؽيٚ كايو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 147825    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُوؽب٠ٗ ٓؾٔل أٍبػيَ هٙب -  167

اُق٠ُٞ ػجلاُقبُن ٓؾٔل ٝبٛو/ ثِٔي ّووف ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 147821    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٔيؾٚ ٓؾٔٞك اؽٔل ؽَٖ اؽٔل -  168

ٓؾٔل هىم ٍؾو ثِٔي ٓواك اَُِٞبٕ ٓغ أُزًَٞ ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 144462    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٞ٘ٞبٟٝ اَُيل اَُيل ائبٕ -  169

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ ثـبؿٞ فٚو ؽَٖ ِٜٗٚ/  ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 147822    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كهٝيِ ؽَٖ ػجلاُِٞيق ؽَٖ ٓؾٔل -  170

ػٞاك هّبك ٓؾٔل ائبٕ/ ثِٔي اُقوٍبٗٚ َٓبًٖ اُغيِ ّبهع 15 ههْ ػوبه ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 147817    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل -  171

ثقيذ ػ٠ِ ٓؾٔل ٓبعلٙ ثِٔي اُؼغييٟ اؽٔل اُوكبػ٠ ّبهع 12 ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 147818    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيلٚ ػجلاُؾٔيل ِّج٠ ٓؾٔل -  172

ِّج٠ ػجلاُؾٔيل ِّج٠/ ثِٔي ًالاُجبة ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 124517    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ًْي ػ٠ِ ٓؾٔل ٍبٛو -  173

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ ًْي ػ٠ِ ٓؾٔل ٍواط/ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147825    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍٔي ػجلاُؾٔيل ػجلاُلزبػ ٗغبٙ -  174

اُـ٘لٝه ٓز٠ُٞ ٓز٠ُٞ كوط ِٓي ُئٖا ّجوا ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 141882    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُوا٠ٍ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ٛبُٚ -  175

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ ؽزبرٚ ػ٠ِ ػجلاُؼب٠ٝ ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   -- 

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147824    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٞكٙ اؽٔل ٗجيَ اؽٔل -  176

ٓؾٔٞك االؽٔلٟ ٓؾٔل ػيٙ ثِٔي أُؼبٛلٙ ُ ٖٓ اُجو٠َُ ؽبىّ ُ 4 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147826    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغجب٠ُ ػجلاُٞٛبة كزؾ٠ ائبٕ -  177

اُغجب٠ُ اُلٓوكاُ ٓؾٔل ِٓي فٚو ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147835    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثواٛيْ ٓز٠ُٞ اَُيل اَُيل ٗغٟٞ -  178

عوعٌ ٛبهٕٝ ك٠ٜٔ ٗبكيٚ ِٓي اُؼٔبُيٚ اُغبٓؼٚ آبّ اُجٞواٝي٠ْ ُ 38 -ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147828    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك اؽٔل ٖٗو آغل -  179

ىٛوٙ اثواٛيْ ٓؾٔل ِٓي ؽبٗٞد ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 141445    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٍٞق اثواٛيْ ٓؾٔل ٖٗو ٓؾٔل -  180

عؼيٖٚ ّٞه٠ ٝػٞاٝق اثواٛيْ ٓؾٔل ٖٗو ٍٝٔبػ اؽٔل ِٓي ا٠ُ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  --- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147827    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٛالٍ اؽٔل ٓؾٔل ػبثل ٓؾٔل -  181

ٛالٍ اؽٔل ٓؾٔل ػبثل/ثِٔي ىػلبٕ ػٔو ّبهع 7 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147829    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼغ٠ٔ ػويج٠ هعت ٍيلٙ -  182

ػٔبهٙ أٍبػيَ ٓؾٔل ػجلاَُالّ/ثِٔي ّجوار٘ب ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 147823    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽ٘ي٠ْ ػجلاُؾِيْ ؽبٓل ٓؾٔٞك -  183

ؿ٘يْ ٓؾٔٞك ٓؾٔل ِٓي ًزبٓٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195317 ربهيـ ٝكي 136833    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٜيز٠ عبك اَُيل هثيغ ٓؾٔل هٙب -  184

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ اُٜيز٠ عبك اَُيل هثيغ ٓؾٔل هٙب ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147852    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػََ اثواٛيْ ؽبٓل ٠٘ٓ -  185

اُْويق ٓؾٔل اثواٛيْ ٓؾٔل/ِٓي اٍلئٚ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147847    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغَٔ ػجلاُْليغ هٓٚبٕ ػجلاُؾٔيل -  186

أُالػ ؽغبط كزؾ٠ ائٖ ثِٔي اُغالء ُ اُييبد ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147833    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُييبد ٗجيٚ ًبَٓ ٓؾٔل -  187

اَُٞكٙ كويل ؽَٖ ٍبٓيٚ/ِٓي ٕ٘بكيل ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147854    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍالٓٚ اثواٛيْ اَُيل اثواٛيْ -  188

٠ٍٞٓ ػ٠ِ ٓؾٔل ٓؾٔل/ِٓي هثبػ اؽٔل ّبهع 12 ىكز٠ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147841    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِٝت ٓؾٔل اؽٔل آَ -  189

اؽٔل ٍؼيل اثواٛيْ ٓؾٔل/ثِٔي اٌُجيو ثي ػ٠ِ ّبهع 73 ،:   اُـزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147834    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗؼبٓٚ ػجلاُلزبػ اثواٛيْ ػجلأُ٘ؼْ -  190

ٗؼبٓٚ ٓؾٔل لاُلزبػػج اثواٛيْ/ثِٔي يييل ٓيذ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػغٞٙ ػجلاُِٞيق ٓؾٔل ٜٓ٘ل -  191

ػجلاُقبُن هثبٛ ٓؾٔل عٔبٍ ٓؾٔل/ثِٔي اُغيِ ّبهع 65 ههْ ػوبه ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147845    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُنٛج٠ ؽَٖ كإاك اؽٔل هؤٝف -  192

اُنٛج٠ اُليٖ ٗٞه ٓؾٔٞك ُي٠ِ ثِٔي ثوٓب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147837    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيَٟٞ اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  193

ػيَٟٞ اؽٔل ٓؾٔل ػبيلٙ/ِٓي أُليويٚ ّبهع ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147855    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼويبٕ ٓؾٔل ٕالػ ٜٗبٍ -  194

ثِزبع٠ ػجلاهلل ثِزبع٠ ٛب٠ٗ/ ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 131496    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؿ٘يْ ٓؾٔل اثٞأُؼبهف ٓؾٔل ُٝيل -  195

 عٔو٠ً ٝرقِئ ٝرٖليو 19 ٝأُغٔٞػٚ 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 اُلووٙ ٓبػلا اٍزيواك ْٝٗبٝٚ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

ٍي٘بء ع٘ٞة 22555 ثوهْ هيل اثٞأُؼبهف ٓؾٔل ّؼجبٕ/ِٓي ٓجبهى َٓبًٖ 3 ههْ ػوبه ثبُؼ٘ٞإ ْٝٓزٔالرٚ أٌُجيٞرو ٓبػلا  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147832    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٍالٕ ػجلاُ٘ج٠ عٔبٍ ٓؾٔٞك -  196

هٍالٕ ٓؾٔٞك ػجلاُ٘ج٠ عٔبٍ/ثِٔي اُْٞهثغ٠ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147843    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝٚ ػجلاهلل ٕجؾ٠ اؽٔل أٍبء -  197

ػبٓو ػجلأُغيل اثواٛيْ ص٘بء ثِٔي اُجبعٚ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147842    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغَٔ اؽٔل اَُؼيل اثٞثٌو ٓؾٔل كػبء -  198

كٞكٙ ػٞيٚ هّلٟ اؽٔل ثِٔي اُغٜٔٞهيٚ ُ 8 ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147855    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك اثواٛيْ ٍِئبٕ كويظ ٓؾٔٞك -  199

كاٝك اثواٛيْ ٍِئبٕ كويظ ثِٔي اُواكاه ؽ٠ اُييبد ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147839    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، االىٛوٟ ٛالٍ ػجلأُغيل ؽجيت -  200

االىٛوٟ ػجلأُغيل ؽجيت ػجلأُغيل ثِٔي ٍ٘لثَٜ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147853    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔبّٚ اُْؾبد ٓؾٔل ػٔبك -  201

ػٔبّٚ أٍبػيَ اُْؾبد ٓؾٔل/ثِٔي كوَٗيٌ ًلو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147836    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞب ٓؾٔل عبك ؽٔلٟ عبك -  202

اُجوٟ ػجلاُوبكه اؽٔل/ثِٔي فٞبة اثواٛيْ ّبهع ىكز٠ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147831    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؿجبهٙ ك٠ٜٔ ٓؾٔل ٓؾٔل -  203

ٍ٘جَ اؽٔل ٍيل ػجلاُٞٛبة ٗليَٚ ِٓي هؾبكٚ - اُـلوإ ثٔ٘ٞوٚ اُْيـ ػجلأُـ٠٘ ُ 9  -- ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 95292    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٖ٘ٞٙ ٍؼل ٓؾٔل ؽَبٗيٖ -  204

هٖ٘ٞٙ ٍؼل ٓؾٔل ؽَبٗيٖ/ ِٓي ًلواثٞكاٝك ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147856    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُؼل٠ٗ اٍٞام -  205

ػٞيٚ ٓؾٔٞك ٍالٓٚ ٓؾٔٞك/ثِٔي ّلاك ثٖ ػ٘زو ٖٓ ٓزلوع ٕله٠ ّبهع ،  

 رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147857    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُلاع٠٘ اُؾيٞا٠ٗ االٗزبط ُقلٓبد اُقٞيت -  206

اُقٞيت ٖٓٞل٠ ػجلمأُ٘ؼْ ٓؾٔل ٓؾٔل ثِٔي اُؼغييٟ اُْجبة َٓبًٖ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147455    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؿواثٚ اؽٔل ٓؾٔل ػبكٍ اؽٔل -  207

هؽبة ػجلاُؾٔيل ػجلاُوٟٞ ٓؾٔل/ثِٔي اُيهاػ٠ اٌٍ٘لهيٚ ٖٓو ٝوين اُلُغٕٔٞ هويٚ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147844    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗؼيْ ؽٔبكٙ اؽٔل ٠ٜٗ -  208

ٛبّْ ػجلأُ٘ؼْ ٛبّْ/ثِٔي اُولئٚ ثبَُِقبٗٚ ػليل٠ ؽَٖ ّبهع ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147838    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هبثيَ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق ههيٚ -  209

اُْ٘بٟٝ اثواٛيْ ػجلاُؾٔيل هٓٚبٕ/ِٓي اُِ٘ٔٚ ّجوا ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147845    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجيٚ ٓؾٔٞك كإاك ٓؾٔٞك -  210

ػجيٚ ػجلاهلل ٓؾٔٞك كإاك/ثِٔي ٠ّٗٞ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ كيٝ 147851    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُي٠ٜ كوط كوط ػٔوٝ -  211

أُي٠ٜ كوط كوط ٝػجلأَُيغ ػٔوٝ ثِٔي اُجِل اَُ٘ٞٚ ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147849    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك ٍِئبٕ كويظ اؽٔل -  212

كاٝك  اثواٛيْ ٍِئبٕ كويظ ثِٔي اُواكه ٖٓ اُٖ٘بػيٚ اُقلٓبد ُ اُييبد ًلو ،:   اُـزأّيو   

 رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147835    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هثيغ اَُيل ٖٓٞل٠ اثواٛيْ َٓؼل ٓؾٔل -  213

هثيغ ٖٓٞل٠ اثواٛيْ َٓؼل ثِٔي اُغييوٙ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195318 ربهيـ ٝكي 147848    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثّٞويق يٌٞٗ ػ٠ِ ٓؾٔل -  214

اثواٛيْ اؽٔل اثواٛيْ ػبكٍ ثِٔي اُؾبٍجبد ٓؼٜل ثغٞاه اَُويغ اُٞوين ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147862    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞاُٜ٘ب ٓؾٔٞك ٓؾَٖ ٓؾٔل -  215

ؽٔلإ اؽٔل ػجلاُٖبكم ػبكٍ/ِٓي ٓوؽّٞ ٓؾِٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 145329    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗبه ًٔبٍ ػجلاُؾٔيل ًٔبٍ -  216

فليلٚ ٗوَ ٍٝبئَ ٓوًجبد رغبهٙ ْٝٗبٝٚ اثٞاُؼ٘ييٖ ٜٓ٘ب اؽٔل/ِٓي ٝ٘ٞة رال ٝوين ثْٔ ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 145329    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗبه ًٔبٍ ػجلاُؾٔيل ًٔبٍ -  217

ػجلأُوٖٞك ؽَٖ ٓؾٔل/ثِٔي ٝ٘ٞة رال ٝوين-ثْٔ ٝػ٘ٞاٗٚ اُلوع اُـبء ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 145329    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗبه ًٔبٍ ػجلاُؾٔيل ًٔبٍ -  218

فليلٚ ٗوَ ٍٝبئَ ٓوًجبد رغبهٙ ْٝٗبٝٚ اثٞاُؼ٘ييٖ ٜٓ٘ب اؽٔل/ِٓي ٝ٘ٞة رال ٝوين ثْٔ ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 145329    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك وربع ، ٖٗبه ًٔبٍ ػجلاُؾٔيل ًٔبٍ -  219

ػجلأُوٖٞك ؽَٖ ٓؾٔل/ثِٔي ٝ٘ٞة رال ٝوين-ثْٔ ٝػ٘ٞاٗٚ اُلوع اُـبء ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ربهيـ ٝكي 145329    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ،(  اُقليلٚ اُ٘وَ ٍٝبئَ ُزغبهٙ اُٖ٘و) ٖٗبه ًٔبٍ ػجلاُؾٔيل ًٔبٍ -  220

 ْٝٗبٝٚ اثٞاُؼ٘ييٖ ٜٓ٘ب اؽٔل/ِٓي ٝ٘ٞة رال ٝوين ثْٔ ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319

فليلٚ ٗوَ ٍٝبئَ ٓوًجبد رغبهٙ   

 ربهيـ ٝكي 145329    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ،(  اُقليلٚ اُ٘وَ ٍٝبئَ ُزغبهٙ اُٖ٘و) ٖٗبه ًٔبٍ ػجلاُؾٔيل ًٔبٍ -  221

ػجلأُوٖٞك ؽَٖ ٓؾٔل/ثِٔي ٝ٘ٞة رال ٝوين-ثْٔ ٝػ٘ٞاٗٚ اُلوع اُـبء ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147875    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓ٘ٞه ؽبكظ ٓٔلٝػ آ٘يٚ -  222

ػليل٠ اُليٖ ٍيق اثواٛيْ ائٖ ِٓي ٓؾت ٓغ ٍؼيل روبٝغ - اُويليوا ٍٓٞ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147867    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّؾبرٚ ٓؾٔل ػجلاَُزبه ػبثل ربٓو -  223

ِّج٠ ػ٠ِ ٓؾٔل ٛلٟ/ِٓي ٍجٞبً ،:   اُـزأّيو ٕٝق  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147864    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُقيهع٠ ػجلاَُالّ ّؼجبٕ اَُيل -  224

كهاى ٓؾٔل ؽَٖ هٙب/ثِٔي اُغ٘لٟ ػجلاُؼييي ّبهع ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 145125    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغؼبه هيبٗ ٓؾٔل هيبٗ -  225

ػلً ٓو٠ٍ ّبًو ٓؾٔل/ِٓي إٓٞ ػ٘ـ رٞد ّبهع 37 ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147869    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجوػ٠ ؽَٖ ٓؾٔٞك ٍؼيل -  226

ٍؼل ًٔبٍ ٍٔيوٙ/ثِٔي اُلػٞٙ َٓغل آزلاك ؿواثٚ ػ٠ِ ّبهع 22 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147861    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يؾي٠ ػٞٗ ٓؾٔٞك اثواٛيْ اٍالّ -  227

يؾي٠ ػٞٗ ٓؾٔٞك اثواٛيْ/ثِٔي اُٖ٘بهيٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147859    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثله اؽٔل ػ٠ِ ٓٔلٝؽٚ -  228

اثٍِٞئبٕ م٠ً م٠ً ثِٔي ّوّبثٚ ،:   اُـزأّيو   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147863    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ أٍبػيَ اثواٛيْ -  229

ؿبْٗ رٞكين اؽٔل اثواٛيْ/ ثِٔي اُوج٠ِ ؽبٕٗٞ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 144283    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّج٠ ؽبٓل ؽَيٖ ؽ٠ِٔ -  230

ٛالٍ ٍالٓٚ كإاك كبيل ٓالى ثِٔي اُِجٖ ٓؾِٚ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو    

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 124631    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍوؽبٕ ٓؾٔل اثواٛيْ ٍوؽبٕ -  231

أُِٜ ٓؾٔل ؽَٖ ػيٙ/ثِٔي اُغالء ّبهع اُغبٓؼٚ اثواط 3 ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147865    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼب٠ٕ اثواٛيْ ٓؾٔل ػبٝق ٓوٝٙ -  232

ؽبكظ ٓؾٔل ٝٗٞه اُٖ٘بكيلٟ ؽبكظ ٓؾٔل ٠٘ٓ/ثِٔي أُإيل ّبهع 3 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147865    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجيٚ ػجلاُٜبكٟ اَُيل اؽٔل -  233

يٚاُج أُز٠ُٞ ػجلاُٜبكٟ اَُيل ِٓي ٍ٘جبٛ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147871    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اٌُويلٟ ٛٔبّ ٓبٛو ٛٔبّ -  234

ؽَٖ ٛٔبّ ٓبٛو/ِٓي ٍ٘لثَٜ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػغٞٙ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ٜٓ٘ل -  235

ػجلاُقبُن هثبٛ ٓؾٔل عٔبٍ ٓؾٔل ثِٔي ُ 65 ههْ ػوبه ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػغٞٙ ػجلاُِٞيق ٓؾٔل ٜٓ٘ل -  236

ّؾبرٚ اَُيل اثواٛيْ ٓؾٔل/ثِٔي االٓيٖ ٓغ ٍؼيل ّبهع 79 ههْ ػوبه ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ-- ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػغٞٙ ػجلاُِٞيق ٓؾٔل ٜٓ٘ل -  237

اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔٞك/ثِٔي ؽَيت ؽَٖ روبٝغ اُغيِ ّبهع 45 ههْ ػوبه ٝ٘ٞب ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ- ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147858    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هاّل ٍيلاؽٔل ػ٠ِ ٓٔلٝػ -  238

اُليٖ عٔبٍ ػجلأُوزله ػ٠ِ ثِٔي ّوّبثٚ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147866    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُغٞاك ٓؾٔل ؽٔبكٙ ٓؾٔل -  239

اثواٛيْ ٓؾٔل اَُيل ٝفبُل ٝبيَ ٓؾٔل اَُيل ػبكٍ/ثِٔي ػٖبّ ًلو ٓغ اُليٖ ٍؼل ّبهع ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 147868    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّٞٓبٕ ػجلأُؼجٞك اثواٛيْ اؽٔل -  240

اُؾليلٟ ػجلأُؼ٠ٞ ٝقػب/ثِٔي ٜٗٞبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 151342    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  241

ٝبيَ اثواٛيْ ػ٠ِ اثواٛيْ ٓؾٔل ثِٔي ثِْبٟ ًلٞه ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 151342    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  242

1997/7/29 ك٠ اكززؼ ثٞربعبى َٓزٞكع ْٝٗبٝٚ ىؿٍِٞ ػجلاُؼييي ِٓي ثِْبٟ ًلٞه ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195319 ربهيـ ٝكي 151342    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  243

ٝبيَ اثواٛيْ ػ٠ِ اثواٛيْ ٓؾٔل ثِٔي ثِْبٟ ًلٞه ث٘بؽيٚ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو   

 رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147873    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوِيٞث٠ ػجلأُ٘ؼْ ػجلأَُيغ ػجلأُ٘ؼْ -  244

اُوِيٞث٠ ػجلأُ٘ؼْ ػجلأَُيغ ٓبعل ِٓي ّجوار٘ب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 127457    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، االُل٠ اؽٔل كٞىٟ ٓؾٔل -  245

آبّ ٓؾٔل اُؼية اؽٔل/ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147599    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼيييٟ ػجلاهلل ٓؾٔل ػبكٍ ػٔبك -  246

اُؼيييٟ ٓؾٔل ػجلاهلل ٓؾٔل ػبكٍ/ثِٔي ىكز٠ ٌٓٚ ّبهع ٖٓ أُزلوع ىًويب ٓؾٔل ّبهع ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147888    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ٓؾٔل اثواٛيْ عٔبالد -  247

اُْجب٠ٍ ػجلاُـ٠٘ اثواٛيْ ٓؾٔل ثِٔي اثيبه هِيت ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 142569    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي -  248

ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي ثِٔي ّٞٓبٕ ٓغلٟ آبّ اُلبرؼ ّبهع ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

 رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 142569    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي -  249

 ٌٓزت الٍزـالُٚ ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل كبيي/ِٓي َُِيوآيي ّٞٓبٕ ٓغلٟ آبّ اُلبرؼ- ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

142569 ُوهْ ٝربثغ 2517/6/13 اكززؼ هؽالد   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147895    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍالٓٚ اَُيل ػ٠ِ ٓؾٔل ػبكٍ -  250

ٛيجٚ اَُيل ٓؾٔل ّئبء/ ثِٔي اٌٍ٘لهيٚ ّبهع 2 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147883    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُؾٔيل ٓؾٔٞك ػبكٍ ٓؾٔٞك -  251

اؽٔل اُلٓوكاُ ٍؼل هؽبة/ثِٔي اُٖٞآغ ّبهع ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147882    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك ػٞٗ ٓؾٔل فبُل -  252

ٝجبُٚ ٍيلاؽٔل ػجلاُؼييي ٍٔبػ ِٓي كٛزٞهٙ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147886    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍالّ ٓؾٔل عٞكٙ ٓؾٔل عٞكٙ -  253

ٍالّ ٓؾٔل عٞكٙ ثِٔي ٗٞاٟ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147875    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ٖٓٞل٠ اؽٔل ػٞيبد -  254

اُؼجل ػجلاُوبكه ٓؾٔل كزؾ٠/ثِٔي اُلوٍزن ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147855    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼويبٕ ٓؾٔل ٕالػ ٜٗبٍ -  255

ثِزبع٠ ػجلاهلل زبع٠ثِ ٛب٠ٗ/ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ربثغ ًجيِ ػيثٚ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147881    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هعت ٓؾٔل كزٞػ ربٓو -  256

ٍواط ٓؾٔل اُٖبٟٝ اُليٖ ػٔبك/ثِٔي اُوعليٚ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147874    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، آيٖ ثبّب ٓغلٟ هّب -  257

ػجلاُِٞيق اثٞاُلَٚ ؽبٓل ّبًو ِٓي اُٞؽِ كٜٓ٘ٞه ،:   اُـزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147889    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل هؽبة -  258

ؽٔبك ػجلاُوؽٖٔ ػ٠ِ اَُيل ٓبعل ثِٔي ّٞه٠ ٖٓ اُلٛبٕ َٓبًٖ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147877    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ ِٝجٚ ٍِئبٕ اثواٛيْ -  259

اُجوثوٟ ػ٠ِ ٓجوٝى فٚوٙ ِٓي عؼلو ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 133456    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘غبه أٍبػيَ ػجلاُؼييي ٓـبٝهٟ -  260

 ثوهْ ٝهيل -- ػٞٞه ٖٓ٘غ ْٝٗبٝٚ -- ػجلاُِٞيق ٓؾٔل ٍٜو ِٓي كٓبٛ ثبُؼ٘ٞإ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق، 

اٌُجوٟ أُؾِٚ 56543  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147872    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيَ ػجلاهلل ٍؼيل ػجلاهلل ٍؼيل -  261

ىيل ػجلاُِٞيق ُٞل٠ ٝبٛو/ثِٔي اُٚجبثْٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147885    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُلٚيَ ػجلأُ٘ؼْ اٍبٓٚ ٗلٟ -  262

اُْبم٠ُ يٍٞق ػٔو يبًبِٓ/ثِٔي ٍؼيل ّبهع ٖٓ اُلبُٞعب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147884    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوٖبٓ ػ٠ِ ؽ٠َ٘ فبُل -  263

اثّٞبٍ اؽٔل ػجلأُ٘ؼْ ػٞيبد/ثِٔي اُؾٖوٟ ػيثٚ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147879    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَٖ ػجلاُغٞاك كبيي ٓؾٔل -  264

ػجلاَُزبه رٞكين ٓؾٔل آ٘يٚ ثِٔي يُٞيٞ 26 ُ 2  -- اَُ٘ٞٚ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147876    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕبُؼ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ؽٔلٟ ػٔبك -  265

ى٠ً ٌّوٟ َٓؼل/ثِٔي اُؼغييٟ-رال ٌٍٚ ّبهع 15 ههْ ػوبه ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 142569    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي -  266

 ىٝايب ظجٜ ْٝٗبٝٚ اُٞبُت ثِٔي ّٞٓبٕ ٓغلٟ آبّ اُلبرؼ ّبهع ث٘بؽيٚ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ رْ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

ع٘يٚ اُق ػْو اص٠٘ 12555 هلهٙ ٓبٍ ثواً ٍيبهاد  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147878    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كبيل اَُيل هّبك ٓؾٔل يبٍو -  267

ػيل ٓؾٔل اثواٛيْ ٓؾٔل/ثِٔي ػيل اثواٛيْ ّبهع 14 ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147885    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔل ِٝجٚ اَُؼيل ٛيضْ -  268

ٓؾٔل هٞت اَُيل ىي٘ت/ ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147891    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلٞاٍ ػ٠ِ ٓؾٔل ػ٠ِ ٓؾٔل -  269

اُلٞاٍ ػ٠ِ ٓؾٔل ػ٠ِ ِٓي اُجٜٞر٠ ؽٔبكٙ ُ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147954    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْيـ اَُيل ػ٠ِ هٙب -  270

ػجلاُؼييي اثواٛيْ ػجلاُؼييي ِٓي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147955    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞأٌُبهّ يلاَُ ؽٔلٟ ؽَبّ -  271

اثٞأٌُبهّ اَُيل ؽٔلٟ/ِٓي اُلُغٕٔٞ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147899    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجليٟٞ ٍبُْ هثيغ ٍبُْ -  272

آيٖ اؽٔل ٓؾٔل ػجلاَُالّ اَُيلٙ/ثِٔي اُجبة ًال ًلو ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147895    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلا٠ُُٞٔ ٓؾٔل ٓ٘غ٠ ٓؾٔٞك -  273

ٌٍو ّويق اُلٍٞه٠ ٍٔيوٙ ثِٔي أُولً ثيذ ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147892    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أٍبػيَ ػجلاُٞاؽل ٓؾٔل ػجلاُٞاؽل ايٜبة -  274

ٝؼئٚ ػ٠ِ اؽٔل اثواٛيْ ٖٓٞل٠ ثِٔي ىيبك ثٖ ٝبهم ٓغ رال ٌٍٚ ُ 27 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147897    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغٔبٍ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔٞك ٗبكه -  275

٠ٍٞٓ ٓؾٔل هّبك اَُيل ٓؾٔل ثِٔي ّجواثيَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147953    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوىٝم ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل -  276

ػجلاُؼييي اثواٛيْ ػجلاُؼييي ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 151792    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ٓيقبئيَ ػل٠ُ ٕٝل٠ -  277

 ٕٝل٠ ٝكيبٗب ٝٓبكٝٗب يٍٞزي٘ب ِٓي 443,444 ههْ اُغ٘ي٘ٚ ثؾٞٗ ّجواُِ٘ٔٚ ثبُؼ٘ٞإ ًبئٖ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو

ثٖ ٝرؼجئٚ ٝٝؾٖ رؾٔئ ٖٓ٘غ ْٝٗبٝٚ ٠ُػل  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 151792    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ٓيقبئيَ ػل٠ُ ٕٝل٠ -  278

ػل٠ُ ٕٝل٠ ٝكيبٗب ٝٓبكٝٗب يٍٞزي٘ب ِٓي 443,444 ههْ اُغ٘ي٘ٚ ثؾٞٗ ّجواُِ٘ٔٚ  ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 151792    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ٓيقبئيَ ػل٠ُ ٕٝل٠ -  279

ٝٓغٞٛواد ٖٓٞؿبد ْٝٗبٝٚ  ػ٠ِ هاكذ ػل٠ُ ٝعيٚ ِٓي اُٖبؿٚ ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147955    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُلي٠ٔ ٖٓٞل٠ ػواه٠ ٓؾٔل اؽٔل -  280

اَُلي٠ٔ ٖٓٞل٠ ػواه٠ ٓؾٔل ِٓي اُلٓو ػيثٚ اُييبد ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147958    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽجيت اثٞاُلزٞػ ػجلاٌُويْ َٓؼل -  281

اثٞاُلزٞػ ػجلاٌُويْ َٓؼل ٓؾٔل ِٓي ٍؾيْ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147896    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽوى ػٞيٚ ٓؾٔل ٓبٛو آب٠ٗ -  282

اُوؿ ػجلاُوبكه كوؽبد ٍؼل ِٓي اُئٖ ّجوا ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147951    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ أٍبػيَ ؽَٖ اُٖبك٠ ٍبهٙ -  283

ٓؼب٠ُ ػجلاُغِيَ ٓؾٔل ثِٔي عؼلو ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147956    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِٕيت ّؾبرٚ اثواٛيْ ٓويْ -  284

عوعٌ يٍٞق ٍٔيو يٍٞق ثِٔي اثٞاُـو ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147894    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔبهٙ ػجلاُؾٔيل أٍبػيَ ػٔوٝ -  285

ػٔبهٙ اَُيل ػجلاُؾٔيل أٍبػيَ ثِٔي ٍِئبٕ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147898    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـواث٠ِ ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔل اثٞأُؼب٠ٝ ربٓو -  286

اُْٞهثغ٠ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل ثِٔي ٝ٘ٞب ٌٍٚ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147893    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، َٓؼٞك اُجِزبع٠ اَُيل ٓؾٔل اثواٛيْ -  287

ٖٗيو ػجلاُلزبػ ٌّوٟ اثواٛيْ ثِٔي ّٞثو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147957    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُوبكه ػجلاُؼبٍ اُؼية ٓؾٔل -  288

ػجلاُوبكه اُؼية ػجلاُؼبٍ اُؼية ِٓي اُوجِيٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195321 ربهيـ ٝكي 147952    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغ٘لٟ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ٓؾٔٞك -  289

ّؾبرٚ ػجلأُٖ٘ق اَُؼيل ٓؾٔل/ثِٔي اُيهاػٚ ٓلهٍٚ ّبهع ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195323 ربهيـ ٝكي 118713    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُواػ٠ اُغي٠ّٞ عٔبٍ اؽٔل -  290

أُِٞا٠ٗ اثواٛيْ هّبك ٓؾٔل ثِٔي اهلل كزؼ اٍٞام أٓبّ ٍؼيل ُ صبٕ ٝ٘ٞب ا٠ُ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147915    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّج٠ ؽَٖ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ -  291

يؾي٠ ٓو٠ٍ ػجلأُٖل ٍؼليٚ ثِٔي اُؾلاك ،:   اُـزأّيو ٕٝق  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147542    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلهإ ٓؾٔل كوط ٗغالء -  292

ػيل ٓؾٔل ٓؾٔل اثواٛيْ/ثِٔي ّجْيو ؽٖٚ ثبُؼ٘ٞإ عبٛيٙ ٓالثٌ رغبهٙ ثغؼِٚ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ رْ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147915    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجبة كزؼ ّؼجبٕ ػ٠ِ ؽ٠َ٘ أٍبء -  293

ٓؾٔل ػجلاُؼييي ٓؾٔل اؽٔل/ثِٔي اُولئٚ اَُِقبٗٚ- ػجلاٌُويْ ٕجوٟ ّبهع 95 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 126173    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞػبُيٚ اَُيل ػجلاُِٞيق اَُيل -  294

ؽَيٖ ٓؾٔل ٕالػ ٓؾٔل ِٓي ٍِيْ كيْب/  ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 124665    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىؿٍِٞ ٖٓٞل٠ ؽبكظ كٞىٟ آيوٙ -  295

ثْجواثيَ كبَٙ ؽَيٖ اَُيل ؽَيٖ/ ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 133935    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثٌو ػجلاُؾِيْ ؽَٖ ٓؾٔل -  296

ثٌو ػجلاُؾِيْ ؽَٖ اثواٛيْ/ثِٔي ككوٙ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147919    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔوٝ ؽٔبك اؽٔل هعت فِٞك -  297

اٌُجوٟ ٍ٘جٞ ؿٔوٝ ؽٔبك اؽٔل هعت/ ثِٔي ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147925    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُييبد ػٞيٚ أُـبٝهٟ ٓؾٔل ٝبهم اؽٔل -  298

اُييبد ػٞيٚ أُـبٝهٟ ٓؾٔل ثِٔي كَِٞيٖ ُ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147959    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلويوٟ ٓؾٔل ػجلاُقبُن هٙب -  299

ه٘ليَ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل ثِٔي هّلٟ ّبهع ٓغ هيبٗ ّبهع 82 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 133935    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، ككو ربعو ، ثٌو ػجلاُؾِيْ ؽَٖ ٓؾٔل -  300

ثٌو ػجلاُؾِيْ ؽَٖ اثواٛيْ/ثِٔي ككوٙ كوع اكززبػ رْ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147926    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـليو اَُيل اَُيل ٓؾٔٞك ٖٓٞل٠ -  301

أٍبػيَ ػيَٟٞ أٍبػيَ ِٓي اُلبهٗ اثٖ ُ 24 -- ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147914    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُي٠َ رٞكين عٔبٍ ؽَبّ -  302

ػجلاُؼبٍ ػجلاُؼييي ػٞٗ ِٓي اُغٔييٙ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147922    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُواىم ٓؾٔٞك ٖٓ٘ٞه ُٞىٙ -  303

ثوط اَُيل ٗبكيٚ ثِٔي ٗٞاط ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147917    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلو٠ اثواٛيْ ٓؾٔل ٠٘ٓ -  304

اُلو٠ اثواٛيْ اثواٛيْ ٓؾٔل/ ثِٔي اُوعليٚ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147924    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٌٞٗ هٙٞإ أٍبػيَ ػبكٍ رو٠ -  305

اُِجب٠ٗ اؽٔل ػجلاُؾٔيل اؽٔل/ ثِٔي ػجلاُؼييي ثٖ ػٔو ّبهع ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147542    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلهإ ٓؾٔل كوط ٗغالء -  306

ػيل ٓؾٔل ٓؾٔل اثواٛيْ ِٓي ّجْيو ؽٖٚ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147542    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلهإ ٓؾٔل كوط ٗغالء -  307

ٓلوّٝبد رٖ٘يغ ْٝٗبٝٚ اُق٠ُٞ ٓؾٔل اَُيل ِٓي ّجْيو ؽٖٚ ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147911    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘جواٟٝ اثٞاُيييل كزؾ٠ ٓؾٔل اؽٔل -  308

اُؾغو ٓؾٔل اؽٔل/ثِٔي ٓوىٝم ٍيلٟ ٖٓ ػجلاُؾن ٍيلٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147916    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ػجلاُؾليظ ػ٠ِ ائٖ -  309

اثٞاُؼيّ ػجلاُوٟٞ اثٞاُؼيّ ِٓي ّجواثيَ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147923    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اهلل عبة اَُيل ٓؾٔل ػجلاُٞٛبة -  310

اهلل عبة اَُيل ٓؾٔل ػٖبّ ثِٔي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147912    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝبؽٕٞ ٓؾٔل اٗٞه ٓؾٔل هٙب -  311

ٕٝيق َٓغل ٝبؽٕٞ ٓؾٔل اٗٞه ٓؾٔل ثِٔي ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147913    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُق٠ُٞ اثواٛيْ ػجلاُؼب٠ٝ ٓؾٔل -  312

اؽٔل اثٞأٌُبهّ ْٛبّ ٜٓ٘ل ثِٔي أُزًَٞ روبٝغ يٍٞق ثٖ اُؾغبط ّبهع 16 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147918    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيبهاد ُٖيبٗٚ ؽَيٖ ٝهّٚ -  313

هؽيْ ٠ٍٞٓ ؽَيٖ رؾٔل/ثِٔي ّجواثيَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195324 ربهيـ ٝكي 147925    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕلين اثواٛيْ ًبَٓ ٖٓٞل٠ اكّ -  314

ٕلين اثواٛيْ ًبَٓ ٖٓٞل٠/ِٓي ّجواٝٞ ٝوين اُلائوٟ يَيٕٞ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147929    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ ػٔو -  315

اُوو٠ّ ٓغبٛل ػجلاُؼبٍ ٕالػ ٓؾٔل ثِٔي ّٞثو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 135218    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجَي٠ٗٞ ٓؾٔٞك عبثو اٍالّ -  316

 ىيٞد رغبهٙ ْٗبٛ ػٖ اُجَي٠ٗٞ اَُيل ٓؾٔٞك عبثو ِٓي ٝ٘ٞب ٌٍٚ ىكز٠ ث٘بؽيٚ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

  ّٝؾٞٓبد

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147934    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٝٓٚ ٓؾٔل اّوف ٓؾٔل -  317

كٝٓٚ ٓؾٔل ٓؾٔل اّوف ِٓي ع٘يٝه ْٓ٘بٙ ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147946    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓلًٞه ػجلاُوبكه ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػٔوٝ -  318

اثٞاُٖ٘و ٍيلاؽٔل ػٞٗ ػيٙ ثِٔي اُغيِ ُ ٖٓ ٗغْ كإاك ُ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147942    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّٔـ ٓؾٔل ثي٠ٓٞ عٔؼٚ ٛب٠ٗ -  319

ٓؾٔل ٓبعل ٓؾٔل ػجلاُوؽٖٔ ِٓي ّجواثيَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147939    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل كإاك ٓؾٔل هٓٚبٕ -  320

ؽَٖ اؽٔل ثلهإ ػجلاُلزبػ ِٓي ؽٞاٟ ٓيذ ًلو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147937    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، عوعٌ ٓز٠ٜ٘ كبيي ٍبٓؼ -  321

اُليٖ ٗٞه ػجلأُ٘ؼْ ٍؼيل ِٓي ثالىا اُجٞهٕٚ ٍٓٞ - اُجٞهٕٚ ُ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 135922    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٓٚبٕ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔٞك -  322

اُوجب٠ٗ اَُيل اَُيل ثِٔي اُغٜٔٞهيٚ ُ ىكز٠ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 135922    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٓٚبٕ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔٞك -  323

يٞعل ال ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147928    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْيـ ؽغبىٟ ٓؾٔل اؽٔل يبٍٔيٖ -  324

ؿ٘يْ اثواٛيْ كزؾ٠ ثِٔي ؿواثٚ ٓٔزبى ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 143669    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼغييٟ ٓؾٔل ػ٠ِ ؾٔلٓ -  325

ٓؾٔل ػجلاُؼييي هٓيٟ ٓؾٔل ِٓي اَُبثغ اُلٝه اُغوٕ كهة اُٞيج٠ ثوط - أُليويٚ ُ ،:   اُـزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147945    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘ؾبً فيػَ عالٍ اؽٔل -  326

اُزو٠ً ٓؾٔل ٗبٕو ٝٗـْ ٝٓؾٔل ٍٝٔو ؽٔبك اؽٔل اَُيل آَ ثِٔي ّٞثو ٝوين ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 144969    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗؼيْ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػ٠ِ -  327

ٗؼيْ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ثِٔي ؽٞاٟ ٓيذ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 142187    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجيل اُلٍٞه٠ ٓؾٔل ها٠ٙ ٓؾٔل -  328

ػيل ؽَٖ ٓؾٔل ػلُيٚ ِٓي االؽٔو ىٝيٚ- ٍجوثبٟ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147944    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغليلٙ ٛ٘ل ٍٔبػ/ك ٕيلُيٚ -  329

اُغٔبٍ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ػجلاُؾٔيل ثِٔي اُولئٚ اُج٘بد ٓلهٍٚ فِق ىٛوإ ُ ٓغ َٓؼٞك ُ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147947    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجوٛب٠ٓ ٖٓٞل٠ ٓؾٔٞك آبٍ -  330

اُليٖ فيو ٓز٠ُٞ عٔبٍ ٖٓٞل٠ ِٓي اُجؾوٟ اُغيِ ُ 2 ههْ ػوبه - ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147936    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٞهٙ ٓؾٔل ػجلاهلل ًويْ -  331

اُجَٞٞي٠َ ٖٓٞل٠ َٓؼلٙ ِٓي ّجوآٌِ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147935    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغ٘لٟ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل -  332

ٕوو ٓؾٔل اَُيل عٔالد ِٓي ٍِئبٕ ًلو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147931    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ًْي ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٓغلٟ -  333

اُوب٠ٙ اثواٛيْ كإاك اؽٔل ثِٔي اثٞىٛوٙ ٖٓ ؽغبة اُليٖ ػ٠ِ ُ 1 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147932    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَٖ ػجلاُوؽٖٔ ٛبّْ ٓؾٔل ًٞصو -  334

ٝ٘ٞب صبٕ ؽ٠ ٓلي٘ٚ ٓغٌِ ثِٔي كويل ٓؾٔل افو اٌُٞهٗيِ ُ ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147943    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـيا٠ُ ؿبىٟ ٓؾٔل اُؾج٠ْ ٗٞها -  335

فٚو ٓؾٔل ِٖٓؾ٠ ٍؼبك ِٓي اَُ٘ٞٚ ٓوًي هبٓ ّجوا ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147935    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كهٝيِ ػجلاُوبكه اُيؿج٠ ٓؾٔل ثَبّ -  336

ػجلاُوبكه اُيؿج٠ ٓؾٔل ثِٔي اَُ٘بكيٚ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147927    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ اَُيل ٍؼل اَُيل ٓؾٔل اؽٔل -  337

اُٞبُت/ ثِٔي اُغٞٛوٟ ّبهع ًلواُييبد ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 143669    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼغييٟ ٓؾٔل ػ٠ِ ٓؾٔل -  338

 ْٝٗبٝٚ ٓؾٔل ػجلاُؼييي هٓيٟ ٓؾٔل/ ثِٔي اَُبثغ اُلٝه اُغوٕ كهة اُٞيج٠ ثوط أُليويٚ ثْبهع كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو

كيٌٞه ْٖٓٔ   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147941    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْبكؼ٠ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ٓؾٔل -  339

اُْبكؼ٠ يٍٞق ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ثِٔي ّجوآٌِ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147933    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗو ٍؼل كزٞػ ٛب٠ٗ -  340

ٍِيْ ٓؾٔل اُوٞت اٍالّ ِٓي اُؾٖٚ ّجْيو ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 135218    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجَي٠ٗٞ ٓؾٔٞك عبثو اٍالّ -  341

اُجَي٠ٗٞ اَُيل ٓؾٔٞك عبثو ثِٔي ٝ٘ٞب ٌٍٚ ُ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147938    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُبيؼ ػجلاُؼب٠ٝ ٝعيٚ اؽٔل -  342

اَُبيؼ اُٜ٘لاٟٝ ػجلاُؼب٠ٝ ٝعيٚ ثِٔي اُئٖ ّجوا ،:   اُـزأّيو ٕٝق   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 147945    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞثبّب ٓؾٔل االؽٔلٟ اؽٔل -  343

اُ٘بكٟ اثواٛيْ ٍ٘بء ثِٔي اٌُجوٟ أُؾِٚ ُ 2 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147955    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِٝؾٚ ػجلاُوؽيْ ٗغبػ اًوّ -  344

ِّج٠ فٚو ٖٓٞل٠ ؽَٖ ِٓي اّ٘بٝاٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147952    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْويق أٍبػيَ اثواٛيْ ٛلٟ -  345

اُؾجبٍ ٓؾٔل اثواٛيْ ػ٠ِ ِٓي اُلوٍزن ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147957    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞب ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ٓؾٔل -  346

ػٞب ٖٓٞل٠ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ِٓي اُؾٔب ًلو ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 141393    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُٖ٘ٞهٟ اَُيل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ فبُل -  347

 ِٓي اُٖبؿٚ - اُلي٠٘ أُؼٜل فِق(  ثِٜ٘ ُ)   اُْؼواٟٝ ٓز٠ُٞ اُْيـ ُ  ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

اُ٘ٞي٠ٜ اَُيل ٓؾٔل  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 144155    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُٖ٘ٞهٟ اثواٛيْ اَُيل ٓؾٔل اَُيل -  348

أُٖ٘ٞهٟ اَُيل ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل ثِٔي ٝٛج٠ ؽبكظ ُ اُؾليل اٌَُٚ ٗبكٟ هٍٞ 6 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147951    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوػ٠ ػياُليٖ اَُيل َٓؼل -  349

اَُ٘غوع٠ اُـويت ٍؼبك ثِٔي ٓوؽّٞ ٓؾِٚ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147954    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اٌُوكٟ ػجلاُلزبػ ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  350

اٌُوكٟ ػجلاُلزبػ ػجلأُ٘ؼْ ثِٔي ّووف ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 144155    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُٖ٘ٞهٟ اثواٛيْ اَُيل ٓؾٔل اَُيل -  351

 ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل ثِٔي ٝٛج٠ ؽبكظ ُ اُؾليل اٌَُٚ ٗبكٟ ٍٞه 6 ٝ٘ٞب ثبُؼ٘ٞإ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق، 

ؿيبهٛب ٝهٞغ كهاعبد رغبهٙ ْٝٗبٝٚ أُٖ٘ٞهٟ اَُيل   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147955    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّزب ٓؾٔٞك هعت ٓؾٔٞك -  352

ىٗبٝيو ٍيل ؽَبٗيٖ هٙب ثِٔي يُٞيٞ 23 ُ ثَيٕٞ ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147953    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثّٞٔٚ ػ٠ِ اَُيل ٝكبء -  353

ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل ٖٓ٘ٞه ِٓي اُلوٍزن ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147948    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوعبٕ اثواٛيْ كبهٝم ٛبُٚ -  354

ٓؾٔل ػجلاُلزبػ اَُيل ٓؼزي ثِٔي اُؾٞ ثوط - اُلبهٗ اثٖ ُ 77 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ يَرؼل رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 151423    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػالّ ػٞاك ٖٓٞل٠ كقوٟ -  355

 ٓؾٔل يَوٟ ٓؾٔل ثِٔي ٝ٘ٞب - ِّج٠ ثوط-ػجلاُِٞيق اَُيل روبٝغ(أُؾِٚ ٌٍٚ) اُليٖ ٌّٔ ُ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو

ِّج٠ اثواٛيْ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147958    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلأُ٘ؼْ ٓؾٔل ػجلاهلل اَُيل اؽٔل -  356

ػجلأُ٘ؼْ ٓؾٔل ػجلاهلل اَُيل ِٓي ثٌِيْ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147956    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞؽَيٖ ػجلأُ٘ؼْ ػجلاُؼبٍ ؽَيٖ -  357

ٍبُْ ػضٔبٕ ٓؾٔل ػضٔبٕ ِٓي اُجبة ًال ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195326 ربهيـ ٝكي 147949    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغوعبٟٝ ٓؾٔل َٓؼل ٍؼيل -  358

اُغوعبٟٝ ٓؾٔل َٓؼل ٓؾٔٞك ِٓي يييل ٓيذ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147975    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾبٍٖ -  359

اثٞؽلايٚ اُوٞت ؿويت ٓؾٔل/ثِٔي اُٖ٘بهيٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147971    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘غب اثٞ ٓؾٔل ػجلاُٜبكٟ ٝائَ -  360

اُ٘غب اثٞ اَُيل ٓؾٔل ػجلاُٜبكٟ ِٓي اّ٘بٝاٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147967    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػبٓو كوط أُ٘غ٠ أٍبػيَ -  361

ؽَٖ اثٞاُؼجبً ٓؾٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ٖٓ ػجلاُغٞاك ّبهع 7 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147965    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼي٠ٗٞ يٍٞق ٓؾٔل كوط -  362

اُؼي٠ٗٞ فٚو يٍٞق ٓؾٔل ِٓي ثَيٕٞ ٓوًي اُؾلاك ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 128231    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل ػجلاٌُْٞه ػٞيٚ ٍٞىإ -  363

ٕاُؼ٘ٞا ث٘لٌ عجو ػجلاُِٞجق اُوكبػ٠ كبٝٔٚ ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147961    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغبٛيٙ ُِٔالثٌ اُق٠ُٞ -  364

اُق٠ُٞ ٓؾٔل ػجبً ٛ٘يٚ/ثِٔي ّووف ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147975    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ٖٓٞل٠ اَُيل ىي٘ت -  365

هفب هىم اَُجبػ٠ اُؼيَٟٞ ثِٔي اُجؾويٚ ّ٘وٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147964    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞٗ ثْبٟ ػٞٗ ٗجيَ عٞهط -  366

اُ٘ؾبً اثواٛيْ ػ٠ِ هٙب/ِٓي ىؿٍِٞ ٍؼل ّبهع ٖٓ ٓجوٝى ّبهع ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147968    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ٠ٍٞٓ ػٞاك ٍِئبٕ -  367

ؽَٖ اَُيل ٝٚ ٓؾٔل ِٓي ًلوػٖبّ ُ ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 12 ،:   اُـزأّيو  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147973    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ه٘ليَ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ػيل ٓؾٔل -  368

ه٘ليَ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ػيل ثِٔي ثِْبٟ ًلٞه ،:   اُـزأّيو ٕٝق،    

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 119316    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ًْي ػجلاُؼبٍ رٞكين هٙب ػ٠ِ -  369

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ( ًْي ػجلاُؼبٍ رٞكين هٙب ػ٠ِ)  اُْبٕ ٕبؽت ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147972    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فٔيٌ اؽٔل ػجلاُؾٔيل ّئبء -  370

أُِيغ٠ اَُيل ٓؾٔٞك ػجيو ِٓي ٝبُت اث٠ ثٖ ػ٠ِ االٓبّ ُ - ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147977    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيل ػ٠ِ هاكذ اؽٔل -  371

ثؾيوٟ اؽٔل ٓؾٔل اثواٛيْ ِٓي اُجؾويٚ ؽجيِ ٓيذ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147963    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُ٘ي٠ٞ ٖٓٞل٠ ٓ٘لٟ اَُيل -  372

أٍبػيَ ٓؾٔل ٓوٝٙ/ِٓي ٍجوثبٟ ،:   ّيواُـزأ ٕٝق  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147969    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ ػجلاُواىم ػجلاهلل اؽٔل يبٍو -  373

ٍِئبٕ ػجلاُواىم ػجلاهلل اؽٔل/ثِٔي اُليت ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147974    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، رٞكين ٓؾٔل اؽٔل ُٝيل -  374

ّٞه٠ اثواٛيْ ثالٍ ثِٔي يٍٞق اَُيل ٓلهٍٚ آبّ اُولئٚ اَُِقبٗٚ اُؼب٠ُ اَُل 6 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147966    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُزٖليو ُالٍزيواك ػيبك -  375

اَُيل ٓؾٔل ٓؾٔل ؽَٖ/ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ّبهع 12 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147962    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ْٓب٠ُ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٗجيَ -  376

ىايل ػجلاُؼظيْ فبُل ٓؾٔل/ثِٔي اُْٞٗٚ اهٗ ّبهع 3 ههْ ػوبه ىكز٠ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147959    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل اؽٔل ٍيل ٓؾٔل ٛجٚ -  377

ه٘ليَ اََُل ٓؾٔٞك اؽٔل ٓؾٔل/ثِٔي االثواٛئيٚ - اثٞؽًِٔٞ ّبهع هؾبكٚ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 147976    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثواٛيْ ٓؾٔل هٙب ٓؾٔل ُٝيل -  378

اٌُالٟٝ ػجلاُؼييي ٓؾٔل أٍبء ثِٔي اثٞاُغٜٞه ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 76546    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔلأُِيغ٠ ٓؾٔل ٍب٠ٓ -  379

أُِيغ٠ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍب٠ٓ)  اُٞبُت ثِٔي ىايل ثوط اُ٘ؾبً ٓيلإ ثبُؼ٘ٞإ كوع اكززبػ رْ ،:   اُـزأّيو ) 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147985    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓ٘ٞه ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ػٔوٝ -  380

إالٕ اؽٔل ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ ثِٔي ٓوؽّٞ ٓؾِٚ-اُغٞٛويٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147978    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ ثوٍّٞ رٞكين ايلِيٖ -  381

عوعٌ ُٞيق ٓغلٟ ٝثْوٟ ثٞوً عوعٌ ُٞيق ٓيْيَ/ثِٔي اثٞاُـو ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147985    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔو فٞبة ِٝؼذ ٕجؾ٠ -  382

اُٖبثو ٍبُْ ا٠ٍَُٞ٘ ثِٔي هيٖو رِج٘ذ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147986    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيل ػجبً ٍؼيل عٔبٍ ؽ٠َ٘ -  383

اَُيل ػجبً ٍؼيل عٔبٍ ِٓي اثٞاُـو هويٚ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147982    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖوي٠ٞ ٓؾٔل ؽَيٖ كزؾيٚ -  384

ٓالػ ػجلاُوبكه ٓؾٔل هٙب ثِٔي ّووف ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 155589    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُ٘جبٟٝ هعت اؽٔل ٓؾٔل ًوئٚ -  385

اُؼ٘ٞإ ث٘لٌ كؿيلٟ ػجلاُٞٛبة ٍٔيو/ِٓي ثغؼِٚ ِٓي رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147989    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلثلٝة اهلل كزؼ ػٔبك ك/  ٕيلُيٚ -  386

ؽَٖ ِٝجٚ هٙب ٓؾٔل ِٓي ٍ٘جبٛ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147995    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓقِٞف ػجلاُؾٔيل ػ٠ِ ٍٔيو ػٔبك -  387

اؽٔل ػ٠ِ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ثِٔي اُليٖ فيو َٓغل آبّ اُؾليل اٌَُٚ فِق ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147983    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ اؽٔل ػجلاهلل ػٔبك -  388

ٓؾٔل أٍبػيَ اٍبٓٚ ِٓي اُلُٝٚ ٍيق ٖٓ كإاك ثبّب اثواٛيْ ُ 1 ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147988    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍبُْ اؽٔل فِيَ ػٞيٚ ٓؾٔل -  389

ٍبُْ اؽٔل فِيَ ػٞيٚ/ثِٔي ٍبُْ ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 133823    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّزٞد ػجلاُوٟٞ آيٖ ٓوكذ -  390

يؾي٠ يٍٞق ٓؾٔل ػ٠ِ هٍٔيٚ ِٓي اُييبد ًلو يؾي٠ ػيثٚ ؽٔبك ػجلأُ٘ؼْ ُ 3 ٝ 2 ا٠ُ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147984    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼجب٠ٍ ٓو٠ٍ ػجبً أُو٠ٍ -  391

اُؼجب٠ٍ ٓو٠ٍ ػجبً ػٔو ثِٔي اَُويغ اُٞوين ػ٠ِ كئب ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147987    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞٗ اثواٛيْ ػجلاُالٙ ؽَٖ ٛب٠ٗ -  392

ؽَٖ اَُيل ٝٚ ٓؾٔل/ثِٔي ػٖبّ ًلو ّبهع ٖٓ ػجلاُغٞاك ؽبهٙ 32 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو ٕٝق  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147979    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٚب٠ٓ اثواٛيْ اثٞاُلزؼ اؽٔل ٍؼبك -  393

اُؼٚب٠ٓ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٓؾٔل/ِٓي رٞبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195328 ربهيـ ٝكي 147981    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، عِجٚ ػياُليٖ ِٝؼذ ٗبٛل -  394

عِجٚ ػجلأُبُي اثٞثٌو ٓؾٔل ثِٔي ٗٞاٟ ًلو ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147994    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوؿ اثواٛيْ ػجلاُلزبػ ػٔوٝ -  395

اُوؿ اَُيل اثواٛيْ ػجلاُلزبػ/ثِٔي ّجواثيَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 139598    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍؼيل أٍبػيَ ٓز٠ُٞ اَُيل -  396

ُؾّٞ صالعٚ ْٝٗبٝٚ اٌُقيب ػجلأُغيل اثواٛيْ ٓؼزٔل ثِٔي اُولئٚ اَُِقبٗٚ- أُلاثؾ ُ 14 ٝ٘ٞب ث٘بؽيٚ كوع كززبػا ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 148552    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٞرٌ ٓغبٛل هكؼذ ٛجٚ -  397

ؽٞيذ ٓو٠ٍ رٞكين اَُيل/ِٓي أُٔبُيي ثغٞاه ؽالٝٙ ٕالػ ّبهع ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 96263    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  398

ػجلاهلل ؽَٖ ٓؾٔل ؽَٖ/ثِٔي هٙٞإ ؽَٖ ّبهع 14 ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 96263    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  399

 ُوهْ ٝربثغ 1994/7/26 اكززؼ اهى ٝٓٚوة اهى كواًٚ الٍزـالُٚ اُ٘بكٟ اؽٔل أُز٠ُٞ ٓؾٔل/ثِٔي ّجْيو ؽٖٚ ،:   اُـزأّيو

96263 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 148551    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٚجبث٠ اَُيل ؽَيٖ ٓؾٔل اؽٔل -  400

ٓؾٔل ػجلاُؾٔيل ٓؾٔٞك ٓؾٔل/ثِٔي ٍؼيل ّبهع 14 ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147993    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػِيٞٙ ٓؾٔٞك ػجلٙ اَُيل ربٓو -  401

اُٞؽِ ٛبّْ ٝعلٟ ثِٔي اثٞاُؾَبيت ُ ٖٓ ٓزلوع ٍوؽبٕ ُ ىكز٠ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 148555    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗٞكَ اؽٔل ػجلاُواىم اثواٛيْ ػٔوٝ -  402

ٗٞكَ ػجلاُواىم كٜيْ ٓؾٔل/ثِٔي اُغالء ّبهع ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 96263    ثوهْ هيلٙ جنٍ  ، كوك ربعو ، اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  403

 كئبػلا االٍزيواك ْٗبٛ ػٖ ػجلاهلل ٓؾٔل ؽَٖ/ثِٔي هٙٞإ ؽَٖ ّبهع 14 ثغٜٚ افو هئي٠َ ٓؾَ اكززبػ ،:   اُـزأّيو

اُـنائيٚ ٝأُٞاك ٝعِٞك اُغبٛيٙ أُالثٌ ٝرٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 148554    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ ػجلأُِٞت اَُيل ىًيٚ -  404

اُٖؼيلٟ ٓؾٔل اَُيل ػجلأُ٘ؼْ/ِٓي ٍ٘جبٛ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 154846    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓلزبػ ؽَيٖ  ػجلاهلل ٓؾٔل -  405

ٓلًٞه ٓوعبٕ ىًويب/ ِٓي ثغؼِٚ أُِي رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 131599    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَٖ اؽٔل يٌٞٗ هٙب ٓؾٔل ٖٓٞل٠ -  406

يٞعل ال ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147996    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُيٗبر٠ ػجلاَُالّ ٓؾٔٞك ٗليَٚ -  407

هٓٚبٕ ٖٓٞل٠ اؽٔل ٍب٠ٓ ثِٔي اُغبٓغ ُ َٓؼٞك ًلو ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147992    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيبٕ هّبك ؽٔلإ اؽٔل -  408

ىيبٕ هّبك ؽٔلإ ثِٔي اٌُوٍٚ ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147997    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼبٓٚ ُِٔوبٝالد هبٍْ ٌٓزت -  409

ؿبىٟ ػجلاُؾِيْ ؽَيٖ كبٝٔٚ/ِٓي ّووف ،:   اُـزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147998    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ اثواٛيْ ُٞيق ؽ٠ِٔ اثواٛيْ -  410

ّبٛيٖ ٓؾٔل ٓؾٔل اٍبٓٚ ثِٔي ٗبٕو ْٓوٝع ػ٠ِ ٓؾٔل ّبهع 2 ههْ ػوبه ًلواُييبد ،:   اُـزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 148555    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔٞك ػجلاُلزبػ ٝائَ -  411

اؽٔل اَُيل اثواٛيْ ٓؾٔل كبهٝم/ ثِٔي ككوٙ ،:   اُـزأّيو  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 139598    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍؼيل أٍبػيَ ٓز٠ُٞ اَُيل -  412

اٌُقيب ػجلأُغيل اثواٛيْ ٓؼزٔل ثِٔي اُولئٚ اَُِقبٗٚ-أُلاثؾ ُ 14 ٝ٘ٞب ،:   اُـزأّيو  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147991    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗبه ػجلاُؾليظ هكؼذ ٓؾٔل -  413

ٖٗبه ػجلاُقبُن ػجلاُؾليظ هكؼذ/ ِٓي ؽٞاٟ ٓيذ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 92774    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجٞاة ػجلاَُالّ ػ٠ِ ٍيل -  414

اُجٞاة ػ٠ِ ٍيل رو٠ ثغؼِٚ أُبُي اٍْ رؼليَ ،:   اُـزأّيو   

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 148556    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼوث٠ ؽَت اَُؼلٟ ٓؾٔل -  415

اُِْج٠ ؽَٖ ٓؾٔل/ ثِٔي ككوٙ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 137339    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔٞك ٓؾٔل اٗٞه آيو -  416

ٓلًٞه اؽٔل اؽٔل اثواٛيْ/  ثِٔي ٓ٘ٞف ٓؾِٚ اُوبٕل روػٚ ّبهع ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو  

 رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 148553    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل اَُيل ػجلأُِٞت اؽٔل ػجلأُِٞت -  417

ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ٍيل ىي٘ت ثِٔي اُـيا٠ُ االٓبّ ّبهع 12 ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147999    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجي٠ِ اَُيل ٍؼيل ؽٔلٟ ٓؾٔل -  418

ٍبكٞػ هثيغ اَُيل ٍبهٙ/ِٓي ٍجوثبٟ ،:   اُـزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195331 ربهيـ ٝكي 147995    ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّج٠ ٓؾٔل ٓ٘يو اؽٔل -  419

ػجلأُغيل ٕالػ ٛليو/ ثِٔي ًٞرْ٘و كٝهإ هٙٞإ ؽَٖ ّبهع 36 ،:   اُـزأّيو  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اُْ٘بٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147326   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ػجلاهلل هٓٚبٕ اٍبٓٚ -  1

ؿنائيٚ ٓٞاك رٖ٘يغ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 144255   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٞا٠ٗ ػجلاُلزبػ ٍٔيو ٍؾو -  2

ْٝٓزٔالرٜب فبّ ٓلبريؼ رغبهٙ ثغؼِٚ اُلوع ْٗبٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 133992   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوٜٞع٠ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔل -  3

ثالٍزيي ٓٞاك رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 135692   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كيْبه ٓؾٔل ػجلاُؼييي ػ٠ِ ػجلاُؼييي -  4

اُج٘بء ٝٓٞاك ٍٖٝ هَٓ ٝرٞهيلاد(  ٍيبهاد رْـيَ ٓوبٝالد ٌٓزت) ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 127325   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يؾي٠ ٓؾٔل ٓؾوًٝ ؽ٘بٕ -  5

االػالف ٝفِٜ كُ ُيٖجؼ  اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 127565   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيٞٚ ٓؾٔل اهلل عبة ؽَيٖ -  6

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ اُجبٕ ٓ٘زغبد رٖ٘يغ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 141578   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍٞيِْ اُئب٠ٗ اثواٛيْ هٓٚبٕ ْٛبّ -  7

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ ٝؿوثِٚ كوى ٝؽلٙ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 137333   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٍٞق فٞبة اَُيل ػجلاهلل ائٖ -  8

ٝاػالٕ كػبيٚ ثؾؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 143965   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثَي٠ٗٞ ى٠ً ٍؼيل ٖٓٞل٠ -  9

ؿنائيٚ ٓٞاك رؼجئٚ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 116667   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُزٞاثز٠ ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٗبكيٚ -  10

ٓبًي٘بد ٝروًيجبد ٕيبٗٚ ٌٓزت ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 145595   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُقٞيت ٖٗو اثواٛيْ ػبئْٚ -  11

ٝكالرو ىيٞد ثيغ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 132916   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ يبٍو -  12

اَُيبهاد ٝرغبهٙ اُج٘بء ٝٓٞاك االٍٔ٘ذ رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 137665   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغياه ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ؽبىّ -  13

اٌُٜوثبئيٚ االعٜيٙ رغبهٙ ْٗبٛ اُـبء:  اُزأّيو  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 115828   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هيؾبٕ ػجلاُؾٔيل ؽَٖ ػجلأُِٞت -  14

هؽالد ٌٓزت ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 115828   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هئبٕ ػجلاُؾٔيل ؽَٖ ػجلأُِٞت -  15

هؽالد ٌٓزت ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 133992   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوٜٞع٠ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔل -  16

ٝرـِيق رؼجئٚ ٓٞاك رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147521   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّبٛيٖ ٓؾٔل ػجلاُ٘ج٠ ػبٝق اُليٖ ؽَبّ -  17

أُياهع َٝٓزِيٓبد اُـيو ُلٟ ٝرٖ٘يؼٜب اػالف ٝاٙبكبد ٝاػالف ثيٞويٚ اكٝيٚ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 146617   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـيا٠ُ ٓؾٔل اثٞاُ٘غب ٓؾٔل -  18

ٓؼلاد ؿيبه هٞغ ٝرٖليو اٍزيواك ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147356   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فٔيٌ اثواٛيْ ػ٠ِ ٓؾٔل -  19

اٗٞاػٜب ثغٔيغ اُِيل ُٔجبد ٝرٖ٘يغ رغٔيغ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 138587   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞػبٓو ٓؾٔل ػبكٍ ُٝيل -  20

 اُجيٞويٚ ٝاُِوبؽبد ٝأُٖبٍ اُجيٞويٚ ٝأَُزؾٚواد ُالكٝيٚ اُـيو ُلٟ ٝاُزٖ٘يغ ٝرٞىيغ رغبهٙ ْٗبٛ بكٚاٙ:  اُزأّيو

 ٝاالٍزيواك ُٜب اُالىٓٚ اُقبّ ٝأُٞاك اُٖ٘بػيٚ ٝأُ٘ظلبد اُيهاػيٚ اُؾْويٚ ٝأُجيلاد أُؼبَٓ َٝٓزِيٓبد اُٞجيٚ ٝأَُزِيٓبد

اُزغبهيٚ ٝاُزًٞيالد ٝاُوٞاٗيٖ اُِٞائؼ ؽلٝك ك٠ ٝاُزٖليو 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ ػلا هئب  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 135658   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ ػضٔبٕ ػجلاُِٞيق ٓؾٔل -  21

ؿنائيٚ ٓٞاك ٝرؼجئٚ رٖ٘يغ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 128315   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼبيلٟ اؽٔل اَُيل ٍٔيو -  22

ٓؼبكٕ ٝفواٝٚ ُؾبّ ٝهّٚ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147453   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُي٠َ اُؼية ٓؾٔل كزؾ٠ يبٍو -  23

ًٜوثبئيٚ ٝرٞهيلاد ٓوبٝالد ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 123537   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘غبه اثواٛيْ ٓؾٔل آَ -  24

ٓٞثِيب ٝثيغ كٛبٕ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 126559   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَ٘يٖ ػبٓو اَُيل ؽبىّ -  25

اُـيو ُلٟ ٝرٖ٘يؼٜب االػالف ٝاٙبكبد اُزغٔيَ َٝٓزؾٚواد اُجيٞويٚ االكٝيٚ رغبهٙ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 136324   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓواك اَُيل ى٠ً ؽَيٖ ٍٔيو -  26

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ اُؼبٓٚ أُوبٝالد ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 94156   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍ٘ل اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ -  27

اال٠ِٕ ُِْ٘بٛ أُٔبصِٚ اُْ٘ٞيٚ أُٞاك ٝثيغ ٠ٜٝٝ ٝرغٜيي رٖ٘يغ ْٗبٛ اٙبكٚ  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 94156   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼيٙ ٍ٘ل اُليٖ ٌّٔ ػبكٍ -  28

اال٠ِٕ ُِْ٘بٛ أُٔبصِٚ اُْ٘ٞيٚ أُٞاك ٝثيغ ٠ٜٝٝ ٝرغٜيي رٖ٘يغ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 94156   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُغالُ ٌُِ٘بكٚ اُؼيٙ ػبكٍ -  29

اال٠ِٕ ُِْ٘بٛ أُٔبصِٚ اُْ٘ٞيٚ أُٞاك ٝثيغ ٠ٜٝٝ ٝرغٜيي رٖ٘يغ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 145459   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ اُلُٝٚ هٔو اُليٖ فيوٟ ٓؾٔل -  30

أُوٟٞ ٝاُٞهم اُٞهم ٖٓ أُٖ٘ٞػٚ ٝاالٝػيٚ أُوٟٞ ٝاُٞهم أُٔٞط اُٞهم ٕ٘غ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو ٕٝق  

 اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 122535   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْوهبٟٝ آبّ ػجلاُجبهٟ ٖٓٞل٠ اؽٔل -  31

 6 أُغٔٞػٚ ٖٓ 36 ٝاُلووٙ 19 أُغٔٞػٚ ػلا كئب ٝاالٍزيواك االفْبة ٝرغبهٙ رٖ٘يغ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق، 

 ٝاُزٖليو

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 141845   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أَُبؽ٠ اُوٞت ػٞيٚ ٓؾٔل -  32

اُيهاػيٚ أُؾبٕيَ ٝرٖليو اٍزيواك ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

 رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 133393   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓٞل٠ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ -  33

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ َٝٓزِيٓبرٚ ٝٓ٘زغبرٚ اُ٘ؾَ ٝرٖليو اُ٘ؾَ روثيٚ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 75997   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّج٠ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍِئبٕ -  34

ٛلايب رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 93559   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، عٔؼٚ اثٞاُؼال اثٞاُؼال ٍؼيل -  35

أُ٘يُيٚ االكٝاد رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 136833   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٜيز٠ عبك اَُيل هثيغ ٓؾٔل هٙب -  36

ٓؼبكٕ ٝرٌْيَ ؿبى اكوإ رٖ٘يغ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 126273   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾَت هٓٚبٕ يٍٞق ػٖبّ -  37

ٓؾٍٔٞ اًََٞاه ثغؼِٚ ْبٛاُ٘ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 124463   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔوإ ػجلأُٖل ػبْٕ -  38

ٍٖٝ ث٘بء ٓٞاك ٝرٞهيلاد ػبٓٚ ٓوبٝالد ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 125444   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞاؽٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٓؾٔل -  39

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ اُؼٔٞٓيٚ ٝاُزٞهيلاد ٝاُ٘وَ ٝاالْٗبءاد اُؼبٓٚ أُوبٝالد ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 96291   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػبىه ٓزوٟ اكيت عوعٌ -  40

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ فْت ثِزبد رٞهيل ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147755   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّبٛيٖ ػٞٗ ػٖبّ ّئبء -  41

َٝٓزِيٓبرٚ ٝٓ٘زغبرٚ اُ٘ؾَ رٖليو ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147755   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘ؾَ ٓ٘زغبد ُزٖليو ّئبء -  42

َٝٓزِيٓبرٚ ٝٓ٘زغبرٚ اُ٘ؾَ رٖليو ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 137316   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْبم٠ُ ثِزبع٠ ٍؼل ْٛبّ -  43

اُٞهم ًٝجٌ ٝكوّ ٝرغبهٙ رٖليو ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 145125   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغؼبه هيبٗ ٓؾٔل هيبٗ -  44

ٝاُلٛبٗبد ٝاُليٌٞهاد اُزْٞيجبد ثغؼِٚ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 137665   ثوهْ ٙهيل ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغياه ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ؽبىّ -  45

ٓلوّٝبد رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 136271   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُوؽٖٔ ػجلاُجبهٟ ػجلاُوؽٖٔ ػ٘بيبد -  46

ثِلٟ ٓقجي ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 133371   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُييبد ٓؾٔل ٓؾٔل ٍ٘بء -  47

ؿنائيٚ ٓٞاك رٞىيغ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 135436   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔوإ اثواٛيْ ػٔوإ ػجلاُ٘ج٠ -  48

ث٘بء ٓٞاك ٝرٞهيلاد ٍيبهاد رْـيَ ٌٓزت/    ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147868   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّٞٓبٕ ػجلأُؼجٞك اثواٛيْ اؽٔل -  49

ٓٞا٠ّ ؽظيوٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 143546   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕبُؼ ٓؾٔل ٓؾٔل ٓوؿ٠٘ ُٔيبء -  50

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ ثٚبئغ ثوٟ ٗوَ ٌٓزت ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 135922   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٓٚبٕ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔٞك -  51

كٞكاكٕٞ ًٝوٝد فٞٞٛ ثيغ ٓ٘لن ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 133823   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّزٞد ػجلاُوٟٞ آيٖ ٓوكذ -  52

اال٠ِٕ اُْ٘بٛ ا٠ُ ىهاػيٚ ؽبٕالد ٝرؼجئٚ كوى ٓؾٞٚ ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

: اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 144969   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗؼيْ ٔلٓؾ ٓؾٔٞك ػ٠ِ -  53

ؽالثٚ ٓٞا٠ّ ٓيهػٚ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ   

،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 141393   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُٖ٘ٞهٟ اَُيل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ فبُل -  54

كٚيٚ ٖٓٞؿبد رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 142475   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُييبد اُلٍٞه٠ اَُيل ٓٔلٝػ -  55

اال٠ِٕ ُِْ٘بٛ ػبٓٚ روًيجبد/  ْٗبٛ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

: اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 95653   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل ؽَيٖ ُٞل٠ ؽَٖ -  56

ثِلٟ ٓقجي ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 94766   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل اؽٔل -  57

ٝثٞيبد ؽلايل رغبهٙ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ   

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147878   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كبيل اَُيل هّبك ٓؾٔل يبٍو -  58

ٜٓٞواد ٝرٞىيغ ٝرـِيق رؼجئٚ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 135446   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل ؿب٠ُ ّويق ٖٗو -  59

اَُٞكا٠ٗ اُلٍٞ ٝرؾٔئ ٝرؾغيْ ٝروْيو ٝرغٜيي كوى ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 146598   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٠ٍٞٓ ٍيل ٠ٍٞٓ اَُيل ٠ٍٞٓ -  60

ؿنائيٚ ٓٞاك ٝرؼجئٚ ٝثٌَٞيذ ّٝيٌٞالرٚ ؽِٞيبد ٖٓ٘غ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو  

:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 91848   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼوبك اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  61

ؿنائيٚ ٓٞاك رؼجئٚ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ  

 رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 146412   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػي٠َ ػجلاُؼب٠ٝ ٍِئبٕ ػجلاُؼب٠ٝ ٍِئبٕ -  62

ػبٓٚ ٝرٞهيلاد ٝٓوبٝالد اٌُٜوثبئيٚ أُُٞلاد ٕٝيبٗٚ ٝثيغ ربعيو ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ  

 ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147779   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُيٗبر٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓٔلٝػ -  63

ٝؾيٖ ٓبًي٘ٚ اٙبكٚ:  اُزأّيو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اُْوًخ ٗٞع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147935   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغ٘لٟ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل -  1

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147917   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلو٠ اثواٛيْ ٓؾٔل ٠٘ٓ -  2

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147924   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٌٞٗ هٙٞإ أٍبػيَ ػبكٍ رو٠ -  3

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147968   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ٠ٍٞٓ ػٞاك ٍِئبٕ -  4

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147936   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٞهٙ ٓؾٔل ػجلاهلل ًويْ -  5

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147992   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيبٕ هّبك ؽٔلإ اؽٔل -  6

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147749   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيلإ ٓؾٔل ػ٠ِ ػجلاُقبُن ٓؾٔل -  7

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147863   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ أٍبػيَ اثواٛيْ -  8

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147783   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗبٕو هٓٚبٕ ػيل ٓؾٔل -  9

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147877   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ ِٝجٚ ٍِئبٕ اثواٛيْ -  10

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147697   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُي٠ٜ ػجلاُوبكه ػجلاُـ٠٘ ػ٠ِ ٛبُٚ -  11

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147855   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك اثواٛيْ ٍِئبٕ كويظ ٓؾٔٞك -  12

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147859   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثله اؽٔل ػ٠ِ ٓٔلٝؽٚ -  13

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147791   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُقبٟٝ اثواٛيْ ٓؾٔل اثواٛيْ -  14

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147835   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثواٛيْ ٓز٠ُٞ اَُيل اَُيل ٗغٟٞ -  15

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 151792   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ٓيقبئيَ ػل٠ُ ٕٝل٠ -  16

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 147727   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْويق ٖٓٞل٠ اثواٛيْ اَُيل ائبٕ -  17

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 144255   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٞا٠ٗ ػجلاُلزبػ ٍٔيو ٍؾو -  18

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147965   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼي٠ٗٞ يٍٞق ٓؾٔل كوط -  19

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147967   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػبٓو كوط أُ٘غ٠ أٍبػيَ -  20

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147912   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝبؽٕٞ ٓؾٔل اٗٞه ٓؾٔل هٙب -  21

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147913   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُق٠ُٞ اثواٛيْ ػجلاُؼب٠ٝ ٓؾٔل -  22

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147987   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞٗ اثواٛيْ ػجلاُالٙ ؽَٖ ٛب٠ٗ -  23

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147939   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل كإاك ٓؾٔل هٓٚبٕ -  24

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 147736   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـنائيٚ ُِٔٞاك اُوياى -  25

فبٓ: اُزأّيو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147811   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيبكٙ ؽَٖ اَُيل ٛب٠ٗ -  26

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147752   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٛغوً ؽَٖ ٓؾٔل عٔبٍ ٕجؾ٠ -  27

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147825   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍٔي ػجلاُؾٔيل ػجلاُلزبػ ٗغبٙ -  28

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147775   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُويْ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػياُليٖ ٓؾٔٞك -  29

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147779   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُيٗبر٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓٔلٝػ -  30

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147857   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُلاع٠٘ اُؾيٞا٠ٗ االٗزبط ُقلٓبد اُقٞيت -  31

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147895   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلا٠ُُٞٔ ٓؾٔل ٓ٘غ٠ ٓؾٔٞك -  32

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147879   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَٖ ػجلاُغٞاك كبيي ٓؾٔل -  33

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147875   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓ٘ٞه ؽبكظ ٓٔلٝػ آ٘يٚ -  34

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147867   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّؾبرٚ ٓؾٔل ػجلاَُزبه ػبثل ربٓو -  35

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147751   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓٞبٝع اؽٔل ػجلهثٚ ؽَيٖ -  36

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147755   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ػ٠ِ ػجلاُؼظيْ ّؼجبٕ ػجلاُؼظيْ -  37

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147775   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك اَُيل اُوة عبك ٗؼٔبد -  38

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147738   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ػجلاُوٟٞ يؾ٠ ٓؾٔل -  39

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147824   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٞكٙ اؽٔل ٗجيَ اؽٔل -  40

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 148556   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼوث٠ ؽَت اَُؼلٟ ٓؾٔل -  41

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147919   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔوٝ ؽٔبك اؽٔل هعت فِٞك -  42

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  
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 ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147925   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُييبد ػٞيٚ أُـبٝهٟ ٓؾٔل ٝبهم اؽٔل -  43

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147933   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗو ٍؼل كزٞػ ٛب٠ٗ -  44

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147957   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞب ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ٓؾٔل -  45

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147982   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖوي٠ٞ ٓؾٔل ؽَيٖ كزؾيٚ -  46

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 94156   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُغالُ ٌُِ٘بكٚ اُؼيٙ ػبكٍ -  47

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147756   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٞجبؿ ػجلاُؾٔيل ؽجيت ػجلاُوؽٖٔ -  48

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 147825   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُوؽب٠ٗ ٓؾٔل أٍبػيَ هٙب -  49

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147886   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍالّ ٓؾٔل عٞكٙ ٓؾٔل عٞكٙ -  50

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147781   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىٛيوٟ ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك ٓؾٔل -  51

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147866   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُغٞاك ٓؾٔل ؽٔبكٙ ٓؾٔل -  52

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147834   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗؼبٓٚ ػجلاُلزبػ اثواٛيْ ػجلأُ٘ؼْ -  53

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ كيٝ 147754   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞٝهكٙ ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل اَُيل -  54

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147786   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُْب٠ُ ػجلاُؾِيْ ػجلأُغيل ٓؾٔل -  55

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147894   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔبهٙ ػجلاُؾٔيل أٍبػيَ ػٔوٝ -  56

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147858   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هاّل ٍيلاؽٔل ػ٠ِ ٓٔلٝػ -  57

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 147728   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٔو٠ٍٝ ػجلاهلل اؽٔل ٓؾٔل -  58

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 147735   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغ٘لٟ ٝٚ هاؿت ؽَيٖ -  59

فبٓ: اُزأّيو  
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 ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147714   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّيؾٚ ٖٓٞل٠ ػجلاُؼظيْ ٓؾٔل عٔبٍ -  60

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147975   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ٖٓٞل٠ اَُيل ىي٘ت -  61

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147988   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍبُْ اؽٔل فِيَ ػٞيٚ ٓؾٔل -  62

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147964   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞٗ ثْبٟ ػٞٗ ٗجيَ عٞهط -  63

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147955   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّزب ٓؾٔٞك هعت ٓؾٔٞك -  64

فبٓ: اُزأّيو  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147911   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘جواٟٝ اثٞاُيييل كزؾ٠ ٓؾٔل اؽٔل -  65

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 148554   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ ػجلأُِٞت اَُيل ىًيٚ -  66

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147945   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘ؾبً فيػَ عالٍ اؽٔل -  67

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147815   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُـ٠٘ عٔيَ ػجلاُـ٠٘ -  68

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147751   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ ٖٗو ٓؾٔل -  69

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147853   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔبّٚ اُْؾبد ٓؾٔل ػٔبك -  70

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147776   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْوهبٟٝ ػجلاُوؽٖٔ ػجلاالؽل ػجلاُوؽٖٔ -  71

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147737   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاالْٗبءاد ُِٔوبٝالد ػٔبهٙ -  72

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147836   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞب ٓؾٔل عبك ؽٔلٟ عبك -  73

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147897   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغٔبٍ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔٞك ٗبكه -  74

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147885   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُلٚيَ ػجلأُ٘ؼْ اٍبٓٚ ٗلٟ -  75

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147755   ثوهْ يلٙه ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؾَ٘يٖ كوؽبد ػجلاُ٘بٕو ّئبء -  76

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   
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،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147721   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يبهٞد ٓؾٔل ٕجؾ٠ ٓؾٔل -  77

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147869   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجوػ٠ ؽَٖ ٓؾٔٞك ٍؼيل -  78

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147794   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُووٓٚ اثواٛيْ اُزٜب٠ٓ هثيؼٚ -  79

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147826   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغجب٠ُ ػجلاُٞٛبة كزؾ٠ ائبٕ -  80

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147769   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ػجلاُـ٠٘ كوط فبُل -  81

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147927   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ اَُيل ٍؼل اَُيل ٓؾٔل اؽٔل -  82

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 148555   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔٞك ػجلاُلزبػ ٝائَ -  83

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147989   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلثلٝة اهلل كزؼ ػٔبك ك/  ٕيلُيٚ -  84

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147963   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُ٘ي٠ٞ ٖٓٞل٠ ٓ٘لٟ اَُيل -  85

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147926   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـليو اَُيل اَُيل ٓؾٔٞك ٖٓٞل٠ -  86

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147935   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كهٝيِ ػجلاُوبكه اُيؿج٠ ٓؾٔل ثَبّ -  87

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147951   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوػ٠ ػياُليٖ اَُيل َٓؼل -  88

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147954   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اٌُوكٟ ػجلاُلزبػ ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  89

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 139598   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍؼيل أٍبػيَ ٓز٠ُٞ اَُيل -  90

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147855   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼويبٕ ٓؾٔل ٕالػ ٜٗبٍ -  91

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147753   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، آبّ ٓؾٔل آبّ ٝبهم عٔبٍ -  92

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147722   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل اَُيل هكبػ٠ ٍيل -  93

فبٓ: اُزأّيو  
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،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147845   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُنٛج٠ ؽَٖ كإاك اؽٔل هؤٝف -  94

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147837   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيَٟٞ اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  95

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147792   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُزٖليو ُالٍزيواك اُيؿج٠ -  96

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147871   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اٌُويلٟ ٛٔبّ ٓبٛو ٛٔبّ -  97

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147797   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيبك فِيَ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  98

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147859   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُليٖ ىيٖ اثٞأُؼب٠ٝ ٓؾٔل اثواٛيْ ائبٕ -  99

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147858   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽِلب ؽَٖ اُْ٘بٟٝ اٗزٖبه -  100

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147881   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هعت ٓؾٔل كزٞػ ربٓو -  101

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147896   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽوى ػٞيٚ ٓؾٔل ٓبٛو آب٠ٗ -  102

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147768   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٘يٖ اثواٛيْ اَُيل اؽٔل -  103

فبٓ: اُزأّيو  

 ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147973   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ه٘ليَ ػجلاُؼييي ٖٓٞل٠ ػيل ٓؾٔل -  104

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147542   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلهإ ٓؾٔل كوط ٗغالء -  105

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147996   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُيٗبر٠ ػجلاَُالّ ٓؾٔٞك ٗليَٚ -  106

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147947   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجوٛب٠ٓ ٖٓٞل٠ ٓؾٔٞك آبٍ -  107

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147944   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغليلٙ ٛ٘ل ٍٔبػ/ك ٕيلُيٚ -  108

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147855   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓٞل٠ ػ٠ِ ٓؾٔل اثواٛيْ اؽٔل -  109

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147953   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوىٝم ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل -  110

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 147731   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػبٓو اؽٔل ّٞه٠ ٖٗو -  111

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147788   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕبُؼ ٍِيْ كإاك ٓؾٔل فبُل -  112

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 147735   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أٍبػيَ ػجلأُ٘ؼْ ٍب٠ٓ ٓؾٔل -  113

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147839   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، االىٛوٟ ٛالٍ ػجلأُغيل ؽجيت -  114

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147785   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍبُْ ؽَٖ آيٖ ٓؾٔٞك -  115

فبٓ: اُزأّيو  

 ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147861   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يؾي٠ ػٞٗ ٓؾٔٞك اثواٛيْ اٍالّ -  116

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147872   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيَ ػجلاهلل ٍؼيل ػجلاهلل ٍؼيل -  117

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147745   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٌّو ٛ٘لاٟٝ ٓؾٔٞك ٖٓٞل٠ -  118

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147972   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فٔيٌ اؽٔل ػجلاُؾٔيل ّئبء -  119

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147977   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيل ػ٠ِ هاكذ اؽٔل -  120

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147958   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽجيت اثٞاُلزٞػ ػجلاٌُويْ َٓؼل -  121

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147995   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓقِٞف ػجلاُؾٔيل ػ٠ِ ٍٔيو ػٔبك -  122

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147914   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُي٠َ رٞكين عٔبٍ ؽَبّ -  123

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147943   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـيا٠ُ ؿبىٟ ٓؾٔل اُؾج٠ْ ٗٞها -  124

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147983   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ اؽٔل ػجلاهلل ػٔبك -  125

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147782   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ؽبٓل ٓغبٛل اؽٔل -  126

فبٓ: اُزأّيو  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147699   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؾج٠ٗٞ كوط ٓؾٔٞك ؽَٖ ٓؾٔل -  127

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   
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،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147814   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجٜبٓ ّؾبرٚ اؽٔل اؽٔل -  128

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 147821   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٔيؾٚ ٓؾٔٞك اؽٔل ؽَٖ اؽٔل -  129

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147712   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ػجلاُـلبه هّلٟ ػلبف -  130

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147865   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجيٚ ػجلاُٜبكٟ اَُيل اؽٔل -  131

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147828   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك اؽٔل ٖٗو آغل -  132

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 135138   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٞبّٚ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػبكٍ -  133

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147955   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُلي٠ٔ ٖٓٞل٠ ػواه٠ ٓؾٔل اؽٔل -  134

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147772   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّجبيٚ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٛبّْ ائبٕ -  135

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147753   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞٛيجٚ يٍٞق ٓؾوًٝ هٓٚبٕ اثواٛيْ -  136

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147865   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼب٠ٕ اثواٛيْ ٓؾٔل ػبٝق ٓوٝٙ -  137

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ يـربه ٝكي 147742   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٞيٚ ػ٠ِ ٖٓٞل٠ اؽٔل ٓؾٔٞك -  138

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147743   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّبكٟ ّويق ػجلاُـ٠٘ ػجلاُـ٠٘ -  139

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147969   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ ػجلاُواىم ػجلاهلل اؽٔل يبٍو -  140

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147974   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، رٞكين ٓؾٔل اؽٔل ُٝيل -  141

فبٓ: اُزأّيو  

 ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 144155   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُٖ٘ٞهٟ اثواٛيْ اَُيل ٓؾٔل اَُيل -  142

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147959   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلويوٟ ٓؾٔل ػجلاُقبُن هٙب -  143

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147941   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْبكؼ٠ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ٓؾٔل -  144

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  
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 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147991   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗبه ػجلاُؾليظ هكؼذ ٓؾٔل -  145

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147951   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ أٍبػيَ ؽَٖ اُٖبك٠ ٍبهٙ -  146

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147956   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِٕيت ّؾبرٚ اثواٛيْ ٓويْ -  147

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147755   ثوهْ هيلٙ نٍج  ، كوك ربعو ، ىٛبٗٚ أُو٠ٍ اُوبٝهغ٠ ؽٔلٟ ٕجبػ -  148

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147846   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػغٞٙ ػجلاُِٞيق ٓؾٔل ٜٓ٘ل -  149

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147696   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل -  150

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147875   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ٖٓٞل٠ اؽٔل ػٞيبد -  151

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147698   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٞكٙ اثواٛيْ ٕجؾ٠ ٓؾٔل -  152

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147846   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػغٞٙ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ٜٓ٘ل -  153

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147827   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٛالٍ اؽٔل ٓؾٔل ػبثل ٓؾٔل -  154

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147773   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽوؽِ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ٗبكيٚ -  155

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147739   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ؽَٖ ػجلاُظبٛو اؽٔل ٓؾٔل -  156

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147829   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼغ٠ٔ ػويج٠ هعت ٍيلٙ -  157

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147746   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُقيبٛ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ػجلاهلل -  158

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 148553   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل اَُيل ػجلأُِٞت اؽٔل ػجلأُِٞت -  159

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147986   ثوهْ يلٙه ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيل ػجبً ٍؼيل عٔبٍ ؽ٠َ٘ -  160

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 133935   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثٌو ػجلاُؾِيْ ؽَٖ ٓؾٔل -  161

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  
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،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147966   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝاُزٖليو ُالٍزيواك ػيبك -  162

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 135218   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجَي٠ٗٞ ٓؾٔٞك عبثو اٍالّ -  163

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147952   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْويق أٍبػيَ اثواٛيْ ٛلٟ -  164

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147915   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجبة كزؼ ّؼجبٕ ػ٠ِ ؽ٠َ٘ أٍبء -  165

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195317ْ ربهيـ ٝكي 147823   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽ٘ي٠ْ ػجلاُؾِيْ ؽبٓل ٓؾٔٞك -  166

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147854   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍالٓٚ اثواٛيْ اَُيل اثواٛيْ -  167

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147757   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُؾيز٠ اؽٔل ػجلاُلزبػ اؽٔل -  168

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147793   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيل اَُؼيل اؽٔل ٓغلٟ ٓؾٔل -  169

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147898   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـواث٠ِ ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔل اثٞأُؼب٠ٝ ربٓو -  170

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147724   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞفِيٞٙ ػجلٙ عبك ػجلٙ اؽٔل -  171

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147841   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِٝت ٓؾٔل اؽٔل آَ -  172

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147868   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّٞٓبٕ ػجلأُؼجٞك اثواٛيْ اؽٔل -  173

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147857   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُويِ اثٞ كٜيْ ى٠ً ٓؾٔل -  174

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147882   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك ػٞٗ ٓؾٔل فبُل -  175

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147774   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝإق كٞىٟ ٌٓوّ ٓبهى -  176

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147752   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُ٘ٞبٟٝ ٓؾٔٞك ػجلأُوٖٞك اؽٔل -  177

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147765   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞاُؤٖبٕ كوؿ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ ػ٠ِ -  178

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  
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 ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147745   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلقوا٠ٗ ٓؾٔل اؽٔل اؽٔل ٖٓٞل٠ -  179

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147916   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ػجلاُؾليظ ػ٠ِ ائٖ -  180

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147923   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اهلل عبة اَُيل ٓؾٔل ػجلاُٞٛبة -  181

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147984   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼجب٠ٍ ٓو٠ٍ ػجبً أُو٠ٍ -  182

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147961   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغبٛيٙ ُِٔالثٌ اُق٠ُٞ -  183

فبٓ: اُزأّيو  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147928   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، وكك ربعو ، اُْيـ ؽغبىٟ ٓؾٔل اؽٔل يبٍٔيٖ -  184

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147948   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوعبٕ اثواٛيْ كبهٝم ٛبُٚ -  185

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 143669   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼغييٟ ٓؾٔل ػ٠ِ ٓؾٔل -  186

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147953   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثّٞٔٚ ػ٠ِ اَُيل ٝكبء -  187

فبٓ: اُزأّيو  

 ٗٞع رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 147822   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كهٝيِ ؽَٖ ػجلاُِٞيق ؽَٖ ٓؾٔل -  188

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147856   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُؼل٠ٗ اٍٞام -  189

 فبٓ

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147864   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُقيهع٠ ػجلاَُالّ ّؼجبٕ اَُيل -  190

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147758   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هلًٝ ػبٓو اَُيل ٝكو٠ كبٝٔٚ -  191

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147831   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؿجبهٙ ك٠ٜٔ ٓؾٔل ٓؾٔل -  192

فبٓ: اُزأّيو  

 رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147892   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أٍبػيَ ػجلاُٞاؽل ٓؾٔل ػجلاُٞاؽل ايٜبة -  193

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147785   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فٔيٌ ؽَٖ ُٞل٠ ٓغلٟ -  194

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147813   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوٜ اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔل عٔبٍ -  195

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  
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،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147795   هْثو هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝٚ ٓوّلٟ ٓؾٔل ٓبٛو ؽ٘بٕ -  196

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 147726   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖيل٠ ػجلاُؾٔيل كزٞػ عالٍ -  197

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 147734   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖـيو ٓؾٔل رٞكين ٍب٠ٓ اؽٔل -  198

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147884   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوٖبٓ ػ٠ِ ؽ٠َ٘ فبُل -  199

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147764   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك هٞت اؽٔل ٓؾٔل -  200

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147754   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغقٞ كوط ّٞه٠ ُٝيل -  201

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147976   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثواٛيْ ٓؾٔل هٙب ٓؾٔل ُٝيل -  202

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147995   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّج٠ ٓؾٔل ٓ٘يو اؽٔل -  203

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147959   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓؾٔل اؽٔل ٍيل ٓؾٔل ٛجٚ -  204

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147978   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ ثوٍّٞ رٞكين ايلِيٖ -  205

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147985   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓ٘ٞه ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ػٔوٝ -  206

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147945   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞثبّب ٓؾٔل االؽٔلٟ اؽٔل -  207

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147851   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ه٘ليَ ٍؼلاُليٖ كٞىٟ ؽبرْ -  208

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147759   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اؽٔل ٍيل اثواٛيْ ٓؾٔٞك اٍالّ -  209

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147711   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كوط ٓؾٔل ى٠ً رٞكين -  210

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147888   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽغبط ٓؾٔل اثواٛيْ عٔبالد -  211

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 142569   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثلٟٝ ٓ٘وويًٞ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق كبيي -  212

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147895   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍالٓٚ اَُيل ػ٠ِ ٓؾٔل ػبكٍ -  213

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147852   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػََ اثواٛيْ ؽبٓل ٠٘ٓ -  214

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147759   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽ٘يِ ؽَي٠٘ ٍِئبٕ ٓؾٔل -  215

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147777   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼجل اثواٛيْ ٓؾٔل ػيل ّؼجبٕ اؽٔل -  216

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147693   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕٞاه ػجلاُغبثو ػجلاُؼييي اؽٔل -  217

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147815   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػيل اؽٔل ٓؾٔٞك ٍبٓيٚ -  218

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147952   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغ٘لٟ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ٓؾٔٞك -  219

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 147816   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٞكٙ ًٔبٍ ؽٔٞكٙ ًٔبٍ -  220

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147763   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؿبْٗ اَُؼيل ػجلاُؼبٍ اؽٔل -  221

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147873   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوِيٞث٠ ػجلأُ٘ؼْ ػجلأَُيغ ػجلأُ٘ؼْ -  222

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147962   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ْٓب٠ُ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٗجيَ -  223

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147915   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِّج٠ ؽَٖ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ -  224

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147985   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٔو فٞبة ِٝؼذ ٕجؾ٠ -  225

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147955   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ِٝؾٚ ػجلاُوؽيْ ٗغبػ اًوّ -  226

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147938   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُبيؼ ػجلاُؼب٠ٝ ٝعيٚ اؽٔل -  227

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147999   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجي٠ِ اَُيل ٍؼيل ؽٔلٟ ٓؾٔل -  228

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147957   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُوبكه ػجلاُؼبٍ اُؼية ٓؾٔل -  229

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147719   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كهٝيِ ٠٘ٓ/ك ٕيلُيٚ -  230

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147812   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼية ؽَٖ ٜٓلٟ ّويق -  231

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 147819   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٗيو ٍؼل اثواٛيْ ػبكٍ اؽٔل -  232

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147847   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغَٔ ػجلاُْليغ هٓٚبٕ ػجلاُؾٔيل -  233

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147756   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـجبهٟ ٖٓٞل٠ ػجلاُؾٔيل ٍؾو -  234

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147833   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُييبد ٗجيٚ ًبَٓ ٓؾٔل -  235

فبٓ: اُزأّيو  

 ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147893   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، َٓؼٞك اُجِزبع٠ اَُيل ٓؾٔل اثواٛيْ -  236

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 151342   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  237

فبٓ: اُزأّيو  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147796   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٔٞٓيٚ ُِٔوبٝالد اُؼغ٠ٔ ٌٓزت -  238

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147883   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُؾٔيل ٓؾٔٞك ػبكٍ ٓؾٔٞك -  239

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147766   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٍٞق اَُيل ػجلاُؾليظ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل -  240

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147758   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞهٓبٕ اؽٔل ٓؾٔل ايٜبة -  241

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147713   ثوهْ ٙهيل ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼْوٟ ػجلاُٜبكٟ ٗؼيْ ٓؾَٖ -  242

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147747   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هيلٙ ٓؾٔٞك ػجلاُـلٞه ٍؼيل ثبٍْ -  243

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 148555   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗٞكَ اؽٔل ػجلاُواىم اثواٛيْ ػٔوٝ -  244

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147956   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞؽَيٖ ػجلأُ٘ؼْ ػجلاُؼبٍ ؽَيٖ -  245

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 148551   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٚجبث٠ اَُيل ؽَيٖ ٓؾٔل اؽٔل -  246

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147937   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، عوعٌ ٓز٠ٜ٘ كبيي ٍبٓؼ -  247

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147958   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلأُ٘ؼْ ٓؾٔل ػجلاهلل اَُيل اؽٔل -  248

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147993   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػِيٞٙ ٓؾٔٞك ػجلٙ اَُيل ربٓو -  249

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147853   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىؿٍِٞ اثواٛيْ هعت كوط عٔؼٚ -  250

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147795   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽبكظ ػجبً ػجلاهلل ى٠ً -  251

فبٓ: اُزأّيو  

 ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147715   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلٍٞه٠ ؽَٖ يٍٞق ٖٓٞل٠ ٍبٓؼ -  252

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147725   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ ؽَٖ أٍبػيَ ٓؾٔل ٓؾٔل -  253

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147748   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓز٠ُٞ ػٞٗ ػجلاُواىم ٓؾٔل اثواٛيْ -  254

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147845   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجيٚ ٓؾٔٞك كإاك ٓؾٔٞك -  255

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147851   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، أُي٠ٜ كوط كوط ػٔوٝ -  256

فبٓ: اُزأّيو  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147771   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػالّ اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  257

فبٓ: اُزأّيو  

 ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147876   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕبُؼ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ؽٔلٟ ػٔبك -  258

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147844   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٗؼيْ ؽٔبكٙ اؽٔل ٠ٜٗ -  259

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147838   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هبثيَ يٍٞق ٓؾٔل يٍٞق ههيٚ -  260

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147855   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُيٗبر٠ ٓؾٔل ػجلاُوبكه ٓٔلٝػ -  261

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147856   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُـ٘ي٠ٔ ّلين ٓؾٔٞك ائبٕ -  262

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147899   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجليٟٞ ٍبُْ هثيغ ٍبُْ -  263

فبٓ: اُزأّيو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147717   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ه٘ليَ ٓؾٔٞك اَُيل ٓؾٔل ؿبكٙ -  264

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147998   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٍِئبٕ اثواٛيْ ُٞيق ؽ٠ِٔ اثواٛيْ -  265

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147922   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاُواىم ٓؾٔٞك ٖٓ٘ٞه ُٞىٙ -  266

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147931   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ًْي ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٓغلٟ -  267

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147932   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَٖ ػجلاُوؽٖٔ ٛبّْ ٓؾٔل ًٞصو -  268

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147997   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼبٓٚ ُِٔوبٝالد هبٍْ ٌٓزت -  269

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147852   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ىيبكٙ ثَي٠ٗٞ ؽَٖ كزؾ٠ ٓؾٔل -  270

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147798   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُق٠ُٞ آبّ ٓؾٔل آبّ ػيييٙ -  271

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147889   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل هؽبة -  272

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147842   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغَٔ اؽٔل اَُؼيل اثٞثٌو ٓؾٔل كػبء -  273

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147787   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلي٠ٜ اثواٛيْ ػ٠ِ ٓؾٔل -  274

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147832   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هٍالٕ ػجلاُ٘ج٠ عٔبٍ ٓؾٔٞك -  275

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147874   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، آيٖ ثبّب ٓغلٟ هّب -  276

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147843   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٝٚ ػجلاهلل ٕجؾ٠ اؽٔل أٍبء -  277

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147765   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجِٜٞإ ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػٔوٝ -  278

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 147729   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽٔٞكٙ ٓؾٔٞك اثواٛيْ اُليٖ ػالء -  279

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147761   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ اَُيل ّبًو ٛب٠ٗ -  280

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147716   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕبُؾٚ ػجلاُؼظيْ اؽٔل ٓغلٟ -  281

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147975   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ٓؾبٍٖ -  282

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195327ْ ربهيـ ٝكي 147971   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘غب اثٞ ٓؾٔل ػجلاُٜبكٟ ٝائَ -  283

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147918   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اَُيبهاد ُٖيبٗٚ ؽَيٖ ٝهّٚ -  284

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147979   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُؼٚب٠ٓ اثواٛيْ اثٞاُلزؼ اؽٔل ٍؼبك -  285

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147981   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، عِجٚ ػياُليٖ ِٝؼذ ٗبٛل -  286

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147942   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّٔـ ٓؾٔل ثي٠ٓٞ عٔؼٚ ٛب٠ٗ -  287

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147946   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓلًٞه ػجلاُوبكه ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػٔوٝ -  288

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147954   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْيـ اَُيل ػ٠ِ هٙب -  289

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147955   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞأٌُبهّ اَُيل ؽٔلٟ ؽَبّ -  290

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147757   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٍٞق ػٞٗ يٍٞق ٓؾٔل -  291

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 133393   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓٞل٠ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ ػجلاُِٞيق اثواٛيْ -  292

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 147732   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْ٘ي٠ٞ ٓؾٔٞك اؽٔل ٍٔيو ٓؾٔل -  293

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195356ْ ربهيـ ٝكي 147733   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػٌو اُجي٠ِ ثي٠ِ ػجلاُؼبٍ -  294

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147784   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُْٞيـ أُؾٔلٟ ػيد ُٔيبء -  295

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147695   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػجلاهلل ػجلاُ٘بٕق عٔبٍ ٓؾٔل -  296

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147694   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كيْٚ اَُيل اثواٛيْ يبٍو -  297

فبٓ: اُزأّيو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195311ْ ربهيـ ٝكي 147778   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ثقيذ ٓؾٔل اؽٔل ؽبٓل اثواٛيْ -  298

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 147817   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٖٓ٘ٞه ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل -  299

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195353ْ ربهيـ ٝكي 147715   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُٖؼيلٟ ؽبكظ ػجلأُغيل يٍٞق يَوٟ -  300

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 147818   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيلٚ ػجلاُؾٔيل ِّج٠ ٓؾٔل -  301

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195319ْ ربهيـ ٝكي 147862   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك عورب ، اثٞاُٜ٘ب ٓؾٔٞك ٓؾَٖ ٓؾٔل -  302

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147741   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغوثب٠ٗ ٝاك٠ ٝٚ ٓؾٔل ٛٞيلا -  303

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 147744   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ًويْ ٓو٠ٍ ػجلاُوؽٖٔ ؿٔوٟ ائبٕ -  304

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 148552   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يٞرٌ ٓغبٛل هكؼذ ٛجٚ -  305

فبٓ: اُزأّيو  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195324ْ ربهيـ ٝكي 147925   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٕلين اثواٛيْ ًبَٓ ٖٓٞل٠ اكّ -  306

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 147994   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوؿ اثواٛيْ ػجلاُلزبػ ػٔوٝ -  307

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147929   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ ػٔو -  308

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،   

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147934   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كٝٓٚ ٓؾٔل اّوف ٓؾٔل -  309

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195326ْ ربهيـ ٝكي 147949   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُغوعبٟٝ ٓؾٔل َٓؼل ٍؼيل -  310

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي 96263   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  311

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147799   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثٞكوط ٕبكم اُؼْٔبٟٝ يَويٚ -  312

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 147718   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُجوثوٟ اَُيل ػجلاُؾٔيل ٓ٘بع -  313

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 141846   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، فِيَ ؽَٖ ػجلأُؾَٖ ٍب٠ٓ -  314

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147848   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اثّٞويق يٌٞٗ ػ٠ِ ٓؾٔل -  315

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147755   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُ٘ؾَ ٓ٘زغبد ُزٖليو ّئبء -  316

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147835   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، هثيغ اَُيل ٖٓٞل٠ اثواٛيْ َٓؼل ٓؾٔل -  317

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195321ْ ربهيـ ٝكي 147891   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُلٞاٍ ػ٠ِ ٓؾٔل ػ٠ِ ٓؾٔل -  318

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147878   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كبيل اَُيل هّبك ٓؾٔل يبٍو -  319

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195318ْ ربهيـ ٝكي 147849   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، كاٝك ٍِئبٕ كويظ اؽٔل -  320

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147755   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ّبٛيٖ ػٞٗ ػٖبّ ّئبء -  321

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195312ْ ربهيـ ٝكي 147789   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، اُوْالٕ ك٠ٜٔ اثواٛيْ ٓؾٔل -  322

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٗٞع رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 147854   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ؽٔيلٙ ػجلاُغٞاك ػجلاُِٞيق ٓؾٔل -  323

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق،  اُْوًخ  

 ٕٝق،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 147725   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، يؾي٠ ٓؾٔٞك ٍؼيل يؾي٠ -  324

فبٓ: اُزأّيو  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195325ْ ربهيـ ٝكي 147885   ثوهْ هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ػ٠ِ ٓؾٔل ِٝجٚ اَُؼيل ٛيضْ -  325

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

،  اُْوًخ ٗٞع رؼليَ ر25195315ْ ربهيـ ٝكي 147767   ْثوه هيلٙ ٍجن  ، كوك ربعو ، ٓوػ٠ كواط ٓؾوًٝ اثٞاُلزؼ -  326

فبٓ: اُزأّيو ٕٝق  

   ــــــــــــــــــــــ  

اُوبٗٞٗي اٌُيبٕ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٝأَُخ االٍْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ثبى ربيغو: ا٠ُ 133992 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195353ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  1    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اُـنائيٚ أُٞاك ُزٖ٘يغ ؽالٍ: ا٠ُ 147326 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195353ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  2    

اليذ كي٘يَيب: ا٠ُ 146675 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195353ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  3    

اُقٞيت ؽبٓل ػجبً ػبئْٚ: ا٠ُ 65798 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195354ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  4    

اُـنائيٚ أُٞاك ٝرغبهٙ ُزؼجئٚ أُٖويٖ: ا٠ُ 143965 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195355ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  5    

ٝاُزوًيجبد ُِٖيبٗٚ اُٜ٘ل٠ٍ أٌُزت: ا٠ُ 116667 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195355ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  6    

 اُج٘بء ٝٓٞاك االٍٔ٘ذ ُزغبهٙ اُٖلب: ا٠ُ 132916 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195356ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  7

   ٝاَُيبهاد

ُِوؽالد أُِي ٌٓزت: ا٠ُ 115828 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195357ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  8    

ُِوؽالد االٓيو: ا٠ُ 139355 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195357ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  9    

ُِٔلوّٝبد ؽٔيل اثٞ: ا٠ُ 137665 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195357ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  10    

ٍيِي ًٞٓجب٠ٗ)  ُِٔجوكاد أُٖويٚ: ا٠ُ 145525 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195357ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  11  )   

 االكٝيٚ ُزغبهٙ ايغيجذ اعوي٘ب: ا٠ُ 138587 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195315ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  12

ٞويٚاُجي    

ٝاُزٖليو ُالٍزيواك اُٜلٟ: ا٠ُ 146617 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195315ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  13    

ٍِيي ًٞٓجب٠ٗ) ُِٔجوكاد أُٖويٚ: ا٠ُ 145525 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195315ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  14 )   

ثالٍذ كٗيب ٖٓ٘غ: ا٠ُ 129546 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195311ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  15    

 ُِٔوبٝالد أُٖٞل٠ ٌٓزت: ا٠ُ 141845 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195313ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  16

ٝاُزٖليو ٝاالٍزيواك    

ٝاُغالُ ٌُِ٘بكٚ اُؼيٙ ػبكٍ: ا٠ُ 94156 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195313ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  17    

 ًٝجٌ ٝكوّ ٝرغبهٙ ُِزٖليو ٌٓٚ: ا٠ُ 137316 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195318ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  18

   اُٞهم

ٝاُزٞهيلاد ُِٔوبٝالد اُٖلب: ا٠ُ 124463 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195318ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  19    

ٝٓ٘زغبرٚ اُ٘ؾَ ُزٖليو اُْئبء: ا٠ُ 147755 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195318ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  20    

ّبٛيٖ ػٞٗ ػٖبّ ّئبء: ا٠ُ 147755 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195318ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  21    

ربٕٝ ٠ٍ ك٠ ث٠: ا٠ُ 144965 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195318ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  22    

 ٝاُليٌٞهاد ُِزْٞيجبد اُيَو: ا٠ُ 145125 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195319ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  23

   ٝاُلٛبٗبد

اُٖؼبيلٙ ٓو٠ٜ: ا٠ُ 143876 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195319ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  24    

ثٞي٘ذ ٓيذ ًٝبكيٚ ٓٞؼْ: ا٠ُ 146929 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195319ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  25    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أُؾبٕيَ ٝرٖ٘يغ ُزَٞيٚ االٗلَُيٚ: ا٠ُ 141578 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195321ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  26

   اُيهاػيٚ

اَُيبهاد ؿيبه هٞغ ُزغبهٙ اُزواً: ا٠ُ 135246 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195324ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  27    

ُِوؽالد أُبىٕ: ا٠ُ 132471 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195324ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  28    

يٞعل ال: ا٠ُ 144969 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195325ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  29    

ٝاُزٞهيلاد ُِ٘وَ اُؼٔوإ ٓإٍَٚ: ا٠ُ 135436 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195325ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  30    

 اُؾبٕالد ٝرؼجئٚ ُلوى اُؾٔبك ٓؾٞٚ: ا٠ُ 133823 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195325ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  31

   اُيهاػيٚ

ٍِلو كٞهيٞ: ا٠ُ 141393 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195326ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  32    

 ُزؼجئٚ اُؾٔبك كوى ٓؾٞٚ ٝ صالعٚ: ا٠ُ 133823 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195328ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  33

اُيهاػيٚ اُؾبٕالد    

اُؼزو ٓؾٔٞك ػجلاُالٙ اثواٛيْ يؾ٠: ا٠ُ 158168 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195328ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  34    

 اُلٍٞ ٝرغبهٙ ُزٖ٘يغ أُٖويٚ: ا٠ُ 135446 ثوهْ أُويلح ًخاُْو اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195328ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  35

   اَُٞكا٠ٗ

ٓٞرٞهى ًي٘ظ: ا٠ُ 145237 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195331ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  36  KING MOTORS   

اُيهاػيٚ ُِقلٓبد اُجَزبٕ: ا٠ُ 127522 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195331ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  37    

ٖٓ٘ٞه اثواٛيْ ٓقجي: ا٠ُ 157735 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو ر25195331ْ:  ربهيـ ك٠  ،  -  38    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اُؼوٞك  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽٌبّ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

ّوًبد اُزغبهٟ اَُغَ رؼليالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اُْٞت - أُؾٞ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   89595:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝوًبٙ اُغياه اؽٔل ٍِئبٕ ثَي٠ٗٞ   - 1

اُْوًٚ ُؾَ 87559 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   89595:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌْٜ اُلقبه ُٖ٘بػخ اُغياه ّوًخ   - 2

اُْوًٚ ُؾَ 87559 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   89595:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌٚ اُغياه اؽٔل ٍِئبٕ ثَي٠ٗٞ/ ّوًٚ   - 3

اُْوًٚ ُؾَ 87559 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195353 ربهيـ ٝك٠ ،   114768:  ثوهْ هيلٛب نٍج  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّوًبٙ ٝ ػجلأُ٘ؼْ ٓٔلٝػ/ ّوًٚ   - 4

اُْوًٚ ُؾَ 87561 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195355 ربهيـ ٝك٠ ،   115475:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  ثَيٞخ رٕٞيخ ،  ّٝوًبٛب ٍيل ٓؾٔل عيٜبٕ ّوًخ   - 5

اُْوًٚ ُؾَ 87571 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195356 ربهيـ ٝك٠ ،   151465:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  ثَيٞخ رٕٞيخ ،  ّٝويٌٜب اُْيـ ؽَٖ ٍبكاد ّوًٚ   - 6

اُْوًٚ ُؾَ 87572 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195315 ربهيـ ٝك٠ ،   59458:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌزٚ اَُٞٞؽ٠ اَُيل ٓؾٔل اؽٔل   - 7

اُْوًٚ ُؾَ 87594 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195315 ربهيـ ٝك٠ ،   128133:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  ثَيٞخ رٕٞيخ ،  ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك اَُؼيل ٓؾٔٞك   - 8

اُْوًٚ ُؾَ 88759 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 رْ   25195312 ربهيـ ٝك٠ ،   96725:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌزٚ يٍٞق ٍٔيو يٍٞق ّوًٚ   - 9

اُْوًٚ ُؾَ 87155 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 ربهيـ ٝك٠ ،   56195:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌزٚ  ػجلاُجبهٟ  أُز٠ُٞ ٓؾٔل أُز٠ُٞ ّوٓٚ   - 10

اُْوًٚ ُؾَ 87156 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195312  

 رْ   25195314 ربهيـ ٝك٠ ،   115666:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌٚ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه   - 11

2519/3/14 ك٠ 2256 ههْ ربّيو ثِٞت اُلوع اُـبء رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195314 ربهيـ ٝك٠ ،   115666:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  أُٞى ُلبًٜٚ اُؼبُٔيٚ-ط   - 12

2519/3/14 ك٠ 2256 ههْ ربّيو ثِٞت اُلوع اُـبء رْ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195317 ربهيـ ٝك٠ ،   98256:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝوًبٙ ُجٖ ػ٠ِ اٍبٓٚ ّوًٚ   - 13

اُْوًٚ ُؾَ 87125 ههْ ٓؾٞ ٓوثب اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ  

 رْ   25195317 ربهيـ ٝك٠ ،   98256:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌٚ ُجٖ اؽٔل ػ٠ِ اٍبٓٚ/ّوًخ   - 14

اُْوًٚ ُؾَ 87125 ههْ ٓؾٞ ثبٓو اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195318 ربهيـ ٝك٠ ،   93558:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌزٚ اُغٞعوٟ ؽَٖ ك٠ٜٔ ّوًٚ   - 15

اُْوًٚ ُؾَ 87124 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

   25195318 ربهيـ ٝك٠ ،   93558:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّويٌزٚ ٝ اُغٞعوٟ ؽَٖ ك٠ٜٔ ٓؾٔل/ّوًٚ   - 16

اُْوًٚ ُؾَ 87124 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ  

 رْ   25195318 ربهيـ ٝك٠ ،   93558:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّويٌٚ ٝ اُغٞٛوٟ ؽَٖ ك٠ٜٔ ٝائَ/ّوًٚ   - 17

اُْوًٚ ُؾَ 87124 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 ربهيـ ٝك٠ ،   131748:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  ثَيٞخ رٕٞيخ ،  ّٝويٌٜب اثٞٝٚ ػجلاُؾٔيل هّبك ٓؾٔل ٗغٟٞ/  ّوًخ   - 18

اُْوًٚ ُؾَ 87136 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195321  

 ربهيـ ٝك٠ ،   69772:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّوف ؽَٖ هٞت ّٝويٌٚ اُّٞيؾ٠ ٓؾٔل اَُيل ّوًٚ   - 19

اُْوًٚ ُؾَ 87149 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ   25195325  

 رْ   25195325 ربهيـ ٝك٠ ،   135353:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  رٚبٖٓ ّوًخ ،  ّٝويٌٚ ّبكٟ ػيٞٚ اؽٔل ٓؾٔل   - 20

اُْوًٚ ُؾَ 87416 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195325 ربهيـ ٝك٠ ،   135353:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  ثَيٞخ رٕٞيخ ،  ّٝويٌٚ ّبكٟ ػيٞٚ اؽٔل ٓؾٔل   - 21

اُْوًٚ ُؾَ 87416 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 رْ   25195326 ربهيـ ٝك٠ ،   96872:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  ثَيٞخ رٕٞيخ ،  ّٝويٌٚ اُ٘غب اؽٔل ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل/  ّوًٚ   - 22

اُْوًٚ ُؾَ 87153 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ  

 25195331 ربهيـ ٝك٠ ،   123264:  ثوهْ هيلٛب ٍجن  خثَيٞ رٕٞيخ ،  ّٝويٌٚ اثٞهٔو ٓؾٔل ػجلاُغِيَ ٓؾٔل/ ّوًٚ   - 23

اُْوًٚ ُؾَ 87175 ثوهْ اُويل ٓؾٞ رْ  اَُغَ ّٞت/ٓؾٞ رْ    

   ــــــــــــــــــــــ  

أُبٍ هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رْ 25195355،   ربهيـ ٝكي 132736، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  ثَيٞخ رٕٞيخ ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل/ّوًٚ -  1

ع٘يٚ  1555555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ   

 رؼليَ رْ 25195355،   ربهيـ ٝكي 132736، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  ثَيٞخ رٕٞيخ ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل/ ّوًٚ -  2

ع٘يٚ  1555555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً   

 رْ 25195355،   ربهيـ ٝكي 132736، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  ثَيٞخ رٕٞيخ ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل/ّوًٚ -  3

ع٘يٚ  1555555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ   

 رؼليَ رْ 25195355،   ربهيـ ٝكي 132736، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  ثَيٞخ رٕٞيخ ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل/ ّوًٚ -  4

ع٘يٚ  1555555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ 25195315،   ربهيـ ٝكي 154684، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  ثَيٞخ رٕٞيخ ّٝوًبٙ اُلقوا٠ٗ ؽَبٕ ٠٘ٓ -  5

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

   ربهيـ ٝكي 143138، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  رؼبٝٗيخ عٔؼيخ ثبُـوثيٚ ثبَُيبهاد اُجٚبئغ ُ٘وَ االٗزبعيٚ اُزؼبٝٗيٚ اُغٔؼيٚ -  6

ع٘يٚ  195562.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ 25195312،   

   ربهيـ ٝكي 126488، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  ثَيٞخ رٕٞيخ ٝاُزٖليو ُالٍزيواك ّٝويٌٚ ٠ٍٞٓ ٓؾٔل ٗجيٚ ْٛبّ ّوًخ -  7

ع٘يٚ  3555555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ 25195326،   

،  أُبٍ هأً رؼليَ رْ 25195327،   ربهيـ ٝكي 58814، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  رٚبٖٓ ّوًخ االثٌ ػ٠ِ رٞكين اٗغبٍ ٖٓ٘غ -  8

ع٘يٚ  155555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ 25195328،   ربهيـ ٝكي 147154، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  رٚبٖٓ ّوًخ ّٝويٌٚ ٕوو ٓؾٔل ٍالٓٚ اؽٔل ّوًٚ -  9

ع٘يٚ  5555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً   

 رؼليَ رْ 25195328،   ربهيـ ٝكي 147154، ثوهْ هيلٛب ٍجن ،  رٚبٖٓ ّوًخ ّٝويٌٚ ٕوو ٓؾٔل ٍالٓٚ اؽٔل ّوًٚ -  10

ع٘يٚ  5555.555، ٓبُٜب هأً ُيٖجؼ أُبٍ هأً رؼليَ:   اُزأّيو ٕٝق،  أُبٍ هأً   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اُؼ٘ٞإ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 138513    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ ٍبٝيوً يٞٗبٕ اٗٞه ػبكٍ -  1

 ِٓي اُغِٔٚ ٍٞم اٍٝ ٝ٘ٞب أ ٓغٔٞػٚ 14ٝ 13ٝ 12ٝ 11 ههْ أُؾالد/  ثغؼِٚ ُؼ٘ٞإا رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

ٝ٘ٞب ٓلي٘ٚ ٓغٌِ  

 رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 138513    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ ٓلًٞه ٓؾٔل اَُيل هٓٚبٕ -  2

 ِٓي اُغِٔٚ ٍٞم اٍٝ ٝ٘ٞب أ ٓغٔٞػٚ 14ٝ 13ٝ 12ٝ 11 ههْ أُؾالد/  ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

ٝ٘ٞب ٓلي٘ٚ ٓغٌِ  

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 138513    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل اَُيل ٓؾٔل -  3

 ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ ٍٞم اٍٝ ٝ٘ٞب أ ٓغٔٞػٚ 14ٝ 13ٝ 12ٝ 11 ههْ أُؾالد/  ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق، 

ٝ٘ٞب ٓلي٘ٚ  

 رؼليَ رْ 25195353 ربهيـ ٝكي 138513    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ ٓلًٞه ٓؾٔل اَُيل هٓٚبٕ -  4

 ِٓي اُغِٔٚ ٍٞم اٍٝ ٝ٘ٞب أ ٓغٔٞػٚ 14ٝ 13ٝ 12ٝ 11 ههْ أُؾالد/  ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

ٝ٘ٞب ٓلي٘ٚ ٓغٌِ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195356 ربهيـ ٝكي 145288    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٛب ؿبْٗ ٍؼيل ٗبكيٚ ّوًٚ -  5

 ُزغبهٙ اكاهٟ ٓوو ْٝٗبٝٚ اُؼوبك ػجبً ُ ٖٓ ًبَٓ اُليٖ ػٔبك ُ 31 ثبُؼ٘ٞإ ُِْوًٚ عليل كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

اُوئي٠َ اُوبٛوٙ ٌٓ٘ت 426742 ثوهْ هيل اُـنائيٚ ٝأٌُٔالد اُزغٔيَ َٝٓزؾٚواد االكٝيٚ ٝرٖ٘يغ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195315 ربهيـ ٝكي 154684    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ اُلقوا٠ٗ ؽَبٕ ٠٘ٓ -  6

اُوعليٚ ٝ٘ٞب ٝوين ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

 رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 155736    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ اُليٖ عٔبٍ ّويق ّوًٚ -  7

االٍٔلٙ ٝرؼجئٚ فِٜ ٖٓ٘غ ْٝٗبٝٚ ُالثيبه اُزبثؼٚ اُقِق ثؼيثٚ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼليَ رْ 25195313 ربهيـ ٝكي 155736    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ اُليٖ عٔبٍ ّويق ّوًٚ -  8

االٍٔلٙ ٝرؼجئٚ فِٜ ٖٓ٘غ ْٝٗبٝٚ ُالثيبه اُزبثؼٚ اُقِق ثؼيثٚ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ   

 اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝويٌٚ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه -  9

 ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق، 

 أُلي٘ٚ

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  10

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  11

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

 رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝويٌزٚ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل/ ّوًٚ -  12

 ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ  

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  13

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٔٞػٚٓغ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝويٌٚ ٕبثو ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  14

 ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

 أُلي٘ٚ

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝويٌٚ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه -  15

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  16

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  17

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝويٌزٚ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل/ ّوًٚ -  18

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  19

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝويٌٚ ٕبثو ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  20

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه -  21

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،  : اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  22

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  23

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

 رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل/ ّوًٚ -  24

 ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ  

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  25

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ ٕبثو ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  26

 ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

 أُلي٘ٚ

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه -  27

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  28

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  29

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل/ ّوًٚ -  30

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  31

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ ٕبثو ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  32

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه -  33

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  34

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ْوًُِٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  35

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل/ ّوًٚ -  36

 ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ  

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  37

 ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ

أُلي٘ٚ ٓغٌِ  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ ٕبثو ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  38

 ٓغٌِ ِٓي اُغِٔٚ ٍيم - ٝ٘ٞب -  أ ٓغٔٞػٚ 6ٝ 5ٝ 4 أُؾالد ثغؼِٚ ُِْوًٚ اُؼبّ أُوًٞ ػ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

 أُلي٘ٚ

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه -  39

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  40

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ّوًٚ -  41

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

 رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل/ ّوًٚ -  42

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ  -- 

 رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ ٕبثو ٓؾٔل ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  43

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ  -- 

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195314 ربهيـ ٝكي 115666    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٚ ٕبثو ػجلأُ٘ؼْ اؽٔل -  44

اليٞعل ،:   اُـزأّيو ٕٝق  -- 

 ٕٝق،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 144718    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ ٓز٠ُٞ عبثو -  45

 ػجلاُغٞاك ٍ٘ل ػجلاُوؽٖٔ ثِٔي اثوٟ ًلو ث٘بؽيٚ ثيٞويٚ َٝٓزؾٚواد ثيٞويٚ اكٝيٚ ٓقيٕ ْٝٗبٝٚ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو

 ػٖو

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195325 ربهيـ ٝكي 144718    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌٜب ػجلاُؼظيْ كبٝٔٚ -  46

 ٍ٘ل ػجلاُوؽٖٔ ثِٔي اثوٟ ًلو ث٘بؽيٚ ثيٞويٚ َٝٓزؾٚواد ثيٞويٚ اكٝيٚ ٓقيٕ ْٝٗبٝٚ كوع اكززبػ ،:   اُـزأّيو ٕٝق

ػٖو ػجلاُغٞاك  

،  اُؼ٘ٞإ رؼليَ رْ 25195327 ربهيـ ٝكي 58814    ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، رٚبٖٓ ّوًخ ، االثٌ ػ٠ِ رٞكين اٗغبٍ ٖٓ٘غ -  47

االثٌ اُْوٗٞث٠ ينرٞك ٓؾٔل ثِٔي ؽٔل ػيثٚ ثغٞاه ؽغبىٟ ًلو ٝوين- اٌُجوٟ أُؾِٚ ثغؼِٚ اُؼ٘ٞإ رؼليَ ،:   اُـزأّيو ٕٝق   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اُْ٘بٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ٍٝٞكا٠ٗ ُت ٓوب٠ُ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ  ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل/ّوًٚ -  1

ثَيٞخ رٕٞيخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 132736  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ٍٝٞكا٠ٗ ُت ٓوب٠ُ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ  ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل/ ّوًٚ -  2

ثَيٞخ رٕٞيخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 132736  

   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ٍٝٞكا٠ٗ ُت ٓوب٠ُ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ  ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل/ّوًٚ -  3

ثَيٞخ رٕٞيخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 132736  

   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، ٍٝٞكا٠ٗ ُت ٓوب٠ُ ثغؼِٚ اُْ٘بٛ رؼليَ  ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل/ ّوًٚ -  4

ثَيٞخ رٕٞيخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195355ْ ربهيـ ٝكي 132736  

 ػ٠ِ اُْ٘بٛ ٝهٖو ٝاُييٞد اَُيبهاد رغبهٙ ْٗبٛ اُـبء  رٚبٖٓ ّوًخ ، ّوًبٛب ٝ اُليٖ ّٜبة ػجلاُِٞيق ٝكبء ّوًٚ -  5

رٚبٖٓ ًخّو:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 115268   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، االٝبهاد رغبهٙ  

 ػ٠ِ اُْ٘بٛ ٝهٖو ٝاُييٞد اَُيبهاد رغبهٙ ْٗبٛ اُـبء  رٚبٖٓ ّوًخ ، ّوًبٛب ٝ اُليٖ ّٜبة ػجلاُِٞيق ٝكبء ّوًٚ -  6

رٚبٖٓ ّوًخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195357ْ ربهيـ ٝكي 115268   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، االٝبهاد رغبهٙ  

 ٝأُقٖجبد االٍٔلٙ ٝرؼجئٚ ٝفِٜ رٖ٘يغ اُْوًٚ ؿوٗ ا٠ُ يٚبف  رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ اُليٖ عٔبٍ ّويق ّوًٚ -  7

رٚبٖٓ ّوًخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 155736   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، اُيهاػيٚ  

 ٝأُقٖجبد االٍٔلٙ ٝرؼجئٚ ٝفِٜ رٖ٘يغ اُْوًٚ ؿوٗ ا٠ُ يٚبف  رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ اُليٖ عٔبٍ ّويق ّوًٚ -  8

رٚبٖٓ ّوًخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 155736   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، اُيهاػيٚ  

 ٝاُ٘لَ ٝاالْٗبءاد اُؼبٓٚ أُوبٝالد/  اُْوًٚ ُْ٘بٛ يٚبف  رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝوًبٙ اثٞاؽٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ّوًٚ -  9

:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 135541   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، اٗٞاػٜب ثٌبكٚ اُؼٔٞٓيٚ ٝاُزٞهيلاد

رٚبٖٓ ّوًخ  

 ٝاُ٘لَ ٝاالْٗبءاد اُؼبٓٚ أُوبٝالد/  اُْوًٚ ُْ٘بٛ يٚبف  رٚبٖٓ ّوًخ ، ّٝويٌزٚ اثٞاؽٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ّوًٚ -  10

:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195314ْ ربهيـ ٝكي 135541   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، اٗٞاػٜب ثٌبكٚ اُؼٔٞٓيٚ ٝاُزٞهيلاد

رٚبٖٓ ّوًخ  

 141124   ثوهْ هيلٛب ٍجن  ، اُْوًٚ اُْ٘بٛ ٖٓ االٍزيواك ْٗبٛ اُـبء  ثَيٞخ رٕٞيخ ، ّٝويٌزٚ ؽٔيٙ ٓؾٔل ػبهف ٓؾٔل -  11

ثَيٞخ رٕٞيخ:  اُزأّيو ٕٝق،  اُْ٘بٛ رؼليَ ر25195331ْ ربهيـ ٝكي  

ــــــــــــــــــــــ      

اُْوًخ ٗٞع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اُوبٗٞٗي اٌُيبٕ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اُزأّيو ٕٝق،   اُوب٠ٗٞٗ اٌُيبٕ رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 97587   ثوهْ هيلٛب ٍجن ، اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  1

رٚبٖٓ ّوًخ  

رٚبٖٓ ّوًخ: اُزأّيو ٕٝق،   اُوب٠ٗٞٗ اٌُيبٕ رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 97587   ثوهْ هيلٛب ٍجن ، اليٞعل -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اُزأّيو ٕٝق،   اُوب٠ٗٞٗ اٌُيبٕ رؼليَ ر25195354ْ ربهيـ ٝكي 97587   ثوهْ هيلٛب ٍجن ، اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  3

رٚبٖٓ ّوًخ  

 ٕٝق،   اُوب٠ٗٞٗ اٌُيبٕ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 157415   ثوهْ هيلٛب ٍجن ، ّٝوًبٙ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل -  4

رٚبٖٓ ّوًخ: اُزأّيو  

،   اُوب٠ٗٞٗ اٌُيبٕ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 157415   ثوهْ هيلٛب ٍجن ، ّٝويٌٚ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل ّوًٚ -  5

رٚبٖٓ ّوًخ: اُزأّيو ٕٝق  

 ٕٝق،   اُوب٠ٗٞٗ اٌُيبٕ رؼليَ ر25195313ْ ربهيـ ٝكي 157415   ثوهْ هيلٛب ٍجن ، ّٝويٌٚ يٍٞق ؽَٖ ٔلٓؾ ٓؾٔل -  6

رٚبٖٓ ّوًخ: اُزأّيو  

،   اُوب٠ٗٞٗ اٌُيبٕ رؼليَ ر25195328ْ ربهيـ ٝكي 147154   ثوهْ هيلٛب ٍجن ، ّٝويٌٚ ٕوو ٓؾٔل ٍالٓٚ اؽٔل ّوًٚ -  7

رٚبٖٓ ّوًخ: اُزأّيو ٕٝق  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٝأَُخ االٍْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٓؾٔل اَُيل هٓٚبٕ: ا٠ُ 138513 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  رٚبٖٓ ّوًخ  25195353:  ربهيـ ك٠  ،  -  1

ّٝوًبٙ ٓلًٞه  

 اعوًٝئيٌبُي اُوٝاك: ا٠ُ 131327 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  رٚبٖٓ ّوًخ  25195355:  ربهيـ ك٠  ،  -  2

ّٝوًبٙ ٗجيَ ٓبٛو  

 اعوًٝئيٌبُي اُوٝاك: ا٠ُ 131327 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  ثَيٞخ رٕٞيخ  25195355:  ربهيـ ك٠  ،  -  3

ّٝوًبٙ ٗجيَ ٓبٛو  

 ؽٔلٟ ّوًٚ: ا٠ُ 135675 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ زأّيواُ رْ  ثَيٞخ رٕٞيخ  25195355:  ربهيـ ك٠  ،  -  4

ّٝوًبٙ ػجلاُؼظيْ  

 ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ّوًٚ: ا٠ُ 135541 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  رٚبٖٓ ّوًخ  25195314:  ربهيـ ك٠  ،  -  5

ّٝوًبٙ اثٞاؽٔل ٓؾٔل  

 ٖٓٞل٠ ٓؾٔل ّوًٚ: ا٠ُ 135541 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  رٚبٖٓ ّوًخ  25195314:  ربهيـ ك٠  ،  -  6

ّٝوًبٙ اثٞاؽٔل ٓؾٔل  

 هعت اٗٞه ّوًٚ: ا٠ُ 115666 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  ثَيٞخ رٕٞيخ  25195314:  ربهيـ ك٠  ،  -  7

ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل  

 هعت اٗٞه ّوًٚ: ا٠ُ 115666 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  رٚبٖٓ ّوًخ  25195314:  ربهيـ ك٠  ،  -  8

ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل  

 هعت اٗٞه ّوًٚ: ا٠ُ 115666 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  رٚبٖٓ ّوًخ  25195314:  ربهيـ ك٠  ،  -  9

ّٝوًبٙ يٍٞق ٓؾٔل  

 ػجلاُؼظيْ كبٝٔٚ: ا٠ُ 144718 ثوهْ أُويلح اُْوًخ اٍْ ثزؼليَ اُزأّيو رْ  رٚبٖٓ ّوًخ  25195319:  ربهيـ ك٠  ،  -  10

 ّٝويٌٜب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ًَ ك٠ اُـيو رًٞيَ ؽن  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٍِئبٕ ػ٠ِ اؽٔل اُقٚوٟ ائٖ/اُْوًٚ ٓليو الفزٖبٕبد يٚبف -  1

145552   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، ٓبمًو اٝثؼ٘  

 ًَ ك٠ اُـيو رًٞيَ ؽن  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٍِئبٕ ػ٠ِ اؽٔل اُقٚوٟ ائٖ/اُْوًٚ ٓليو الفزٖبٕبد يٚبف -  2

145552   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، ٓبمًو اٝثؼ٘  

 ٖٓ ًَ ٕلٚ رؼلُذ -  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُٞ٘ٞبٟٝ اثواٛيْ ٓؾٔٞك ػجلاُؼييي ٍ٘بء/  اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ -  3

 كويل ثبٍْ -3 ٝ٘ٞب 1986/1/9 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه ػ٠ِ كويل ؽَبّ -2 ٝ٘ٞب 1982/9/11 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه ػ٠ِ كويل ؽبرْ-1

 ٖٓ ٝ٘ٞب 1993/2/1 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه  ٍيلاؽٔل ػ٠ِ كويل ًويْ -4 ٝ٘ٞب 1995/11/29 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه  ٍيلاؽٔل ػ٠ِ

 ؽن رؼليَ -ط-3 ُِٞكبٙ اُ٘غبه اؽٔل ٍيل ػ٠ِ كويل/  ٝاكاهرٜب اُْوًٚ ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -ٓزٚبٓ٘يٖ ّوًبء ا٠ُ ٕٓٞيٖ ّوًبء

 ، اال٠ِٕ اُْوًٚ ُؼول ٝجوب اَُبثوٚ اُٖالؽيبد ثناد اُْوًٚ ػٖ اُ٘غبه ٍيلاؽٔل ػ٠ِ كويل ثبٍْ ُِْويي ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ  

 ٖٓ ًَ ٕلٚ رؼلُذ -  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  اُٞ٘ٞبٟٝ اثواٛيْ ٓؾٔٞك ػجلاُؼييي ٍ٘بء/  اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ -  4

 كويل ثبٍْ -3 ٝ٘ٞب 1986/1/9 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه ػ٠ِ كويل ؽَبّ -2 ٝ٘ٞب 1982/9/11 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه ػ٠ِ كويل ؽبرْ-1

 ٖٓ ٝ٘ٞب 1993/2/1 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه  ٍيلاؽٔل ػ٠ِ كويل ًويْ -4 ٝ٘ٞب 1995/11/29 ك٠ أُُٞٞك اُ٘غبه  ٍيلاؽٔل ػ٠ِ

 ؽن رؼليَ -ط-3 ُِٞكبٙ اُ٘غبه اؽٔل ٍيل ػ٠ِ كويل/  ٝاكاهرٜب اُْوًٚ ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -ٓزٚبٓ٘يٖ ّوًبء ا٠ُ ٕٓٞيٖ ّوًبء

 ، اال٠ِٕ اُْوًٚ ُؼول ٝجوب اَُبثوٚ اُٖالؽيبد ثناد اُْوًٚ ػٖ اُ٘غبه ٍيلاؽٔل ػ٠ِ كويل ثبٍْ ُِْويي ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ  

 اُْويي ٕلٚ رؼلُذ-ُِٞكبٙ  ٓزقبهط ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  ػ٠ِ ػجلاُِٞيق ػجلاُؼظيْ اٍبٓٚ/اُْوًٚ ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -  5

 -ط-3 ٓزٚبٖٓ ّويي ا٠ُ ٠ٕٞٓ ّويي ٖٓ ٖٓوٟ اٍٝ ٝ٘ٞب 1956/2/2 ك٠ ُٓٞٞك ػ٠ِ ػجلاُِٞيق ػجلاُؼظيْ ؽٔلٟ ا٠ُٕٞٔ

 ٝاُْ٘بٛ اُْوًٚ ٓؼبٓالد ك٠ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝيٌٕٞ ػ٠ِ ػجلاُِٞيق ػجلاُؼظيْ  ؽٔلٟ ُِْويي ثغؼِٜب ٝاُزٞهيغ االكاهٙ رؼلُذ

   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، االٝواف ًبكٚ ثزٞهيغ اال ي٘لن كال اُْوًٚ الٍٕٞ اٝاُز٘بىٍ اُجيغ يقٔ كئَ آب ثبُْوًٚ اُقبٓ

135675 

 اُْويي ٕلٚ رؼلُذ-ُِٞكبٙ  ٓزقبهط ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  ػ٠ِ ػجلاُِٞيق ػجلاُؼظيْ اٍبٓٚ/اُْوًٚ ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -  6

 -ط-3 ٓزٚبٖٓ ّويي ا٠ُ ٠ٕٞٓ ّويي ٖٓ ٖٓوٟ اٍٝ ٝ٘ٞب 1956/2/2 ك٠ ُٓٞٞك ػ٠ِ ػجلاُِٞيق ػجلاُؼظيْ ؽٔلٟ ا٠ُٕٞٔ

 ٝاُْ٘بٛ اُْوًٚ ٓؼبٓالد ك٠ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝيٌٕٞ ػ٠ِ ػجلاُِٞيق ػجلاُؼظيْ  ؽٔلٟ ُِْويي ثغؼِٜب ٝاُزٞهيغ االكاهٙ رؼلُذ

   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، االٝواف ًبكٚ ثزٞهيغ اال ي٘لن كال اُْوًٚ الٍٕٞ اٝاُز٘بىٍ اُجيغ يقٔ كئَ آب ثبُْوًٚ اُقبٓ

135675 

 أُزٚبٖٓ اُْويي ٝهصٚ ٝاهو ُِٞكبٙ  ٓزقبهط ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُِيض٠ ٓؾٔل ٓؼٞٗ عٔبٍ/اُْوًٚ ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -  7

145288   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، اُْوًٚ هجَ ؽوٞهْٜ ًبكٚ رَِٔٞا ثبْٜٗ أُزٞك٠  

 ًَ اُْوًٚ ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -2  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُغجوٟ ٓؾٔل ػ٠ِ ػجلاهلل ػ٠ِ/اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ -  8

 -4 هٔو ٓؾٔٞك ػجلاُؾٔيل اٍبٓٚ -4 اُ٘غبه ؽٔيٙ عٔيَ ٓؾٔل -3أُي٠ٜ كوط كوط ػٔوٝ -2 ؽٔيٙ ٓؾٔل كإاك أُؾٔلٟ- ٖٓ

 فبُل ٗجيَ/ ُِْويي ثغؼِٜب ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -ط-3 اُْوًٚ هجَ ؽوٞهْٜ ثٌبكٚ ٝرقبُٖٞا ٍيلاؽٔل أٍبػيَ ػ٠ِ أٍبػيَ

 اُغٜبد ًبكٚ ٓغ ٝاُزٞهيغ ٝاُزؼبهل اُزؼبَٓ ؽن ُْٜ ؽيش اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٛجٚ اؽٔل ٓؾٔل ؽٔٞكٙ اؽٔل ٝاُْويي اُْبيت ٓؼٞٗ

   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، ُنُي اُالىٓٚ اُزوافئ ٝإلاه اُؾٌٞٓيٚ ٝؿيو اُؾٌٞٓيٚ ٝاُج٘ٞى ؽٌٞٓيٚ ٝاُـيو اُؾٌٞٓيٚ

141961 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -2  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  ػجلاُؼب٠ٝ ٓؾٔل ػجلاُواىم ٕبثو ٛليو/اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ -  9

 ٓؾٔٞك ػجلاُؾٔيل اٍبٓٚ -4 اُ٘غبه ؽٔيٙ عٔيَ ٓؾٔل -3أُي٠ٜ كوط كوط ػٔوٝ -2 ؽٔيٙ ٓؾٔل كإاك أُؾٔلٟ- ٖٓ ًَ اُْوًٚ

 ٗجيَ/ ُِْويي ثغؼِٜب ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -ط-3 اُْوًٚ هجَ ؽوٞهْٜ ثٌبكٚ ٝرقبُٖٞا ٍيلاؽٔل أٍبػيَ ػ٠ِ أٍبػيَ -4 هٔو

 ًبكٚ ٓغ ٝاُزٞهيغ ٝاُزؼبهل اُزؼبَٓ ؽن ُْٜ ؽيش اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٛجٚ اؽٔل ٓؾٔل ؽٔٞكٙ اؽٔل ٝاُْويي اُْبيت ٓؼٞٗ فبُل

    25195357:  ربهيـ ، ُنُي اُالىٓٚ اُزوافئ ٝإلاه اُؾٌٞٓيٚ ٝؿيو اُؾٌٞٓيٚ ٝاُج٘ٞى ؽٌٞٓيٚ ٝاُـيو اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد

141961   ثوهْ  

 ٖٓ ًَ اُْوًٚ ػٚٞيٚ ٖٓ فوط -2  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُغجوٟ ٓؾٔل ػ٠ِ ػجلاهلل/ اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ -  10

 أٍبػيَ -4 هٔو ٓؾٔٞك ػجلاُؾٔيل اٍبٓٚ -4 اُ٘غبه ؽٔيٙ عٔيَ ٓؾٔل -3أُي٠ٜ كوط كوط ػٔوٝ -2 ؽٔيٙ ٓؾٔل كإاك أُؾٔلٟ-

 ٓؼٞٗ فبُل ٗجيَ/ ُِْويي ثغؼِٜب ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -ط-3 اُْوًٚ هجَ ؽوٞهْٜ ثٌبكٚ ٝرقبُٖٞا ٍيلاؽٔل أٍبػيَ ػ٠ِ

 اُغٜبد ًبكٚ ٓغ ٝاُزٞهيغ ٝاُزؼبهل اُزؼبَٓ ؽن ُْٜ ؽيش اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٛجٚ اؽٔل ٓؾٔل ؽٔٞكٙ اؽٔل ٝاُْويي اُْبيت

   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، ُنُي اُالىٓٚ اُزوافئ ٝإلاه اُؾٌٞٓيٚ ٝؿيو اُؾٌٞٓيٚ ٝاُج٘ٞى ؽٌٞٓيٚ ٝاُـيو اُؾٌٞٓيٚ

141961 

 اثواٛيْ ٝ  ٓزٚبٖٓ ّٝويي ٓليو  رٚبٖٓ ّوًخ  اُْوهبٟٝ ٓؾٔل اَُؼيل ٓؾٔل/ُِْويٌيٖ ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -  11

 ُلٟ اُْوًٚ ثبٍْ ؽَبة كزؼ اُْويٌيٖ ٖٓ الٟ يؾن ًٔب اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٓزٚبٖٓ ّٝويي ٓليو ٍجيغ اثٞ كوط كزؾ٠ ٕالػ

144711   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، اُْوًٚ ػٖ ٗيبثٚ ٝاُزٞهيغ اُقبٕٚ اٝاُج٘ٞى اُؾٌٞٓيٚ اُج٘ٞى ٖٓ ث٘ي اٟ  

 ٝؽن االكاهٙ رؼليَ-ط زٚبٖٓٓ ّويي ا٠ُ ٕلزٚ رؼلُذ ٠ٕٞٓ  ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ -  12

 ًَ ك٠ اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٙ ُٝٚ اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ ُِْويي ًُٓٞٞٚ ُزٌٕٞ اُْوًٚ ٛنٙ ػٖ اُزٞهيغ

 اكاهر٠ ٝعٔيغ اُْوًٚ ٓغ رؼبَٓ ُٜب اُز٠ اُغٜبد ًٝبكٚ ٝاُقبٓ اُؼبّ ٝاُوٞبػيٖ ٝاالِٛيٚ اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ آبّ ّئٜٞٗب

 ثبٍْ اُزٞهيغ رٌٕٞ إ ػ٠ِ اُغٔبهى ِٖٝٓؾٚ ٝاُٞاهكاد اُٖبكهاد ػ٠ِ ُِوهبثٚ اُؼبٓٚ ٝاُٜيئٚ اُؼوبهٟ ٝاُْٜو ٝاالكواك أُوٝه

157415   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، اُج٘ٞى ًبكٚ آبّ اُزٞهيغ ًٝنُي ػ٘ٞاٜٗب ٝرؾذ اُْوًٚ  

 ٝؽن االكاهٙ رؼليَ-ط ٓزٚبٖٓ ّويي ا٠ُ ٕلزٚ رؼلُذ ٠ٕٞٓ  ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ -  13

 ًَ ك٠ اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٙ ُٝٚ اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ ُِْويي ًُٓٞٞٚ ُزٌٕٞ اُْوًٚ ٛنٙ ػٖ اُزٞهيغ

 اكاهر٠ ٝعٔيغ اُْوًٚ ٓغ رؼبَٓ ُٜب اُز٠ اُغٜبد ًٝبكٚ ٝاُقبٓ اُؼبّ ٝاُوٞبػيٖ ٝاالِٛيٚ اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ آبّ ّئٜٞٗب

 ثبٍْ اُزٞهيغ رٌٕٞ إ ػ٠ِ اُغٔبهى ِٖٝٓؾٚ ٝاُٞاهكاد اُٖبكهاد ػ٠ِ ُِوهبثٚ اُؼبٓٚ ٝاُٜيئٚ اُؼوبهٟ ٝاُْٜو ٝاالكواك أُوٝه

157415   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، اُج٘ٞى ًبكٚ آبّ اُزٞهيغ ًٝنُي ػ٘ٞاٜٗب ٝرؾذ اُْوًٚ  

 ٝؽن االكاهٙ رؼليَ-ط ٓزٚبٖٓ ّويي ا٠ُ ٕلزٚ رؼلُذ ٠ٕٞٓ  ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ -  14

 ًَ ك٠ اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٙ ُٝٚ اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ ُِْويي ًُٓٞٞٚ ُزٌٕٞ اُْوًٚ ٛنٙ ػٖ اُزٞهيغ

 اكاهر٠ ٝعٔيغ اُْوًٚ ٓغ رؼبَٓ ُٜب اُز٠ اُغٜبد ًٝبكٚ ٝاُقبٓ اُؼبّ ٝاُوٞبػيٖ ٝاالِٛيٚ اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ آبّ ّئٜٞٗب

 ثبٍْ اُزٞهيغ رٌٕٞ إ ػ٠ِ اُغٔبهى ِٖٝٓؾٚ ٝاُٞاهكاد اُٖبكهاد ػ٠ِ ُِوهبثٚ اُؼبٓٚ ٝاُٜيئٚ اُؼوبهٟ ٝاُْٜو ٝاالكواك أُوٝه

157415   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، اُج٘ٞى ًبكٚ آبّ اُزٞهيغ ًٝنُي ػ٘ٞاٜٗب ٝرؾذ اُْوًٚ  

 ٝؽن االكاهٙ رؼليَ-ط ٓزٚبٖٓ ّويي ا٠ُ ٕلزٚ رؼلُذ ٠ٕٞٓ  ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ -  15

 ًَ ك٠ اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٙ ُٝٚ اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ ُِْويي ًُٓٞٞٚ ُزٌٕٞ اُْوًٚ ٛنٙ ػٖ اُزٞهيغ

 اكاهر٠ ٝعٔيغ اُْوًٚ ٓغ رؼبَٓ ُٜب اُز٠ اُغٜبد ًٝبكٚ ٝاُقبٓ اُؼبّ ٝاُوٞبػيٖ ٝاالِٛيٚ اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ آبّ ّئٜٞٗب

 ثبٍْ اُزٞهيغ رٌٕٞ إ ػ٠ِ اُغٔبهى ِٖٝٓؾٚ ٝاُٞاهكاد اُٖبكهاد ػ٠ِ ُِوهبثٚ اُؼبٓٚ ٝاُٜيئٚ اُؼوبهٟ ٝاُْٜو ٝاالكواك أُوٝه

157415   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، اُج٘ٞى ًبكٚ آبّ اُزٞهيغ ًٝنُي ػ٘ٞاٜٗب ٝرؾذ اُْوًٚ  

 ٝؽن االكاهٙ رؼليَ-ط ٓزٚبٖٓ ّويي ا٠ُ ٕلزٚ رؼلُذ ٠ٕٞٓ  ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ -  16

 ًَ ك٠ اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٙ ُٝٚ اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ ُِْويي ًُٓٞٞٚ ُزٌٕٞ اُْوًٚ ٛنٙ ػٖ اُزٞهيغ

 اكاهر٠ ٝعٔيغ اُْوًٚ ٓغ رؼبَٓ ُٜب اُز٠ اُغٜبد ًٝبكٚ ٝاُقبٓ اُؼبّ ٝاُوٞبػيٖ ٝاالِٛيٚ اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ آبّ ّئٜٞٗب

 ثبٍْ اُزٞهيغ رٌٕٞ إ ػ٠ِ اُغٔبهى ِٖٝٓؾٚ ٝاُٞاهكاد اُٖبكهاد ػ٠ِ ُِوهبثٚ اُؼبٓٚ ٝاُٜيئٚ اُؼوبهٟ ٝاُْٜو ٝاالكواك أُوٝه

157415   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، اُج٘ٞى ًبكٚ آبّ اُزٞهيغ ًٝنُي ػ٘ٞاٜٗب ٝرؾذ اُْوًٚ  

 ٝؽن االكاهٙ رؼليَ-ط ٓزٚبٖٓ ّويي ا٠ُ ٕلزٚ رؼلُذ ٠ٕٞٓ  ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ -  17

 ًَ ك٠ اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٙ ُٝٚ اُج٠ِٗٞ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٗجيَ ُِْويي ًُٓٞٞٚ ُزٌٕٞ اُْوًٚ ٛنٙ ػٖ اُزٞهيغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اكاهر٠ ٝعٔيغ اُْوًٚ ٓغ رؼبَٓ ُٜب اُز٠ اُغٜبد ًٝبكٚ ٝاُقبٓ اُؼبّ ٝاُوٞبػيٖ ٝاالِٛيٚ اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ آبّ ّئٜٞٗب

 ثبٍْ اُزٞهيغ رٌٕٞ إ ػ٠ِ اُغٔبهى ِٖٝٓؾٚ ٝاُٞاهكاد اُٖبكهاد ػ٠ِ ُِوهبثٚ اُؼبٓٚ ٝاُٜيئٚ اُؼوبهٟ ٝاُْٜو ٝاالكواك أُوٝه
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  60

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل واٛيْٝاث يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش
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:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  فِيَ َٓؼٞك ػْْ ظويق -  79

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ
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:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٞاٜٗبٝػ٘ اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  فِيَ َٓؼٞك ػْْ ظويق -  81

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  فِيَ َٓؼٞك ػْْ ظويق -  82

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  فِيَ َٓؼٞك ػْْ ظويق -  83

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  84

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  85

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  86

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  87

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  88

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل يْٝاثواٛ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  89

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  90

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  91

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب زٞهيغٝاُ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  92

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  93

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  رٚبٖٓ ّوًخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  94

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ؾيشث

115666   ثوهْ    25195314  

 ثغؼِٚ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ث٘ل رؼليَ -- اُْوًٚ ػٚٞيٚ ا٠ُ ْٙ  ٓزٚبٖٓ ّويي  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل اثواٛيْ -  95

 رؼبٓالرٜب ًٝبكٚ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٓ٘لوكيٖ اٝ ٓغزٔؼيٖ ٓلًٞه يٍٞق ٓؾٔل ٝاثواٛيْ يٍٞق ٓؾٔل هعت اٗٞه ُِْويٌيٖ

:  ربهيـ ، ػٜ٘ب ٝاُزٞهيغ اُؤٍيٚ اُغٜبد ًبكٚ آبّ اُْوًٚ رٔضيَ ك٠ اُؾن ُْٜٝ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ االػٔبٍ رٌٕٞ ثؾيش

115666   ثوهْ    25195314  

 فٞبة ثٔٞعت االٍال٠ٓ ٝ٘ٞب كوع ٓليو  كوع ٓليو  َٓبٛٔخ ّوًخ  اُؼلً اَُيل اُْؾبد ٕلين/االٍزبم اَُيل ٗوَ رْ -  96

19   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، ٝاُزلهيت اُجْويٚ أُٞاهك هٞبع  

 ؽن ُٜٝب ٓ٘لوكٙ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٛب ُٜب  ٓزٚبٖٓ ّٝويي ٓليو  رٚبٖٓ ّوًخ  هاّل ػجلاُؼظيْ ٖٓٞل٠ كبٝٔٚ -  97

 ٝكئب ؽٌٞٓيٚ ٝاُـيو اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ ٓغ ٝاُزؼبَٓ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ اُْوًٚ ٝرؼبٛلاد ٓؼبٓالد ػ٠ِ ٓ٘لوكا اُزٞهيغ

144718   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، ٝاُوٖٛ ٝاالهزواٗ ٝااليلاع اَُؾت ٖٓ اُج٘ٞى ٓغ ٝاُزؼبَٓ أُبُيٚ أُؼبٓالد يقٔ  

 ؽن ُٜٝب ٓ٘لوكٙ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ ؽن ٝؽلٛب ُٜب  ٓزٚبٖٓ ّٝويي ٓليو  رٚبٖٓ ّوًخ  هاّل ػجلاُؼظيْ ٖٓٞل٠ كبٝٔٚ -  98

 ٝكئب ؽٌٞٓيٚ ٝاُـيو اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ ٓغ ٝاُزؼبَٓ ٝػ٘ٞاٜٗب اُْوًٚ ثبٍْ اُْوًٚ ٝرؼبٛلاد ٓؼبٓالد ػ٠ِ ٓ٘لوكا اُزٞهيغ

144718   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، ٝاُوٖٛ ٝاالهزواٗ ٝااليلاع اَُؾت ٖٓ اُج٘ٞى ٓغ ٝاُزؼبَٓ أُبُيٚ أُؼبٓالد يقٔ  

 ٍِئبٕ اَُيل ٝؽَيٖ  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل-اُْوًٚ ٓليوٟ الفزٖبٕبد يٚبف -  99

   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 28اُْوًٚ ثبٍْ اُج٘ٞى ٓغ ٝاُزؼبَٓ ٝاُوٖٛ االهزواٗ ؽن اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٓؾٔٞك ػ٠ِ

132736 

 ٍِئبٕ اَُيل ٝؽَيٖ  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل-اُْوًٚ ٓليوٟ الفزٖبٕبد يٚبف -  100

   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 28اُْوًٚ ثبٍْ اُج٘ٞى ٓغ ٝاُزؼبَٓ ٝاُوٖٛ االهزواٗ ؽن اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٓؾٔٞك ػ٠ِ

132736 

 ٍِئبٕ اَُيل ٝؽَيٖ  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل-اُْوًٚ ٓليوٟ الفزٖبٕبد يٚبف -  101

   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 28اُْوًٚ ثبٍْ اُج٘ٞى ٓغ ٝاُزؼبَٓ ٝاُوٖٛ االهزواٗ ؽن اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٓؾٔٞك ػ٠ِ

132736 

 ٍِئبٕ اَُيل ٝؽَيٖ  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٓؾٔٞك ػ٠ِ ٍِئبٕ اَُيل ٓؾٔل-اُْوًٚ ٓليوٟ الفزٖبٕبد يٚبف -  102

   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 28اُْوًٚ ثبٍْ اُج٘ٞى ٓغ ٝاُزؼبَٓ ٝاُوٖٛ االهزواٗ ؽن اٝٓ٘لوكيٖ ٓغزٔؼيٖ ٓؾٔٞك ػ٠ِ

132736 

 آبّ ًٝنُي  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  اثّٞ٘بكٟ ؽٔلٟ ػٔبك/  ُِْويي ثغؼِٜب اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ رؼليَ -  103

 اُؼبّ ٝاُوٞبع اُؾٌٞٓيٚ ٝؿيو اُؾٌٞٓيٚ اُغٜبد عٔيغ آبّ ُٖٝبُؾٜب اُْوًٚ ثبٍْ اُزؼبَٓ ك٠ اُؾن ُٝٚ اُؤٍيٚ اُغٜبد عٔيغ

 ػ٠ِ ٝاُزٞهيغ ؽَبثبد ٝكزؼ ٝايلاع ٍؾت ٖٓ ٝأُٖبهف اُج٘ٞى ٓغ اُزؼبَٓ ًٝنُي اٌّبُْٜ افزالف ػ٠ِ اُؼبّ االػٔبٍ ٝهٞبع

 اُْواء ػوٞك ػ٠ِ حاُزٞهيغ ٝاُوٖٛ االهزواٗ ٝؽن اُٚٔبٕ ّٜٝبكاد ٝاٍزٖلاهفٞبثبد أُبٍ هاً ػٖ االكواط ٝؽن اُْيٌبد

 ، ٝككغ هج٘ ٝؽن ٝاعٞهْٛ ٓورجبرْٜ ٝرؾليل اُْوًٚ ًٝٝالء َٓزقل٠ٓ ٝػيٍ ٝرؼييٖ اُـيو ٝٙٔبٕ ًلبُٚ ؽن ًٝنُي ٝاُجيغ

142852   ثوهْ    25195325:  ربهيـ  

 ٝاثواّ أُجبُؾ  ّويي ٝ ٓليو  ثَيٞخ رٕٞيخ  اثّٞ٘بكٟ ؽٔلٟ ػٔبك/  ُِْويي ثغؼِٜب اُْوًٚ ػٖ ٝاُزٞهيغ االكاهٙ رؼليَ -  104

 كئب مًو ٓب اٝثؼ٘ ًَ ك٠ اُـيو اٝرلٞي٘ رًٞيَ ؽن ُٚ ًٔب اُْوًٚ ثٔؼبٓالد رزؼِن اُز٠ ٝأُْبهٝبد ٝاُٖلوبد اُؼوٞك ًبكٚ

142852   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، ا٠ُٕٞٔ اُْويي ػلا  
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   اُؼوٞك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، ثَيٞخ رٕٞيخ رٞهيغ ػ٠ِ ٖٓلم  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  1  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، ثَيٞخ رٕٞيخ رٞهيغ ػ٠ِ ٖٓلم  ثَيٞخ رٕٞيخ  ٞعلالي -  2  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، رٚبٖٓ ّوًخ رٞهيغ ػ٠ِ ٖٓلم  رٚبٖٓ ّوًخ  اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  3  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، رٚبٖٓ ّوًخ رٞهيغ ػ٠ِ ٖٓلم  رٚبٖٓ ّوًخ  اليٞعل -  4  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، ثَيٞخ رٕٞيخ رٞهيغ ػ٠ِ ٖٓلم  ثَيٞخ رٕٞيخ  اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  5  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، رٚبٖٓ ّوًخ رٞهيغ ػ٠ِ ٖٓلم  رٚبٖٓ ّوًخ  اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  6  

   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، رٚبٖٓ ّوًخ ػ٘ٚ ْٜٝٓو ِٓقٔ  بٖٓرٚ ّوًخ  ّٝوًبٙ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل -  7

157415 

  ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، رٚبٖٓ ّوًخ ػ٘ٚ ْٜٝٓو ِٓقٔ  رٚبٖٓ ّوًخ  ّٝويٌٚ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل ّوًٚ -  8

 157415  

   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، رٚبٖٓ ّوًخ ػ٘ٚ ْٜٝٓو ِٓقٔ  رٚبٖٓ ّوًخ  ّٝويٌٚ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل -  9

157415 

   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، ثَيٞخ رٕٞيخ ػ٘ٚ ْٜٝٓو ِٓقٔ  ثَيٞخ رٕٞيخ  ّٝوًبٙ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل -  10

157415 

 ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، ثَيٞخ رٕٞيخ ػ٘ٚ ْٜٝٓو ِٓقٔ  ثَيٞخ رٕٞيخ  ّٝويٌٚ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل ّوًٚ -  11

  157415  

   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، ثَيٞخ رٕٞيخ ػ٘ٚ ْٜٝٓو ِٓقٔ  ثَيٞخ رٕٞيخ  ّٝويٌٚ يٍٞق ؽَٖ ٓؾٔل ٓؾٔل -  12

157415 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽٌبّ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اكواك رغليلاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

83526   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1852  2519/3/3-ط  ػي٠َ اثواٛيْ ػجلاُؼب٠ٝ ػجلاُؼب٠ٝ -  1  

126545   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1827  2517/2/18-ط  اُغيبه اثواٛيْ ٓؾٔل ثَي٠ٗٞ ٓؾٔل -  2  

99737   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1858  2516/12/12-ط  ٙجيغ اؽٔل اؽٔل ٓؾٔل اؽٔل -  3  

135968   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1824  2514/5/27-ط  اَُيبهاد ُزغبهٙ ٓٞرٞهى ًِيت -  4  

129286   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1844  2518/7/9-ط  ػضٔبٕ اَُيل ػْٔبٟٝ ٓؾٔل -  5  

133992   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1822  2516/3/13-ط  اُوٜٞع٠ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔل -  6  

99548   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1816  2551/11/17-ط  اُغياه اؽٔل يٍٞق ٕبثو -  7  

99548   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1817  2556/11/17-ط  اُغياه اؽٔل يٍٞق ٕبثو -  8  

99548   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1818  2511/11/17-ط  اُغياه اؽٔل يٍٞق ٕبثو -  9  

99548   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1819  2516/11/17-ػ  اُغياه اؽٔل يٍٞق ٕبثو -  10  

97532   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1839  2555/5/24/ ط  ػجلاُلايْ ػجلاُواىم ػٞاٝق -  11  

97532   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1845  2555/5/24/ ط  ػجلاُلايْ ػجلاُواىم ػٞاٝق -  12  

97532   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1841  2515/5/24/ ط  ػجلاُلايْ ػجلاُواىم ػٞاٝق -  13  

97532   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1842  2515/5/24/ ط  ػجلاُلايْ ػجلاُواىم ػٞاٝق -  14  

137178   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1825  2518/11/25-ط  اثواٛيْ ػي٠َ ؽبٓل ػجلاُٞٛبة -  15  

125163   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1855  2516/9/5-ط  أُبّٜ ٖٓٞل٠ ٕبُؼ ٓؾٔٞك -  16  

94188   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1856  2518/2/15-ط  اثٞهٓبٕ ٓؾٔل اؽٔل ٓؾٔل -  17  

95338   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1843  2519/3/3-ط  اُِجيلٟ ٍؼل ؽَبٕ ٓؾٔٞك -  18  

135373   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1912  2514/2/4-ط  اثٍٞؼلٙ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ ٕجبػ -  19  

135373   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1913  2519/2/4-ط  اثٍٞؼلٙ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ ٕجبػ -  20  

93671   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1895  2552/8/22-ط  كاٝك اثواٛيْ اثٞاُيييل ػجلأُ٘ؼْ -  21  

93671   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1896  2557/8/22-ط  كاٝك اثواٛيْ اثٞاُيييل ػجلأُ٘ؼْ -  22  

93671   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1897  2512/8/22-ط  كاٝك اثواٛيْ اثٞاُيييل ػجلأُ٘ؼْ -  23  

93671   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1989  2517/8/22-ط  كاٝك اثواٛيْ اثٞاُيييل ػجلأُ٘ؼْ -  24  

155729   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1864  2519/2/25-ط  هبٍْ اؽٔل اؽٔل ٖٓٞل٠ -  25  

155815   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1885  2519/3/1-ط  ػجلاُلزبػ ٓؾٔل ػجلاُؼب٠ٝ اؽٔل -  26  

155729   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1865  2516/11/14-ط  هبٍْ اؽٔل اؽٔل ٖٓٞل٠ -  27  
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155729   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1864  2519/2/25-ط  هبٍْ اؽٔل اؽٔل ٖٓٞل٠ -  28  

135775   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1899  2519/4/27-ط  اُؾٚوٟ ػجلاُلزبػ ػجلاهلل ػجلأُٖل -  29  

136259   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1866  2517/11/25-ط  أٍبػيَ كوؿ٠ِ اثواٛيْ ػالء -  30  

76691   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1892  2518/12/26-ط  ّبٛيٖ اثواٛيْ ىٗلَ ٗؼئٚ -  31  

132453   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1878  2515/4/11-ط  كوط ٓؾٔٞك كزؾ٠ ٍبٓيٚ -  32  

154551   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1891  2518/7/7-ط  اُوِي٠٘ هيبٗ ٍؼيل اّوف -  33  

154551   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1891  2518/7/7-ط  اُوِي٠٘ هيبٗ ٍؼيل اّوف -  34  

65798   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1915  2518/5/22-ط  اُقٞيت ػجبً ػيْٚ -  35  

65798   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1915  2518/5/22-ط  اُقٞيت ؽبٓل ػجبً ػبئْٚ -  36  

137579   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1957  2518/15/9-ط  أَُِٔب٠ٗ هٓٚبٕ هعت ائبٕ -  37  

151423   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1874  2552/8/24-ط  ػالّ ػٞاك ٖٓٞل٠ كقوٟ -  38  

151423   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1875  2557/8/24-ط  ػالّ ػٞاك ٖٓٞل٠ كقوٟ -  39  

151423   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1876  2517/8/24-ط  ػالّ ػٞاك ٖٓٞل٠ كقوٟ -  40  

151423   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1877  2512/8/24-ط  ػالّ ػٞاك ٖٓٞل٠ كقوٟ -  41  

129466   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1881  2518/8/5-ط  عيه اؽٔل اؽٔل آيٖ كبٝٔٚ -  42  

94538   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1931  2518/6/26-ط  اُْوهبٟٝ ٓؾٔل ٓؾٔل كزؾ٠ -  43  

129347   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1942  2518/7/16-ط  ُٞهب ػجلأَُيؼ ثٞوً ٓبهى -  44  

94187   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1937  2518/2/15-ط  ٓواك  ٓؾٔل ٓبٛو ايٜبة -  45  

116667   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1932  2557/12/18-ط  اُزٞاثز٠ ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٗبكيٚ -  46  

116667   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1933  2512/12/18-ط  اُزٞاثز٠ ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٗبكيٚ -  47  

116667   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1934  2517/12/17-ط  ثز٠اُزٞا ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٗبكيٚ -  48  

95198   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1945  2514/1/12/ ط  ّؾبرٚ ٓؾٔل ػجلأُٞعٞك -  49  

95198   ثوهْ    25195355:  ربهيـ ، 1941  2519/1/12/ ط  ّؾبرٚ ٓؾٔل ػجلأُٞعٞك -  50  

137556   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1943  2519/4/8-ط  ٕبُؼ ٖٓٞل٠ كوؽبد ػبكٍ -  51  

134796   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1944  2516/15/12/ ط  ٓؼوٝف ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔٞك كزؾ٠ -  52  

114315   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1968  2557/1/26-ط  أُِٞا٠ٗ ػجلاُجليغ اّوف -  53  

114315   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1969  2512/1/26-ط  أُِٞا٠ٗ ػجلاُجليغ اّوف -  54  
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114315   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1975  2517/1/26-ط  أُِٞا٠ٗ ػجلاُجليغ اّوف -  55  

129891   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1961  2513/11/6-ط  اُليٖ فيو ػ٠ِ ّجَ ٓغلٟ -  56  

129891   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1962  2518/11/6-ط  اُليٖ فيو ػ٠ِ ّجَ ٓغلٟ -  57  

137553   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1975  2518/9/29-ط  ؽٔوُٝ ٓؾٔل ٓؾٔٞك آبٍ -  58  

136945   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1977  2518/8/14/ط  هثيغ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٓؾٔل -  59  

115529   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2519  2512/2/6-ط  اُٞيبه ٓؾٔل ٓغلٟ -  60  

115529   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2521  2517/2/6-ط  اُٞيبه ٓؾٔل ٓغلٟ -  61  

85959   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1978  1993/2/11/ ط  عياه هاؿت ًٔبٍ ٕالػ -  62  

85959   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1979  1998/2/11/ ط  عياه هاؿت ًٔبٍ ٕالػ -  63  

85959   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1985  2553/2/11/ ط  عياه هاؿت ًٔبٍ ٕالػ -  64  

85959   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1981  2558/2/11/ ط  عياه هاؿت ًٔبٍ ٕالػ -  65  

85959   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1982  2513/2/11/ ط  عياه هاؿت ًٔبٍ ٕالػ -  66  

85959   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1983  2518/2/11/ ط  عياه هاؿت ًٔبٍ ٕالػ -  67  

115529   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2518  2515/7/3-ط  اُٞيبه ثلٟٝ ٓؾٔل ٓغلٟ -  68  

115529   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2525  2515/7/3-ط  اُٞيبه ثلٟٝ ٓؾٔل ٓغلٟ -  69  

88258   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1974  2519/3/22-ط  ٓؼٞٗ ٓؾٔل ػجلاُؾٔيل ػجلاهلل -  70  

95198   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2512  2559/11/21/ ط  ّؾبرٚ ٓؾٔل ػجلأُٞعٞك -  71  

95198   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2513  2514/11/21/ ط  ّؾبرٚ ٓؾٔل ػجلأُٞعٞك -  72  

76278   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2537  2518/15/22-ط  اؽٔل ٍيل ػٞٗ ٓؾٔل ريَيو -  73  

136293   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2523  2517/11/28-ط  كوط ٓؾٔل ٓؾٔل ػجلاُلزبػ -  74  

127927   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2564  2518/1/1-ط  ِّج٠ ػية اثواٛيْ ػجلاُلزبػ ٛب٠ٗ -  75  

65275   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2577  2518/2/1-ط  كاٝك ٓؾٔل اَُيل عبكاُوة -  76  

122241   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2555  2515/7/25-ط  ىؿٍِٞ ٓؾٔل اُْؾبد ػجلاُوؽٖٔ -  77  

122241   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2555  2515/7/25-ط  ىؿٍِٞ ٓؾٔل اُْؾبد ػجلاُوؽٖٔ -  78  

69398   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2548  1995/6/7-ط  ٍِئبٕ اَُيل ّجَ -  79  

69398   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2549  1995/6/7-ط  ٍِئبٕ اَُيل ّجَ -  80  

69398   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2555  2555/6/7-ط  ٍِئبٕ اَُيل ّجَ -  81  
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69398   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2551  2555/6/7-ط  ٍِئبٕ اَُيل ّجَ -  82  

69398   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2552  2515/6/7-ط  ٍِئبٕ اَُيل ّجَ -  83  

69398   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2553  2515/6/7-ط  ٍِئبٕ اَُيل ّجَ -  84  

88736   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2534  2559/6/13-ط  هٝكبئيَ ؽِيْ كويلٙ -  85  

88736   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2535  2514/6/13-ط  هٝكبئيَ ؽِيْ كويلٙ -  86  

136497   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2579  2518/1/35-ط  اُقجبىٙ ٓؾٔل ثَي٠ٗٞ عٔبٍ ػيٙ -  87  

127518   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2558  2512/7/25-ط  اُـويت ػ٠ِ أٍبػيَ ئبٍِٕ -  88  

127518   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2559  2517/7/25-ط  اُـويت ػ٠ِ أٍبػيَ ٍِئبٕ -  89  

96263   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2542  2554/11/29-ط  اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  90  

96263   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2543  2559/11/29-ط  اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  91  

96263   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2544  2514/11/29-ط  اُ٘بكٟ أُز٠ُٞ ٓؾٔل ٝبهم -  92  

118497   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2538  2518/15/25-ط  فلبع٠ ًبَٓ ٓؾٔل ًبَٓ -  93  

135184   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2527  2514/1/4-ط  كَٚ ػجلاُلزبػ ػجلاُظبٛو ٛيبّ -  94  

135184   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2528  2519/1/4-ط  كَٚ ػجلاُلزبػ ػجلاُظبٛو ٛيبّ -  95  

125471   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2556  2511/15/19-ط  اال٠ّٗٞٔ اَُيل ؿويت اَُيل ٝكبء -  96  

125471   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2557  2516/15/19-ط  اال٠ّٗٞٔ اَُيل ؿويت اَُيل ٝكبء -  97  

136143   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2136  2517/15/15-ط  يٍٞق ّلين اثٞاُيييل اَُيل -  98  

126883   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2113  2518/11/2-ط  ػيل ػ٠ِ ػجلاُـ٠٘ ٖٓٞل٠ -  99  

136826   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2128  2518/6/3-ط  ؽٔيلٙ هىم ٓؾٔل كٞىٟ اؽٔل -  100  

124293   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2151  2516/5/16/ ط  ؿبىٟ ػجلاُـ٠٘ ػجلاُوؽٖٔ ٓوٝٙ -  101  

115525   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2125  2555/7/3-ط  االٓؼ٠ٝٞ ػجلاَُالّ ٓغبٛل اؽالّ -  102  

115525   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2121  2515/7/3-ط  االٓؼ٠ٝٞ ػجلاَُالّ ٓغبٛل اؽالّ -  103  

115525   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2122  2515/7/3-ط  االٓؼ٠ٝٞ ػجلاَُالّ ٓغبٛل اؽالّ -  104  

54537   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2154  1998/1/18-ط  ٍٓٚال ٓؾٔل ّويق -  105  

54537   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2155  2553/1/18-ط  ٍالٓٚ ٓؾٔل ّويق -  106  

54537   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2156  2558/1/18-ط  ٍالٓٚ ٓؾٔل ّويق -  107  

54537   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2157  2513/1/18-ط  ٍالٓٚ ٓؾٔل ّويق -  108  
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54537   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2158  2518/1/18-ط  ٍالٓٚ ٓؾٔل ّويق -  109  

155589   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2587  2557/4/23-ط  اَُ٘جبٟٝ هعت اؽٔل ٓؾٔل ًوئٚ -  110  

155589   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2588  2512/4/23-ط  اَُ٘جبٟٝ هعت اؽٔل ٓؾٔل ًوئٚ -  111  

155589   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2589  2517/4/23-ط  اَُ٘جبٟٝ هعت اؽٔل ٓؾٔل ًوئٚ -  112  

66449   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2581  2518/11/16-ط  اُجِي٠ٜ ػٞٗ اَُؼيل ػبٝق -  113  

126883   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2112  2517/6/28-ط  ػيل ػ٠ِ ػجلاُـ٠٘ ٖٓٞل٠ -  114  

129241   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2582  2513/7/2-ط  ؽٔبك ػجلاُ٘ج٠ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٓؾٔل -  115  

129241   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2583  2518/7/2-ط  ؽٔبك ػجلاُ٘ج٠ ٓؾٔل ٓؾٔٞك ٓؾٔل -  116  

123537   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2124  2511/2/8-ط  اُ٘غبه يْاثواٛ ٓؾٔل آَ -  117  

123537   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2125  2516/2/8-ط  اُ٘غبه اثواٛيْ ٓؾٔل آَ -  118  

129719   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2142  2513/9/24 -ط  ػٔبهٙ ؽ٠ِٔ اَُيل ؽ٠ِٔ -  119  

129719   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2143  2518/9/24-ط  ػٔبهٙ ؽ٠ِٔ اَُيل ؽ٠ِٔ -  120  

99388   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2592  2551/15/26-ط  ػالّ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ كبييٙ -  121  

99388   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2593  2556/15/26-ط  ػالّ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ كبييٙ -  122  

99388   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2594  2511/15/26-ط  ػالّ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ كبييٙ -  123  

99388   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2595  2516/15/26-ط  ػالّ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ كبييٙ -  124  

113543   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2159  2556/8/1-ط  اُؾٞر٠ ٖٓٞل٠ هعت اثواٛيْ -  125  

113543   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2115  2511/8/1-ط  اُؾٞر٠ ٖٓٞل٠ هعت اثواٛيْ -  126  

113543   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2111  2516/8/1-ط  اُؾٞر٠ ٖٓٞل٠ هعت اثواٛيْ -  127  

135788   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2173  2522/6/28 ؽز٠ ٍبهٟ  اُِٞ ػٞيٚ اَُيل اثواٛيْ يبٍو -  128  

112971   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2162  2511/5/26/ ط  اؽٔل ػجلأُؼجٞك اُؼبثليٖ ىيٖ -  129  

112971   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2163  2516/5/26/ ط  اؽٔل ػجلأُؼجٞك اُؼبثليٖ ىيٖ -  130  

155128   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2199  2518/11/18-ط  ث٘لم اثواٛيْ اثٞأُغل ٝبهم -  131  

75997   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2195  2551/3/31-ط  ِّج٠ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍِئبٕ -  132  

75997   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2196  2556/3/31-ط  ِّج٠ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍِئبٕ -  133  

75997   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2197  2511/3/31-ط  ِّج٠ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍِئبٕ -  134  

75997   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2198  2516/3/31-ط  ِّج٠ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍِئبٕ -  135  
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95592   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2153  2523/12/18 ؽز٠ ٍبهٟ  كوؿ٠ِ ػٔو ٓؾٔل ٍِٟٞ -  136  

77251   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2149  2519/3/12/ ط  ٗلا عبك ٓؾٔل ػجلاُؼييي -  137  

133757   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2192  2521/1/5 ؽز٠ ٍبهٟ  اثٞاُؼ٘يٖ ػجلأُـ٠٘ ؽَيٖ ػجلأُـ٠٘ -  138  

85757   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2168  2515/11/26-ط  اَُب٠ُٞٓ ػ٠ِ ٓؾٔٞك ػ٠ِ -  139  

156526   ثوهْ    25195312:  يـربه ، 2185  2554/3/22-ط  هىين اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍٝبّ -  140  

156526   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2181  2559/3/22-ط  هىين اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍٝبّ -  141  

156526   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2182  2514/3/22-ط  هىين اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍٝبّ -  142  

156526   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2183  2519/3/25-ط  هىين اثواٛيْ ٓؾٔل ٓؾٔل ٍٝبّ -  143  

155821   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2147  2519/3/2-ط  رو٠ً اؽٔل ٍيل ؽَٖ اػزلاٍ -  144  

136875   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2215  2518/6/27-ط  كاٝك ػجلاُوبكه ػجلاُلزبػ ّئبء -  145  

118648   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2249  2518/11/29-ط  يٍٞق ػٞب ٖٗو آَ -  146  

77269   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2229  1994/3/15-ط  االّٞػ ػيل ٓز٠ُٞ ٓؾٔل -  147  

77269   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2235  1999/3/15-ط  االّٞػ ػيل ٓز٠ُٞ ٓؾٔل -  148  

77269   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2231  2554/3/15-ط  االّٞػ ػيل ٓز٠ُٞ ٓؾٔل -  149  

77269   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2233  2514/3/15-ط  االّٞػ ػيل ٓز٠ُٞ ٓؾٔل -  150  

137385   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2211  2519/1/23-ط  اُؾِج٠ ػ٠ِ اثواٛيْ ْٛبّ -  151  

137355   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2258  2524/1/16 ؽز٠ ٍوٟ  االّوو رٞكين ؽَٖ ٓؾٔل -  152  

129451   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2234  2523/8/3 ؽز٠ ٍبهٟ  ؽٔبك ٓؾٔل اثواٛيْ اَُذ -  153  

136845   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2259  2518/6/13-ط  ٓٞو فِيَ ؽَٖ ربٓو -  154  

118178   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2219  2523/8/27 ؽز٠ ٍبهٟ  ىيلإ ٓؾٔل َٓؼل يبٍو -  155  

89496   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2217  2559/11/1-ط  ٛليٚ يٍٞق ٛليٚ ػبٝق -  156  

89496   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2218  2514/11/1-ط  ٛليٚ يٍٞق ٛليٚ ػبٝق -  157  

137355   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2257  2523/12/18 ؽز٠ ٍٟبه  االّوو رٞكين ؽَٖ ٓؾٔل -  158  

116729   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2243  2512/12/35 ؽز٠ ٍبهٟ  عٞهط عيٜبٕ/ك -  159  

116729   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2244  2517/12/35 ؽز٠  ٍبهٟ  عٞهط عيٜبٕ/ك -  160  

116729   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2245  2522/12/35 ؽز٠ ٍبهٟ  عٞهط عيٜبٕ/ك -  161  

124755   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2223  2521/7/11 ؽز٠ ٍبهٟ  ػضٔبٕ اثواٛيْ اثواٛيْ ائبٕ -  162  
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133988   ثوهْ    25195314:  ربهيـ ، 2254  2516/3/15-ط  اثواٛيْ ؽ٘ب ٗغيت ػبكٍ هئٕٞ -  163  

74197   ثوهْ    25195314:  ربهيـ ، 2265  2512/11/22/ ط  يٍٞق ػجلاُؾِيْ ٞهٖٓ٘ ػي٠َ -  164  

74197   ثوهْ    25195314:  ربهيـ ، 2266  2517/11/22/ ط  يٍٞق ػجلاُؾِيْ ٖٓ٘ٞه ػي٠َ -  165  

151563   ثوهْ    25195314:  ربهيـ ، 2257  2517/6/35/ ط  ٍبُْ ػ٠ِ اؽٔل أٍبػيَ ٓؾٔل -  166  

131317   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2283  2514/8/16-ط  ػٔو ؽَيٖ ٓؾٔل اثٞاُيييل ٓؼٞٗ -  167  

137425   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2288  2519/2/9-ط  ٓوىٙ ػٞيٚ ؽَٖ آبٍ -  168  

   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2295  2519/3/29-ط  اُـيو ُؾَبة اَُيبهاد ٝاٍزجلاٍ ّٝواء ُجيغ اُٖلز٠ -  169

135633 

134468   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2289  2516/7/6-ط  هٓٚبٕ اثواٛيْ ػجلاُوؽٖٔ ٕجؾ٠ -  170  

119337   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2285  2519/4/11-ط  اُليت ٓؾٔل يؾ٠ ٓؾٔل -  171  

135581   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2275  2518/12/16-ط  ػَبًو ػ٠ِ ػجلاُوؽٖٔ هٙب -  172  

126475   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2287  2517/4/18-ط  اثٍٞؼلٙ ٓؾٔل أٍبػيَ ثٜبء -  173  

126475   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2287  2517/4/18-ط  اثٍٞؼلٙ ٓؾٔل أٍبػيَ ثٜبء -  174  

93559   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2273  1997/7/16-ط  عٔؼٚ اثٞاُؼال اثٞاُؼال ٍؼيل -  175  

93559   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2274  2552/7/16-ط  عٔؼٚ اثٞاُؼال اثٞاُؼال ٍؼيل -  176  

93559   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2275  2557/7/16-ط  عٔؼٚ اثٞاُؼال اثٞاُؼال ٍؼيل -  177  

93559   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2276  2512/7/16-ط  عٔؼٚ اثٞاُؼال اثٞاُؼال ٍؼيل -  178  

93559   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2277  2517/7/16-ط  عٔؼٚ اثٞاُؼال اثٞاُؼال ٍؼيل -  179  

126354   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2271  2512/3/25-ط  ػٞاٗ ػجلاُؾٔيل ٍؼيل ٍؼبك -  180  

126354   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2272  2517/3/25-ط  ػٞاٗ ػجلاُؾٔيل ٍؼيل ٍؼبك -  181  

95291   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2286  2519/2/7-ط  االٕلو ػ٠ِ ؽَيٖ ٓبعل -  182  

95425   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2346  2519/3/28-ط  يٌٞٗ هٙٞإ أٍبػيَ ػبكٍ -  183  

135385   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2355  2519/2/5-ط  ٗؼٔٚ ٓؾٔل ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل اثواٛيْ -  184  

65518   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2325  2518/3/25-ط  أُووْٝ ؽَٖ ؽَٖ ٓؾٔل -  185  

71398   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2321  2516/6/15-ط  َُِبػبد اُٖبيْ -  186  

45534   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2353  2514/5/7 /ط  اثٞاُؼال ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔل -  187  

45534   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2354  2519/5/7/ ط  اثٞاُؼال ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔل -  188  

124463   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2355  2511/6/18-ط  ػٔوإ ػجلأُٖل ػبْٕ -  189  
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124463   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2351  2516/6/18-ط  ػٔوإ ػجلأُٖل ػبْٕ -  190  

96568   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2316  1999/15/4-ط  ثوثو اؽٔل ٕلين ٛ٘بء -  191  

96568   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2317  2554/3/17-ط  ثوثو اؽٔل ٕلين ٛ٘بء -  192  

96568   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2318  2559/15/4-ط  ثوثو اؽٔل ٕلين ٛ٘بء -  193  

96568   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2319  2514/15/4-ط  ثوثو اؽٔل ٕلين ٛ٘بء -  194  

96634   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2363  2555/2/14-ط  ايٞة اثواٛيْ ٓؾٔل ُج٠٘ -  195  

96634   ثوهْ    25195318 : ربهيـ ، 2364  2555/2/14-ط  ايٞة اثواٛيْ ٓؾٔل ُج٠٘ -  196  

96634   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2365  2515/2/14-ط  ايٞة اثواٛيْ ٓؾٔل ُج٠٘ -  197  

96634   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2366  2515/2/14-ط  ايٞة اثواٛيْ ٓؾٔل ُج٠٘ -  198  

157942   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2357  2559/11/7-ط  اثواٛيْ هّبك ٓؾٔل ٗبٕو -  199  

157942   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2358  2514/11/7-ط  اثواٛيْ هّبك ٓؾٔل ٗبٕو -  200  

78151   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2313  2559/8/8-ط  ٝٛلإ ٍِئبٕ ؽَٖ ػبئْٚ -  201  

78151   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2314  2514/8/8-ط  ٝٛلإ ٍِئبٕ ؽَٖ ػبئْٚ -  202  

137316   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2333  2518/12/24-ط  اُْبم٠ُ ثِزبع٠ ٍؼل ْٛبّ -  203  

152156   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2451  2512/11/18-ط  اُغجوٟ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ؽٔلٟ -  204  

152156   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2452  2517/11/18-ط  اُغجوٟ ػجلاُؼييي ٓؾٔل ؽٔلٟ -  205  

137446   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2412  2519/2/12-ط  أُٖيِؾ٠ ٓؾٔل ٍب٠ٓ ٓؾٔل ائٖ -  206  

115593   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2385  2555/8/29-ط  ُجٖ ٖٓٞل٠ اثواٛيْ ٝبهم -  207  

115593   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2381  2515/8/29-ط  ُجٖ ٖٓٞل٠ اثواٛيْ ٝبهم -  208  

115593   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2382  2515/8/29-ط  ُجٖ ٖٓٞل٠ اثواٛيْ ٝبهم -  209  

151342   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2414  2512/8/13-ط  ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  210  

151342   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2415  2519/8/13-ط  ٝبيَ ػ٠ِ اثواٛيْ ػ٠ِ -  211  

135537   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2375  2519/3/11-ط  كهٝيِ اثواٛيْ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ٓؾٔل -  212  

154773   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2385  2553/15/17-ط  ٓؾٔل اثواٛيْ ػجلأَُيغ ٓٔزبى -  213  

154773   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2386  2558/15/17-ط  ٓؾٔل اثواٛيْ ٔيغػجلاَُ ٓٔزبى -  214  

154773   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2387  2513/15/17-ط  ٓؾٔل اثواٛيْ ػجلأَُيغ ٓٔزبى -  215  

154773   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2388  2518/15/17-ط  ٓؾٔل اثواٛيْ ػجلأَُيغ ٓٔزبى -  216  
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135455   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2425  2519/2/9-ط  ُِٔوبٝالد عجو ٌٓزت -  217  

119256   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2446  2519/3/28-ط  ػٔو ػجلاُواىم ٓؾٔل َٓؼل -  218  

119256   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2446  2519/3/28-ط  ٝاُزٖليو ُالٍزيواك َٓؼل -  219  

134572   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2424  2516/3/29-ط  اُْبم٠ُ ػ٠ِ ٓؾٔل ٍٔيٚ -  220  

118713   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2435  2518/12/9/ ط  اُواػ٠ اُغي٠ّٞ عٔبٍ اؽٔل -  221  

123197   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2455  2515/12/14/ ط  اُؼِٞٚ اٗٞه ػجلٙ أٍبء -  222  

137317   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2419  2518/12/24-ط  االُل٠ ٕبُؼ عجو ٓؾٔل ٓؾٔل -  223  

154846   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2453  2513/15/25-ط  ٓلزبػ ؽَيٖ  ػجلاهلل ٓؾٔل -  224  

154846   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2454  2518/15/25-ط  ٓلزبػ ؽَيٖ  ػجلاهلل ٓؾٔل -  225  

155885   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2433  2519/3/8-ط  ٍؼيل اُوٞت ػجلأَُيغ ٓؾٔل -  226  

134712   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2475  2516/9/15-ط  اَُٜ٘ٞهٟ ٛ٘لاٟٝ اُليٖ ّوف ٍؼيل -  227  

119484   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2493  2519/5/12-ط  اُؼل٠ُ ػ٠ِ اثواٛيْ ٖٗو ٛ٘بء -  228  

156827   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2495  2554/7/3-ط  ػجلاَُالّ ػجلهثٚ ثلٟٝ ٍٝيْ -  229  

156827   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2491  2559/7/3-ط  ػجلاَُالّ ػجلهثٚ ثلٟٝ ٍٝيْ -  230  

156827   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2492  2514/7/3-ط  ػجلاَُالّ ػجلهثٚ ثلٟٝ ٍٝيْ -  231  

111843   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2471  2556/1/27-ط  اُج٠٘ يٍٞق أٍبػيَ ٓؾٔل -  232  

111843   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2472  2511/1/27-ط  اُج٠٘ يٍٞق أٍبػيَ ٓؾٔل -  233  

111843   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2473  2516/1/27-ط  اُج٠٘ يٍٞق أٍبػيَ ٓؾٔل -  234  

115565   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2461  2515/7/8-ط  كبيل عبثو ٕجبػ -  235  

115565   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2462  2515/7/8-ط  كبيل عبثو ٕجبػ -  236  

75245   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2554  2559/15/21-ط  أُٜلٟ ػجلاُلزبػ ػبكٍ ٓؾٔل -  237  

75245   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2555  2514/15/21-ط  أُٜلٟ ػجلاُلزبػ ػبكٍ ٓؾٔل -  238  

156597   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2464  2554/4/5-ط  ػالّ ى٠ً رٞكين فبُل -  239  

156597   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 24653  2559/4/5-ط  ػالّ ى٠ً رٞكين فبُل -  240  

156597   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2466  2514/4/5-ط  ػالّ ى٠ً رٞكين فبُل -  241  

75245   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2552  2515/12/9-ط  أُٜلٟ ٓؾٔل ػجلاُلزبػ ػبكٍ ٓؾٔل -  242  

75245   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 5553  2515/12/9-ط  أُٜلٟ ٔلٓؾ ػجلاُلزبػ ػبكٍ ٓؾٔل -  243  
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129575   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2468  2518/6/15-ط  فِق اَُيل ػجلأُغيل ٓؾٔل اؽٔل -  244  

129599   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2486  2513/6/15-ط  اؽٔل ػ٠ِ ٖٓٞل٠ كزؾيٚ -  245  

129599   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2487  2518/6/15-ط  اؽٔل ػ٠ِ ٖٓٞل٠ كزؾيٚ -  246  

129799   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2524  2513/15/19-ط  عَبه اؽٔل اؽٔل اٗؼبّ -  247  

129799   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2525  2518/15/19-ط  عَبه اؽٔل اؽٔل اٗؼبّ -  248  

126173   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2545  2517/3/6-ط  اثٞػبُيٚ اَُيل ِٞيقػجلاُ اَُيل -  249  

135246   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2551  2519/1/14-ط  اُزواً ثَي٠ٗٞ اثواٛيْ هثيغ -  250  

111919   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2529  2556/2/3-ط  ٍؼل ػ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُؼييي آبٍ -  251  

111919   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2535  2511/2/3-ط  ٍؼل ػ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُؼييي آبٍ -  252  

111919   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2531  2516/2/3-ط  ٍؼل ػ٠ِ ٓؾٔل ػجلاُؼييي آبٍ -  253  

135246   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2551  2519/1/14-ط  اَُيبهاد ؿيبه هٞغ ُزغبهٙ اُزواً -  254  

158864   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2519  2515/2/27-ط  يٌٞٗ ٓؾٔل ٕجؾ٠ يٍٞق -  255  

158864   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2525  2515/2/27-ط  يٌٞٗ ٓؾٔل ٕجؾ٠ يٍٞق -  256  

131618   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2518  2514/15/27-ط  ػجلأُ٘ؼْ اَُيل ثَي٠ٗٞ ػجلأُ٘ؼْ -  257  

86899   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2515  2518/8/131/ ط  اُجٜٞا٠ّ ٗلا ػٞيٚ ػلبف -  258  

133371   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2542  2515/15/12-ط  اُييبد ٓؾٔل ٓؾٔل ٍ٘بء -  259  

118874   ثوهْ    25195324:  هيـرب ، 2511  2519/1/11-ط  ٗؼي٘غ ٓؾٔل ػجلاُؼييي ٓؾٔل -  260  

119389   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2516  2519/4/25-ط  ػجٞك ٓؾٔٞك اؽٔل ٓؾٔل -  261  

125858   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2527  2518/1/22-ط  ؿواة ػجلاُزٞاة ٓز٠ُٞ ٓبٛو -  262  

136618   ثوهْ    25195324:  ربهيـ ، 2518  2514/15/27-ط  ثٌو أٍبػيَ ػيد ٗبكيٚ -  263  

135922   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2559  2519/5/18-ط  هٓٚبٕ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔٞك -  264  

155751   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2553  2519/2/15-ط  اؽٔل ػ٠ِ اُلٍٞه٠ اثواٛيْ اؽٔل -  265  

95825   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2615  2515/4/24-ط  اُزٞبٟٝ ػجلاُؼييي ػ٠ِ ػٖبّ -  266  

95825   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2611  2515/4/24-ط  اُزٞبٟٝ ػجلاُؼييي ػ٠ِ ػٖبّ -  267  

135176   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2558  2519/1/1-ط  اُلو٠ ٖٓٞل٠ ٖٓٞل٠ ٓؾٔل -  268  

112269   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2583  2516/3/19/ ط  ٗلٙ ػجلاُؾٔيل اؽٔل ػٞاٝق -  269  

98189   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2593  2516/3/3-ط  ٓيقبئيَ هٝٓبٕ ٝكيغ ٍؾو  5ك -  270  
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118837   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2555  2519/1/3-ط  اثٞػي٠َ ػجلاُِٞيق َٓؼل -  271  

158291   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2567  2554/12/14-ط  ػيل ػجلاُلزبػ اُْؾبد اؽالّ -  272  

158291   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2568  2559/12/14-ط  ػيل ػجلاُلزبػ اُْؾبد اؽالّ -  273  

158291   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2569  2514/12/14-ط  ػيل ػجلاُلزبػ اُْؾبد اؽالّ -  274  

56434   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2575  2553/11/28-ط  ّّٞٚ هٓٚبٕ ٛيْاثوا ؽَٖ -  275  

56434   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2571  2558/11/28-ط  ّّٞٚ هٓٚبٕ اثواٛيْ ؽَٖ -  276  

56434   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2572  2513/11/28-ط  ّّٞٚ هٓٚبٕ اثواٛيْ ؽَٖ -  277  

56434   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2573  2518/11/28-ط  ّّٞٚ هٓٚبٕ اثواٛيْ ؽَٖ -  278  

154451   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2596  2513/8/35-ط  اُج٘ج٠ ٓؾٔل  هٙٞإ ٓؾٔل -  279  

154451   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2597  2518/8/35-ط  اُج٘ج٠ ٓؾٔل  هٙٞإ ٓؾٔل -  280  

137519   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2564  2519/3/23-ط  ػجلاُوبكه اثواٛيْ ؽبٓل ٙىٛو -  281  

129355   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2645  2518/7/15-ط  أُالػ ٓؾٔل اؽٔل ٍِئبٕ ٓؾٔٞك -  282  

136756   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2635  2518/5/12-ط  اُؼويبٕ اثواٛيْ اؽٔل ٓؾٔل -  283  

117253   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2614  2558/3/35-ط  ؽ٘يٖ اُْؾبد عوعٌ ٍٔبػ -  284  

117253   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2615  2513/3/35-ط  ؽ٘يٖ اُْؾبد عوعٌ ٍٔبػ -  285  

117253   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2616  2518/3/35-ط  ؽ٘يٖ اُْؾبد عوعٌ ٍٔبػ -  286  

115995   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2639  2514/8/25-ط  ػجلاُؾبكظ ػجلاُقبُن ٓؾٔل ٍؼيل -  287  

115995   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2638  2517/9/3-ط  ػجلاُقبُن ٓؾٔل ٍؼيل -  288  

93833   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2641  2557/1521-ط  أُـوث٠ اؽٔل ػجلاُلزبػ هٓٚبٕ -  289  

93833   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2642  2512/15/21-ط  أُـوث٠ اؽٔل ػجلاُلزبػ هٓٚبٕ -  290  

93833   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2643  2517/15/21-ط  أُـوث٠ اؽٔل ػجلاُلزبػ هٓٚبٕ -  291  

129959   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2678  2518/11/9-ط  ٓز٠ُٞ ٓؾٔل ٖٓٞل٠ اؽٔل -  292  

119316   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2668  2519/4/7-ط  ًْي ػجلاُؼبٍ رٞكين هٙب ػ٠ِ -  293  

136538   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2658  2518/2/17-ط  اثٞاُؼيّ اؽٔل ٖٓٞل٠ اّوف -  294  

128728   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2657  2518/4/25-ط  ٓوػ٠ ػجلاهلل اؽٔل ٛب٠ٗ -  295  

88153   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2661  2554/3/7-ط  اثّٞؼيْغ اؽٔل ػيييٙ -  296  

88153   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2662  2559/3/7-ط  اثّٞؼيْغ اؽٔل ػيييٙ -  297  
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88153   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2663  2514/3/7-ط  اثّٞؼيْغ اؽٔل ػيييٙ -  298  

88153   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2664  2519/3/7-ط  اثّٞؼيْغ اؽٔل ػيييٙ -  299  

95397   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2679  2519/3/22-ط  ٍالٓٚ ػجلاهلل آَ -  300  

76546   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2692  2558/9/6-ط  ٓؾٔلأُِيغ٠ ٓؾٔل ٍب٠ٓ -  301  

76546   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2693  2513/9/6-ط  ٓؾٔلأُِيغ٠ ٓؾٔل ٍب٠ٓ -  302  

76546   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2694  2518/9/6-ط  ٓؾٔلأُِيغ٠ ٓؾٔل ٍب٠ٓ -  303  

129956   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2659  2518/11/9/ ط  فِيلٚ اُؼ٠ٙٞ فِيلٚ ائٖ -  304  

87298   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2648  1998/11/12-ط  فِيلٚ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط -  305  

87298   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2649  2553/11/12-ط  فِيلٚ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط -  306  

87298   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2655  2558/11/12-ط  فِيلٚ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط -  307  

87298   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2651  2513/11/12-ط  فِيلٚ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط -  308  

87298   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2652  2518/11/12-ط  فِيلٚ ٓؾٔل ػجلاُؼييي كوط -  309  

127245   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2758  2512/8/28-ط  ٓوػ٠ اُليٖ ػي اَُيل هلهٟ -  310  

127245   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2759  2517/8/28-ط  ٓوػ٠ اُليٖ ػي اَُيل هلهٟ -  311  

115355   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2724  2557/5/28/ ط  هٙٞإ اَُيل هٙٞإ ػضٔبٕ ّويق -  312  

115355   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2725  2512/5/28/ ط  هٙٞإ اَُيل هٙٞإ ػضٔبٕ ّويق -  313  

115355   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2726  2517/5/28/ ط  هٙٞإ اَُيل هٙٞإ ػضٔبٕ ّويق -  314  

155423   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2735  2519/1/3-ط  اَُ٘جب٠ٝ اؽٔل ٍِٟٞ -  315  

94453   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2713  2518/5/15-ط  ٓؼوٝف ٓؾٔٞك ٓز٠ُٞ ػجلأُ٘ؼْ -  316  

94766   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2714  2558/9/16-ط  ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل اؽٔل -  317  

94766   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2715  2513/9/16-ط  ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل اؽٔل -  318  

94766   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2716  2518/9/16-ط  ّؾبرٚ ٓؾٔل اَُيل اؽٔل -  319  

124574   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2699  2516/4/18/ ط  اثٞىيل ٓؾٔل ٓز٠ُٞ اؽٔل اَُيل -  320  

129844   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2765  2513/15/27-ط  اُجي٠ِ اَُيل ٍؼيل ؽٔلٟ -  321  

129844   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2761  2518/15/27-ط  اُجي٠ِ اَُيل ٍؼيل ؽٔلٟ -  322  

118355   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2751  2558/12/9-ط  اُجيٚ كوؿ٠ِ ؽَٖ ؽَٖ -  323  

118355   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2752  2513/12/9-ط  اُجيٚ كوؿ٠ِ ؽَٖ ؽَٖ -  324  
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118355   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2753  2518/12/9-ط  اُجيٚ كوؿ٠ِ ؽَٖ ؽَٖ -  325  

137517   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2777  2519/3/23-ط  ػٔيوٙ أُؾٔلٟ ػبكٍ ّبكٟ -  326  

118355   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2754  2513/9/28-ط  اُجيٚ كوؿ٠ِ ؽَٖ ؽَٖ -  327  

118355   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2755  2518/9/28-ط  اُجيٚ كوؿ٠ِ ؽَٖ ؽَٖ -  328  

135523   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 3749  2524/3/8 ؽز٠ ٍبهٟ  اُليٖ عٔبٍ ػ٠ِ ػجلاُواىم ٕالػ -  329  

132826   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2744  2515/6/15-ط  كٍٞه٠ ؽ٠ِٔ اَٗبٕ -  330  

126569   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2765  2512/5/9/ ط  ٜٓلٟ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ربٓو -  331  

126569   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2766  2517/5/9/ ط  ٜٓلٟ ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل ربٓو -  332  

127384   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2742  2517/9/24-ط  ؽغبط ؿ٘يْ اُجِزبع٠ ٓؾٔل -  333  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّوًبد رغليلاد       

ــــــــــــــــــــــ      

 

132742   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1862  2515/6/1/ ط  ّٝوًبٙ ئب٠ٗ اثٞأُؼب٠ٝ ًٔبٍ ٓغلٟ ًٔبٍ -  1  

114768   ثوهْ    25195353:  ربهيـ ، 1833  2517/3/25/ ط  ّوًبٙ ٝ ػجلأُ٘ؼْ ٓٔلٝػ/ ّوًٚ -  2  

66693   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1869  2516/9/26-ط  اليٞعل -ط -  3  

66693   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1869  2516/9/26-ط  يٍٞق عٞهط اٝالك ّوًٚ -  4  

97898   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1887  2555/12/25-ط  ّٝوًبٙ اُْوهبٟٝ ٓؾٔل ػ٠ِ ّوًٚ -  5  

97898   ثوهْ    25195354:  بهيـر ، 1888  2555/12/25-ط  ّٝوًبٙ اُْوهبٟٝ ٓؾٔل ػ٠ِ ّوًٚ -  6  

97898   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1889  2515/12/25-ط  ّٝوًبٙ اُْوهبٟٝ ٓؾٔل ػ٠ِ ّوًٚ -  7  

97898   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1895  2515/12/25-ط  ّٝوًبٙ اُْوهبٟٝ ٓؾٔل ػ٠ِ ّوًٚ -  8  

66693   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1868  2519/1/15-ط  يٍٞق عٞهط اٝالك ّوًٚ -  9  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1918  2516/5/12-ط  اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  10  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1918  2516/5/12-ط  اليٞعل -  11  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1918  2516/5/12-ط  اُزق٠ٖٖ اُ٘غبه َٓزْل٠ -  12  

97587   ثوهْ    25195354:  ربهيـ ، 1918  2516/5/12-ط  اليٞعل -  13  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝوًبٛب اُْويق اؽٔل ّٞهٚ ّوًخ -  14  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  15  
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86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝوًبٙ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  16  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل ّوًخ -  17  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝوًبٛب اُْويق اؽٔل ّٞهٚ ّوًخ -  18  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  19  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝوًبٙ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  20  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل ّوًخ -  21  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝوًبٛب اُْويق اؽٔل ّٞهٚ ّوًخ -  22  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  23  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝوًبٙ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  24  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1959  2513/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل ّوًخ -  25  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝوًبٛب اُْويق اؽٔل ّٞهٚ ّوًخ -  26  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  27  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝوًبٙ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل/ّوًخ -  28  

86457   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1965  2518/4/28-ط  ّٝويٌزٚ اُٖجبؽ ٓؾٔل ػجلأُؼ٠ٞ ٓؾٔل ّوًخ -  29  

151465   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1948  2557/8/31-ط  ّٝويٌٜب اُْيـ ؽَٖ ٍبكاد ّوًٚ -  30  

151465   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1949  2512/8/31-ط  ّٝويٌٜب اُْيـ ؽَٖ ٍبكاد ّوًٚ -  31  

151465   ثوهْ    25195356:  ربهيـ ، 1955  2517/8/31-ط  ّٝويٌٜب اُْيـ ؽَٖ ٍبكاد ّوًٚ -  32  

62571   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2511  2516/5/16-ط  ّٝوًبٙ ربهكهً ِٕيت ٗجيَ ّوًخ -  33  

   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2511  2516/5/16-ط  ربكهً  ِٕيت  ٗبع٠  ّٝويٌٚ  ربكهً  ِٕيت  ٗجيَ  ّوًٚ -  34

62571 

62571   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 2511  2516/5/16-ط  ّٝويٌزٚ  ربكهً  ِٕيت ٗجيَ  ّوًٚ -  35  

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1986  2519/4/13-ط  ّٝويٌٚ ٛيع ٓؾٔل ٓؾٔل ّوًٚ -  36  

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1986  2519/4/13-ط  ّٝوًبٙ ٛيع ٓؾٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ّوًٚ -  37  

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1986  2519/4/13-ط  ّٝويٌٚ ٛيع ٓؾٔل ٓؾٔل ّوًٚ -  38  

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1986  2519/4/13-ط  ّٝوًبٙ ٛيع ٓؾٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ّوًٚ -  39  

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1986  2519/4/13-ط  ّٝويٌٚ ٛيع ٓؾٔل ٓؾٔل ّوًٚ -  40  

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1986  2519/4/13-ط  ّٝوًبٙ ٛيع ٓؾٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ّوًٚ -  41  

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1987  2516/2/14-ط  اليٞعل/ ط -  42  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

88395   ثوهْ    25195357:  ربهيـ ، 1987  2516/2/14-ط  ّٝوًبٙ ٛيع ٓؾٔل ٓؾٔل ٖٓٞل٠ ّوًٚ -  43  

119155   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2524  2519/3/8-ط  ّٝويٌٜب ػجلاُؼظيْ اَُيل ٛ٘ل ّوًٚ -  44  

119155   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2524  2519/3/8-ط  ّٝوًبٛب ػجلاُؼظيْ اَُيل ٛ٘ل ّوًٚ -  45  

128133   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2539  2518/2/7-ط  ّٝوًبٙ ٓؾٔٞك اَُؼيل ٓؾٔٞك -  46  

127921   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2561  2518/1/1-ط  ّٝويٌٚ اُغَٔ ٓؾٔل ػجلاُؼييي فبُل/ ّوًخ -  47  

127921   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2561  2518/1/1-ط  ّٝوًبٙ اُغَٔ ٓؾٔل ػجلاُؼييي فبُل ّوًٚ -  48  

155797   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2565  2519/2/27-ط  ّٝويٌٚ ٌّٔ اؽٔل ٍِئبٕ ٝبهم ّوًٚ -  49  

59458   وهْث    25195315:  ربهيـ ، 2573  2515/2/1/ ط  ّٝويٌزٚ اَُٞٞؽ٠ اَُيل ٓؾٔل اؽٔل -  50  

59458   ثوهْ    25195315:  ربهيـ ، 2574  2515/2/1/ ط  ّٝويٌزٚ اَُٞٞؽ٠ اَُيل ٓؾٔل اؽٔل -  51  

99236   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2598  2516/15/7/ ط  ّٝوًبٛب ّؾبرٚ ىي٘ت/ّوًخ -  52  

99236   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2598  2516/15/7/ ط  ُِجٞربعبى ّٝوًبٙ اُق٠ُٞ -  53  

119355   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2145  2519/4/14-ط  ّٝوًبٙ اثٞاُؼي اُج٠ٜ اؽٔل ٓؾٔل -  54  

119355   ثوهْ    25195311:  ربهيـ ، 2145  2519/4/14-ط  ّٝويٌزٚ اثٞاُؼي اُج٠ٜ اؽٔل ٓؾٔل -  55  

96725   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2157  2555/3/8/ ط  ّٝويٌزٚ يٍٞق ٍٔيو يٍٞق ّوًٚ -  56  

96725   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2158  2555/3/8/ ط  ّٝويٌزٚ يٍٞق ٍٔيو يٍٞق ّوًٚ -  57  

96725   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2159  2515/3/8/ ط  ّٝويٌزٚ يٍٞق ٍٔيو يٍٞق ّوًٚ -  58  

96725   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2165  2515/3/8/ ط  ّٝويٌزٚ يٍٞق ٍٔيو يٍٞق ّوًٚ -  59  

156247   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2154  2559/4/24-ط-ط  ّٝويٌٚ اؽٔل ػجلاُوؽٖٔ فبُل/ّوًخ -  60  

156247   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2155  2514/4/24-ط  ّٝويٌٚ اؽٔل ػجلاُوؽٖٔ فبُل/ّوًخ -  61  

156247   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2155  2514/4/24-ط  ّٝويٌٚ اؽٔل ػجلاُوؽٖٔ فبُل/ّوًخ -  62  

156247   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2156  2524/4/24 ؽز٠ ٍبهٟ  ّٝويٌٚ اؽٔل ػجلاُوؽٖٔ فبُل/ّوًخ -  63  

56195   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2169  2558/15/15-ط  ّٝويٌزٚ  ػجلاُجبهٟ  أُز٠ُٞ ٓؾٔل أُز٠ُٞ ّوٓٚ -  64  

56195   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2175  2513/15/15-ط  ّٝويٌزٚ  ػجلاُجبهٟ  أُز٠ُٞ ٓؾٔل أُز٠ُٞ ّوٓٚ -  65  

56195   ثوهْ    25195312:  ربهيـ ، 2171  2518/15/15-ط  ّٝويٌزٚ  ػجلاُجبهٟ  أُز٠ُٞ ٓؾٔل أُز٠ُٞ ّوٓٚ -  66  

   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2235  2525/15/16 ؽز٠ ٍبهٟ  ّٝوًبٛب هبٍْ ػجلاُواىم ؽَبٗيٖ ٕجبػ ّٚوً -  67

97652 

83571   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2216  2516/12/1-ط  اهلل عبة ٓؾٔل ٓقزبه اَُيل فِلبء -  68  

83571   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2216  2516/12/1-ط  ّٝويٌٚ عبثبهلل ٓؾٔل ٓقزبه اَُيل ّوًٚ -  69  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

83571   ثوهْ    25195313:  ربهيـ ، 2216  2516/12/1-ط  ّٝوًبٙ ٓقزبه اَُيل فبُل ّوًٚ -  70  

98256   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2351  2511/3/6-ط  ّٝوًبٙ ُجٖ ػ٠ِ اٍبٓٚ ّوًٚ -  71  

98256   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2351  2511/3/6-ط  ّٝويٌٚ ُجٖ اؽٔل ػ٠ِ اٍبٓٚ/ّوًخ -  72  

98256   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2352  2516/3/6-ط  ّٝوًبٙ ُجٖ ػ٠ِ اٍبٓٚ ّوًٚ -  73  

98256   ثوهْ    25195317:  ربهيـ ، 2352  2516/3/6-ط  ّٝويٌٚ ُجٖ اؽٔل ػ٠ِ اٍبٓٚ/ّوًخ -  74  

158387   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2328  2554/12/27-ط  ّٝويٌٚ ػجلاُؼييي اؽٔل ّوًٚ -  75  

158387   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2329  2559/12/27-ط  ّٝويٌٚ ػجلاُؼييي اؽٔل ّوًٚ -  76  

158387   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2335  2514/12/27-ط  ّٝويٌٚ ػجلاُؼييي اؽٔل ّوًٚ -  77  

54851   ثوهْ    25195318:  ربهيـ ، 2361  2518/2/24/ ط  ّٝوًبٙ َٓؼل اٛيْاثو ؽٔلٟ اؽٔل ّوًٚ -  78  

119357   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2393  2519/4/17-ط  اُلُٝيٚ ُِزغبهٙ هٍالٕ اَُيل ٓؾٔٞك ٍؼل/ ّوًٚ -  79  

119357   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2393  2519/4/17-ط  اُلُٝيٚ ُِزغبهٙ ّٝوًبٙ هٍالٕ ٓؾٔٞك ٍؼل/ ّوًٚ -  80  

19   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2399  2518/5/28-ط  ٖٓويٚ َٓبٛٔٚ ّوًٚ ٖٓو ث٘ي -  81  

19   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2399  2518/5/28-ط  االٍالٓيٚ ُِٔؼبٓالد ٖٓو ث٘ي -  82  

134264   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2374  2516/5/16-ط  ّٝوًبٙ ػ٠ِ ػ٠ِ ػجلاُ٘ظيو عٔبٍ ّوًٚ -  83  

137455   ثوهْ    25195319:  ربهيـ ، 2377  2519/2/16-ط  ّٝوًبٙ ٍبُْ َٓؼل ٗجيٚ ّوًٚ -  84  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2442  2556/8/6-ط  ّٝوًبٙ ِٝجٚ ٓؾٔل يٍٞق ّويق ّوًٚ -  85  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2442  2556/8/6-ط  اَُغبٕ ٓؾٔل ٍ٘يٚ ّٝويٌزٚ ِٝجٚ يٍٞق ّويق ّوًٚ -  86  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2442  2556/8/6-ط  ّٝويٌزٚ اَُيل ِٝجٚ يٍٞق -  87  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2443  2511/8/6-ط  ّٝوًبٙ ِٝجٚ ٓؾٔل يٍٞق ّويق ّوًٚ -  88  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2443  2511/8/6-ط  اَُغبٕ ٓؾٔل ٍ٘يٚ ّٝويٌزٚ ِٝجٚ يٍٞق ّويق ّوًٚ -  89  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2443  2511/8/6-ط  ّٝويٌزٚ اَُيل ِٝجٚ يٍٞق -  90  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2444  2516/8/6-ط  ّٝوًبٙ ِٝجٚ ٓؾٔل يٍٞق ّويق ّوًٚ -  91  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2444  2516/8/6-ط  اَُغبٕ ٓؾٔل ٍ٘يٚ ّٝويٌزٚ ِٝجٚ يٍٞق ّويق ّوًٚ -  92  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2444  2516/8/6-ط  ّٝويٌزٚ اَُيل ِٝجٚ يٍٞق -  93  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2442  2556/8/6-ط  ّٝوًبٙ ِٝجٚ ٓؾٔل يٍٞق ّويق ّوًٚ -  94  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2442  2556/8/6-ط  اَُغبٕ ٓؾٔل ٍ٘يٚ ّٝويٌزٚ ِٝجٚ يٍٞق ّويق ّوًٚ -  95  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2442  2556/8/6-ط  ّٝويٌزٚ اَُيل ِٝجٚ يٍٞق -  96  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2443  2511/8/6-ط  ّٝوًبٙ ِٝجٚ ٓؾٔل يٍٞق ّويق ّوًٚ -  97  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2443  2511/8/6-ط  اَُغبٕ ٓؾٔل ٍ٘يٚ ّٝويٌزٚ ِٝجٚ يٍٞق ّويق ّوًٚ -  98  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2443  2511/8/6-ط  ّٝويٌزٚ اَُيل ِٝجٚ يٍٞق -  99  

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2444  2516/8/6-ط  ّٝوًبٙ ِٝجٚ ٓؾٔل يٍٞق ّويق ّوًٚ -  100  

   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2444  2516/8/6-ط  اَُغبٕ ٓؾٔل ٍ٘يٚ ّٝويٌزٚ ِٝجٚ يٍٞق ّويق ّوًٚ -  101

29766 

29766   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2444  2516/8/6-ط  ّٝويٌزٚ اَُيل ِٝجٚ يٍٞق -  102  

   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2482  2514/12/3-ط  ّٝويٌٜب اثٞٝٚ ػجلاُؾٔيل هّبك ٓؾٔل ٗغٟٞ/  ّوًخ -  103

131748 

99845   ثوهْ    25195321:  ربهيـ ، 2469  2516/12/26-ط  ّٝوًبٙ اثواٛيْ ػجلاُغٞاك ػجلأُ٘ؼْ ؽٔلٟ ّوًٚ -  104  

74621   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2579  2518/1/26-ط  ػٞباهلل ؽجيت ٍؼبك ّوًٚ -  105  

74621   ثوهْ    25195325:  ربهيـ ، 2579  2518/1/26-ط  ّٝوًبٙ ؿجويبٍ ًبَٓ عٞهع٠ ًبَٓ ّوًٚ -  106  

96872   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2632  2515/4/15-ط  ّٝويٌٚ اُ٘غب اؽٔل ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل/  ّوًٚ -  107  

96872   ثوهْ    25195326:  ربهيـ ، 2633  2515/4/15-ط  ّٝويٌٚ اُ٘غب اؽٔل ػجلاُؾٔيل ٓؾٔل/  ّوًٚ -  108  

113882   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2656  2516/11/21-ط  ّٝوًبٙ ػجلاُجبهٟ رٞكين ػجلاهلل ٓؾٔل ّوًخ -  109  

113882   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2656  2516/11/21-ط  ّٝوًبٙ ػجلاُجبهٟ رٞكين ػجلاهلل ٓؾٔل ّوًخ -  110  

152937   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2682  2513/3/3-ط  ّٝوًبٙ  اثٍٞ٘ٚ -  111  

152937   ثوهْ    25195327:  ربهيـ ، 2683  2518/3/3-ط  ّٝوًبٙ  اثٍٞ٘ٚ -  112  

88179   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2736  2519/3/18-ط  ّٝويٌٚ ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اثواٛيْ ّوًٚ -  113  

    25195328:  ربهيـ ، 2736  2519/3/18-ط  ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اؽٔل ٝافيٚ ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اثواٛيْ -  114

88179   ثوهْ  

88179   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2736  2519/3/18-ط  ّٝويٌٚ ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اثواٛيْ ّوًٚ -  115  

    25195328:  ربهيـ ، 2736  2519/3/18-ط  ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اؽٔل ٝافيٚ ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اثواٛيْ -  116

88179   ثوهْ  

88179   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2736  2519/3/18-ط  ّٝويٌٚ ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اثواٛيْ ّوًٚ -  117  

    25195328:  ربهيـ ، 2736  2519/3/18-ط  ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اؽٔل ٝافيٚ ػجلاُواىم ػجلاُِٞيق اثواٛيْ -  118

88179   ثوهْ  

115423   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2718  2557/6/16-ط  ّٝويٌٚ ٝؼئٚ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل/ّوًخ -  119  

115423   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2718  2557/6/16-ط  ّٝوًبٙ ٝؼئٚ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل/ّوًخ -  120  

115423   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2719  2512/6/16-ط  ّٝويٌٚ ٝؼئٚ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل/ّوًخ -  121  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

115423   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2719  2512/6/16-ط  ّٝوًبٙ ٝؼئٚ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل/ّوًخ -  122  

115423   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2725  2517/6/16-ط  ّٝويٌٚ ٝؼئٚ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل/ّوًخ -  123  

115423   ثوهْ    25195328:  ربهيـ ، 2725  2517/6/16-ط  ّٝوًبٙ ٝؼئٚ اَُيل اؽٔل ٓؾٔل/ّوًخ -  124  

123264   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2779  2515/12/25/ ط  ّٝويٌٚ اثٞهٔو ٓؾٔل ػجلاُغِيَ ٓؾٔل/ ّوًٚ -  125  

123264   ثوهْ    25195331:  ربهيـ ، 2785  2515/12/25/ ط  ّٝويٌٚ اثٞهٔو ٓؾٔل ػجلاُغِيَ ٓؾٔل/ ّوًٚ -  126  

   ــــــــــــــــــــــ  

اكواك هٖٛ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اكواك ثيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّوًبد هٖٛ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّوًبد ثيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


