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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفواك ل١ٛك  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ث١ـ فٓ 114564 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌقبي فجلاٌّغ١ل فبعّخ -  1

 فجلاٌٍغ١ف اؽّل ١ٍّو/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، اٌىبٚرْٛن اعبهاد
 ث١ـ ِؾً فٓ 114522 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ه٠بْ فضّبْ -  2

 ِؾّٛك فوغٍٝ اثوا١ُ٘ ْٔبد - ٍِه اٌغ١ِ ّبهؿ:  ثغٙخ ، م٘ج١خ ِٖٛغبد
 ، ِىزجخ فٓ 114542 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٝ ِؾّل هِضبْ ٍبِؼ -  3

 فوغٍٝ ِؾّٛك اؽّل اٚالك ٚ فوغٍٝ ِؾّل هِضبْ/ثٍّه اٌّق١ٍّٓ ٔبكٜ ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ
 ؽؾ١وح فٓ 114152 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ فجلاٌىو٠ُ فم١ٍٝ ١ٍل -  4

 فجلاٌىو٠ُ فم١ٍٝ ِؾّل - ٍِه ٘الي ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٍٝ ٔمً ِىزت فٓ 114115 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل فٍٝ ثغلاكٜ ١ٍل -  5

 ١ٍل فٍٝ ثغلاكٜ فٕزو - ٍِه - اٌَّبك ِٖٕـ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهارٗ
 فٓ 114120 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقي٠ي فجلا١ٌّّٙٓ اؽّل عٗ -  6

 فجلاٌقي٠ي فجلا١ٌّّٙٓ اؽّل ٠ب١ٍٓ - ٍِه  - أغبّب وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ِٛاك ث١ـ فٓ 114132 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ِؾّل رٛف١ك عّبي -  2

 االٚلبف/ ثٍّه اٌمبضٝ َِغل ثغٛاه ِؾّٛك ِؾّل ّبهؿ ِٓ إٌَغك ّبهؿ:  ثغٙخ ،( مبٌخث) غنائ١خ
 ِٛاك ث١ـ فٓ 114132 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ِؾّل رٛف١ك عّبي -  2

 2554/4/24 افززؼ ثبٌغٍّخ اٌغالي ٌزغبهح فغب اؽّل فبعّٗ/ ثٍّه ِىوَ فّو ّبهؿ 65 ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ،( ثمبٌخ) غنائ١خ
 أ١ٍٛط 20212 ثولُ ِٚم١ل 2510/3/13 فٝ ٚاغٍك

 ِمبٚالد ِىزت فٓ 114151 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ ِؾّل اؽّل -  0
 فٍٝ اؽّل ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه لوٖ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي

 ث١ـ فٓ 114125 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عقفو فجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  15
 فوط ؽ١َٓ ١ٍل اؽّل/ثٍّه اٌىٛثوٜ اِبَ ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد

 ِىزت فٓ 114120 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ فٍف -  11
 كه٠ِٚ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ ١ٍل/ ثٍّه هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك رٛه٠لاد

 ث١ـ ِؾً فٓ 114101 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾ١ٍُ عبك ىوٝ ا٠ّبْ -  12
 ١ٍل ِؾّل ؽبِل اؽّل/ ثٍّه ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٍِّؾخ اٍّبن

 ِىزت فٓ 114122 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ِؾّٛك فّوٚ -  13
 ّبهؿ 35 فمبه:  ثغٙخ ،(  ا١ٌٖل١ٌٗ ٚاٌَّزؾضواد االك٠ٚخ فلا ف١ّب) عج١ٗ َِٚزؾضواد رغ١ًّ َِزؾضواد رٛه٠لاد

 1 ّمخ ؽ١َٓ اؽّل ِؾّٛك اؽّل/ ثٍّه ؽْىً فّبهح اٌغّٙٛه٠خ
 

 ِىزت فٓ 111630 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  14
 ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل ىوو٠ب/ ثٍّه فجلاٌالٖ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛاك ثٍلٜ ٌؾَٛ رٛه٠ل

 ِىزت فٓ 111630 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  15
 ْٚٔبعٗ ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل ثٍّه فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛاك ثٍلٜ ٌؾَٛ رٛه٠ل

 111630ثولُ ِٚم١ل 2512/2/0فٝ افززؼ ِٛاّٟ روث١ٗ ؽؾ١وٖ
 ؽؾ١وح فٓ 114212 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ ِٖغفٝ -  16

 فجلاٌقبي كه٠ِٚ ٘بُّ ِٖغفٝ - ٍِه - ثٖوٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ثٍلٜ ِقجي فٓ 26545 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاهلل ِؾّل اؽّل -  12

 فٛاعف ٍقبك- ٕف١ٗ- فجلاهلل-اؽّل - فجلاٌوؽ١ُ- ِؾّل ٕف١ٗ ٍِه  ٌغّٙٛه٠خا ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌق١بط رم١َُ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف
 فٍٝ فجلاهلل ؽَٓ ٚهصخ ٔغبػ - ١ٍٕٗ ى٠ٕت - فل٠ٍٗ-

 ثٍلٜ ِقجي فٓ 26545 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاهلل ِؾّل اؽّل -  12
 ثبٌمغبفٝ الّْخ ث١ـ ْٔبط فٓ اٌغبٌت - ٍِه االٍالِٝ ف١ًٖ ثٕه رم١َُ ٚاالًِ إٌٛه ّبهؿ - ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف
 ا١ٍٛط 26545 هلُ 2552/5/22 فٝ افززؼ
 فٓ 114222 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌؾَٓ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ فيٚى -  10

 اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ فيٚى ِؾّل - ٍِه - اٌزغبهح ِلهٍٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت
 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌقبي ِٖغفٝ اٌي٘واء فبعّٗ -  25

 فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ١ٍل - ٍِه - فجلاٌوؽّٓ ث١ذ عي٠وٖ - لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ 114256
 ِىزت فٓ 114253 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ عب٘و ٕجٛه اٌمبضٟ -  21

 فضّبْ فٍٟ عب٘و ٕجٛه/  ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد
 ِىزت فٓ 114262 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ اؽّل ِؾّل ؽبىَ -  22

 ا١ِٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفموح 10 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٓ 114221 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىليٚق فجلاٌّالن فقوٜ فيد -  23
 ٚفي٠ي ٚعّبي ِىوَ ُٚ٘ فجلاٌّالن فقوٜ - اٚالك - ثٍّه - ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ - اٌٍّه ٔيٌخ:  ثغٙخ ، لٖت ف١ٖو ث١ـ ِؾً

 ِٚغلٜ
 فبَ ِؾً فٓ 114561 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٘بُّ فجلإٌق١ُ اثٛى٠ل -  24

 فٍٝ اؽّل عبك فبٌل/ثٍّه ثٛهٍق١ل ّبهؿ اثٕٛة ثٕله:  ثغٙخ ، ِغقُ
 ث١ـ ِؾً فٓ 114522 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اّوف -  25

 فٍٝ ٠ٍٛف عٗ فوفٗ ٍِه - اٌف١ّب:  ثغٙخ ، ٚاؽن٠ٗ ِالثٌ
 فٓ 114525 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌفض١ً فغب فبعف فّبك -  26

 ؽَٓ فٍٝ فجلاٌٛاؽل ٠ؾ١ٝ - ٍِه - ّم١و ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ
 ؽؾ١وح فٓ 114500 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَغب ؽٕب ١ٍٍّبْ ّبك٠ٗ -  22

 ثَغب ؽٕب ٍّبْ فج١ل - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 114111 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ِؾّل عّبي اؽّل -  22

 ٍِٛٝ ِؾّل عّبي/  ثٍّه اثوا١ُ٘ اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِىزجٗ فٓ 114156 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ ِؾّل -  20

 اثوا١ُ٘ فجلاٌغٕٝ اثوا١ُ٘ - ٍِه - ِٕمجبك:  ثغٙخ ،
 افؤغٝ ِقجي فٓ 114122 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔبٕو ؽَٓ ١ٍل ؽَبَ -  35

 فٍٝ فٍٝ ِؾّل فواط - ٍِه - ا١ٌٌٛل٠ٗ االى٘و عبِقخ ٍٛه ّبهؿ:  ثغٙخ ،
 ؽؾ١وح فٓ 114132 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجبفٗ اِجبهن ٘بث١ً وَجبْ -  31

 عجبفٗ اِجبهن ٘بث١ً ّب١٘و/ ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِىزت فٓ 114154 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلْٚ اٌئبرٝ ٔبٕو ا١ٌَل -  32

 فجلاٌقي٠ي ِؾّل ِٖغفٝ - ٍِه ا١ٌَبهاد رأ١ِٕبد ّبهؿ فجلا١ٌَل َِغل ثغٛاه 12 هلُ فمبه:  ثغٙخ ، وزبث١ٗ ٚاكٚاد وزت رٛى٠ـ
 3 ّمٗ اٌضبٔٝ اٌلٚه اؽّل
 ِٛاك ث١ـ ِؾً فٓ 114152 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو كاٚك اثوا١ُ٘ فٍٝ -  33

 فجلاٌوؽّٓ ؽ١َٓ ٍق١ل - ٍِه - اٌىالثبد فوة:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ غنائ١ٗ
 لغـ ث١ـ فٓ 114150 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 152555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل عّبي ٍٍٜٛ -  34

 اؽّل ِؾّل اثٛاٌغ١ظ ٕبثو/ثٍّه اٌجٍل غوة اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ ِٛر١ٍٛىالد غ١به
 ِىزت فٓ 114124 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط فٍٟ فوغٍٟ اؽّل -  35

 فوط فٍٟ فوغٍٟ/  ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٟ عو٠ك ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد
 ؽؾ١وح فٓ 114231 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّو ِؾّل ثىوٜ هٚاْ -  36

 ِبىْ فجلاٌواىق ؽَٓ - ٍِه - ّغت:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 114232 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌؾك اؽّل فجلإٌق١ُ ك٠ٕب -  32
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 ؽؾ١وح فٓ 113261 ثولُ 25105354 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٕبٌؼ اثوا١ُ٘ ٔغٜٛ -  62

 ١ٍل ٕبٌؼ غو٠ت ٍبِٝ -ٍِه - اٌقٛاٌل:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
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 ٔفبكٜ ٘بُّ ٘ٛاهٜ - ٍِه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ:  ثغٙخ ، ث٠ٛبد ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
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 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

 ؽؾ١وح فٓ 114522 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌّغ١ل فجل ٔبعٝ ِؾّل -  25
 فجلاٌّغ١ل فبكي اٍّبف١ً - ٍِه - ربٍب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
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 ١ٍل ٠َوٞ ٘بٟٔ/  ثٍّه عؾلَ:  ثغٙخ ، اٌّٛث١ٍ١ب ٚر١ٍٖؼ ٌز١ٕٖـ ٔغبهح ٚهّخ
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 ّٚواء ث١ـ فٓ 06561 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  04
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 ِوىٚق صبثذ ١ٍُٚ - ٍِه - اثوا١ُ٘ ؽبفؼ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 114512 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بُّ فجلاٌوٍٛي فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  166
 ِؾّل اؽّل ِؾّل أٛه - ٍِه ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ فجلإٌبٕو عّبي ّبهؿ 26:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاه ث١ـ فٓ

 ؽؾ١وح فٓ 113222 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل رٛف١ك فضّبْ فٍٝ -  162
 فجلاٌقي٠ي فجلاٌوؽ١ُ اٍبِٗ - ٍِه - اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ِىزت فٓ 114560 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اؽّل فالء -  162
 ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌٍٛلب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد

 وٝ فٓ 114522 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌٛاؽل ؽَٓ فبٌل -  160
 اؽّل كه٠ِٚ هافذ/ثٍّه اٌّْزً ّبهؿ-ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، ِالثٌ
 ف١بكح فٓ 114130 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ٍَِٓ ٕجؾٝ اثواَ -  125

 فٍٝ ؽَٓ فٍٝ ع١ًّ/ ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، ث١غو٠خ
 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ ١ٍل فجلاٌق١ٍُ ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل -  121

 ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ١ٍل فجلاٌق١ٍُ - ٍِه - اٌَالَ فيثخ اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ 114146
 ؽؾ١وح فٓ 114122 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل اؽّل -  122

 ١ٍٍّبْ فٍٝ اؽّل إِٗ - ٍِه - ثجالٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٓ 114142 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ؽّبكٖ -  123

 عٕغبٜٚ فجلاٌٌّٛٝ ١ٍل ٕجبػ/  ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 فٓ 114166 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٠ٍٛف هعت -  124

 ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٠ٍٛف/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ووٚد ث١ـ فٓ 114125 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل صبثذ فزؾٝ ِؾّل -  125
 اؽّل ؽبِل ى٠ٕت/ ثٍّه ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ ِٓ ف١ًٖ ّبهؿ 4:  ثغٙخ ، افواػ
 ؽؾ١وح فٓ 114165 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ؽٍٜٛ ؽَٓ -  126

 ١ٍٍّبْ اؽّل ؽٍٜٛ/ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 ِىزت فٓ 114105 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك اؽّل اؽّل -  122

 اؽّل ِؾّٛك ٕالػ/ ثٍّه اٌْول١خ اٌّقبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 ؽؾ١وح فٓ 114223 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل فجلاٌؾ١ّل فزؾٝ ِؾّل -  122
 فجلاٌؾ١ّل فزؾٝ اؽّل/ثٍّه ّم١و ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ
 ِىزت فٓ 114222 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ِؾّٛك فواط ِؾّٛك -  120

 فواط ِؾّٛك فواط/ثٍّه اٌّغ١قخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
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 اكٚاد ث١ـ فٓ 114261 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ِؾّل ف١ًٍ -  125
 ا١ِٓ ٠ٍٛف هِٚبٔٝ - ٍِه - ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌو١ّلٜ ّبهؿ 2 هلُ فّبهٖ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ
 ِىزت فٓ 114221 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ؽى١ُ فلٌٝ اِغل -  121

 ثْبٜ فقوٜ هعبئٝ ٍِه - اٌزؾو٠و  ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل رٛى٠ـ
 ِىزت فٓ 114223 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة فٛٗ ٔبكٜ فٛٗ -  122

 ا٠ٛة فٛٗ ٍِٛٝ - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 ِؾً فٓ 113240 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك فجلاٌقؾ١ُ ؽّلٜ ِؾّل -  123

 ِؾّل اؽّل فجلاٌؾ١ّل اؽّل - ٍِه - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، رٛن رٛن غ١به لغـ ث١ـ
 ؽؾ١وح فٓ 02326 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌمبٍُ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل -  124

 فٍٝ ِؾّل فجلاهلل ؽَٓ ٍِه 42 اٌمَُ ؽٛٗ - هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 02326 ثولُ 25105353 فٝ لل١ ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌمبٍُ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل -  125

 هلُ 2512/3/20 فٝ افززؼ ؽجٛة ِلّخ ْٔبط فٍٝ ِؾّل فجلاهلل ؽّبكٖ ٍِه اٌق١ِّٛخ اٌزوفخ هافـ ثٕٝ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ا١ٍٛط 02326

 ث١ـ فٓ 113222 ثولُ 25105354 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّٛك فجلاٌوٍٛي كاٚك -  126
 فٍٝ ِؾّٛك فجلاٌوٍٛي - ٍِه - غوة:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ
 فٓ 113203 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فجلاٌجل٠ـ اؽّل اٌٙبَ -  122

 اثوا١ُ٘ فجلاٌؾى١ُ ١ٍٙو/ثٍّه اٌل٠ٓ فٍُ اؽّل ُ-ِجبهن ِل٠ٕخ:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌخ
 فٓ 113011 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٕبثو ِٖغفٝ -  122
 ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٕبثو ٍِه - فٍٛاْ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ
 رغٍوح فٓ 113036 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٕبٜٚ عالي فجلاٌىو٠ُ ِؾّل -  120

 ِؾّل ف١ل ؽّلٜ ٚائً/ ثٍّه  اثٛثىواٌٖل٠ك ّبهؿ اثٛعجً رم١َُ:  ثغٙخ ، ٌٚٛاىِٙب اٌٖؾ١خ االكٚاد
 ؽؾ١وح فٓ 24526 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 125555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠ل ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ -  105
 ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ ِؾّٛك - ٍِه - اكه٠ٌ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ
 ؽؾ١وح فٓ 24526 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 125555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠ل ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ -  101
 هلُ 2551/3/12 فٝ افززؼ ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد ِؾً ْٔبط اٌغبٌت ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ

 ا١ٍٛط 24526
 فٓ 114563 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌىو٠ُ هؽّٗ -  102

 فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك ؽٕفٟ/  ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح
 ِىزت فٓ 114522 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل ِغلٜ -  103

 ٠ٍٛف ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو - ٍِه - ١ٌّضبقا ّبهؿ 3:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
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 ا١ٍٛط
 رٛه٠لاد فٓ 114110 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ اؽّل ٌغفٝ اؽّل -  106
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 ِىزت فٓ 114145 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل -  102
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 ؽؾ١وح فٓ 114145 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ هٍزُ ؽَٓ ِؾّل -  100

 فٍٝ ؽَٓ هٍزُ ؽَٓ - ٍِه عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 114125 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ اؽّل فٍٝ ِؾّل -  255

 فٍٝ اؽّل فٍٝ ِؾّل ثٍّه َِوؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 114164 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط فغ١ٗ فزؾٝ ٔلا -  251

 فواط فغ١ٗ فزؾٝ/ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 ؽؾ١وح فٓ 114122 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَغب لالكٖ ٔبعٝ ِب٠ىً -  252

 ثَغب لالكٖ ٔبعٝ/ ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِٛاك ث١ـ فٓ 114215 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ؽَبْ ِؾّل ١ٍّو -  253

 ؽّلْٚ ؽ١َٓ ٠بٍو - ٍِه لجٍٝ اٌّْب٠قخ:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ
 ث١ـ فٓ 114221 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ هٍالْ هفمٝ فٌٛٝ -  254
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 ؽؾ١وح فٓ 114236 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ّٛلٝ ِّلٚػ -  255
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 فٓ 113205 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلا١ٌَّؼ عٕلٜ ثٌٌٛ ٍّبهٖ -  211
 عٕلٜ ثٌٌٛ ىا٘و/ثٍّه-اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح
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 ؽٕب كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ/ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 فٓ 114226 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّقي ِؾّل ؽَٕٝ اثٛثىو -  253

 فجلاٌّقي ِؾّل ؽَٕٝ ٍبِؼ - ٍِه - هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 رقجئٗ فٓ 114203 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل فجلإٌّقُ ١ٍل ِؾّٛك -  254

 ١ٍٍّبْ فجلاٌؾبفؼ فجلاٌفزؼ ِؾّٛك - ٍِه - ِغ١و فوة:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ غنائ١ٗ ِٛاك ٚرغ١ٍف
 فٓ 113255 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 125555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ٍب٠ؼ فجلاٌمبكه فجلاٌْىٛه -  255

 ؽَٓ ؽّبك ِؾّٛك اٍبِٗ/ٍِه-ؽوٜ-اٌّْب٠قٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 كاه فٓ 113242 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فغبهلل ِؾّل ِؾّل ِٖغفٟ -  256

 ِؾّل ِؾّل فجلاٌٛ٘بة اًِ/  ثٍّه ا١ٌّبح ِؾغخ فٍف اٌقغ١فٟ ّبهؿ اٌّق١ٍّٓ:  ثغٙخ ، ؽضبٔخ



 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

 ث١ـ ِؾً فٓ 113015 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٟ ١ٍل ٕبثو ِؾّٛك -  252
 ثلٚٞ فوغٍٟ ١ٍل ٕبثو/  ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٟ( ثمبٌٗ) غنائ١خ ِٛاك
 ؽؾ١وح فٓ 113055 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلٖ ِؾّل فجلٖ ٕ٘ل -  252

 فجلٖ ِؾّل فجلٖ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 113022 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فجبً ِؾّٛك ٘بعو -  250

 فٍٝ ؽ١َٓ فجبً ِوىٚق/ثٍّه - عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٓ 113042 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ١ِقبئ١ً ّؾبرٗ ِل٠ؾٗ -  265

 عجوائ١ً ِمبه ٍق١ل ١ٍّو - ٍِه - ٚاٌل٠و ١ِو عو٠ك:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح
 فٓ 113042 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ١ِقبئ١ً ّؾبرٗ ِل٠ؾٗ -  261

 ِؾّٛك ِؾّٛك ٍٍٛٓ ٍِه 6 لغقخ 2 هلُ االٚي اٌقبئٍخ ث١ذ اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح
 ا١ٍٛط 02352 هلُ 2516/15/12 فٝ اغٍك 2550/15/22 فٝ افززؼ ثٕبء ِٛاك ث١ـ ْٔبط
 فٓ 113055 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌّبْ فجلإٌّقُ اؽّل ٍقل٠ٗ -  262
 لّٛزٝ فجلاٌالٖ فجلاٌىو٠ُ ١ٍل - ٍِه - اٌقمت - ِؾّل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ رٛه٠ل ِىزت
 فٓ 113052 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ فجلاهلل ِٖغفٝ ٔبك٠ٗ -  263

 لٕل٠ً عالي ١ٍل فجلاٌٛ٘بة - ٍِه - ٍٕل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ِىزت فٓ 114550 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلإٌق١ُ ١ٍل ؽَٕٝ ّٙبة -  264
 ١ٍل ؽَٕٝ ّٙبة فجلاٌوؽّٓ/ ثٍّه-اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، اٌغ١و فوثبد فٍٝ ثضبئـ ٔمً

 ؽؾ١وح فٓ 114523 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ اؽّل ِٖغفٝ اؽّل -  265
 ِؾّل فٍٝ اؽّل ِٖغفٝ - ٍِه - َِوؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 فٓ 114502 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ٘بُّ ّ٘بَ هِضبْ -  266
 ى٠ل اؽّل ؽو٠ف فٍف - ثٍّه - اٌٍّه ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ؽؾ١وح فٓ 114116 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِمبه ف١ًٍ فب٠ك فبكي -  262

 ِمبه ف١ًٍ فب٠ك عبثو - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وٖ فٓ 114126 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ٍِٛٝ اؽّل هعت -  262

 فجلاٌمٜٛ فجلاٌوؽ١ُ فبٌل - ٍِه - ثؾوٜ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِىزت فٓ 114140 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ث١ٕب١ِٓ هِيٜ فالء -  260
 اثٛا١ّ١ٌٓ هِيٜ صوٚد - ٍِه - غياٌٝ فضّبْ رم١َُ:  ثغٙخ ، رى١ف اعٙيح رٛه٠ل
 ِىزت فٓ 114155 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل لاؽّ عبثو ِؾّل -  225

 ِؾّل اؽّل عّبي - ٍِه ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ - فٍَغ١ٓ ّبهؿ 2:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 ؽؾ١وح فٓ 114123 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ٔٙٝ -  221

 ِؾّل ؽَٓ فبٌل/ ثٍّه ّم١و ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 114121 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وٍٗ فوط ثغوً فوط هٔب -  222

 فوط ٍّقبْ ع١ٍّٗ/ ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٓ 114162 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ فوؽبْ ؽّبك فجلاٌقي٠ي -  223

 فوؽبْ ؽّبك فجلإٌّغٍت/ثٍّه لوٖ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح
 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فجلاٌقي٠ي اِجبهن فجلاٌقي٠ي -  224

 فجلاٌوؽّٓ فجلاٌقي٠ي اِجبهن اؽّل/ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ٚثٍزبد افْبة رٛه٠ل ِىزت فٓ 114163
 ِقجي فٓ 114126 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ِؾّل فجلاٌمبكه -  225
 اؽّل ِؾّل ِؾّل ؽَٓ/ثٍّه اٌقبعٍٗ اٌّوؽٍٗ االٚي اٌؾٝ اٌغل٠لح ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ
 فٓ 114252 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي فغٖٛ -  226
 فجلاهلل ِؾّل ١ٍل فبعّٗ/  ثٍّه اٌقٖبهٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِٚمبٚالد ١ِٚىب١ٔى١ٗ وٙوثبئ١ٗ اكٚاد رٛه٠لاد ِىزت
 ؽؾ١وح فٓ 114252 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل غبُٔ هاضٟ ِؾّل -  222

 ٠ٍٛف ٕجوٖ رٛف١ك/  ثٍّه عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 ، ثمبٌٗ ِؾً فٓ 114224 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثىو ّؾبرٗ ؽَٓ -  222
 ّؾبرٗ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ/  ثٍّه اٌؾّواء عالي فيد ّبهؿ:  ثغٙخ
 فٓ 114232 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٍٛٓ ِؾّل عٍٛٓ فجلإٌجٟ -  220

 ؽَبْ اثٛى٠ل ٕ٘بء/  ثٍّه ثٛهٍق١ل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح
 ؽؾ١وح فٓ 114242 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  في٠ي ا١ِٓ ٍِٛٝ ١ِالك -  225
 في٠ي ا١ِٓ ٍِٛٝ ١ِالك - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ
 ث١ـ ِؾً فٓ 114202 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط هىق رٛف١ك ٔغبه -  221

 اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد
 فٓ 113250 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ َِقٛك فٛو١ٗ ٕجوٜ -  222

 عوعٌ َِقٛك فٛو١ٗ/ثٍّه َِوؿ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح



 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

 ِؾً فٓ 113225 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىٕله فّٙٝ ؽو٠ف ث١ْٜٛ -  223
 ِؾً صبٌش فبئٍٝ اٍىبْ االٚي اٌؾٝ اٌغل٠لح ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، اٌالٍٍى١ٗ اٌىب١ِواد فلا ف١ّب ِوالجٗ ٚوب١ِواد وّج١ٛرو اوََٛاه ث١ـ
 ِٖغفٝ ثغلاكٜ ٔبٕو - ٍِه رغبهٜ ٍىٕٝ 22 ثبٌمغقٗ 16 هلُ

 فٓ 113222 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 10555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌق١ٍُ فٍٝ فجلاٌوؽّٓ -  224
 فٍف ِؾّٛك فٍف/ثٍّه إٌٖو ّبهؿ-١ٍٍُ ٍبؽً ثزٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيٖ ١ٕبٔٗ
 ؽؾ١وح فٓ 113201 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط رٛف١ك ا١ٌْـ ٚائً -  225

 ٠ٍٛؾٗ فوط رٛف١ك ا١ٌْـ - ٍِه - اٌززب١ٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِىزت فٓ 113052 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٜ ٠ٕٝ فٛىٜ ّٕٛكٖ -  226

 ثْبٜ ٠ٕٝ فٛىٜ - ٍِه - اٌزغبهح ِلهٍخ ّبهؿ:  ثغٙخ ، فمبهٜ اٍزضّبه
 ؽؾ١وح فٓ 113054 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عٗ ١ٍل ؽَٕٝ -  222

 ِؾّل عٗ ١ٍل ِؾوٚٓ - ٍِه - اٌغٕبكٌخ ك٠و:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِٛاك ث١ـ فٓ 113052 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ى٠ٕت -  222

 فوغٍٝ اؽّل ِٖغفٝ عّبي/ثٍّه-اٌّغ١قخ:  ثغٙخ ،(  ثمبٌخ)  غنائ١خ
 ف١بكٖ فٓ 152562 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  َِقٛك وبًِ صوٚد ١ِٕب -  220

 هلُ 2512/2/10 فٝ افززؼ ث١غو٠ٗ اك٠ٚٗ ث١ـ ْٔبط ١ِالك فٛٗ ٍٛىاْ ٍِه ٕٕجٛ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، ث١غو٠ٗ
152562 

 ؽؾ١وٖ فٓ 113065 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّل ِإِٓ -  205
 ِؾّٛك ِٙواْ رّبَ اؽّل - ٍِه - اٌجٍل لجٍٝ - ِّٛب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ِىزت فٓ 113021 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ ِؾّل ف١ْٛ ِؾّل -  201
 فجلاٌؾف١ؼ اٌَزبه فجل ؽٕبْ ٍِه - ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد

 ؽؾ١وح فٓ 114555 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ١ٍل ى٠ل عّبي -  202
 ؽَٓ ١ٍل فّٙٝ ِؾّل - ٍِه - ١ٍٍُ ٍبؽً عي٠وح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ؽؾ١وح فٓ 114550 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠لاْ ِؾّل اؽّل عٗ -  203
 فجلاٌقبٌك ى٠لاْ ِؾّل اؽّل - ٍِه - غبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 فٓ 114515 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 40555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِٖغفٝ ٕفٛد ِٖغفٝ -  204
 - ِؾّل اٌغبف ِؾّل فجلاٌوؽّٓ - ٍِه ِؾّل اٌغبف ِؾّل اٌَّزْبه ِٕيي اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ 2 هلُ فمبه:  ثغٙخ ، اعفبي ؽضبٔٗ
 االهضٝ اٌلٚه
 ؽؾ١وٖ فٓ 114516 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ِؾّل -  205
 ِؾّل ِؾّٛك فجلإٌّقُ - ٍِه - ِّٛب:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ
 ِىزت فٓ 114531 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾب٘و فٍٟ ١ٍل فٍٟ -  206

 فجلاٌؾب٘و فٍٟ ١ٍل/  ثٍّه ثجالٚ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 فٓ 113005 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو اٍّبف١ً ف١ٌّ اٍّبف١ً -  202
 ف١ٌّ اٍّبف١ً اؽّل/ ثٍّه ِجبهن ِل٠ٕخ 20 فّبهح:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد ث١ـ ِؾً
 ؽؾ١وٖ فٓ 113002 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ف١ٍفٗ ِؾّل فٍٝ -  202

 ١ٍل ف١ٍفٗ ِؾّل في - ٍِه - هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٓ 114525 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ٕل٠ك فٍٝ ِؾّل -  200
 فجلاٌوؽّٓ ٕل٠ك فٍٝ - ٍِه ه١ِؼ فجلاٌقي٠ي ّبهؿ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي
 فٓ 114521 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾ١ّل فإاك ٍقٛكٜ ٍق١ل -  355

 فجلاٌؾ١ّل فإاك ٍقٛكٜ/ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح
 ؽؾ١وح فٓ 114152 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٕل٠ك ١ٍل ِؾّل -  351

 ؽ١َٓ فجلٖ ِؾّل - ٍِه اكه٠ٌ ثٕٝ عو٠ك ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِىزت فٓ 03524 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رقٍت ؽٕب فجلاٌّالن ِلؽذ -  352

 ه١ٌَِ ٚاّوف ك٠ّزوٜ ه١ٌَِ أَٝ - ٍِه صبثذ ّبهؿ ٔب١ٕٗ ّٕٛكٖ ّبهؿ 1 فّبهٖ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ عب٘يح ِالثٌ رٛى٠ـ
 ك٠ّزوٜ

 ِىزت فٓ 03524 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رقٍت ؽٕب فجلاٌّالن ِلؽذ -  353
 عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ ْٔبعٗ اٌَّبه ا١ِٓ ِؾّل - ٍِه ا١ٌَٛفٝ ّووٗ ىاكٖ ؿّبه ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ عب٘يح ِالثٌ رٛى٠ـ

 ا١ٍٛط 03524 ٚهلُ 2555/6/21 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ
 فٓ 114153 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل رٛف١ك فٍٝ ِؾّٛك -  354
 اؽّل فٍٝ وٍضَٛ - ٍِه - اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ ث١ـ ِؾً
 فٓ 114153 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل رٛف١ك فٍٝ ِؾّٛك -  355
 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ عب٘يح ِالثٌ ث١ـ ْٔبعٗ اؽّل فٍٝ وٍضَٛ ٍِه اٌيا٠ٚخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ ث١ـ ِؾً

 ا١ٍٛط 151262 ل١ل هلُ 2515/12/1 فٝ ٚاغٍك 2514/15/10
 فٓ 114161 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ٕل٠ك فجلاٌؾف١ؼ فّبك -  356

 ا١ِٓ ٕل٠ك فجلاٌؾف١ؼ/ ثٍّه اٌغٕبكٌخ ك٠و:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه ِقوٗ



 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

 فٓ 114122 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل فٕغوٞ فبعف ِؾّٛك -  352
 فجلإٌّقُ ِلؽذ ِؾّل/  ثٍّه فياهٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت
 فٓ 114162 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعبٜٚ ١٘ٚت صوٚد عْٛ -  352

 ِزفوؿ و١ٍٛثبروا ّبهؿ:  ثغٙخ ، االٌيِخ اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل ٍز١ْٓ اٌجالٜ اعٙيح فٍٝ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد فوٗ
 ِٙواْ ِؾّل ؽَٓ ِٖغفٝ/ثٍّه هاغت ٠َوٜ ّبهؿ ِٓ

 فلك ث١ـ فٓ 114226 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغ١ت اؽّل صوٚد اٍّبء -  350
 اؽّل فجلاٌٍغ١ف ثووبد/  ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، َِٚب١ِو

 فٓ 114260 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هارت ِؾّل ّٛلٝ فجلإٌبٕو -  315
 ِؾّٛك ِوٍٝ ١٘بَ - ٍِه - اٌّغّو:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ؽؾ١وح فٓ 113242 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّل ٕجٛه اثوا١ُ٘ -  311

 ؽبِل ِؾّل ٕجٛه/  ثٍّه اٌىجبُ فيثٗ ه٠فب:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 فٓ 113202 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب فجلاٌّالن غغبً ٔبٕو -  312

 ؽٕب فجلاٌّالن غغبً - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وح
 ؽؾ١وح فٓ 113202 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ عٗ صبثذ ١ٍّؾٗ -  313

 فٍٟ عٗ ثىوٞ فٍٟ/  ٍِه ربٍب:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 ؽؾ١وح فٓ 113202 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ عٗ صبثذ ١ٍّؾٗ -  314

 ٚاغٍك 2555/2/6 افززؼ ثبٌمغبفٝ عب٘يح ِالثٌ ٌج١ـ اٍّبف١ً ف١ٍفخ/ ثٍّه اٌّلاهً ّبهؿ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 21225 ثولُ ِٚم١ل 2556/5/11 فٝ

 ؽؾ١وح فٓ 113202 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ عٗ صبثذ ١ٍّؾٗ -  315
 فٝ ٚاغٍك 2552/15/23 افززؼ ثبٌمغبفٝ ؽ١ٛاْ فٍف ٌج١ـ فٍٝ عٗ ثىوٜ فٍٝ/ ثٍّه ربٍب ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 05542 ثولُ ِٚم١ل 2515/11/23
 ِىزت فٓ 25525 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٞ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  316

 اثٛ وَٛ:  ثغٙخ ، ِىزج١خ ٚاكٚاد ٚاغن٠خ رْغ١و ٚاكٚاد ِٕٚؾفبد ٔؾبفخ اكٚاد ٚرٛه٠ل اٌيٞ ٚافّبي ٚاٌّفوّٚبد الّْخ رٛه٠لاد
 ِؾّل فجلاهلل فزؾٝ - ٍِه - ١ًّ

 ِىزت فٓ 25525 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٞ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  312
 ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِىزج١خ ٚاكٚاد ٚاغن٠خ رْغ١و ٚاكٚاد ِٕٚؾفبد ٔؾبفخ اكٚاد ٚرٛه٠ل اٌيٞ ٚافّبي ٚاٌّفوّٚبد الّْخ رٛه٠لاد

 ا١ٍٛط 25525 هلُ 1000/2/20 فٝ افززؼ فوثٝ روىٜ ْٔبط ِؾّل فجلاهلل فزؾٝ - ٍِه اث١ًّٛ وَٛ ٔبؽ١ٗ
 ؽؾ١وح فٓ 113050 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ هاّل فٍٝ هّب -  312

 فجلاٌؾب٘و عّقٗ ّقجبْ - ٍِه - ثٍٛط:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ث١ـ فٓ 113032 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ ِؾّل فبكي اؽّل -  310

 ؽَٓ وبًِ فو٠بي - ٍِه اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبهؿ اثٛعجً رم١َُ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيح
 فٓ 113044 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٍف عبك فقوٜ اؽّل -  325

 ىا٠ل ثىو ىا٠ل ِؾّل - ٍِه - اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد ِقوٗ
 ث١ـ فٓ 113025 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٕٝ فجلاٌٍغ١ف ففبف -  321
 12 هلُ ِؾً كه٠ِٚ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل - ٍِه - اٌّْزً اثواط ١ٌل٠ٗاٌٛ 2 ثوط:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١ٗ ِٛاك
 فٓ 113050 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ فجلإٌبٕو عّبي عٗ -  322
 ؽ١َٓ فٍٝ ثلهٜ فالء - ٍِه - اٌٖفٖبفخ ّبهؿ:  ثغٙخ ، صم١ٍخ ِقلاد ٚربع١و ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت
 فٓ 113064 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل فٍٝ فجلإٌبٕو -  323

 فٍٝ عّبي ِؾّل فٍٝ ٍِه - لجٍٝ - ِّٛب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ِؾً فٓ 114565 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل ؽغبىٜ ِؾّل ٚفبء -  324

 ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٔغ١ت ِؾّٛك/ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به لغـ ث١ـ
 فٓ 150212 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌواىق فجلاٌغ١ل ؽّبكٖ -  325

 فجبً فجلإٌّقُ اؽّل - ٍِه - اٌَج١ً ّبهؿ اٌَىٗ غوة ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 فٓ 150212 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌواىق فجلاٌغ١ل ؽّبكٖ -  326

 فٝ افززؼ ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ْٔبعٗ اؽّل فجلاٌواىق فجلاٌغ١ل اّوف ٍِه ِٕمجبك ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 150212 ل١ل هلُ 2512/12/10
 ؽؾ١وح فٓ 114501 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ف١ٍفٗ ّٛلٝ فّوٚ -  322
 فجلاٌمبكه ِٖغفٝ ِؾوًٚ عّبي/ثٍّه-ّقواْ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّّٛٝ ٌزوث١خ
 فٓ 114503 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلإٌجٝ فجلاٌّٛعٛك أٛه ٕفبء -  322

 ِغٍٝ ١ٍل ِؾّل فالء - ٍِه - اٌوٜ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌي٘واء فبعّٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ ِٛاك ث١ـ
 ِؾً فٓ 114160 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ؽبرُ -  320
 فٍٝ ِؾّل فٍٝ/ ٍهثّ ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ثمبٌخ
 ؽؾ١وح فٓ 114126 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽفٕبٜٚ ؽ١َٓ اٍّبء -  335

 ِؾّل ؽفٕبٜٚ ؽ١َٓ اٍّبء/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ



 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

 ؽؾ١وح فٓ 114252 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّج١ت ؽ١ٍُ ٔق١ُ ِىوَ -  331
 ّج١ت ؽ١ٍُ ٔق١ُ ِىوَ/  ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

 ِىزت فٓ 114214 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌّقي ع١ًّ اؽّل -  332
 اهضٝ كٚه - ١ٍٍّبْ ِقزبه فٍٝ اؽّل - ٍِه - ا١ٌٌّٕ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ىهاف١خ ٚؽبٕالد ٚفبوٙٗ فضبه رٖل٠و

 114232 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلإٌبٕو اؽّل اٌل٠ٓ ٖٔو فجلإٌبٕو -  333
 فجلإٌبٕو اؽّل اٌل٠ٓ ٖٔو/  ثٍّه ؽ١له لٖو:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ

 ث١ـ ِؾً فٓ 114251 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔبْ ٍلهان ٕبٌؼ اِبي -  334
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 فجلاهلل فجلاٌٛ٘بة ١ٍل فجلاٌٛ٘بة - ٍِه - اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ،(  ٚؽٍٛة ر١َّٓ ؽؾ١وٖ)  ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ

 ِىزت فٓ 114210 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔق١ٍٗ ِمبه هىق فوط -  322
 ١٘ٚت ٠ٍٛف ِٕبي -ٍِه - ٚاثٛها١ٌّبٖ لجٍٝ - ّقواْ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد

 ؽؾ١وح فٓ 114234 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىوٝ اؽّل فجلاٌالٖ فٍف -  322
 ىوٝ اؽّل فجلاٌالٖ ى٠ٕت ٍِه - لوٖ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ِىزت فٓ 114264 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ اثٛعجً فٍٝ ؽَبَ -  320
 - اٌٛاٍغٝ:  ثغٙخ ، ٚفضوٚاد ٚفٛاوٗ ِقل١ٔٗ ١ِٚبٖ غنائ١خ ِٚٛاك ٍٍٚـ غبى٠ٗ ِْوٚثبد ٚرٛه٠ل ِٕٚبلٖبد ِياكاد كفٛي
 ٍِٛٝ فٍٝ اثٛعجً فٍٝ - ٍِه - إٌٖو ِلهٍخ ثغٛاه ا١ًٌٕ ّبهؿ
 فٓ 114222 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو ٠ٌٛٔ ٠ؾٝ فجلاٌوؤٚف -  325

 عجو ٠ٌٛٔ ٠ؾٝ ِؾّل - ٍِه - االٖٔبه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ث١ـ ِؾً فٓ 114205 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عّقٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  321
 ربٚضوًٚ ٚإف فُْ ؽو٠ف - ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ ا١ٌّْق١ٗ اٌى١َٕٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١ٗ ِٛاك



 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

 ؽؾ١وح فٓ 113263 ثولُ 25105354 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِقزّل ١ٍل فبكي -  322
 اؽّل ِؾّٛك ٘بُّ ِؾّٛك ٍِه - لولبهٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 فٓ 113260 ثولُ 25105354 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كهك٠و فجلاٌؾ١ّل ؽّلٜ ِؾّل -  323
 فجلاٌقبي فجلهثٗ ِٖغفٝ ٍِه اٌَّبك ِٖٕـ ّبهؿ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ٚاٌّالثٌ اٌق١بعٗ الفّبي ِْغً
 ثٍلٜ ِقجي فٓ 113262 ثولُ 25105354 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ عّقٗ هارت ؽبِل -  324

 ِؾّل اؽّل فب٠يح - ٍِه - اٌزٍذ فيثخ اٌؾّبَ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف
 فٓ 113200 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو فجلاٌفض١ً ِؾّل ّو٠ف -  325

 عجو فجلاٌفض١ً ِؾّل ّو٠ف/ثٍّه ثجالٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 رقجئخ فٓ 113055 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل فبعف اؽّل -  326

 ؽ١َٓ اؽّل فبعف - ٍِه - ؽ١َٓ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚخ غنائ١خ ِٛاك ٚرٛى٠ـ
 ؽؾ١وح فٓ 113022 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  في٠ي ٕبٌؼ و١ًّ هِٚبٔٝ -  322

 في٠ي ٕبٌؼ و١ًّ اثواَ/ ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ث١ـ فٓ 114552 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌٛلب اٌمّٔ ١ِقبئ١ً ٔق١ُ ِب٘و -  322

 عجو ِؾّل فبكي فبٌل - ٍِه - ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ثوط اٌغالء ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ
 ِٛاك ث١ـ فٓ 114522 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِوفٝ ِؾّل ٕ٘بء -  320

 ؽَٓ ِؾّل ِؾّل ا٠ٙبة/ثٍّه اٌئبل١و ؽٛٗ اثٕٛة ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ
 ِىزت فٓ 113254 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ١ٍل عٗ اؽّل -  305

 ١ٍٍّبْ ١ٍل عٗ فجلٖ/ثٍّه-لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 ، ِىزجٗ فٓ 113266 ثولُ 25105354 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ف١ٌّ اؽّل ِؾّٛك -  301
 اٌل٠ٓ ٖٔو فوغٍٝ ٔبٕو - ٍِه - االثوا١ّ١٘ٗ اٌزوفخ اٌٖفٖٛ اثواط 4 ثوط:  ثغٙخ
 ؽؾ١وح فٓ 113220 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاْ اؽّل ؽَٓ فزؾٝ -  302

 ؽّلاْ ِؾّل ؽبِل ٔبعؼ - ٍِه - اٌّلٚه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ِٛاك ث١ـ فٓ 113205 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل فوغٍٟ ٍقل ؽَٓ -  303

 ِؾّل ١ٍل فوغٍٟ ٍقل/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ عي٠وح:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١خ
 ؽؾ١وح فٓ 113023 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّالن ا٠ٛة عبثو ٘بٔٝ -  304

 فجلاٌّالن ا٠ٛة عبثو - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ، ١ٕل١ٌخ فٓ 113065 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  و١وٌٌ ىوٝ فب٠ك ١ّو٠ٓ -  305
 فبِو ىٔبرٝ ِلؽذ ٍِه - ا١ًٌٕ عواك ّبهؿ  - اٌَٛاٌُ:  ثغٙخ
 فٓ 113062 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾبفؼ فٍٝ فجلاهلل فجلاٌؾبفؼ -  306
 ِؾّل فجلاٌؾبفؼ ِؾّل ووَ - ٍِه - اٌغوث١خ اٌّقبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت
 ِىزت فٓ 113004 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فجلٖ ه١ّلٜ ِؾّٛك -  302
 ِؾّٛك فجلٖ ه١ّلٜ اؽّل ٍِه - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِقلاد غ١به لغـ رٛه٠ل
 ث١ـ فٓ 114535 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىوٝ ِقزبه اؽّل فجلاٌوؽّٓ -  302
 ٌج١ت ّٛلٝ ٔبك٠ٗ - ٍِه - هّٛاْ ِؾّٛك ّبهؿ:  ثغٙخ ،( ٔؾً فًَ) غنائ١خ ِٛاك
 ث١ـ فٓ 114535 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىوٝ ِقزبه اؽّل فجلاٌوؽّٓ -  300
 فٝ افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ْٔبط فٓ ىوٝ ِقزبه اؽّل ٍِه ٛاٍغٝاٌ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ،( ٔؾً فًَ) غنائ١خ ِٛاك

 ا١ٍٛط 150124 ل١ل هلُ 2512/15/22 فٝ ٚاغٍك 2512/15/0
 فٛاكَ رٕؾ١ف فٓ 114545 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّل ٠بٍو اِبي -  455

 ِؾّل ١ٍل ِؾّل ٍقل/ثٍّه-اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌغيي ِٖبٔـ فٛاكَ ٚفٍفبد
 ِىزت فٓ 114555 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلهاٜٚ ّؾبرٗ ِؾّٛك -  451

 ثلهاٜٚ ّؾبرٗ ِؾّل/ ثٍّه- اٌّغ١قخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 ث١ـ فٓ 113043 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٛأٝ فجلاٌؾ١ّل ٕالػ ِؾّل -  452

 ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ٍقل فّبك/ثٍّه- االٍالَ وٛك٠خ:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚخ غنائ١خ ِٛاك ٚرقجئخ
 ِىزت فٓ 113034 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل فجلاٌؾف١ؼ فّوٚ -  453

/ ثٍّه اٌجٍل ثؾوٜ فٍٛاْ:  ثغٙخ ، فّبٌخ ٚرٛه٠ل اٌجٕبء ِٚٛاك ث٠ٛبد ٚرٛه٠ل ِقلاد ٚرٛه٠ل ؽلا٠ل ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 اؽّل اؽّل فجلاٌؾف١ؼ

 فٓ 113042 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ -  454
 ؽَٓ اٌجلٜٚ ِؾّل عٍقذ ٍِه - اٌقلٜٚ َِغل ّبهؿ - ث١ٙظ:  ثغٙخ ، ثأٔٛافٙب غنائ١خ ِٛاك رٛه٠ل ِىزت
 فٓ 113040 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ك٠َٚٗ اثٛا١ّ١ٌٓ هضب -  455

 وبًِ ٔغ١ت ِوىق - ٍِه - اٌجؾو٠خ فلٜ ثٕٝ - فل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛث١ٍ١ب ر١ٕٖـ
 ث١ـ ِؾً فٓ 113051 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ وبًِ ِىب٠ل ِؾّٛك -  456
 ِزٌٛٝ وبًِ ِىب٠ل - ٍِه - اكه٠ٌ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك
 ؽؾ١وح فٓ 113052 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ فٖبَ -  452

 ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ ١ٍل - ٍِه - اٌقٛٔخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽؾ١وح فٓ 113024 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبضً فإاك فجلاٌقبي ١ٍل -  452
 فبضً فإاك فجلاٌقبي ؽ١َٓ - ٍِه - اٌغو٠ت:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ث١ـ ِؾً فٓ 113022 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ؽَٓ كفبء -  450
 ِؾّٛك فجلا١ٌَّـ اؽّل - ٍِه ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ - اٌلٌغبٜٚ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ
 ث١ـ ِؾً فٓ 113022 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ؽَٓ كفبء -  415

 ل١ل هلُ 2510/1/25 فٝ اغٍك 2515/2/26 فٝ افززؼ عب٘يح ِالثٌ ْٔبط فبرْٛ ٔب٠ٍخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ
 ا١ٍٛط 153510

 ؽؾ١وح فٓ 113026 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ وبًِ ف١ل ِؾّل -  411
 ّؾبرٗ َِقٛك فوٚى َِبي/ ثٍّه َِبهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ِؾً فٓ 113002 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اِجبهن فّٖذ ِؾّل -  412
 ثوفٝ ِؾّل فّبك ِؾّل - ٍِه - اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ اكٚاد ث١ـ

 ؽؾ١وٖ فٓ 113006 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هاّل هِضبْ عّبي ا٠ّبْ -  413
 هاّل هِضبْ عّبي ٍِه - اثٕٛة ٍٛاٌُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ث١ـ فٓ 114510 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ىوٝ فزؾٝ اؽّل -  414
 ٍوٚه ؽ١َٓ فٍٝ رّبَ - ٍِه اٌؾ١ّبد َِزْفٝ فٍف ؽَب١ٔٓ ِؾّل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٍوٚعٝ اوََٛاه

 فٓ 114541 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل فجلاٌؾبفؼ فوغٍٝ -  415
 ِؾّل فوغٍٝ ١ٍل فبٌل/ثٍّه-لجٍٝ إٌّلهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ؽؾ١وح فٓ 114543 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ اؽّل فبٌل ِؾّل -  416

 ٍبٌُ لبٍُ اّوف/ثٍّه ِغ١و فوة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 فٓ 113024 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ َِٕٝ ٕجؾٝ ا٠ٛة -  412

 عوعٌ ١ِقبئ١ً ِٛه٠ٌ ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزو٠خ ؽؾ١وح
 ؽؾ١وح فٓ 114526 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوً ث١ٕب١ِٓ ١َُٔ ٕجبػ -  412

 ٍب٠ٚوً ؽج١ت ٕبكق هف١ك ٍِه - َِوؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ث١ـ فٓ 114533 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فية ٍّقبْ ِغلٜ ه٠ُ -  410

 فجلاهلل اثوا١ُ٘ ضبؽٝ/ثٍّه اٌغالء ّبهؿ ِٓ ِىخ ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ، ٍٚزبئو ِفوّٚبد
 ث١ـ فٓ 114545 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَغب ّٙلٜ ٠قمٛة ثٍٛز١ٕب -  425
 ٔقٍٗ فجلا١ٌْٙل ١ِالك ّٕٛئ١ً/ثٍّه ثٍٛط:  ثغٙخ ،( ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك
 ث١ـ فٓ 114546 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍجٗع فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ؽَٓ -  421

 عٍجٗ ٘و٠لٜ ِؾبٍٓ ثٍّه اال٠ّبْ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌخ ٚاٌَّزؾضواد االك٠ٚخ فلا ف١ّب عج١خ َِزٍيِبد
 فٓ 114551 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٕٓ ِؾّل اؽّل اٌٙبكٜ ِؾّل -  422

 ؽ١َٕٓ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه اٌقي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وٖ
 ِىزت فٓ 114524 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثله ؽَٓ اؽّل -  423

 اؽّل ثله ؽَٓ/ثٍّه اٌقبِوٜ اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، اٌغ١و فوثبد فٍٝ ٚرفو٠غ ّؾٓ ِمبٚالد
 فٓ 114512 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ٍٍّبْ في٠ياٌل٠ٓ ؽٕبْ -  424
 ٕجوٖ ِؾّل ١ٍل اؽّل - ٍِه - غوة:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ثمبٌخ
 ث١ـ فٓ 114540 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط عالي اٌل٠ٓ فالء عالي -  425

 ِزوٜ ا١ِٓ ٠ٍٛف هِٚبٔٝ/ثٍّه اٌو١ّلٜ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ
 ؽؾ١وح فٓ 113033 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ اؽّل ٕللٝ ِٕٝ -  426

 فٝ افززؼ ؽو٠ّٝ روىٜ ْٔبعٗ ِىٝ ِؾّٛك عّبي/ ثٍّه إٌّلهح وٛثوٜ ثغٛاه لجٍٝ إٌّلهح ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 أ١ٍٛط 111432 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2510/2/12 فٝ ٚاغٍك 2512/2/10
 ؽؾ١وح فٓ 113030 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٠ٍٛف ِؾّل ٌجٕٗ -  422

 ؽغبىٜ فبٌل صوٚد ٠ٍٛف - ٍِه - ٍولٕب ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 113023 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبىه ِواك ا١ٍ٠ب ِٕزٖو -  422

 فبىه ِواك ا١ٍ٠ب ِٕزٖو - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٓ 113025 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّؾَٓ ٕبكق ؽَٓ فٍٝ -  420

 فجلاٌّؾَٓ ٕبكق ؽَٓ/ ثٍّه اٌقٛاِو:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 فٓ 114554 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِٖغفٝ فجلا١ٌَّـ ى٠ٕت -  435

 فٍٝ ِٖغفٝ فجلاٌوؽ١ُ ؽَٕٝ ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 فٓ 114514 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل اثٛض١ف موو٠ب ِؾّل -  431

 صبثذ فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌىو٠ُ اثٛى٠ل/ ثٍّه اٌقٛاٌل:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وٖ
 ؽؾ١وٖ فٓ 114552 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٍٕٛٝ ٕبثو اؽّل فبٌل -  432

 ٍٍٕٛٝ ٕبثو اؽّل - ٍِه - ٠ُاٌقّب فوة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ؽؾ١وح فٓ 114532 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب ؽّلٜ -  433

 ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب/ثٍّه-اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽؾ١وح فٓ 114544 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ه١ّل وبًِ ٍبٌُ هائل -  434
 ه١ّل وبًِ فجلاٌىو٠ُ/  ٍِه ِغ١و فوة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

 ؽؾ١وٖ فٓ 113061 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو فجلاهلل فجلاٌقبي ٔبك٠ٗ -  435
 ٘بُّ ؽَٕٝ ٘بُّ - ٍِه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 وٛاف١و فٓ 113063 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌقال ؽَٓ ِؾّل اٍّبء -  436
 ١ٍٍّبْ فغباٌىو٠ُ اثٛاٌقجبً/ ثٍّه االثوا١ّ١٘خ اٌزوفخ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ

 ؽؾ١وح فٓ 113002 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ وزجٝ ٍّجٝ ؽّلٜ -  432
 اؽّل ١ٍل ٕالػ هعت - ٍِه - هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

 ِؾً فٓ 114555 ثولُ 25105312 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فضو ِٖغفٝ ١٘ضُ -  432
 اؽّل ؽَٓ فضو ِٖغفٝ - ٍِه - ثٛهٍق١ل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚفغٛه ِؾّٛي ١ٕٚبٔخ اوََٛاه ث١ـ

 فٓ 114512 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌجبلٝ هِضبْ اؽّل فجلاٌجبلٝ -  430
 فجلاٌجبلٝ هِضبْ اؽّل فجلاٌجبلٝ ٍِه - اثٛف١ًٍ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 فٓ 114511 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاهلل ٍَِبكاق ٍِٛٝ ٍَُّ -  445
 ٍِه فغ١ت هّب  ٍِه  ثٍٛط:  ثغٙخ ، اٌٝ ٔغبهح ٚهّخ
 فٓ 114511 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاهلل ٍَِبكاق ٍِٛٝ ٍَُّ -  441
 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ إٍّذ ْٔبط فٓ عبكاهلل ٍَِبكاق ٍِٛٝ - ٍِه - ثٍٛط ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٔغبهح ٚهّخ
 ا١ٍٛط 05034 هلُ رؾذ 2550/2/14 فٝ ٚاغٍك 2550/3/10
 فٓ 114525 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌالٖ ِؾّل ؽ١َٓ ٚؽ١ل -  442

 ِؾّل ؽ١َٓ اّوف - ٍِه - اٌقٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح
 114520 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي فجلاٌقبٌك فجلإٌبٕو ا٠ّبْ -  443
 اؽّل فٍٝ اؽّل - ٍِه - اٌٛاٍغٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ

 ؽؾ١وٖ فٓ 114515 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل -  444
 اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ - ٍِه - ِّٛب:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ
 ث١ـ فٓ 113023 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَزبْ ١٘ٚت هِيٜ ِب٠ىً -  445
 ٌّقٝ ٕٚفٝ ّٕٛئ١ً فٛٔٝ - ٍِه  اٌقوٚثخ ّبهؿ فو٠بي ّووخ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك
 ؽؾ١وح فٓ 114535 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فغبهلل ٌّقٝ فٛىٜ ِٕبي -  446

 اثٛاٌق١و ثْبٜ ٍِه وّبي فبعف/ثٍّه-َِوؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 ث١ـ فٓ 113012 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ ِؾّل ٍقل ِٖغفٝ -  442

 ؽَٓ ِؾّل ِؾّل ٕالػ - ٍِه - اٌؾٛارىخ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد
 فٓ 113022 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربٚضوًٚ ىفبهٜ فّٙٝ ِو٠ُ -  442

 ؽٕب مووٜ ؽٕب فيد ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 فٓ 113031 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ فجلاٌَالَ فجلاٌوؽ١ُ ٕبثو -  440

 ٍالِٗ فجلاٌَالَ فجلاٌوؽ١ُ - ٍِه - اٌؾٛارىٗ عي٠وح:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأٝ فٍف ث١ـ
 ث١ـ ِؾً فٓ 113045 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ ِؾّل ٚع١ٗ ِؾّل -  455
 ١ٍل فٍٝ ّٛلٝ اثوا١ُ٘/ ثٍّه ِٕٙٝ ِٖوف ّبهؿ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ ِٛاك
 ِىزت فٓ 113032 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثبّب اؽّل ؽَبَ -  451

 ؽ١َٓ اؽّل ؽَبَ/  ثٍّه اٌْول١خ اٌزٕبغٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد
 ِىزت فٓ 113062 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضواٜٚ عب٘و رٛف١ك اؽّل -  452

 فجلاٌق١ٍُ اؽّل ِؾّل - ٍِه- اٌغالء ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل رٛه٠لاد
 رقجئخ فٓ 152162 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ّ٘بَ عّبي -  453
 اٍّبف١ً فوغٍٝ وّبي ِؾّل - ٍهِ اثٛى٠ل ٕبٌؼ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ّبهؿ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك
 رقجئخ فٓ 152162 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ّ٘بَ عّبي -  454
 فٝ افززؼ غنائ١خ ِٛاك رقجئخ ْٔبط فجلاٌّٛعٛك ِوىٚق فبكي - ٍِه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك

 152162 هلُ 2514/12/12
 ؽؾ١وح فٓ 114532 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٔ فٛىٜ ِىوَ ّٕٛئ١ً -  455

 عوعٌ ٔٔ فٛىٜ ِىوَ/ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ
 114530 ثولُ 25105314 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٟ فجلاٌَالَ فجلاٌقؾ١ُ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  456
 ِوٍٟ فجلاٌَالَ فجلاٌقؾ١ُ فبكي/ثٍّه اٌغًّ ؽٙو ثبٔٛة:  ثغٙخ ،( ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك ث١ـ فٓ

 ث١ـ فٓ 114150 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لغ١ُ عبثو ِؾّل ِٖغفٝ -  452
 االؽّل فجلاٌوؽّٓ اؽّل ٍقبك ٍِه - اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِٖٕقٗ افْبة

 ث١ـ فٓ 114150 ثولُ 25105310 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لغ١ُ عبثو ِؾّل ِٖغفٝ -  452
 1003/2/22 فٝ افززؼ ٚعجٌ إٍّذ َِزٛكؿ ْٔبط عبثو ِؾّل ٍِه اٌز١ٍفي٠ْٛ ّبهؿ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٖٕقٗ افْبة

 ا١ٍٛط 50245 هلُ 1002/12/12 فٝ اغٍك
 ِىزت فٓ 114112 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل ٍؾو -  450
 3 هلُ ِؾً ِؾّل فجلإٌّقُ ِؾّل ع١ٙبْ - ٍِه ا١ًٌٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ثالُ ا١ٌبً رم١َُ 10 هلُ فمبه:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍبد رٛه٠ل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِىزت فٓ 114112 ثولُ 25105325 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل ٍؾو -  465
 عب٘يح ِٛث١ٍبد ْٔبط فٓ فجلاهلل ٔج١ً ِؾّٛك ٍِه ثالُ ا١ٌبً ا١ًٌٕ ّبهؿ 16 ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍبد رٛه٠ل

 ا١ٍٛط 22364 هلُ 2512/12/35 فٝ اغٍك 2553/2/16 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ
 فٓ 114136 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فجلاٌقي٠ي ٌغفٝ ِؾّل -  461

 اثوا١ُ٘ فجلاٌقي٠ي ٌغفٝ/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ِمبٚالد ِىزت فٓ 114 ثولُ 25105321 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل عبثو ِؾّل -  462

 ِؾّل اؽّل عّبي - ٍِه ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ فٍَغ١ٓ ّبهؿ 2:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي
 ِٛاك ث١ـ فٓ 114165 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ اّوف ا٠ّٓ -  463

 فجلاٌقبعٝ ِؾّل اؽّل/ثٍّه اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ
 ِىزت فٓ 114125 ثولُ 25105324 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِٖغفٝ -  464

 عبكاٌوة اؽّل عّبي/ثٍّه ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 فٓ 114215 ثولُ 25105326 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌقال فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ ِؾّل -  465
 اثٛاٌقال فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ - ٍِه - فجلاٌقي٠ي ثٓ فّو ّبهؿ - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت
 رغبهح فٓ 114245 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٍقل فٕزو اٍّبء -  466

 ف٠ٌٛ اؽّل ٕالػ ٍِه - اٌيا٠ٚٗ:  ثغٙخ ، اٌغنائ١خ ٚاٌّٛاك ثبٌغٍّٗ اٌؾو اٌلل١ك
 ِىزت فٓ 114254 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و١ِٕب ف١ٍجٌ اٍؾبق في٠ي -  462

 ا٠ٛة ٔغ١ت هفمٗ/ ثٍّه اٌّؾوق اٌل٠و هىلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرٛه٠ل وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ثٕبء ِٛاك ٚر٠ٛل ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد
 ؽؾ١وح فٓ 114265 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل فجلاهلل ١ٍل ٕجوٜ -  462

 فجلاٌوؽّٓ رّبَ ثؼ فزؾٝ- ٍِه ه١ِؼ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٓ 114262 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ فجلاٌغٛاك فجلا١ٌَّـ ؽبرُ -  460
 ِوٍٝ لٕبٜٚ ِؾّل - ٍِه - فٕبْ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ٍٍـ رٛى٠ـ ِىزت
 ؽؾ١وح فٓ 114225 ثولُ 25105322 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبكق ؽفٕٝ ثلهٜ ٕفبء -  425

 اؽّل ٘الي ٘بكٜ ٍِه - اٌقٛٔخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
 فٓ 114225 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ فجلاٌغٛاك فجلا١ٌَّـ اؽّل -  421
 فجلاٌؾبفؼ وّبي ٠بٍو - ٍِه - فٕبْ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛى٠ـ ِىزت
 ثمبٌٗ فٓ 114222 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ِؾّل ٔٛاي -  422

 ؽَٓ اؽّل ِؾّل ٚهصخ - هٍِ - ٍجـ ٔغـ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ
 فٓ 114222 ثولُ 25105331 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٖجٛه اثوا١ُ٘ اؽّل اٍالَ -  423
 ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ا٠ّٓ - ٍِه - اٌَالَ ِلهٍخ ّبهؿ ِٓ فبٕٝ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِٚٛر١ٍٛىالد رٛن رٛن غ١به لغـ رٛى٠ـ ِىزت
 ث١ـ فٓ 113252 ثولُ 25105353 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ هاضٝ فجلاٌمبكه ٍٍٜٛ -  424
 اثٛفّوٖ لٕبٜٚ ِؾّل ؽ١َٓ - ٍِه - ه٠فب:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك
 ؽؾ١وح فٓ 113262 ثولُ 25105354 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٠ٍٛف فٍٝ ِوىٚلٗ -  425
 ٠ٍٛف ِٙواْ ١ٍٍّبْ ٍِه - اٌقٛاٌل:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ
 ِىزت فٓ 113225 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبثو ٕبثو ؽَٕٝ فّوٚ -  426

 ٕبثو ٕبثو ِؾّل/ثٍّه اٌجٍل غوة اٌّواغٝ ّبهؿ 31:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 ث١ـ ِؾً فٓ 113224 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ فجلاهلل هعبح -  422
 ِؾّل فٍٝ فجلاهلل/ثٍّه-اٌؾٛارىخ:  ثغٙخ ، ؽ١ٛاْ فٍف
 ِالثٌ ث١ـ فٓ 113204 ثولُ 25105355 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب في٠ي ِىوَ هاِٟ -  422

 فجلاٌقبي ؽّلاهلل ث١ِٟٛ/  ثٍّه اٌقْو٠ٓ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يح
 فٓ 113014 ثولُ 25105356 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾفٛػ فجلاٌىو٠ُ ؽَٓ -  420

 ١ٍل رٛف١ك فجلاٌّقجٛك ٕبثو/  ثٍّه ى٠ل ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح
 ِىزت فٓ 113035 ثولُ 25105352 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اثٛى٠ل فضّبْ ثبٍُ -  425

 اثوا١ُ٘ اثٛى٠ل فضّبْ ٍِه - ٍبٌُ ا١ٌْـ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِقلاد ٚربع١و ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 رؾض١و فٓ 113053 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل رٛف١ك ؽ١َٓ رٛف١ك -  421
 اؽّل رٛف١ك ؽ١َٓ - ٍِه اٌضٛهح ّبهؿ فجلاٌالٖ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد ٚث١ـ
 فٓ 113062 ثولُ 25105315 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ٕالػ فٍٝ -  422

 فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ٕالػ ٍِه االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 فٓ 113066 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؾ١ٓ عٛكٖ جلاٌغٛاكف اؽّل -  423

 ٕبٌؾ١ٓ عٛاكٖ فجلاٌغٛاك ِّلٚػ - ٍِه - اٌغّٙخ فوة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح
 ِىزت فٓ 113060 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ ؽَٓ فٍف فضو -  424

 اؽّل ِووت اثٛ ِؾّل افزّبك - ٍِه - اٌّلهٍخ فيثخ - اٌؾٛارىٗ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد
 ِؾً فٓ 113022 ثولُ 25105311 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ فبعّٗ -  425

 ؽ١َٓ ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ/ ثٍّه اٌٛاٍغٝ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ ِٛاك ث١ـ
 ؽؾ١وح فٓ 114556 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوىٚق صبثذ ّٔو ٔغبٖ -  426

 ك١ٔبي ٌٛىا ؽبؽب اّوف ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِىزت فٓ 114542 ثولُ 25105313 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلإٌق١ُ ١ٍل ِؾّٛك -  422
 فجلاٌؾ١ّل فجلاٌجل٠ـ ِغلٞ عب٘و/  ثٍّه ٠ىٓ فلٌٟ ّبهؿ33:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد

   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد ل١ٛك  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 25105324 فٝ ،ل١لد 25555.555   ِبٌٙب ،هأً  آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚووبؤ٘ب ؽَٓ ١ٍل فٍف ٔغالء -  1

 ِؾّل فجلاٌوؽّٓ فبئْخ/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي فٓ ، 114122 ثولُ
   ِبٌٙب ،هأً(    ٚر٠ّٛٓ ٚرْؾ١ُ غ١ًَ)  ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾغٗ اكاهح  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٖغفٝ -  2

 ثٕٝ:  ثغٙخ ،(  ٚر٠ّٛٓ ٚرْؾ١ُ غ١ًَ)  ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾغٗ اكاهح فٓ ، 114220 ثولُ 25105322 فٝ ،ل١لد 45555.555
 اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - اٌمج١ٍٗ فلٜ ثٕٝ - فل٠بد

 25105352 فٝ ،ل١لد 11555.555   ِبٌٙب ،هأً   اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚووب٘ب ِؾّل ِؾّل فٕزو وَجبٔٗ -  3
 ٍقل - اٚالك ٚٔغ١جٗ ٚوٛصو ١ٍّٚو اؽّل - ٍِه اٌزٛؽ١ل فيثخ - اٌقزبِٕخ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي فٓ ، 113020 ثولُ

 ِؾّل ؽ١َٓ
 فٝ ،ل١لد 15555.555   ِبٌٙب ،هأً   اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚووب٘ب ِٖغفٝ وبًِ فجلاٌفزبػ ٕبثوٖ -  4

 ِٕٖٛه ٍبٌُ ِٖغفٝ اٌّوؽَٛ اٚالك - ٍِه - اٌقٛاِو فوة:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي فٓ ، 113025 ثولُ 25105311
 ثولُ 25105310 فٝ ،ل١لد 55555.555   ِبٌٙب ،هأً   فبِخ ١ٕل١ٌٗ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ؽَٓ ِؾّل ٘الٌٝ اؽّل -  5

 فْجٗ اٌزٙبِٝ ِؾّل ٍِه - اٌجو٠ل ِىزت اِبَ ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ:  ثغٙخ ، فبِخ ١ٕل١ٌٗ فٓ ، 114151
 فٝ ،ل١لد 51555.555   ِبٌٙب ،هأً  اٌّٛى ٌز٠َٛٗ ِقيْ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اٌوة عبك ف١َٝ ِؾّٛك ِؾّل -  6

 - ثٍّه - اٌجٍل ّوق اٌق١و٠ٗ اٌغّق١ٗ ّبهؿ - اثوا١ُ٘ اٚالك:  ثغٙخ ، اٌّٛى ٌز٠َٛٗ ِقيْ فٓ ، 113220 ثولُ 25105355
 ؽَٓ ّؾبرٗ فزؾٝ اثٛى٠ل

   ِبٌٙب ،هأً   ٚىٌظ هًِ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ عٕلٜ ه٠بٗ ِٛه٠ٌ ١ِٕب -  2
 ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚىٌظ هًِ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت فٓ ، 113251 ثولُ 25105353 فٝ ،ل١لد 55555.555

 فوط اٍؾك ِٕٝ - ٍِه ِب٘و اؽّل
 ثولُ 25105321 فٝ ،ل١لد 65555.555   ٙبِبٌ ،هأً   ِٛاّٝ ؽؾ١وح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِؾّٛك اثٛثىو ِؾّل -  2

 ى٠بْ ثى١و فجلاٌق١ٍُ ثى١و - ٍِه(  اٌمل٠ُ اٌّووي ّبهؿ)  ِب٘و اؽّل ّبهؿ اِزلاك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ ، 114133
 اٌَالالد الٔزبط ٚاٌغبًِٛ االثمبه أبس روث١ٗ ثٙلف ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ فجلاٌؾبفؼ ِؾّٛك عقفو ِؾّل -  0

 أبس روث١ٗ ثٙلف ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ فٓ ، 114132 ثولُ 25105321 فٝ ،ل١لد 65555.555   ِبٌٙب ،هأً   ٚث١قٙب ٚاالٌجبْ
 فٍٝ ؽَٓ فٍٝ فجلاٌالٖ ثٍّه لالِٔ:  ثغٙخ ، ٚث١قٙب ٚاالٌجبْ اٌَالالد الٔزبط ٚاٌغبًِٛ االثمبه

   ــــــــــــــــــــــ  
   أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْغت - اٌّؾٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105353 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22250:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَب١ٔٓ هّٛاْ ِؾّل فٛى٠ٗ   - 1

 ٌٍٛفبح اٌم١ل اٌغبء
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 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105354 ربه٠ـ ٚفٝ ،   155524:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ف١ًٍ ِؾّل اؽّل   - 14
 فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء رُ

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105354 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62226:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ىليٚق فجلاٌّالن فقوٜ عّبي   - 15
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 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105315 ربه٠ـ ٚفٝ ،   152504:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاٌؾب٘و عّبي ؽّبكح   - 43

 فٕٗ الٍزغٕبء إٌْبط رون  اٌَغً
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 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22245:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌقبي فواط فجلاٌقبي وب١ٍ١ِب   - 55

 2510 ٌَٕخ 2622 هلُ اٌزب١ّو عٍت ثّٛعت ٚمٌه فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62252:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٠ؾٝ فجلاٌؾ١ٍُ ثلٜٚ ِؾّل   - 56

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبف١ً اؽّل فجلاٌّبٌه فجلاٌجبلٝ فبكي   - 52

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01224:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل فٍٝ صبثذ ِؾّل   - 52

 ٌٍٛفبح اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105313 ربه٠ـ ٚفٝ ،   152226:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاهلل فوغٍٝ صبثذ ٘لٜ   - 50
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل
 رُ   25105313 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65606:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌّغٍت فجلاٌؾ١ٍُ فجلاٌقي٠ي ِؾّل   - 65

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105313 ربه٠ـ ٚفٝ ،   20212:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌقبي ِؾّل رٛف١ك عّبي   - 61

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105313 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153136:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلا١ٌْٙل اٍىٕله ّٛلٝ ّبك٠خ   - 62

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105313 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66335:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍَُِ اؽّل فجلاٌّؾَٓ ٖٔوٖ   - 63
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105313 ربه٠ـ ٚفٝ ،   156502:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾوَ اؽّل ِؾّل فبعف   - 64
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105314 ربه٠ـ ٚفٝ ،   02152:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌغٕٝ عالي فجلاٌغٕٝ ِغلٜ   - 65
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً

   25105314 ربه٠ـ ٚفٝ ،   154522:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاٌؾىُ ثلهك٠و ا١ٌْٙو ِؾّل ِٖغفٝ   - 66
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105314 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽبِل فواط ف١ًٖ ٔٛها   - 62
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105314 ربه٠ـ ٚفٝ ،   04256:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽّٛكح فجلاهلل ثْبٔلٜ ه٠ؾبْ   - 62

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105314 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25251:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ فٍٟ فجلاٌوؽّٓ فبعّٗ   - 60

 اٌزبعو ٌٛفبح اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105314 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41310:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍل ِؾّلفٍٝ ١ٍل ِؾّل   - 25

 ٌٍٛفبح اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153212:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ فجلاٌٛ٘بة ف١ًٍ ِؾّل   - 21

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115512:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖغفٝ ف١ٍفٗ ِؾّل ا١ٌٙضُ   - 22

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل بءاٌغ  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113253:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اؽّل ثلهٞ ٕفبء   - 23

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113514:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١َٝ فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك   - 24

 فٕٗ ٚاالٍزغبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   04652:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ؽّيٖ فزؾٝ فيد   - 25

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52063:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل فٛٗ اؽّل ِؾّل   - 26
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66122:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلإٌٛه َِٕٝ ٔبعٝ ِغلٜ   - 22
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153201:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ ِٖغفٝ اؽّل ِٖغفٝ   - 22
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22645:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فواط هاّل اٍّبف١ً ِؾّٛك   - 20
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّبوو ِؾّل هفقذ اِبٔٝ   - 25
 اٌزغبهح ٌزون ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42115:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽٕب ربٚضوًٚ ٠ٍٛف ٍقل   - 21
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113164:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١ّلٖ ؽ١َٕٓ ؽّلاْ ى٠ٕت   - 22
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113520:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فجلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ عٗ   - 23
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153245:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فوغٍٝ اؽّل ِؾّل اؽّل   - 24
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   03251:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌٌّٛٝ ؽبِل فجلٖ ِؾّل   - 25

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فّبه اؽّل فٍٝ ّبك٠ٗ   - 26

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22125:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ثله فبٌل   - 22

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   02304:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٕفٛد ؽّلٜ   - 22

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25552:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فَمالٔٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اّوف   - 20

 فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113103:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اؽّل عّبي ٘جٗ   - 05
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105310 ربه٠ـ ٚفٝ ،   150406:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَب١ٔٓ فجلاٌؾ١ّل فوط فبعّٗ   - 01

 اٌزغبهح ٌزون ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   24505:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍُ ِؾّل ِغٍٟ ٕٚف١ٗ   - 02

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   03643:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل ِؾّل فجلاٌمبكه   - 03

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113540:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٌٛلب ٕجؾٝ ا١ٍ٠ب اثبٔٛة   - 04

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112204:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٕٖٛه ؽ١َٓ ٔبٕو ١ٍٙو   - 05

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   03643:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل ِؾّل فجلاٌمبكه   - 06

 فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22152:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  افٕٛؿ ٚإف ١ٍّو رٙبٟٔ   - 02

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   02522:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ ٔؾ١و هٍّٝ ِؾّل   - 02

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65226:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ١َُٔ هفقذ   - 00

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   155121:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فضّبْ اؽّل ٕالػ ِؾّل   - 155

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   150503:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لّٖبْ فٍف ؽ١َٓ ِؾّل   - 151

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105325 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ربِو ِؾّل اؽّل ٌغفٝ   - 152
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   02165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ ؽَٓ فجلٖ ِؾّل   - 153
 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 رُ   25105321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   06220:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٔٛهاٌل٠ٓ فجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك عبهق   - 154
 اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 رُ   25105321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   06220:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٔٛهاٌل٠ٓ فجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك عبهق   - 155
 االفو ٚاٌوئ١َٟ اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01535:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٘و٠لٜ اٌٖغ١و ٘و٠لٜ ا٠ٙبة   - 156

 فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   05532:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ُفجلاٌوؽ١ ٠ؾٝ فبٌل   - 152

 ٌٍٛفبح اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عًٛ ّٛلٝ ْٔبد عٛى٠ف   - 152

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105324 ربه٠ـ ٚفٝ ،   155551:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌوؽّٓ فو٘ٛك ف١ٍفٗ ٔٛها   - 150
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 فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105324 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115215:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلإٌبٕو عّبي فّو   - 111
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 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء
 رُ   25105326 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22144:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌواىق فجلاٌواىق هِضبْ فزؾ١ٗ   - 126
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 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105331 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113512:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌقبي ِؾّل ١ٍل وّبي   - 155

 اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً
 رُ   25105331 ربه٠ـ ٚفٝ ،   150522:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاٌّقغٝ فجلإٌجٝ ِؾّٛك   - 151
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   اٌّبي هأً 

   ــــــــــــــــــــــ  
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،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105353 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22034 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ ِؾّٛك ؽ١َٓ -  2

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105353 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21452 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  0

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105353 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22553 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  15

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105353 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150562 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هّٛاْ ٠ٍٛف كه٠ِٚ فٍٝ -  11

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105353 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25253 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبىه لؤٗ أٛه ا١ًِ -  12

  ع١ٕٗ  5555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   واٌزأ١ّ
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105353 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25623 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّالن اثوا١ُ٘ ّٛلٟ ٔبَٟٔ -  13

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105354 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20064 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثقيق رمٝ اٍؾبق ؽّْذ -  14

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105354 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20064 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ -  15

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105354 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112624 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالِخ اؽّل ِوىٚق اوواِٝ -  16

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105354 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111560 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛى٠ل ىوٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ -  12
  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105354 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف٠ٛضٗ ا١ٌٔ اٌفٝ ا٠ّٓ -  12
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105354 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21016 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِولٔ ّج١ت ا١ِٓ ٔبٕو -  10
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105354 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112502 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ففال فجلاٌٍغ١ف فٍف ا٠ّٓ -  25
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155652 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  21
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115525 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ف١ٌّ فجلاٌواضٝ ث١بضخ -  22
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01512 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل صبثذ فٕزو اؽّل -  23
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153032 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل -  24
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150044 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌواضٟ اؽّل ِؾّل وو٠ُ -  25
  ع١ٕٗ  46555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156004 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا٠ٛة أٛه ى٘غو ِو٠ُ -  26
  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154553 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل اهلل هىق ِؾوًٚ فجلاهلل -  22
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍب٠ٚوً فّٙٝ اكٚه ه٠ّْٛ -  22
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٟ فجلاٌوؽّٓ فجلاٌفزبػ لِؾّ -  20
  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  06624 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّالن ثْوٜ ثورٝ ٍٛىاْ -  35

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155652 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  31

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105355 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150313 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٖٔواهلل ثل٠و ِوىٚق ٖٔواهلل -  32

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105356 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23252 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فٍٝ ِؾّٛك فٍٝ -  33

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 هأً رقل٠ً رُ  25105356 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالَ فجلاٌو١ّل فقوٜ ٕبثو ١ًٍٙ -  34

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105356 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155324 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ِؾّل فٍٝ -  35

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105356 ، ربه٠ـ ٟٚف  00254 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ ١ٍٕت فلٌٝ فيد -  36

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105356 ، ربه٠ـ ٚفٟ  03250 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّالن لبٕل ٔٛهاٌل٠ٓ ٔغالء -  32

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105356 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113236 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٍجٗ ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  32

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111325 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٕبثو -  30

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٕبٜٚ ٕل٠ك هعت ١ٌٚل -  45

  ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22250 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٟ هِضبْ فوغٍٟ اؽّل -  41

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02253 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ؽّلٜ فجلاٌوؽ١ُ -  42

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25625 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖغفٟ فضّبْ ١ٍل عٍقذ -  43

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156041 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عبثو ؽّلاْ عبثو ِٖغفٝ -  44
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152552 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ ١ٍل فوفٗ ٠بٍو -  45
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156032 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّيٖ ٕل٠ك ِغلٜ فّوٚ -  46
  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105352 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152533 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل فب٠ل ؽَٓ ِٖغفٝ -  42
  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23354 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثلٜٚ ؽَٓ فجلاٌقؾ١ُ ٠بٍو -  42
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156543 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبًٔٛ ٍلهٖ فجلاٌىو٠ُ هاضٝ -  40
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02216 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل فبِو -  55
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156245 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ فٍٝ اؽّل ؽ١َٕٗ -  51
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152603 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕٖٛه ١ٍؾٗ ّٛلٝ ِؾَٓ -  52
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155256 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل لغت ِؾّٛك -  53
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112452 ثولُ ٖل١ل ٍجك ،، فوك ربعو  ِجبهن اٍّبف١ً ٔبكٞ اٍّبف١ً -  54
  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف عٗ ٠ٍٛف اؽّل -  55
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153451 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل فجلهثٗ فبفو اؽّل -  56
  ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154560 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٗ ٕجؾٝ ؽو٠ف ٕ٘بء -  52
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  00516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّل فجلاٌقبٌك فٍُ -  52
  ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  00205 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ض١ف اؽّل ِٖغفٝ -  50
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23625 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ١ٍل اؽّل فٛاعف -  65
  ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05220 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽّٓ ؽفٕبٜٚ اؽّل هِضبْ -  61
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155465 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ٌغ١ف ا١ِو فالء -  62
  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22341 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍب٠ٚوً ؽج١ت فيِٝ ٚئبَ -  63
  ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02021 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّٛك صبثذ ؽَٓ -  64
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111265 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍلُ٘ ّف١ك اٌج١و ِبعل -  65
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155030 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌمبكه فجلاٌقي٠يفجلاٌؾى١ُ ثٙبء -  66
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20432 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ رمٝ فجلإٌّقُ وّبي -  62

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20432 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ رمٝ فجلإٌّقُ وّبي -  62

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22526 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك اؽّل صوٚد -  60

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ فجلاٌغٕٝ اؽّل عبهق -  25

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ل٠ًرق:   اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113605 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕٖٛه ِؾّل فجلاهلل فٍٝ -  21
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112253 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍل ؽّبكٖ -  22
  ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113042 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ ١ٍل ِقزبه اؽّل -  23
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113022 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽّٓ ِؾّل اثٛؽ١َجٗ ٍق١ل -  24
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152532 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٗ ا١ِو ْٔأد ١ٔف١ٓ -  25
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غجو٠بي غغبً ف١ُٙ ٕجوٞ -  26
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌٛلب ١ٍف ّٛلٝ ٚؽ١ل -  22
  ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112562 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍؾٗ ١َُٔ ٍق١ل و١وٌٌ -  22
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111530 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ فجلاٌّٛعٛك ِؾّل اؽّل -  20
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40165 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌَقلٜ اؽّل فغ١ٗ فبعّٗ -  25
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05550 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل ١ٍل فجلاٌقي٠ي اثوا١ُ٘ -  21
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26225 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٟ فجلاٌؾ١ّل كه٠ِٚ ِؾّل -  22
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05525 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ اؽّل ١ٍل ِؾّٛك -  23
  ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154320 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍىٕله ٠ٕٝ ه١ٌَِ ١ِٕب -  24
  ع١ٕٗ  62555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  04423 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوؽبد اؽّل ٕبثو فبعف -  25
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156253 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ -  26
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152423 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل هضب ١ًّع ١ِٕب -  22
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02025 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ عوعٌ ١ِقبئ١ً -  22
  ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠َٝ ّىواهلل ٚع١ٗ ٚائً -  20
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  00623 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبثل٠ٓ اؽّل فبثل٠ٓ اؽّل -  05
  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌؾَٓ ف١ٌّ فجلاٌواىق هِضبْ -  01
  ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٠ٍٛف فبعف ا٠ّٓ -  02

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115142 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالِٗ اؽّل فزؾٝ ِواك -  03

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153025 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ٍبِٝ -  04

  ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153566 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ىٔبرٝ فضّبْ ِقزبه ؽَٓ -  05

  ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155021 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ًٍٛ فقوٜ ها٠ك -  06

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  06624 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّالن ثْوٜ ثورٝ ٍٛىاْ -  02

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156552 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٝ وبًِ اثوا١ُ٘ اؽّل -  02
  ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٍفٗ اؽّل فجلاٌواىق اؽّل -  00
  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عجوٖ غبٌٝ ؽ١ٍُ عٛهط -  155

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155232 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبٌل فجلاٌقبي ١ٍل ِؾّل اٌل٠ٓ فالء -  151
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25652 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوعبي ؽ١َٓ ؽَبْ ٕ٘بء -  152

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112056 ثولُ ل١لٖ كٍج ،، فوك ربعو  ّ٘بَ فزؾٟ ّ٘بَ اثوا١ُ٘ -  153

  ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05652 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رٛف١ك فجلإٌجٝ ِؾّل فجلٖ -  154

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٗ ١ِٕو ؽّلٜ اؽّل -  155

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٘ل٠ٗ فجلاٌقبي ِؾّل هضب -  156

  ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت ٍّجٝ ِّلٚػ ث١ْٜٛ -  152

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01652 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖغفٝ فٍٝ ِؾّل ىوو٠ب -  152

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115323 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ فبٌل -  150

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24535 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌؾَٓ ٘ل٠ٗ اثٛاٌؾَٓ ٔبك٠ٗ -  115
  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو فٕٚ

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت ٍّجٝ ِّلٚػ ث١ْٜٛ -  111
  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كه٠ِٚ فجلاٌفض١ً ِؾّٛك ٔغالء -  112
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112646 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ ؽَٓ ١ٍل فالء -  113

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113455 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِٖغفٟ ِقزبه ِؾّٛك -  114

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152544 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّٛك ّؾبرٗ فالء -  115

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65424 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق ١ِقبئ١ً اهلل هىق ٔبعؼ -  116

  ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02542 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌَقٛك ؽَب١ٔٓ ِؾّل فجلاٌجبٍظ -  112
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112525 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽّٓ ٕبٌؼ فوثٝ عب٘و -  112

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21235 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ فجلا١ٌَّؼ ثق١ذ هألٖ -  110

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111025 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ اؽّل ىوٝ اؽّل -  125

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 هأً رقل٠ً رُ  25105321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112226 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فجلاٌؾ١ّل هِضبْ ِٖغفٝ -  121
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  06506 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فواط فجلاٌّٛعٛك فجلاٌفزبػ عبثو -  122

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21322 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌؾبفؼ اؽّل فٍٟ ٔغٛٞ -  123

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112202 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٕٓ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  124

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152142 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فضّبْ ِؾّل ِٖغفٝ ٘بٔٝ -  125
  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115235 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠َٝ ٔؾ١و ِوىق ك٠ف١ل -  126

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113022 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ؽَٓ كفبء -  122

  ع١ٕٗ  10555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113322 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖغفٝ اؽّل فجلاٌؾى١ُ اؽّل -  122

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113233 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٕغبٜٚ ١ٍل فجلاٌفزبػ فّوٚ -  120

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113326 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثْبٞ فجلا١ٌَل ِواك ٠قمٛة -  135

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152254 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ١ٍٍُ ىوٝ ١ٍٍُ -  131

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ك٠بة اؽّل فجلاٌوؤف ِيأٗ -  132

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِولٔ ؽج١ت فب٠ي ١ِٕب -  133

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113524 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، كفو ربعو  ٍقل ٔبّل ٚع١ٗ فّبك -  134

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151262 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٝ اؽّل ِوٍٝ اؽّل -  135

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153125 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل ِؾّٛك  فوغٍٝ ٍق١لح -  136

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153125 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل ِؾّٛك  فوغٍٝ ٍق١لح -  132

  ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153661 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فجلاٌفزبػ فجلاٌّقجٛك هّب -  132
  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111645 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّبكٖ ؽّبكٖ ِؾّل هاّل -  130

  ع١ٕٗ  10555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20251 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ في٠ي عٍقذ ٔج١ً -  145

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً ل٠ًرق رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20251 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ في٠ي عٍقذ ٔج١ً -  141

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112330 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ؽَب١ٔٓ لّؼ فٖبَ -  142

  ع١ٕٗ  655555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22232 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٗ ِوىٚق فىوٞ ٍـــذ -  143

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155225 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌقبي ِؾّل ٕبكق ِٖغفٝ -  144

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔٛه ِولٌ ١ْ١ًِ ِمجً -  145

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151026 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٛٗ َِقٛك ٚع١ٗ ّٕٛكٖ -  146

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٛٗ ١٘ٚت فٛٗ ٍف١ٓ -  142

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22055 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ اؽّل ٍقل ٠ؾ١ٝ -  142

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍىٕله ؽج١ت ١ِٕو ٚائً -  140

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113655 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلا١ٌَل فجبً هٍّٝ ٍبِٝ -  155

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  03613 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لبٍُ اؽّل لبٍُ اّوف -  151

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو



 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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155633 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ِٕبي -  152
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25452 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٗ ٔؾ١و ى٘غو ٚائً -  153
  ع١ٕٗ  61555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105322 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113020 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رٛف١ك فزؾٝ فيد ثٙبء -  154
  ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105322 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فٍٝ اؽّل اّوف -  155

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105322 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150505 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فضّبْ اؽّل ١ٍل ١ٍل عبثو -  156

  ع١ٕٗ  655555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105322 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150230 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّبف١ً ٕبكق فجلاٌزٛاة ٔبعؼ -  152

  ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ ًهأ ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105322 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25610 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾوًٚ ِؾّل ١ٍّو فج١و -  152

  ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105322 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112214 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثمغو ثٌٌٛ ىوب هافٛس -  150

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105322 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152066 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ فقوٜ ف١ل ألهٚ -  165

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل فٍٝ اثوا١ُ٘ اؽّل -  161

  ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26120 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً عوعٍٛٗ ٔغبػ ٔبعٟ -  162

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155636 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل رٛف١ك ِؾّل ِؾّل -  163

  ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114100 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ فزؾٝ ١ٍل -  164

  ع١ٕٗ  10555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25105331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  150222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍقلاهلل ؽج١ت ل١ٖو ؽج١ت -  165

  ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌقٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 21452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  1

  فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌؾف١ؼ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ - ٍِه اٌل٠ٓ ّٙبة ّبهؿ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌقبي ؽَبْ اهىاق -  2

  فٍٝ فجلاٌقبي ؽَبْ اهىاق - ٍِه - ثٛق ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ٕجٛه اثوا١ُ٘ -  3

 ؽبِل ِؾّل ٕجٛه/  ثٍّه اٌىجبُ فيثٗ ه٠فب ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ٍب٠ؼ فجلاٌمبكه فجلاٌْىٛه -  4

  ؽَٓ ؽّبك ِؾّٛك اٍبِٗ/ٍِه-ؽوٜ-اٌّْب٠قٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغ١ٗ فغب فزؾٝ ٍِٛٝ -  5

 اثوا١ُ٘ فٍٝ عالي ٚؽ١ل - ٍِه اٌزؾو٠و ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 02326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌمبٍُ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل -  6

 فٍٝ ِؾّل فجلاهلل ؽَٓ ٍِه 42 اٌمَُ ؽٛٗ - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 02326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌمبٍُ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل -  2

 هلُ 2512/3/20 فٝ افززؼ ؽجٛة ِلّخ ْٔبط فٍٝ ِؾّل فجلاهلل ؽّبكٖ ٍِه اٌق١ِّٛخ اٌزوفخ هافـ ثٕٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا١ٍٛط 02326

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ٠ـربه ٚفٟ 113250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ َِقٛك فٛو١ٗ ٕجوٜ -  2
 عوعٌ َِقٛك فٛو١ٗ/ثٍّه َِوؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 22553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  0
  ثووبد ٕبكق ِؾّل ١ٌٚل - ثٍّه -ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 22553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  15
 ٚرجو٠ل ٚرقي٠ٓ ؽفؼ ْٚٔبعٗ ثووبد ثووبد ١ِٕوٖ - ثٍّه ثغقٍٗ 2552 ٌَٕخ 2133 اٌّٛكؿ ثبٌم١ل اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

  ٚاٌلٚاعٓ ٚاالٍّبن ٚاٌٍؾَٛ ٚاٌفٛاوٗ اٌغنائ١خ اٌٍَـ أٛاؿ وبفٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 22553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  11
  ثووبد ثووبد ١ِٕوٖ - ٍِه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 22553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  12
 ِىزت ْٚٔبعٗ ثووبد ٕبكق ِؾّل ١ٌٚل ثٍّه)  ثغقٍٗ 2550 ٌَٕخ 5152 ثولُ اٌّٛكؿ ثبٌم١ل اٌٍّه ٕبؽت  ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ( اٌىّج١ٛرو فلا ف١ّب ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ فجلاٌغ١ًٍ فجلاٌٛاؽل ِؾّل -  13

  عٗ فجلاٌغ١ًٍ فجلاٌٛاؽل - ٍِه ا١ٌٖبك ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113240    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك فجلاٌقؾ١ُ ؽّلٜ ِؾّل -  14

 ِؾّل اؽّل فجلاٌؾ١ّل اؽّل - ٍِه - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 155205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل فجلاٌوؽّٓ اؽّل -  15

  فجلاٌقي٠ي ِؾّل ِٖغفٝ ثٍّه اٌج١َوٜ ١ٍل ِٖٕـ فٍف اٌَج١ً ؽٛٗ ّبهؿ 25 - ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فٍٝ فج١و -  16

  ٚافو٠ٓ اؽّل فٍٝ اؽّل - ثٍّه - اٌقغبة ثٓ فّو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 02326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌمبٍُ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل -  12

  ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ ْٔبط فٓ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل ؽَٓ ٍِه -42 اٌمَُ ؽٛٗ هافـ ثٕٝ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ هاضٝ فجلاٌمبكه ٍٍٜٛ -  12

  اثٛفّوٖ لٕبٜٚ ِؾّل ؽ١َٓ - ٍِه - ه٠فب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ١ٍل عٗ اؽّل -  10

  ١ٍٍّبْ ١ٍل عٗ فجلٖ/ثٍّه-لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل اؽّل ١ٍل ِٖغفٝ -  25

  ؽٕب فٍٗ ّٕٛئ١ً وّبي - ٍِه - ثٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغبهلل ِؾّل ِؾّل ِٖغفٟ -  21

 ِؾّل ِؾّل فجلاٌٛ٘بة اًِ/  ثٍّه ا١ٌّبح ِؾغخ ٍفف اٌقغ١فٟ ّبهؿ اٌّق١ٍّٓ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 22034    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ ِؾّٛك ؽ١َٓ -  22

  ؽ١َٓ ِؾّٛك ؽ١َٓ اثوا١ُ٘/ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105353 ربه٠ـ ٚفٟ 113252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ١ٍل ِؾّل ِٖغفٝ -  23

 ٕبٌؼ ِٖغفٝ ١ٍل ِؾّل/ثٍّه-هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٝ ِؾّل ثىو اًِ -  24

 ف١ًٍ عالي فب٠ل فٍٝ - ٍِه - اٌفبهٚل١خ اٌزوفٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 22652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ؽبِل رمٝ ِؾّل/ ك -  25

  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ 2552/4/35 فٝ 2322 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113260    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و فجلاٌؾ١ّل ؽّلٜ ِؾّل -  26

  فجلاٌقبي فجلهثٗ ِٖغفٝ ٍِه اٌَّبك ِٖٕـ ّبهؿ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛاهس ؽَٓ عّبي ِٖغفٝ -  22

 فجلاٌٛاهس ؽَٓ عّبي - ٍِه - اٌجٍل ثؾوٜ - ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 03534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ فٍٝ ِؾّل هِضبْ -  22

 (  ؽ١َٓ فجبً اٌقلٌٝ اؽّل)  ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 112332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  20

  ِؾّٛكفجلاٌؾبفؼ اؽّل - ثٍّه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً في٠ي عبك ١َُٔ -  35

  ثْبٜ ا١ٌفبى موٝ ِٕبي - ٍِه ِىبهَ فٍٝ ِٚؾّل و١ٍٛثبروا ّبهؿ ٔب١ٕخ 20 ،:   ٌـزأ١ّوا
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 155524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ًٍ ِؾّل اؽّل -  31

  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ ٚمٌه 2512 ٌَٕٗ 2224 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوعبْ ا٠ٛة ٠ٛٔبْ وجبهٖ -  32

  ٠قمٛة ِبٌه ٔٛاي - ٍِه  - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ٌّ اؽّل ِؾّٛك -  33

  اٌل٠ٓ ٖٔو فوغٍٝ ٔبٕو - ٍِه - االثوا١ّ١٘ٗ اٌزوفخ اٌٖفٖٛ اثواط 4 ثوط ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٍٛف فٍٝ ِوىٚلٗ -  34

  ٠ٍٛف ِٙواْ ١ٍٍّبْ ٍِه - اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك فجلاٌوٍٛي كاٚك -  35

  فٍٝ ِؾّٛك فجلاٌوٍٛي - ٍِه - غوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 152615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ْ٘بَ ؽَٓ ٠بٍو -  36

  ِؾّل ْ٘بَ ؽَٓ ٠بٍو - ثٍّه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ف١ل هث١ـ فّوٚ -  32

  1 ّمٗ 2 اٌلٚه ١ٍل ف١ل هث١ـ فّوٚ - ٍِه اٌّق١ٍٓ ِلفً اٌلائوٜ اٌغو٠ك ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
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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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ عّقٗ هارت ؽبِل -  32
  ِؾّل اؽّل فب٠يح - ٍِه - اٌزٍذ فيثخ اٌؾّبَ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٍق١ل اٌٖبٜٚ ِؾّل -  30
  فجلاٌقبي ِؾّل ف١واد- ٍِه - عبٔٛة ٔياٌٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 64256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ رّبَ فّٙٝ فجلاٌؾ١ّل -  45
 ؽ١َٕٓ رّبَ فّٙٝ فجلاٌؾ١ّل/   ثٍّه  ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه اؽّل ِٕٖٛه ِؾّل -  41
  اؽّل ِٕٖٛه ِؾّل ِؾّٛك/  ٍِه - ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 22553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  42
  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ ٚمٌه 2550 ٌَٕٗ 5152 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٕبٌؼ اثوا١ُ٘ ٔغٜٛ -  43
  ١ٍل ٕبٌؼ غو٠ت ٍبِٝ -ٍِه - اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 152230    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو فضّبْ عّقٗ فٛىٜ -  44
  ثىو فضّبْ عّقخ فٛىٜ - ثٍّه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فوغٍٝ ١ٍل فيٖ -  45
  ؽغبىٜ ٍالِٗ ِؾّل - ٍِه - إٌّفٍٛعٝ ٌغفٝ ِٖغفٝ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105354 ربه٠ـ ٚفٟ 113263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِقزّل ١ٍل فبكي -  46
 اؽّل ِؾّٛك ٘بُّ ِؾّٛك ٍِه - لولبهٓ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 25525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٜ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  42
 ٚاٌّفوّٚبد الّْٗ رٛه٠لاد ِىزت ْٔبط فٓ ِؾّل فجلاهلل فزؾٝ ٍِه اث١ًّٛ وَٛ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
  ِىزج١ٗ ٚاكٚاد ٚاغن٠ٗ رْغ١و ٚاكٚاد ِٕٚؾفبد ٔؾبفٗ اكٚاد ٚرٛه٠ل اٌيٜ ٚافّبي

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل وّبي ِؾّل اٍالَ -  42
  ؽَٓ ِؾّٛك فبٌل/ثٍّه كه٠ِٚ ؽَٓ ّبهؿ - ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِؾّٛك ِٖغفٝ اٍالَ -  40
  ٘بُّ ثىو ف١ل فبعف - ٍِه - اٌْو٠ف اٍّبف١ً ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113200    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو فجلاٌفض١ً ِؾّل ّو٠ف -  55
  عجو فجلاٌفض١ً ِؾّل ّو٠ف/ثٍّه ثجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ عٗ صبثذ ١ٍّؾٗ -  51
 فٍٟ عٗ ثىوٞ فٍٟ/  ٍِه ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ عٗ صبثذ ١ٍّؾٗ -  52
 فٝ ٚاغٍك 2555/2/6 افززؼ ثبٌمغبفٝ عب٘يح ِالثٌ ٌج١ـ اٍّبف١ً ف١ٍفخ/ ثٍّه اٌّلاهً ّبهؿ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
 21225 ثولُ ِٚم١ل 2556/5/11

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ عٗ صبثذ ١ٍّؾٗ -  53
 فٝ ٚاغٍك 2552/15/23 افززؼ ثبٌمغبفٝ ؽ١ٛاْ فٍف ٌج١ـ فٍٝ عٗ ثىوٜ فٍٝ/ ثٍّه ربٍب ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
 05542 ثولُ ِٚم١ل 2515/11/23

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فوغٍٟ ٍقل ؽَٓ -  54
 ِؾّل ١ٍل فوغٍٟ ٍقل/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبٌـ ِؾّل فٍٟ ١ٍل ى٘غو -  55
 اثٛاٌقال فٕزو هض١ٗ/  ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبهؿ  ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌق١ٍُ فٍٝ فجلاٌوؽّٓ -  56
  فٍف ِؾّٛك فٍف/ثٍّه إٌٖو ّبهؿ-١ٍٍُ ٍبؽً ثزٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍؾٗ غغبً هافذ ِبهٜ -  52
 اهلل فٍف ٍق١ل ١ِٕب - ٍِه فجلاٌقي٠ي ثٓ فّو ّبهؿ - فو٠بي ّووٗ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو ٕبثو ؽَٕٝ فّوٚ -  52
   ٕبثو ٕبثو ِؾّل/ثٍّه اٌجٍل غوة اٌّواغٝ ّبهؿ 31 ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 155652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  50
 ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت ثغقٍٗ 2516 ٌَٕخ 3235 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل فٝ إٌْبط ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ف١ًٖ فجلاٌقي٠ي -  65
  ٍٍّبْ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّٛك - ٍِه - ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ اؽّل ؽَٓ فزؾٝ -  61
  ؽّلاْ ِؾّل ؽبِل ٔبعؼ - ٍِه - اٌّلٚه ،:   أ١ّواٌـز
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ ثلٚٞ ١ٍلٖ -  62

 ِؾّٛك ٘بُّ ِؾّل/  ثٍّه اٌٙلا٠ب ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب فجلاٌّالن غغبً ٔبٕو -  63

  ؽٕب فجلاٌّالن غغبً - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113055    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٕبٌؼ ؽ١َٓ هِضبْ -  64
  ٔفبكٜ ٘بُّ ٘ٛاهٜ - ٍِه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّؼ عٕلٜ ثٌٌٛ ٍّبهٖ -  65
  عٕلٜ ثٌٌٛ ىا٘و/ثٍّه-اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله فّٙٝ ؽو٠ف ث١ْٜٛ -  66
  ِٖغفٝ ثغلاكٜ ٔبٕو - ٍِه رغبهٜ ٍىٕٝ 22 ثبٌمغقٗ 16 هلُ ِؾً صبٌش فبئٍٝ اٍىبْ االٚي اٌؾٝ اٌغل٠لح ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌجل٠ـ اؽّل اٌٙبَ -  62
  اثوا١ُ٘ فجلاٌؾى١ُ ١ٍٙو/ثٍّه اٌل٠ٓ فٍُ اؽّل ُ-ِجبهن ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ فجلاهلل هعبح -  62
  ِؾّل فٍٝ فجلاهلل/ثٍّه-اٌؾٛارىخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، يفجلاٌقب ِؾّٛك ِؾّٛك ؽَٕٝ -  60
  ِؾّٛك ِؾّٛك اوواَ/ثٍّه-ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾغٛة موٝ ّٛلٝ ِؾّل -  25
 رٛف١ك ٠ؾٝ ِؾّل/ثٍّه اٌيهافٗ ِلهٍخ غوة اٌَالَ ّبهؿ26_ ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 155652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  21
 ثبٌمغبفٝ ٚث٠ٛبد ؽل٠ل ث١ـ ثغقٍٗ 2510 ٌَٕخ 5255 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل فٝ إٌْبط ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 153052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل اؽّل ِؾّل -  22
  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ ٚمٌه 2512 ٌَٕٗ 6232 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 25525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٞ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  23
  ِؾّل فجلاهلل فزؾٝ - ٍِه - ١ًّ اثٛ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 25525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٞ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  24
 ا١ٍٛط 25525 هلُ 1000/2/20 فٝ افززؼ فوثٝ روىٜ ْٔبط ِؾّل فجلاهلل فزؾٝ - ٍِه اث١ًّٛ وَٛ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113206    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثَقوْٚ ٠قمٛة اٍؾك ١ِالك -  25
 اثَقوْٚ ٠قمٛة اٍؾك ١ِالك - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وا١ُ٘اث ؽَٓ اثٛاٌق١ْٛ ِؾّٛك -  26
  اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثٛاٌق١ْٛ - ٍِه - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ٠ٍٛفٟ هِضبْ -  22
 ؽَٓ ١ٍل ٠ٍٛفٟ هِضبْ/  ٍِه عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌمبكه في٠ي فجلاٌفزبػ -  22
  اثوا١ُ٘ فجلاٌمبكه في٠ي - ٍِه - وو٠ُ اثٛ فيثخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٖبكق اؽّل فجلاٌوؽّٓ اؽّل -  20
  فجلاٌٖبكق اؽّل فجلاٌوؽّٓ فالء/ثٍّه-فٛاعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113204    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب في٠ي ِىوَ هاِٟ -  25
 فجلاٌقبي ؽّلاهلل ث١ِٟٛ/  ثٍّه اٌقْو٠ٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط رٛف١ك ا١ٌْـ ٚائً -  21
  ٠ٍٛؾٗ فوط رٛف١ك ا١ٌْـ - ٍِه - اٌززب١ٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113056    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ اثٛا١ٌٙغبْ فٍٝ -  22
  اثٛا١ٌٙغبْ فٍٝ ِٖغفٝ - ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ ٠ٕٝ فٛىٜ ّٕٛكٖ -  23
 ثْبٜ ٠ٕٝ فٛىٜ - ٍِه - اٌزغبهح ِلهٍخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 03250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن لبٕل ٔٛهاٌل٠ٓ ٔغالء -  24
  اثٍٛزٗ ربِو ف١ٖؼ ِغ١ـ - ثٍّه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113016    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ اّوف ِؾّل -  25
 ؽَٓ فجلإٌبٕو ؽ١َٓ/  ثٍّه اٌمل٠ّٗ اٌّؾىّخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 155652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  26
 فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚللاٌغٝ ثبٌمغبفٝ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث١ـ ْٔبط فٓ فغ١ٗ ّبوو ٔٛاي ٍِه ِغل ثٕٝ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
  ٌٍْٕبط ٚرووٗ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113050    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ هاّل فٍٝ هّب -  22
  فجلاٌؾب٘و عّقٗ ّقجبْ - ٍِه - ثٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113055    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلٖ ِؾّل فجلٖ ٕ٘ل -  22
  فجلٖ ِؾّل فجلٖ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113013    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ّج١ت غٕلٚه ١ٍّو -  20
 كاٚك ّج١ت غٕلٚه ١ٍّو/  ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾفٛػ فجلاٌىو٠ُ ؽَٓ -  05
 ١ٍل رٛف١ك فجلاٌّقجٛك ٕبثو/  ثٍّه ى٠ل ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113054    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ١ٍل ؽَٕٝ -  01
  ِؾّل عٗ ١ٍل ِؾوٚٓ - ٍِه - اٌغٕبكٌخ ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٕبثو ِٖغفٝ -  02
  ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٕبثو هٍِ - فٍٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فَغٕلٜ ّٔو ؽٍّٝ ا٠فْٛ -  03
  اٍقل ١ٍلُ٘ ٔٛه هضب - ٍِه - فو٠بي ّووخ فٍٝ االِبَ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113015    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن فو٠ل فجلاٌزٛاة ١َُ٘ -  04
  ؽَٓ ؽّبك ه١ّلٜ - ٍِه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ِٓ اٌّق١ٍّٓ ٔبكٜ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ى٠ٕت -  05
  فوغٍٝ اؽّل ِٖغفٝ عّبي/ثٍّه-اٌّغ١قخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113015    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٟ ١ٍل ٕبثو ِؾّٛك -  06
 ثلٚٞ فوغٍٟ ١ٍل ٕبثو/  ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113053    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِقبى ثب٘ٝ اٍالَ -  02
  ِوٍٝ فجلاٌو١ّل ِوٍٝ ِٖغفٝ - ٍِه - ٍولٕب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105356 ربه٠ـ ٚفٟ 113012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾت ٕبكق ّٙلٞ ثبٍُ -  02
 ِؾت ٕبكق ّٙلٞ/  ثٍّه اٌزب١ِٕبد ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّقُ فإاك ١ٍل فٍٝ -  00
 فجلإٌّقُ فإاك ١ٍل ِؾّل - ٍِه - ٍواط اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 02422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ِوٚاْ -  155
 ْٔبط فٓ ؽَٓ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٍِه اٌغبٌت لٙٛح اِبَ اٌغل٠لٖ اٌّق١ٍّٓ ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ ثوط ثٕبؽ١خ وبئٓ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

  ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113043    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٛأٝ فجلاٌؾ١ّل ٕالػ ِؾّل -  151

  ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ٍقل فّبك/ثٍّه- االٍالَ وٛك٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113035    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اثٛى٠ل فضّبْ ثبٍُ -  152

  اثوا١ُ٘ اثٛى٠ل فضّبْ ٍِه - ٍبٌُ ا١ٌْـ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجبً ِؾّٛك ٘بعو -  153

 فٍٝ ؽ١َٓ فجبً ِوىٚق/ثٍّه - عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ٍقل ِٖغفٝ -  154

 ؽَٓ ِؾّل ِؾّل ٕالػ - ٍِه - اٌؾٛارىخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113044    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف عبك فقوٜ اؽّل -  155

  ىا٠ل ثىو ىا٠ل ِؾّل - ٍِه - اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113024    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فجلاٌٛاؽل ١ٍل ِؾّٛك -  156

  فجلاٌؾبفؼ فجلاٌٛاؽل ١ٍل ؽّلٜ - ٍِه - اثوا١ُ٘ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113032    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ افٕٛؿ ١٘ٚت هٚؽٝ -  152

  عوعٌ افٕٛؿ ١٘ٚت فبعف - ٍِه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113030    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٍٛف ِؾّل ٌجٕٗ -  152

  ؽغبىٜ فبٌل صوٚد ٠ٍٛف - ٍِه - ٍولٕب ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚضوًٚ ىفبهٜ فّٙٝ ِو٠ُ -  150

  ؽٕب مووٜ ؽٕب فيد ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113045    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ِؾّل ٚع١ٗ ِؾّل -  115

 ١ٍل فٍٝ ّٛلٝ اثوا١ُ٘/ ثٍّه ِٕٙٝ ِٖوف ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113031    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ فجلاٌَالَ فجلاٌوؽ١ُ ٕبثو -  111

  ٍالِٗ فجلاٌَالَ فجلاٌوؽ١ُ - ٍِه - اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍجٗ ثوفٝ ِمجٛي ِؾّٛك -  112

 اؽّل ٠ؾ١ٝ ِٖغفٝ/ثٍّه عالي فيد ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 02422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ِوٚاْ -  113

  ؽَٓ ِؾّل اؽّل ِؾّل - ٍِه - اٌغبٌت لٙٛح اِبَ اٌغل٠لٖ اٌّق١ٍّٓ ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113035    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّإِٓ فإاك عبثو ثَبَ -  114

 فجلاٌّإِٓ فإاك عبثو/ ثٍّه ضب٘و ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113023    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن ا٠ٛة عبثو ٘بٔٝ -  115

 فجلاٌّالن ا٠ٛة عبثو - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113032    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثبّب اؽّل ؽَبَ -  116
 ؽ١َٓ اؽّل ؽَبَ/  ثٍّه اٌْول١خ اٌزٕبغٗ ،:   ١ّواٌـزأ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113045    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك ٌج١ت ٠ٛٔبْ ِلؽذ -  112
 َِقٛك ٌج١ت ٠ٛٔبْ ِّلٚػ - ٍِه - فبهفخ ،:   اٌـزأ١ّو
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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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113026    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌبٕو ِؾّل ٠ٍٛف ى٠ٕت -  112
  فوط ؽ١َٓ ١ٍل ؽَٓ ٍِه - عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ّؾبرٗ فٍٗ هِٚبٔٝ -  110

 ث١ٕب١ِٓ ثٕب ِوفذ -ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113033    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ اؽّل ٕللٝ ِٕٝ -  125

 فٝ افززؼ ؽو٠ّٝ روىٜ ْٔبعٗ ِىٝ ِؾّٛك عّبي/ ثٍّه إٌّلهح وٛثوٜ ثغٛاه لجٍٝ إٌّلهح ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
 أ١ٍٛط 111432 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2510/2/12 فٝ ٚاغٍك 2512/2/10
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113033    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ اؽّل ٕللٝ ِٕٝ -  121

  ِٙواْ اؽّل ٕللٝ فوغٍٝ/ثٍّه-لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٕٝ فجلاٌٍغ١ف ففبف -  122

  12 هلُ ِؾً كه٠ِٚ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل - ٍِه - اٌّْزً اثواط ا١ٌٌٛل٠ٗ 2 ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113041    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فية اٍؾك كا١ٔبي ٠قمٛة -  123

 فية اٍؾك كا١ٔبي اٍؾك/ ثٍّه ِي٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113032    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل فبكي اؽّل -  124

  ؽَٓ وبًِ فو٠بي - ٍِه اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبهؿ اثٛعجً رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113046    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١لٍق ١ِقبئ١ً اثٛا١ّ١ٌٓ ّٕٛكٖ -  125

  ٍق١ل ١ِقبئ١ً اثٛا١ّ١ٌٓ ٍِه - اٌىجوٜ إٌّْبٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113010    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فغ١ٗ ١ٍل اٍّبء -  126

  فجلاٌقبي ِؾّل فجلاٌالٖ ؽف١ؾٗ - ٍِه- اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ١ِقبئ١ً ّؾبرٗ ِل٠ؾٗ -  122

  عجوائ١ً ِمبه ٍق١ل ١ٍّو - ٍِه - ٚاٌل٠و ١ِو عو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ١ِقبئ١ً ّؾبرٗ ِل٠ؾٗ -  122

 ثٕبء ِٛاك ث١ـ ْٔبط ِؾّٛك ِؾّٛك ٍٍٛٓ ٍِه 6 لغقخ 2 هلُ االٚي اٌقبئٍخ ث١ذ اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
  ا١ٍٛط 02352 هلُ 2516/15/12 فٝ اغٍك 2550/15/22 فٝ افززؼ
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 155225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل ٕبكق ِٖغفٝ -  120

  فجلاٌقبي ِؾّل ٕبكق ِٖغفٝ - ثٍّه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113036    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ عالي فجلاٌىو٠ُ ِؾّل -  135

 ِؾّل ف١ل ؽّلٜ ٚائً/ ثٍّه  اثٛثىواٌٖل٠ك ّبهؿ اثٛعجً رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجبً ِوىٚق اٍواء -  131

  فٍٝ ؽ١َٓ فجبً ِوىٚق ٍِه - عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113021    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ؽج١ت فٍٝ عٛى٠ف -  132

  فٍٗ ؽٕب ؽج١ت فٍٝ - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105352 ربه٠ـ ٚفٟ 113034    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌؾف١ؼ فّوٚ -  133

 اؽّل اؽّل فجلاٌؾف١ؼ/ ثٍّه اٌجٍل ثؾوٜ فٍٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113053    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل رٛف١ك ؽ١َٓ رٛف١ك -  134

  اؽّل رٛف١ك ؽ١َٓ - ٍِه اٌضٛهح ّبهؿ فجلاٌالٖ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فجلاهلل ِٖغفٝ ٔبك٠ٗ -  135

  لٕل٠ً عالي ١ٍل فجلاٌٛ٘بة - ٍِه - ٍٕل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113063    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال ؽَٓ ِؾّل اٍّبء -  136

 ١ٍٍّبْ فغباٌىو٠ُ اثٛاٌقجبً/ ثٍّه االثوا١ّ١٘خ اٌزوفخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113054    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ فٍٝ رّبَ ِٖغفٝ -  132

  ٘بُّ ِؾّل ِؾّل - ٍِه اٌؾك َِغل ّبهؿ 14 - اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ فٖبَ -  132

  ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ ١ٍل - ٍِه - اٌقٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ٠ـربه ٚفٟ 113061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو فجلاهلل فجلاٌقبي ٔبك٠ٗ -  130

 ٘بُّ ؽَٕٝ ٘بُّ - ٍِه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ١ٍل ِقزبه اؽّل -  145

  فجلاٌوؽ١ُ ؽَٓ ٍقبك - ٍِه - ّغت ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل اٍبِٗ -  141

  اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل اٍبِٗ - ٍِه - االثوا١ّ١٘ٗ اثواط ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 24526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ -  142

  اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ ِؾّٛك - ٍِه - اكه٠ٌ ثٕٝ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113050    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ فجلإٌبٕو عّبي عٗ -  143

  ؽ١َٓ فٍٝ ثلهٜ فالء - ٍِه - اٌٖفٖبفخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113065    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، و١وٌٌ ىوٝ فب٠ك ١ّو٠ٓ -  144
  فبِو ىٔبرٝ ِلؽذ ٍِه - ا١ًٌٕ عواك ّبهؿ  - اٌَٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ -  145
  ؽَٓ اٌجلٜٚ ِؾّل عٍقذ ٍِه - اٌقلٜٚ َِغل ّبهؿ - ث١ٙظ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 150156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌؾ١ّل فالءاٌل٠ٓ -  146

   فجلاٌؾ١ّل ِؾّل فبعّٗ - ٍِه - ِىبهَ فٍٝ ِؾّل ا١ٌْٙل ّبهؿ 06 - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي  ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 152562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك وبًِ صوٚد ١ِٕب -  142

 ١ِالك فٛٗ ٍٛىاْ ٍِه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 152562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك وبًِ صوٚد ١ِٕب -  142

 152562 هلُ 2512/2/10 فٝ افززؼ ث١غو٠ٗ اك٠ٚٗ ث١ـ ْٔبط ١ِالك فٛٗ ٍٛىاْ ٍِه ٕٕجٛ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو
 رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113056    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اٌجبهٚكٜ اٌل٠ٓ وّبي ْ٘بَ اؽّل -  140

  ؽَٓ اؽّل ؽَٓ - ٍِه - ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ ّبهؿ فو٠بي ّووخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ وبًِ ِىب٠ل ِؾّٛك -  155

  ِزٌٛٝ وبًِ ِىب٠ل - ٍِه - اكه٠ٌ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 24526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ -  151

  ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ ِؾّٛك - ٍِه - اكه٠ٌ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 24526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ -  152

 ا١ٍٛط 24526 هلُ 2551/3/12 فٝ افززؼ ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد ِؾً ْٔبط اٌغبٌت ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113040    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ك٠َٚٗ اثٛا١ّ١ٌٓ هضب -  153

  وبًِ ٔغ١ت ِوىق - ٍِه - اٌجؾو٠خ فلٜ ثٕٝ - فل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 22531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّقُ لٕبٜٚ فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  154

  فجلاٌوؽّٓ فجلإٌّقُ فجلاٌوؽّٓ ؽ١َٓ - ٍِه - ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 22531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّقُ لٕبٜٚ فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  155

 فٍف ث١ـ ِؾً ْٔبط فجلاٌوؽّٓ فجلاٌوؽّٓ ؽَٕٝ ٍِه اٌؾل٠ل اٌَىٗ ثؾوٜ ّبهؿ ّغت ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ا١ٍٛط 22531 هلُ ل١ل 2552/4/15 فٝ افززؼ ؽ١ٛأٝ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 22531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّقُ لٕبٜٚ فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  156
  ِٛاّٝ ؽؾ١وح ْٔبط فجلاٌوؽّٓ فجلإٌّقُ فجلاٌوؽّٓ ؽ١َٓ ٍِه ّغت ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 34222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رىال ٌَٚٓ ٍقل/   اٌلوزٛه -  152

  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ ٚمٌه 2550 ٌَٕخ 5226 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113055    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ فجلإٌّقُ اؽّل ٍقل٠ٗ -  152

 لّٛزٝ فجلاٌالٖ فجلاٌىو٠ُ ١ٍل - ٍِه - اٌقمت - ِؾّل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113055    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل فبعف اؽّل -  150

  ؽ١َٓ اؽّل فبعف - ٍِه - ٓؽ١َ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105315 ربه٠ـ ٚفٟ 113062    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ٕالػ فٍٝ -  165

  فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ٕالػ ٍِه االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فجلاٌّغٍت ٔف١َٗ -  161

 (  هّٛاْ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل اٌّوؽَٛ ٚهصخ)  ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت اٍُ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113023    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبىه ِواك ا١ٍ٠ب ِٕزٖو -  162

  فبىه ِواك ا١ٍ٠ب ِٕزٖو - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113024    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبضً فإاك فجلاٌقبي ١ٍل -  163

 فبضً فإاك فجلاٌقبي ؽ١َٓ - ٍِه - اٌغو٠ت ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 152162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّ٘بَ عّبي -  164

  اٍّبف١ً فوغٍٝ وّبي ِؾّل - ٍِه اثٛى٠ل ٕبٌؼ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 152162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّ٘بَ عّبي -  165

 2514/12/12 فٝ افززؼ غنائ١خ ِٛاك رقجئخ ْٔبط فجلاٌّٛعٛك ِوىٚق فبكي - ٍِه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 152162 هلُ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113062    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضواٜٚ عب٘و رٛف١ك اؽّل -  166
  فجلاٌق١ٍُ اؽّل ِؾّل - ٍِه- اٌغالء ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ فبعّٗ -  162

 ؽ١َٓ ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ/ ثٍّه اٌٛاٍغٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113024    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ َِٕٝ ٕجؾٝ ا٠ٛة -  162

  عوعٌ ١ِقبئ١ً ِٛه٠ٌ ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 06561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  160

 ّٚواء ث١ـ ْٔبط فٓ لغت اؽّل ِواك ِؾّل/ ثٍّه اٌْولٝ اٌجلهِب١ٔخ ّبهؿ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو
 2510 ٌَٕخ 2644 ثولُ اٚكؿ( رٛن رٛن) ِٛر١ٍٛىالد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ فٍٝ ِؾّل ِؾّل -  125
  ِٖغفٝ فٍٝ ِؾّل -ٍِه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113026    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍٝ ١ٍل فوغٍٝ -  121
  ؽ١َٓ فجلاٌّقغٝ فجلاٌؾبفؼ - ٍِه إٌٖو ّبهؿ 32 ا١ٌٍٖجٗ عَو ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113023    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَزبْ ١٘ٚت هِيٜ ِب٠ىً -  122
 ٌّقٝ ٕٚفٝ ّٕٛئ١ً فٛٔٝ - ٍِه  اٌقوٚثخ ّبهؿ فو٠بي ّووخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113062    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ فجلاهلل فجلاٌؾبفؼ -  123
  ِؾّل فجلاٌؾبفؼ ِؾّل ووَ - ٍِه - اٌغوث١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 06556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  124

 ِؾّل ِٖغفٝ ٕجوٖ/ ثٍّه كهٔىٗ ك٠و ثغقٍٗ 2510 ٌَٕخ 254 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل فٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّل اثٛؽ١َجٗ ٍق١ل -  125

 فجلاٌوؽّٓ ِؾّل اثٛؽ١َجٗ/ ثٍّه اٌغوث١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113066    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؾ١ٓ عٛكٖ فجلاٌغٛاك اؽّل -  126

  ٕبٌؾ١ٓ عٛاكٖ فجلاٌغٛاك ِّلٚػ - ٍِه - اٌغّٙخ فوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽَٓ كفبء -  122

  ِؾّٛك فجلا١ٌَّـ اؽّل - ٍِه ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ - اٌلٌغبٜٚ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽَٓ كفبء -  122

 153510 ل١ل هلُ 2510/1/25 فٝ اغٍك 2515/2/26 فٝ افززؼ عب٘يح ِالثٌ ْٔبط فبرْٛ ٔب٠ٍخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
  ا١ٍٛط
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فجلاٌٛ٘بة ِٖغفٝ فال -  120

 ؽَب١ٔٓ لغت لغت ثله/ ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 152162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّ٘بَ عّبي -  125

 رقجئخ ْٔبط فٓ اٍّبف١ً فوغٍٝ وّبي ٍِه - اثٛى٠ل ٕبٌؼ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ّبهؿ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ  ،:   اٌـزأ١ّو
  غنائ١خ ِٛاك
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113021    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽٕفٝ عبهق -  121

  ِؾّل ؽّبك ١ٍل اثٛاٌق١و - ٍِه - اٌَّزغلح إٌيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبضً فإاك فجلاٌقبي ؽ١َٓ -  122

 فإاك فجلاٌقبي ١ٍل - ٍِه اٌغو٠ت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113065    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّل ِإِٓ -  123

  ِؾّٛك ِٙواْ رّبَ اؽّل - ٍِه - اٌجٍل لجٍٝ - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 152523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  124

 ف١ًٍ وبًِ ِؾّل اؽّل - ٍِه - اكه٠ٌ ثٕٝ عو٠ك - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 06556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  125

 ِؾّل ِٖغفٝ ٕجوٖ - ٍِه كهٔىٗ ك٠و ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113064    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل فٍٝ فجلإٌبٕو -  126

  فٍٝ عّبي ِؾّل فٍٝ ٍِه - لجٍٝ - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113060    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ؽَٓ فٍف فضو -  122

  اؽّل ِووت اثٛ ِؾّل افزّبك - ٍِه - اٌّلهٍخ فيثخ - اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 113021    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ِؾّل ف١ْٛ ِؾّل -  122

  فجلاٌؾف١ؼ اٌَزبه فجل ؽٕبْ ٍِه - ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 06561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  120

 فٝ افززؼ رٛن رٛن ث١ـ ِؾً ْٔبط ِؾّٛك ِٚؾّل ِؾّٛك ْ٘بَ ٍِه اٌْبكه ثغٛاه ىغٍٛي ٍقل ّبؿ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 06561 ربثـ لُ رؾذ 2516/4/11
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ـربه٠ ٚفٟ 06561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  105

 رؾذ 2511/0/4 فٝ افززؼ رغبه٠خ ٚرٛو١الد ٚرٖل٠و اٍز١واك ْٔبط ِواك ِؾّل ٍِه اٌجلهِب١ٔخ ّبهؿ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا١ٍٛط 06561 هلُ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 06561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  101
 فٝ افززؼ  رٛن رٛن غ١به لغـ ِقيْ ْٔبط فجلاٌق١ٍُ ِؾّٛك ٍِه اٌجلهِب١ٔخ ّبهؿ اٌزؾ٠ٍٛخ ّبهؿ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا١ٍٛط   06561 ربثـ  هل2512/2/25ُ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 06561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  102

 فٝ افززؼ رٛن ٚرٛن ِٛر١ٍٛىالد ّواء ث١ـ ْٔبط لغت اؽّل ِواك ِؾّل ٍِه اٌْولٝ اٌجلهِب١ٔخ ّبهؿ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا١ٍٛط 06561 ربثـ هلُ 2513/1/22
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105311 ربه٠ـ ٚفٟ 06561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  103

 لغت اؽّل ِواك ِؾّل/ ثٍّه اٌْولٝ اٌجلهِب١ٔخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113002    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ف١ٍفٗ ِؾّل فٍٝ -  104
  ١ٍل ف١ٍفٗ ِؾّل في - ٍِه - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113003    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ اِبَ ٘بُّ ١ٍل -  105
  ِؾّل اؽّل فٛى٠ٗ - ٍِه - اٌّغ١قخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّؾَٓ ٕبكق ؽَٓ فٍٝ -  106
 فجلاٌّؾَٓ ٕبكق ؽَٓ/ ثٍّه اٌقٛاِو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 115222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌغٕٝ اؽّل عبهق -  102

 اثوا١ُ٘ فجلاٌغٕٝ اؽّل/ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت رقل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فضو ِٖغفٝ ١٘ضُ -  102

  اؽّل ؽَٓ فضو ِٖغفٝ - ٍِه - ثٛهٍق١ل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ى٠ل عّبي -  100

  ؽَٓ ١ٍل فّٙٝ ِؾّل - ٍِه - ١ٍٍُ ٍبؽً عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113006    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هاّل هِضبْ عّبي ا٠ّبْ -  255

 هاّل هِضبْ عّبي ٍِه - اثٕٛة ٍٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113000    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٍل فّبه كفبء -  251

 ِؾّل اؽّل كٍٛلٝ ِٖغفٝ ٍِه - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، في٠ي ٕبٌؼ و١ًّ هِٚبٔٝ -  252

 في٠ي ٕبٌؼ و١ًّ اثواَ/ ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 22245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فواط فجلاٌقبي وب١ٍ١ِب -  253

/ ثٍّه( 5) ث١زه اثٕٝ اٌزغبهٜ اٌَٛق اٌغل٠لح ا١ٍٛط ِل٠ٕخ ثٕبؽ١خ2512 ٌَٕخ 2340 ثولُ ِٛكؿ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ِبهوذ ٍٛثو/ْٔبط فٓ 14 هلُ ِؾً فواط فجلاٌقبي وب١ٍ١ِب
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113002    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اِجبهن فّٖذ ِؾّل -  254

  ثوفٝ ِؾّل فّبك ِؾّل - ٍِه - اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل هِضبْ ٍقبك -  255

  اؽّل ِٖغفٝ فوفٗ ٍِه - اٌغ١ِ ّبهؿ - اٌؾل٠ل اٌَىٗ ِؾغٗ اِبَ ١ٕلٔبٜٚ ِٛي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113020    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك فزؾٝ فيد ثٙبء -  256

 فواط ِؾّل ِؾّل ِؾّل/ ثٍّه ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ اٌّوويٜ اٌزؾىُ ّبهؿ 2 ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113020    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك فزؾٝ فيد ثٙبء -  252

 2554/15/25 افززؼ ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت الٍزغالي رٛف١ك فزؾٝ فيد/ ثٍّه اٌّغ١قخ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
 أ١ٍٛط 25620 ثولُ ِٚم١ل 2515/1/22 فٝ ٚاغٍك
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 25203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕــب ٔبهٚى ١ِٕوٖ -  252

 ؽٕب ٔبهٚى ١ِٕوح/ ثٍّه ة 5 هلُ ِؾً اٌَّزمجً اٍىبْ اٌغل٠لح ا١ٍٛط ِل٠ٕخ/رف١ٍٖٝ فٕٛاْ اضبفخ ،
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113004    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجلٖ ه١ّلٜ ِؾّٛك -  250

  ِؾّٛك فجلٖ ه١ّلٜ اؽّل ٍِه - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113022    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌَالَ اؽّل ؽّْذ ؽّبكٖ -  215

 فجلاٌَالَ ١ٔبػ فغ١ٗ/ ثٍّه َِبهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوعبي فغباهلل ِٖغفٝ ِؾّٛك -  211

 فجلاٌوعبي فغباهلل ِٖغفٝ/ ثٍّه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113005    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌقبي فجلاٌّغ١ل فٍٝ -  212

  ِؾّل فجلاٌقبي فجلاٌّغ١ل ؽَٓ - ٍِه - اٌقٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اْاٌقٕٛ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113005    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو اٍّبف١ً ف١ٌّ اٍّبف١ً -  213

 ف١ٌّ اٍّبف١ً اؽّل/ ثٍّه ِجبهن ِل٠ٕخ 20 فّبهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِٖغفٝ فجلا١ٌَّـ ى٠ٕت -  214

  فٍٝ ِٖغفٝ فجلاٌوؽ١ُ ؽَٕٝ ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلاٌغبثو ِؾّل ٔبكٜ -  215

  فجلاٌؾ١ّل فجلاٌغٛاك فزؾٝ - ٍِه - فياهٖ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113026    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ وبًِ ف١ل ِؾّل -  216

 ّؾبرٗ َِقٛك فوٚى َِبي/ ثٍّه َِبهح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 113002    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وزجٝ ٍّجٝ ؽّلٜ -  212

  اؽّل ١ٍل ٕالػ هعت - ٍِه - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اؽّل ١ٍل صوٚد -  212

  ١ٍل اؽّل ١ٍل - ٍِه - ثؾوٜ اٌّْب٠قخ - اٌّْب٠قخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ ِؾّل اؽّل عٗ -  210

  فجلاٌقبٌك ى٠لاْ ِؾّل اؽّل - ٍِه - غبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلإٌق١ُ ١ٍل ِؾّٛك -  225
 فجلاٌؾ١ّل فجلاٌجل٠ـ ِغلٞ عب٘و/  ثٍّه ٠ىٓ فلٌٟ ّبهؿ33 ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٘جٝ فٍزٌ فبكي عْٛ -  221
 ضجـ ٠ٍٛف ث١زو - ٍِه اٌَّبؽٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط اؽّل ِؾّل فوط -  222
  فجلاٌَالَ فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك ٍِه - عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖغفٝ ٕفٛد ِٖغفٝ -  223
 اٌلٚه - ِؾّل اٌغبف ِؾّل فجلاٌوؽّٓ - ٍِه ِؾّل اٌغبف ِؾّل اٌَّزْبه ِٕيي اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ 2 هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  االهضٝ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ِؾّل -  224

  ِؾّل ِؾّٛك فجلإٌّقُ - ٍِه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل في٠ي فلٌٝ اثبٔٛة -  225

  ِوىٚق صبثذ ١ٍُٚ - ٍِه - اثوا١ُ٘ ؽبفؼ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌجبلٝ هِضبْ اؽّل فجلاٌجبلٝ -  226

  فجلاٌجبلٝ هِضبْ اؽّل فجلاٌجبلٝ ٍِه - اثٛف١ًٍ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٕٛٝ ٕبثو اؽّل فبٌل -  222

  ٍٍٕٛٝ ٕبثو اؽّل - ٍِه - اٌقّب٠ُ فوة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ىوٝ فزؾٝ اؽّل -  222

  ٍوٚه ؽ١َٓ فٍٝ رّبَ - ٍِه اٌؾ١ّبد َِزْفٝ فٍف ؽَب١ٔٓ ِؾّل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 112226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل فٛٗ ١٘ٚت هىق -  220

 ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ ْٔبط فٓ ٚإف ِو٠ل ه١ٍّخ ٍِه - ث٠ٛظ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فجلاٌقبٌك فجلإٌبٕو ا٠ّبْ -  235

  اؽّل فٍٝ اؽّل - ٍِه - اٌٛاٍغٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل -  231

  اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ - ٍِه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل اثٛض١ف موو٠ب ِؾّل -  232

 صبثذ فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌىو٠ُ اثٛى٠ل/ ثٍّه اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق صبثذ ّٔو ٔغبٖ -  233

  ك١ٔبي ٌٛىا ؽبؽب اّوف ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ٕل٠ك فٍٝ ِؾّل -  234

  فجلاٌوؽّٓ ٕل٠ك فٍٝ - ٍِه ه١ِؼ فجلاٌقي٠ي ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ ِؾّل ؽ١َٓ ٚؽ١ل -  235

 ِؾّل ؽ١َٓ اّوف - ٍِه - اٌقٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ صبثذ ِؾّل اّوف -  236

  فجلاٌؾ١ّل فجلاٌواىق رؾ١ٗ - ٍِه - ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 156225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ رٛف١ك ٕبٌؼ -  232

  ِؾّل فٍٝ رٛف١ك ٕبٌؼ - ثٍّه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ٍَِبكاق ٍِٛٝ ٍَُّ -  232

 ٍِه فغ١ت هّب  ٍِه  ثٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ٍَِبكاق ٍِٛٝ ٍَُّ -  230

 2550/3/10 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ إٍّذ ْٔبط فٓ عبكاهلل ٍَِبكاق ٍِٛٝ - ٍِه - ثٍٛط ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  ا١ٍٛط 05034 هلُ رؾذ 2550/2/14 فٝ ٚاغٍك
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِوفٝ ِؾّل ٕ٘بء -  245

 ؽَٓ ِؾّل ِؾّل ا٠ٙبة/ثٍّه اٌئبل١و ؽٛٗ اثٕٛة ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل فإاك ٍقٛكٜ ٍق١ل -  241

 فجلاٌؾ١ّل فإاك ٍقٛكٜ/ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛلب اٌمّٔ ١ِقبئ١ً ٔق١ُ ِب٘و -  242

  عجو ِؾّل فبكي فبٌل - ٍِه - ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ثوط اٌغالء ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ فجلاٌوٍٛي فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  243

  ِؾّل اؽّل ِؾّل أٛه - ٍِه ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ فجلإٌبٕو عّبي ّبهؿ 26 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله ؽَٓ اؽّل -  244

 اؽّل ثله ؽَٓ/ثٍّه اٌقبِوٜ اٌغٕب٠ُ ،  : اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوً ث١ٕب١ِٓ ١َُٔ ٕجبػ -  245

 ٍب٠ٚوً ؽج١ت ٕبكق هف١ك ٍِه - َِوؿ ،:   اٌـزأ١ّو
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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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍٍّبْ في٠ياٌل٠ٓ ؽٕبْ -  246
 ٕجوٖ ِؾّل ١ٍل اؽّل - ٍِه - غوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ ِقزبه اؽّل فجلاٌوؽّٓ -  242

  ٌج١ت ّٛلٝ ٔبك٠ٗ - ٍِه - هّٛاْ ِؾّٛك ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 114535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ ِقزبه اؽّل فجلاٌوؽّٓ -  242

 فٝ ٚاغٍك 2512/15/0 فٝ افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ْٔبط فٓ ىوٝ ِقزبه اؽّل ٍِه اٌٛاٍغٝ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  ا١ٍٛط 150124 ل١ل هلُ 2512/15/22
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 112226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل فٛٗ ١٘ٚت هىق -  240

  ٚإف ِو٠ل ه١ٍّخ ٍِه - ث٠ٛظ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105313 ربه٠ـ ٚفٟ 112226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل فٛٗ ١٘ٚت هىق -  255

 فٝ افززؼ اٌٍٖجٗ اٌّٛاك ِقٍفبد ٚرٛى٠ـ ر٠َٛك ِىزت ْٔبط ٚإف ِو٠ل ه١ٍّٗ ٍِه - ث٠ٛظ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  ا١ٍٛط 112226 هلُ 2512/12/16
 ، اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍجٗ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ؽَٓ -  251

 عٍجٗ ٘و٠لٜ ِؾبٍٓ ثٍّه اال٠ّبْ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل رٛف١ك فضّبْ فٍٝ -  252

 افززؼ ١ٍبهاد ِقوٗ ْٔبط فٓ اؽّل ؽَٓ فجلاٌٖجٛه فبعف ٍِه ا١ًٌٕ عواك عَو ّبهؿ اٌمٖٛه اَ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 113222 ثولُ ِم١ل 2510/2/25 فٝ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل رٛف١ك فضّبْ فٍٝ -  253
  فجلاٌقي٠ي فجلاٌوؽ١ُ اٍبِٗ - ٍِه - اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو

 رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114530    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ فجلاٌَالَ فجلاٌقؾ١ُ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  254
 ِوٍٟ فجلاٌَالَ فجلاٌقؾ١ُ فبكي/ثٍّه اٌغًّ ؽٙو ثبٔٛة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 22652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغٍت اؽّل فجلإٌبٕو اؽّل -  255
  ثىو عٍت ٚفٍٝ ِؾّل - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَب١ٔٓ فٕزو ؽ١َٓ -  256

  ؽٍّٝ فجلاٌؾب٘و ؽٍّٝ/ثٍّه-لجٍٝ اٌّْب٠قٗ-اٌّْب٠قخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114543    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل فبٌل ِؾّل -  252

 ٍبٌُ لبٍُ اّوف/ثٍّه ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل هِضبْ ٍبِؼ -  252

 فوغٍٝ ِؾّٛك اؽّل اٚالك ٚ فوغٍٝ ِؾّل هِضبْ/ثٍّه اٌّق١ٍّٓ ٔبكٜ ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فية ٍّقبْ ِغلٜ ه٠ُ -  250

 فجلاهلل اثوا١ُ٘ ضبؽٝ/ثٍّه اٌغالء ّبهؿ ِٓ ِىخ ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغبهلل ٌّقٝ فٛىٜ ِٕبي -  265

  اثٛاٌق١و ثْبٜ ٍِه وّبي فبعف/ثٍّه-َِوؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌؾبفؼ فوغٍٝ -  261

 ِؾّل فوغٍٝ ١ٍل فبٌل/ثٍّه-لجٍٝ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ِٙواْ فج١ل فٍٝ -  262

 ثىو ِٙواْ فج١ل/  ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب ؽّلٜ -  263

 ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب/ثٍّه-اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ٠بٍو اِبي -  264

  ِؾّل ١ٍل ِؾّل ٍقل/ثٍّه-اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114540    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط عالي اٌل٠ٓ فالء عالي -  265

 ِزوٜ ا١ِٓ ٠ٍٛف هِٚبٔٝ/ثٍّه اٌو١ّلٜ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن ل١ٍٕٝ وبًِ هاضٝ -  266

 ٠قمٛة ف٠ٛضٗ وبٍِٗ/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه١ّل وبًِ ٍبٌُ هائل -  262

 ه١ّل وبًِ فجلاٌىو٠ُ/  ٍِه ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾب٘و فٍٟ ١ٍل فٍٟ -  262

 فجلاٌؾب٘و فٍٟ ١ٍل/  ثٍّه ثجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍٖٛ فجلاٌق١ٍُ ٔبكٜ ١ّّبء -  260

 ف١ٍٖٛ فجلاٌق١ٍُ ٔبكٜ/ثٍّه-ٍوؽبْ عوف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 154534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ِٕو ِؾّل ١ِٕو -  225

 ِؾفٛػ ِؾّل ِؾّل - ٍِه اٌّؾبفؾٗ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ فجلاٌىو٠ُ اؽّل ّبهؿ 2)  ثغقٍٗ  اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ( اٌل٠ٓ ى٠ٓ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغب ّٙلٜ ٠قمٛة ثٍٛز١ٕب -  221
 ٔقٍٗ فجلا١ٌْٙل ١ِالك ّٕٛئ١ً/ثٍّه ثٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 113602    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ ١ٖٔف فىوٜ فّبك -  222

 الّْخ ث١ـ ِؾً ْٔبط ١ٖٔف فىوٜ فٛٔٝ - ٍِه ثؾوٜ ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهؿ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل رٛف١ك فضّبْ فٍٝ -  223

 ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ ْٔبط فجلاٌقي٠ي فجلاٌوؽ١ُ اٍبِٗ ٍِه - اٌمٖٛه اَ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105314 ربه٠ـ ٚفٟ 114532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٔ فٛىٜ ِىوَ ّٕٛئ١ً -  224

 عوعٌ ٔٔ فٛىٜ ِىوَ/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 153025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ٍبِٝ -  225

  ِؾوًٚ فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ِٖغفٝ ثٍّه اٌَبؽً ّبهؿ ولٚأٝ ّووٗ/ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ف١واهلل ث١ِٛٝ ِٕٝ -  226

 ٌٍَّٛ فوط ثله/ثٍّه-اٌززب١ٌخ فوة ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل اؽّل اٌٙبكٜ ِؾّل -  222

 ؽ١َٕٓ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه اٌقي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ ؽ١َٕٓ فبٌل هعت -  222

 ٚافٛرٗ ؽ١َٕٓ فبٌل ا٠ّٓ/ثٍّه-ثٖوٖ ىهاثٝ-ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌقبي فجلاٌّغ١ل فبعّخ -  220

 فجلاٌٍغ١ف اؽّل ١ٍّو/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّل ِإِٓ -  225

 فٍٝ ِؾّل ٕجوٖ/ ثٍّه فْجٗ رٛف١ك ِؾّل ّبهؿ ٕجوٖ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِفزبػ ٍالِخ فجلاهلل -  221

 عّقٗ ١ٍٍُ وو٠ُ/ثٍّه-اٌززب١ٌخ فوة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهاٜٚ ّؾبرٗ ِؾّٛك -  222

 ثلهاٜٚ ّؾبرٗ ِؾّل/ ثٍّه- اٌّغ١قخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ِٓ اؽّل -  223

 ٍق١ل اؽّل فجلاٌواضٝ/ثٍّه االى٘و عبِقٗ ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل كافٍٝ فّو ٕجوٜ -  224

  فجٛكٖ اؽّل كافٍٝ فّو/ثٍّه-اٌْول١ٗ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ـربه٠ ٚفٟ 23621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك غبٌٝ هى٠ك عّبي -  225

 اثوا١ُ٘ ىووٜ ؽٍّٝ ّٕٛئ١ً ٚا١ٌَل اٍؾك فوط وّبي ثٍّه اٌو١ّلٜ ّبهؿ رٕؾ١ُ 2 ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 23621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك غبٌٟ هى٠ك عّبي -  226

 ْٚٔبعٗ اثوا١ُ٘ ىووٜ ؽٍّٝ ّٕٛئ١ً ٚا١ٌَل اٍؾك فوط وّبي ثٍّه اٌو١ّلٜ ّبهؿ رٕؾ١ُ 2 ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٚفالفٗ ؽجٛة ث١ـ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ؽغبىٜ ِؾّل ٚفبء -  222
 ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٔغ١ت ِؾّٛك/ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت هِضبْ ِؾفٛػ ِىبٜٚ -  222
 لغت هِضبْ ِؾفٛػ عّقٗ/ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب٠ـ ؽ١َٓ فٍٝ ؽَٓ -  220

 عب٠ـ ؽ١َٓ فٍٝ/ثٍّه-اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٘بُّ فجلإٌق١ُ اثٛى٠ل -  205

 فٍٝ اؽّل عبك فبٌل/ثٍّه ثٛهٍق١ل ّبهؿ اثٕٛة ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌىو٠ُ هؽّٗ -  201

 فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك ؽٕفٟ/  ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ ١ٍل ؽَٕٝ ّٙبة -  202

 ١ٍل ؽَٕٝ ّٙبة فجلاٌوؽّٓ/ ثٍّه-اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف٠ٌٛ ٘و٠لٜ ؽّلٜ -  203

  اؽّل ف٠ٌٛ ٘و٠لٜ ٚع١ٗ - ٍِه - اٌّغّو عي٠وح - اٌّغّو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ف١ٍفٗ ّٛلٝ فّوٚ -  204

  فجلاٌمبكه ِٖغفٝ ِؾوًٚ عّبي/ثٍّه-ّقواْ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّولبٜٚ اثوا١ُ٘ ِّلٚػ -  205

  اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ - ٍِه - اٌزغبهٜ اٌَٛق ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ فجلاٌوؽّٓ وّبي -  206

  فجلاٌؾبفؼ فوغٍٝ ٠ؾٝ - ٍِه - اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل ِغلٜ -  202

  ٠ٍٛف ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو - ٍِه - ا١ٌّضبق ّبهؿ 3 ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٝ اؽّل ١ٍل ٕالػ -  202
  ١ٍل ف١ًٍ ه١ّل ١ٍل - ٍِه - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 152222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي اؽّل فٛاى فبكي -  200
  فٍٝ اؽّل فّو ْٔأد - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اّوف -  355
 فٍٝ ٠ٍٛف عٗ فوفٗ ٍِه - اٌف١ّب ،:   اٌـزأ١ّو

 رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّـ فجلاٌّبٌه فجلاٌوؤف ؽبِل -  351
  فجلا١ٌَّـ فجلاٌّبٌه فجلاٌوؤف - ٍهِ - اٌْول١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌٛاؽل ؽَٓ فبٌل -  352
  اؽّل كه٠ِٚ هافذ/ثٍّه اٌّْزً ّبهؿ-ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عٗ صبثذ ِؾّل -  353
  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فجلاٌجبلٝ اؽّل - ٍِه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌفزبػ فجلاٌالٖ ؽَٓ ؽٕبْ -  354
  ِبىْ ثىو ربط ١ٍل - ٍِه - ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 25552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فَمالٔٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اّوف -  355

  فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌؾ١ّل - ٍِه اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ّبهؿ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٙلٜ اؽّل -  356

  ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٙلٜ ِؾّل ٍِه - َِوؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ ٔقّبد -  352

  ِؾّٛك فوغٍٝ اثوا١ُ٘ ْٔأد - ٍِه اٌغ١ِ ّبهؿ ،:   أ١ّواٌـز ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 25552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فَمالٔٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اّوف -  352

  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ا٠ّٓ ٍِه ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ- ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فزؾٝ ؽ١َٓ ِل٠ؾخ -  350

 لغت ِؾّل ا٠ٙبة/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ِٓ كًٚ رٛف١ك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ ّٕٛئ١ً ٌغفٝ ٠ٍٛف -  315

 ٍق١ل ٠ٌٌٛ فبكي - ٍِه اٌغ١ِ ّبهؿ اِزلاك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ؽ١َٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ -  311

 ِؾّٛك فوغً اثوا١ُ٘ ْٔبد - ٍِه - اٌغ١ِ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 150212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌواىق فجلاٌغ١ل ؽّبكٖ -  312

  ِٛاّٝ ؽؾ١وح ْٔبط فجبً فجلإٌّقُ اؽّل - ٍِه اٌَج١ً ّبهؿ اٌَىٗ غوة- ِٕمجبك افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌفض١ً فغب فبعف فّبك -  313

  ؽَٓ فٍٝ فجلاٌٛاؽل ٠ؾ١ٝ - ٍِه - ّم١و ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل فجلاٌوؽ١ُ -  314

 لّٛزٝ فجلاهلل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ٍِه - اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل ِٖغفٝ اؽّل -  315

  ِؾّل فٍٝ اؽّل ِٖغفٝ - ٍِه - َِوؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114560    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل فالء -  316

  ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌٍٛلب ،:   اٌـزأ١ّو
 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لّٖبْ فجلاٌؾى١ُ ِؾّٛك ِٖغفٝ -  312

  لّٖبْ فجلاٌؾى١ُ ِؾّٛك - ٍِه - اوزٛثو 6 ّبهؿ 22 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل اٍّبف١ً ا٠ّبْ -  312

  فوغٍٝ ٘بُّ ٠ٍٛف هفقذ - ٍِه - َِوؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌّغ١ل فجل ٔبعٝ ِؾّل -  310

  فجلاٌّغ١ل فبكي اٍّبف١ً - ٍِه - ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ه٠بْ فضّبْ -  325

  ِؾّٛك فوغٍٝ اثوا١ُ٘ ْٔبد - ٍِه اٌغ١ِ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍٖٛ فجلاٌق١ٍُ ٔبكٜ ١ّّبء -  321

  ف١ٍٖٛ فجلاٌق١ٍُ ٔبكٜ - ٍِه - فجلاٌالٖ ٔيٌخ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 111522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل فجلاٌواىق اؽّل -  322

  ف١ٍفٗ اؽّل فجلاٌواىق- ٍِه - ِغ١و فوة - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغب ؽٕب ١ٍٍّبْ عبثو -  323

 ؽٕب ٍّبْ ِو٠ٗ/ثٍّه -اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ًٍ صبثذ ِؾّل -  324

  ٍِٛٝ ِؾّل ف١ًٍ صبثذ - ٍِه - ١ٍٍُ ٍبؽً عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو
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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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 114521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ثْوٜ ربِو ٕجوٜ -  325
  اؽّل فٍٝ اؽّل ٍِه - اٌغٕب٠ٓ ث١ٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 150212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌواىق فجلاٌغ١ل ؽّبكٖ -  326
  فجبً فجلإٌّقُ اؽّل - ٍِه - اٌَج١ً ّبهؿ اٌَىٗ غوة ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 150212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌواىق فجلاٌغ١ل ؽّبكٖ -  322

 2512/12/10 فٝ افززؼ ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ْٔبعٗ اؽّل فجلاٌواىق فجلاٌغ١ل اّوف ٍِه ِٕمجبك ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  150212 ل١ل هلُ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛىٖ فجلٖ اه١ِب و١وٌٌ -  322
 ٠ٕٝ في٠ي ا٠ٛة - ٍِه - اٌغ١ِ ّبهؿ - اٌّؾغٗ ١ِلاْ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغٍت ؽَٓ ِؾّل ٕفبء -  320
 ٕل٠ك اٍقل ٘لٜ - ٍِه اٌفزؼ َِغل ثغٛاه اٌّالػ روفٗ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ا١ٌّٕبٜٚ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اْاٌقٕٛ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغٍت ؽَٓ ِؾّل ٕفبء -  335

 2512/3/11 فٝ افززؼ ثبٌغٍّخ ؽ١ٛأٝ فٍف ْٔبط فجلإٌجٝ ِؾفٛػ ؽَٓ - ٍِه ّغت ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  ا١ٍٛط 02222 هلُ 2512/12/6 هلُ اغٍك
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114506    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  331

  ِوٍٝ ؽ١َٓ ِؾّل فجلا١ٌّّٙٓ - ٍِه - اٌَٙو٠ظ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔفبكٜ ِؾّل فجلاٌق١ٍُ فٍٝ -  332

  اثوا١ُ٘ ِٖغفٝ ِؾّل ٍِه - اٌفبهٚل١ٗ اٌزوفخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ٘بُّ ّ٘بَ هِضبْ -  333

  ى٠ل اؽّل ؽو٠ف فٍف - ثٍّه - اٌٍّه ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 151122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ ١ِٕو ؽّلٜ اؽّل -  334

  اثٛى٠ل فضّبْ ؽّلٜ - ٍِه اٌَبكاد ؽٝ االٌفٝ ّبهؿ 6 ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل -  335

  فجلاٌغفبه فجلاٌق١ٍُ اٌغ١ًّ ٘بٔٝ - ٍِه عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل موٝ اؽّل ٍّبػ -  336

  اثٛى٠ل ىوٝ اؽّل - ٍِه - ١ٍٍُ ٍبؽً عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ٛاْاٌقٕ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ ِؾّل -  332

  اثوا١ُ٘ فجلاٌغٕٝ اثوا١ُ٘ - ٍِه - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌْبفٝ ِؾّل ١ٍل اّوف -  332

  فجلاٌْبفٝ ِؾّل ١ٍل - ٍِه- اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فيلٛي فجلاٌغ١ًٍ فجلاٌٛ٘بة ٍالِٗ -  330

  فيلٛي فجلاٌغ١ًٍ فجلاٌٛ٘بة - ٍِه - ِٖغفٝ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114500    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغب ؽٕب ١ٍٍّبْ ّبك٠ٗ -  345

  ثَغب ؽٕب ٍّبْ فج١ل - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 25552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فَمالٔٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اّوف -  341

  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ ٚمٌه 2516 ٌَٕخ 1463 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ فجلاٌىو٠ُ فم١ٍٝ ١ٍل -  342

  فجلاٌىو٠ُ فم١ٍٝ ِؾّل - ٍِه ٘الي ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغ١ُ عبثو ِؾّل ِٖغفٝ -  343

  االؽّل فجلاٌوؽّٓ اؽّل ٍقبك ٍِه - اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغ١ُ عبثو ِؾّل ِٖغفٝ -  344

 فٝ اغٍك 1003/2/22 فٝ افززؼ ٚعجٌ إٍّذ َِزٛكؿ ْٔبط عبثو ِؾّل ٍِه اٌز١ٍفي٠ْٛ ّبهؿ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا١ٍٛط 50245 هلُ 1002/12/12
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب فجلا١ٌْٙل عالي ؽٕب -  345

  فجلا١ٌْٙل عالي فوػ ّٛوذ - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٕل٠ك ١ٍل ِؾّل -  346

  ؽ١َٓ فجلٖ ِؾّل - ٍِه اكه٠ٌ ثٕٝ عو٠ك ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 114503    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌجٝ فجلاٌّٛعٛك أٛه ٕفبء -  342

  ِغٍٝ ١ٍل ِؾّل فالء - ٍِه - اٌوٜ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌي٘واء فبعّٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105310 ربه٠ـ ٚفٟ 03031    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغٛهًٚ ّؾبد ١ٍّو ا١ًِ -  342

 االهضٝ اٌلٚه اكاهٜ ّمٗ هّٛاْ ِؾّٛك ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌملً ّبهؿ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  ف١ل ِؾّل ١ٍل فٍف - ٍِه

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبٕو ؽَٓ ١ٍل ؽَبَ -  340
  فٍٝ فٍٝ ِؾّل فواط - ٍِه - ا١ٌٌٛل٠ٗ االى٘و عبِقخ ٍٛه ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
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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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ فٛىٜ ٔبكٜ ٍبِؼ -  355
 ّؾبرٗ فٛىٜ ٔبكٜ/ ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ْاٌقٕٛا رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فٍٝ ثغلاكٜ ١ٍل -  351
  ١ٍل فٍٝ ثغلاكٜ فٕزو - ٍِه - اٌَّبك ِٖٕـ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي فجلا١ٌّّٙٓ اؽّل عٗ -  352
 فجلاٌقي٠ي فجلا١ٌّّٙٓ اؽّل ٠ب١ٍٓ - ٍِه  - أغبّب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فّو اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  353

 فّو اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ - ٍِه اٌْول١ٗ اٌؾٛعب - اٌؾٛعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل اؽّل -  354

  ١ٍٍّبْ فٍٝ اؽّل إِٗ - ٍِه - ثجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍقل فجلاٌالٖ عبثو ٔغبٖ -  355

  فجلاٌٛاؽل فجلاٌؾب٘و ِؾوٚٓ فجلإٌجٝ - ٍِه اٌغٕبكٜ اهٗ ثغٛاه إٌّفٍٛعٝ ٌغفٝ ِٖغفٝ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك صبثذ ف١ٍفٗ ؽفؾٝ -  356

 كاٚك صبثذ  ف١ٍفٗ ؽفؾٝ - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّّٝ ١ٍٍُ عقفو صٕبء -  352

  ١ّّٝ ١ٍٍُ ؽَٓ عبٍو - ٍِه ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١ٍل اثٛاٌؾَٓ -  352

  ِؾّل اؽّل ١ٍل فّبك - ٍِه - اٌَالَ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ىوٝ ٕالػ ِؾّٛك -  350

  ِؾّٛك ِؾّٛك ِؾّل - ٍِه - هّٛاْ ِؾّٛك ّبهؿ 3 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل ٍؾو -  365

  3 هلُ ِؾً ِؾّل فجلإٌّقُ ِؾّل ع١ٙبْ - ٍِه ا١ًٌٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ثالُ ا١ٌبً رم١َُ 10 هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل ٍؾو -  361

 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ عب٘يح ِٛث١ٍبد ْٔبط فٓ فجلاهلل ٔج١ً ِؾّٛك ٍِه ثالُ ا١ٌبً ا١ًٌٕ ّبهؿ 16 ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
  ا١ٍٛط 22364 هلُ 2512/12/35 فٝ اغٍك 2553/2/16
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽٕب اٍوٜ ٘بٔٝ -  362

 فغ١ٗ عوعٌ ؽٕب اٍوٜ ٍِه  اٌقٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽٕب اٍوٜ ٘بٔٝ -  363

 فٝ ٚاغٍك 2515/3/22 فٝ افززؼ ؽ١ٛأٝ فٍف ث١ـ ْٔبعٗ عوعٌ ؽٕب اٍوٜ ثٍّه اٌقٛٔخ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
  أ١ٍٛط 03222 ثولُ ِم١ل ٚوبْ 2512/1/23
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل ؽَٓ عّبي هاِٝ -  364

 ِؾّٛك فجلإٌبٕو فجلإٌجٝ - ٍِه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه ف١ًٍ فب٠ك فبكي -  365

  ِمبه ف١ًٍ فب٠ك عبثو - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ و١وٌٌ فوط اٍؾك -  366

  غجو٠بي فغبهلل ٌّقٝ ا٠ّٓ - ٍِه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب١ِٓ اٍؾك ِغبٚؿ ٍب١ِٓ -  362

 اٍؾك ِغبٚؿ اِغل - ٍِه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي فجلاٌمبكه فجلاٌٌٛٝ فّوٚ -  362

  و١الٔٝ فيِٝ فبكي - ٍِه - اٌقّلٖ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل عّبي اؽّل -  360

 ٍِٛٝ ِؾّل عّبي/  ثٍّه اثوا١ُ٘ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٍِٛٝ اؽّل هعت -  325

  فجلاٌمٜٛ فجلاٌوؽ١ُ فبٌل - ٍِه - ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل ٌغفٝ اؽّل -  321

  اٌىِٛٝ هاضٝ ؽ١َٓ - ٍِه ثالُ ا١ٌبً رم١َُ 1 هلُ ّبهؿ 4 ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل ٌغفٝ اؽّل -  322

 فٍٝ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد فوٗ ْٔبط ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل  ٍِه فبرْٛ ٔب٠ٍخ ثلاهٜ ّبهؿ 4 ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا١ٍٛط 02452 ل١ل هلُ 2513/3/22 فٝ اغٍك  2550/3/3 فٝ افززؼ االٔزؤذ كْٚ اٍز١ْٓ اٌجالٜ اعٙيح
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غو٠ت فجلاٌوؽّٓ اؽّل ٚهكٖ -  323

  ِؾّٛك ِؾّل اؽّل ِؾّل ٍِه - ١ٍٍُ ٍبؽً عي٠وح ،:   ١ّواٌـزأ ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هٍزُ ؽَٓ ِؾّل -  324

  فٍٝ ؽَٓ هٍزُ ؽَٓ - ٍِه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 113305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ ٘بُّ فجلإٌجٝ -  325

 فٍٝ ٘بُّ فجلإٌجٝ/ ثٍّه اٌو٠بػ عَو ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 113305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ ٘بُّ فجلإٌجٝ -  326
 ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت الٍزغالي فجلاٌؾبفؼ فٍٝ ٘بُّ ٔبٕو/ ثٍّه فجبً ّبهؿ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ -1-ة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 أ١ٍٛط 113305 ثولُ ِٚم١ل 2510/1/22 افززؼ
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 113305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ ٘بُّ فجلإٌجٝ -  322

  ِٛاّٝ ؽؾ١وح ْٚٔبعٗ فٍٝ ٘بُّ فجلإٌجٝ/ ثٍّه اٌو٠بػ عَو ثؾوٜ إٌّلهح ثٕبؽ١خ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ِؾّل اؽّل -  322

 فٍٝ اؽّل ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه لوٖ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 03524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رقٍت ؽٕب فجلاٌّالن ِلؽذ -  320

  ك٠ّزوٜ ه١ٌَِ ٚاّوف ك٠ّزوٜ ه١ٌَِ أَٝ - ٍِه صبثذ ّبهؿ ٔب١ٕٗ ّٕٛكٖ ّبهؿ 1 فّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 03524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رقٍت ؽٕب فجلاٌّالن ِلؽذ -  325

 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ ْٔبعٗ اٌَّبه ا١ِٓ ِؾّل - ٍِه ا١ٌَٛفٝ ّووٗ ىاكٖ ّبهؿ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
  ا١ٍٛط 03524 ٚهلُ 2555/6/21
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 03524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رقٍت ؽٕب فجلاٌّالن ِلؽذ -  321

 ٚاّوف ك٠ّزوٜ ه١ٌَِ أَٝ - ٍِه صبثذ ّبهؿ ٔب١ٕٗ ّٕٛكٖ ّبهؿ 1 هلُ فّبهح ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
  ثبٌغٍّخ عب٘يح ِالثٌ رٛى٠ـ ِىزت ْٚٔبعٗ ك٠ّزوٜ ه١ٌَِ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌغٛاك رّبَ ٕالػ ٍؾو -  322
  ١ٍل فجلاٌغٛاك رّبَ ٕالػ - ٍِه - اٌقفبكهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌو١ّل ّبوو فٕزو ّبوو -  323

 فجلاٌو١ّل ّبوو فٕزو ّبوو/ ثٍّه ٍولٕب ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ٍَِٓ ٕجؾٝ اثواَ -  324

 فٍٝ ؽَٓ فٍٝ ع١ًّ/ ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّج١ت ؽ١ٍُ ٔق١ُ ِىوَ -  325

 ّج١ت ؽ١ٍُ ٔق١ُ ِىوَ/  ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل رٛف١ك عّبي -  326

 االٚلبف/ ثٍّه اٌمبضٝ َِغل ثغٛاه ِؾّٛك ِؾّل ّبهؿ ِٓ إٌَغك ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل رٛف١ك عّبي -  322

 2554/4/24 افززؼ ثبٌغٍّخ اٌغالي ٌزغبهح فغب اؽّل فبعّٗ/ ثٍّه ِىوَ فّو ّبهؿ 65 ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 أ١ٍٛط 20212 ثولُ ِٚم١ل 2510/3/13 فٝ ٚاغٍك
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّٛك -  322

 ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّٛك/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 62510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛٗ اٍّبف١ً ِٖغفٝ ِّلٚػ/ ك -  320

 ِؾّل هارت ٕالػ - ٍِه 146 هلُ ِٕيي اٌْوعٗ ّبهؿ االهثق١ٓ  - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ  ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  فجلاٌّبٌه

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب عبكا١ٌَل ؽج١ت ٕبثو -  305
  ؽٕب ا١ٌَل عبك ؽج١ت ٕبثو - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 01535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ اٌٖغ١و ٘و٠لٜ ا٠ٙبة -  301
 ٌزووٗ اٌغٝ ٚلل غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠ل ِىزت ْٔبط فٓ ٘و٠لٜ اٌٖغ١و ٘و٠لٜ - ٍِه اٌملا٠ظ فوة ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل رٛف١ك فٍٝ ِؾّٛك -  302

  اؽّل فٍٝ وٍضَٛ - ٍِه - اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل رٛف١ك فٍٝ ِؾّٛك -  303

 2514/15/10 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ عب٘يح ِالثٌ ث١ـ ْٔبعٗ اؽّل فٍٝ وٍضَٛ ٍِه اٌيا٠ٚخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
   ا١ٍٛط 151262 ل١ل هلُ 2515/12/1 فٝ ٚاغٍك
 رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٌغٛاكفجلا فجلاٌؾ١ّل هِضبْ -  304

 اٌؾٝ اٌقبعٍٗ اٌّوؽٍخ ِٕغمخ رغبهٜ 16 اٌمغقٗ اٌقٍٜٛ االٚي ثبٌلٚه 4 هلُ ِؾً اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
  فجلاٌؾبفؼ ِؾّل فبكي - ٍِه - االٚي
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو كاٚك اثوا١ُ٘ فٍٝ -  305

  فجلاٌوؽّٓ ؽ١َٓ ٍق١ل - ٍِه - اٌىالثبد فوة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 21322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ اؽّل فٍٟ ٔغٛٞ -  306

  عجوٖ ِؾّل فبكي - ٍِه - اٌٖبٌؾ١ٓ ه٠بٗ ثوط ّبهؿ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجبفٗ اِجبهن ٘بث١ً وَجبْ -  302

 عجبفٗ اِجبهن ٘بث١ً ّب١٘و/ ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ؽّبكٖ -  302

  عٕغبٜٚ فجلاٌٌّٛٝ ١ٍل ٕجبػ/  ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ث١ٕب١ِٓ هِيٜ فالء -  300
  اثٛا١ّ١ٌٓ هِيٜ صوٚد - ٍِه - غياٌٝ فضّبْ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل -  455
 فٍٝ فٍف اؽّل/ ثٍّه فجلإٌبٕو عّبي ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ فّو فٕزو اؽّل -  451
  اؽّل ِٕبؿ الؽُ أٖبف - ٍِه - ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ ِٓ - اٌوضبٚٔخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ١ٍٍّبْ فبهٚق ؽَٓ -  452
  ف١ٍفٗ ١ٍٍّبْ فبهٚق - ٍِه - اٌقزبِٕخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلْٚ اٌئبرٝ ٔبٕو ا١ٌَل -  453
 اٌلٚه اؽّل فجلاٌقي٠ي ِؾّل ِٖغفٝ - ٍِه ا١ٌَبهاد رأ١ِٕبد ّبهؿ فجلا١ٌَل َِغل ثغٛاه 12 هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  3 ّمٗ اٌضبٔٝ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ ٍق١ل ٚالء -  454

  فٍٝ فجلاهلل فجلاٌَزبه - ٍِه - غوة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عبثو ِؾّل -  455

  ِؾّل اؽّل عّبي - ٍِه ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ فٍَغ١ٓ ّبهؿ 2 ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍقل ِؾّل اّوف -  456

  اؽّل ِؾّل ٍقل ِؾّل - ٍِه - اٌّقٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌقي٠ي ٌغفٝ ِؾّل -  452

 اثوا١ُ٘ فجلاٌقي٠ي ٌغفٝ/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ف١ُٙ ٔبعٝ ِبىْ -  452

  ِوفٝ ِؾّل ١ٍل ِؾّل - ٍِه - ِؾّل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عبثو ِؾّل -  450

  ِؾّل اؽّل عّبي - ٍِه ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ - فٍَغ١ٓ ّبهؿ 2 ،:   اٌـزأ١ّو
 رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ١ٍل فجلاٌق١ٍُ ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل -  415

  ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ١ٍل فجلاٌق١ٍُ - ٍِه - اٌَالَ فيثخ اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105321 ربه٠ـ ٚفٟ 114155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ فٍٝ في ١ٌٚل -  411

  كه٠ِٚ فٍٝ في فالَ - ٍِه - اٌغوث١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105324 ربه٠ـ ٚفٟ 114121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٍٗ فوط ثغوً فوط هٔب -  412

 فوط ٍّقبْ ع١ٍّٗ/ ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105324 ربه٠ـ ٚفٟ 114124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط فٍٟ فوغٍٟ اؽّل -  413

 فوط فٍٟ فوغٍٟ/  ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٟ عو٠ك ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105324 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٌُٚ ِىبهَ اثوا١ُ٘ -  414

 اثوا١ُ٘ ١ٌُٚ ِىبهَ/ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105324 ربه٠ـ ٚفٟ 114165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ؽٍٜٛ ؽَٓ -  415

 ١ٍٍّبْ اؽّل ؽٍٜٛ/ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي فغٖٛ -  452
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 فٍٝ فجلاٌوؽّٓ ٚ٘بٔٝ فٍٝ فجلاٌوؽّٓ ف١ل/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
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 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 111630    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  456
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 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 111630    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  452

 افززؼ ِٛاّٟ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل ثٍّه فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 111630ثولُ ِٚم١ل 2512/2/0فٝ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾوًٚ ؽ١َٓ ؽَٕٝ رٙبٔٝ -  452
 رٛٔٝ ًِؾوٚ ؽ١َٓ ؽَٕٝ/ ثٍّه ٍواٖٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو فجلااٌجل٠ـ هث١ـ ٔبٕو -  450

 ثىو فجلاٌجل٠ـ هث١ـ/ثٍّه- اٌَالَ ؽٝ-ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 25020    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبٌٟ فّٟٙ ١ٍٍّبْ ٔبكه -  465

 فٍٝ فجلاٌوؽّٓ ٚ٘بٔٝ فٍٝ فجلاٌوؽّٓ ف١ل/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ثٕبؽ١خ 2510 ٌَٕخ 3152 ثولُ اٚكؿ فوؿ افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو
 ١ٕل١ٌخ ْٔبط فٓ ٚمٌه
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ لغت ِٖغفٝ ٚؽ١ل -  461

 ؽ١َٓ فم١ٍٝ ؽَٓ/ ثٍّه ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اؽّل اؽّل -  462

 اؽّل ِؾّٛك ٕالػ/ ثٍّه اٌْول١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل فٍٟ اٌؾ١َٓ -  463

 ِؾّٛك ِؾّل فٍٟ ِؾّٛك/  ثٍّه كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ وبًِ وّبي ثالي -  464

 فضّبْ ف١ًٍ فضّبْ/ثٍّه ّم١و ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فجلاٌقبعٝ ٠بٍو فّو -  465

 اثوا١ُ٘ اؽّل ّٛلٝ إِٗ/ثٍّه غبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114100    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ فزؾٝ ١ٍل -  466

 فجلاٌؾبفؼ ٕالػ اٍبِٗ ِؾّل/ثٍّه ثجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕبٜٚ ؽ١َٓ اٍّبء -  462

 ِؾّل ؽفٕبٜٚ ؽ١َٓ اٍّبء/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ عبك ىوٝ ا٠ّبْ -  462

 ١ٍل ِؾّل ؽبِل اؽّل/ ثٍّه ىغٍٛي ٍقل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فضّبْ ف١ًٍ فضّبْ -  460

 وبًِ وّبي ثالي/ثٍّه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 114252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل غبُٔ هاضٟ ِؾّل -  425

 ٠ٍٛف ٕجوٖ رٛف١ك/  ثٍّه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105325 ربه٠ـ ٚفٟ 152466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ فجلاٌغٕٝ ِؾّل -  421

 ِؾّل اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ ٔبكٜ/ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلاٌؾ١ّل فزؾٝ ِؾّل -  422

 فجلاٌؾ١ّل فزؾٝ اؽّل/ثٍّه ّم١و ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛ٘بة ١ٍل فجلاٌٛ٘بة فجلاٌىو٠ُ -  423

  فجلاهلل فجلاٌٛ٘بة ١ٍل فجلاٌٛ٘بة - ٍِه - اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 26545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاهلل ِؾّل اؽّل -  424

 فل٠ٍٗ- فٛاعف ٍقبك- ٕف١ٗ- فجلاهلل-اؽّل - فجلاٌوؽ١ُ- ِؾّل ٕف١ٗ ٍِه  اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌق١بط رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 فٍٝ فجلاهلل ؽَٓ ٚهصخ ٔغبػ - ١ٍٕٗ ى٠ٕت -

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 26545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، فٍٝ فجلاهلل ِؾّل اؽّل -  425
 فٝ افززؼ ثبٌمغبفٝ الّْخ ث١ـ ْٔبط فٓ اٌغبٌت - ٍِه االٍالِٝ ف١ًٖ ثٕه رم١َُ ٚاالًِ إٌٛه ّبهؿ - ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا١ٍٛط 26545 هلُ 2552/5/22
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 66253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل فجلاٌوؽّٓ فّبك ِؾّل -  426

 ف١ل فّوٚ/ ثٍّه اٌمغٓ ِٖٕـ فٍف ف١لاٌجبّب ِؾّل فيثخ - اٌّؾغٗ ك٠وٚط اٌو٠بػ ّبهؿ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 اؽّل
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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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثىو ّؾبرٗ ؽَٓ -  422
 ّؾبرٗ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ/  ثٍّه اٌؾّواء عالي فيد ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ؽَبْ ِؾّل ١ٍّو -  422
  ؽّلْٚ ؽ١َٓ ٠بٍو - ٍِه لجٍٝ اٌّْب٠قخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ ِٖغفٝ -  420
  فجلاٌقبي كه٠ِٚ ٘بُّ ِٖغفٝ - ٍِه - ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ ؽَٓ ِؾّٛك -  425

  اؽّل ١ٍل ؽبِل ؽَٓ ٍِه ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّٛك فواط ِؾّٛك -  421

 فواط ِؾّٛك فواط/ثٍّه اٌّغ١قخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل ّؾبرٗ ٠َو٠ٗ -  422

  فجلاٌؾ١ّل ِؾّل فضّبْ ٍِه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ ِؾّل -  423

  اثٛاٌقال فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ - ٍِه - فجلاٌقي٠ي ثٓ فّو ّبهؿ - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمالٚٞ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ٠َوٞ -  424

 ١ٍل ٠َوٞ ٘بٟٔ/  ثٍّه عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ثله ِؾّٛك فجلاٌوؽّٓ -  425

  صبثذ ثله ِّلٚػ - ٍِه ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبهؿ ِٓ اٌْو٠ف اٌل٠ٓ ى٠ٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هٍالْ هفمٝ فٌٛٝ -  426

  ؽَٓ فجلاٌٛاؽل ها٠مٗ - ٍِه - إٌّٖٛهح وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل -  422

  اؽّل ّقجبْ فٕزو - ٍِه - اٌمٕغوٖ ّٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فوغٍٝ ٠ٍٛفٝ اؽّل -  422

  اؽّل ١ٍل ؽبِل ؽَٓ - ٍِه - ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو
 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ فيٚى -  420

  اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ فيٚى ِؾّل - ٍِه - اٌزغبهح ِلهٍٗ ،:   ١واٌـزأّ ٕٚف، 
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 66253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل فجلاٌوؽّٓ فّبك ِؾّل -  405

 ف١ل ِؾّل فيثخ اٌّؾغخ ك٠وٚط اٌو٠بػ ّبهؿ ثغقٍٗ 2510 ٌَٕخ 201 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل فٝ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 اؽّل ف١ل فّوٚ/  ثٍّه اٌجبّب
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 22262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك ِؾّل فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك -  401

  ١ٍل ؽ١َٓ فالء ٍِه - ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 22262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك ِؾّل فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك -  402

 فٝ افززؼ ه٠بض١ٗ االٌقبة ٕبٌٗ ْٔبعٗ ف١ًٍ اؽّل هث١ـ ٍِه اٌّؾىّٗ اِبَ ثٛهٍق١ل ّبهؿ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 22262 هلُ 2555/0/25
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١ت اؽّل صوٚد اٍّبء -  403

 اؽّل فجلاٌٍغ١ف ثووبد/  ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 03613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اؽّل لبٍُ اّوف -  404

  لبٍُ اؽّل لبٍُ - ٍِه - اٌٛاٍغٝ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 26545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ فجلاهلل ِؾّل اؽّل -  405

- فجلاهلل-اؽّل - فجلاٌوؽ١ُ- ِؾّل ٕف١ٗ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌق١بط رم١َُ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٔبعٗ فٓ فٍٝ فجلاهلل ؽَٓ ٚهصخ ٔغبػ - ١ٍٕٗ ى٠ٕت - فل٠ٍٗ- فٛاعف ٍقبك- ٕف١ٗ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 24221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقٛاٗ عٗ ٘بُّ ِؾّل -  406

/  ثٍّه 2 هلُ ّبهؿ 2 هلُ فمبه االى٘و ّبهؿ اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ ا١ٍٛط صبْ ٗثغقٍ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ِؾّل اٌغبف ِؾّل فجلاٌوؽّٓ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔق١ٍٗ ِمبه هىق فوط -  402
  ١٘ٚت ٠ٍٛف ِٕبي -ٍِه - ٚاثٛها١ٌّبٖ لجٍٝ - ّقواْ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 24221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقٛاٗ عٗ ٘بُّ ِؾّل -  402
  ِؾّل اٌغبف ِؾّل فجلاٌوؽّٓ - ٍِه 2 هلُ ّبهؿ 2 هلُ فمبه - االى٘و ّبهؿ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل ِٕٝ -  400
 ؽَب١ٔٓ ١ٍل ِؾّل/ثٍّه-ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 22262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك ِؾّل فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك -  555
  ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١ـ ْٔبط فٓ ِو ثٕٝ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هعت ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  551

 هعت فٍٝ ِؾّل - ٍِه - ٍّمبِٝ فيثخ ،:   اٌـزأ١ّو
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،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ّقجبْ -  552
  ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِؾّل عّبي - ٍِه - اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 114214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّقي ع١ًّ اؽّل -  553

  اهضٝ كٚه - ١ٍٍّبْ ِقزبه فٍٝ اؽّل - ٍِه - ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب اٍؾك فّٙٝ ٘بٔٝ -  554

  ؽٕب اٍؾك فّٙٝ ٘بٔٝ - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114245    ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍقل فٕزو اٍّبء -  555

 ف٠ٌٛ اؽّل ٕالػ ٍِه - اٌيا٠ٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّملَ ف١ًٍ فجلاٌقي٠ي وّبي اؽّل -  556

  ف١ًٍ فجلاٌقي٠ي وّبي - ٍِه - اٌّملَ فيثخ - لجٍٝ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل ِؾَٓ -  552

  ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل عّبي - ٍِه - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو
 رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌقبي ِٖغفٝ اٌي٘واء فبعّٗ -  552
  فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ١ٍل - ٍِه - فجلاٌوؽّٓ ث١ذ عي٠وٖ - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114236    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ّٛلٝ ِّلٚػ -  550

  اؽّل  ّٛلٝ اٌل٠ٓ فالء - ٍِه - اٌجؾو٠ٗ فلٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلٖ هاّل اثٛاٌَقٛك ثبٍُ -  515

  فٍٝ فجلاٌمبكه ى٠ٓ - ٍِه - االٍّبف١ٍٗ ّبهؿ اثٛعجً رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ فجلاٌغٕٝ فجلاٌج١ٖو ى٠ٕت -  511

 اؽّل فجلاٌجبٍظ صبثذ/ثٍّه لجٍٝ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾى١ُ ّؾبرٗ فٍٟ اؽّل -  512

 اؽّل فجلاٌٖجٛه ؽٕفٟ/  ثٍّه ى٠ل ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فجلاٌوؤف ِؾّل -  513

  اؽّل ِؾّل فجلاٌوؤف - ٍِه - اٌغوث١ٗ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍٛٓ ِؾّل عٍٛٓ فجلإٌجٟ -  514

 ؽَبْ اثٛى٠ل ٕ٘بء/  ثٍّه ثٛهٍق١ل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ فجلاٌٛاؽل ِؾّل فٛٔٝ -  515

  ؽَٓ ِؾّل فبُٕ - ٍِه - ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ فجلاهلل فّو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍلً ف١ًٍ ٔبْ ألهٚ -  516

  ٚإف ىووٜ ٠ٌٛي أزَبي - ٍِه - ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 115520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ؽَبَ -  512

 فّو ِؾّل - ٍِه اٌّؾبفؾخ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ كٍٛلٝ عالي ّبهؿ 25 - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  ِؾّٛك
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فضّبْ اثٛفغٖٛ فضّبْ -  512

  ؽ١َٓ فضّبْ  اثٛفغٖٛ فضّبْ - ٍِه -اٌّغّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو ِؾّل ثىوٜ هٚاْ -  510

 ِبىْ قفجلاٌواى ؽَٓ - ٍِه - ّغت ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌؾك اؽّل فجلإٌق١ُ ك٠ٕب -  525

  ٘بُّ عب٘و ِؾّل ا٠ٙبة - ٍِه - ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌبٕو اؽّل اٌل٠ٓ ٖٔو فجلإٌبٕو -  521

 فجلإٌبٕو اؽّل اٌل٠ٓ ٖٔو/  ثٍّه ؽ١له لٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، في٠ي ا١ِٓ ٍِٛٝ ١ِالك -  522

 في٠ي ا١ِٓ ٍِٛٝ ١ِالك - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو فجلاٌفزبػ اؽّل اثوا١ُ٘ -  523

 عجو فجلاٌفزبػ اؽّل/ثٍّه-االٍالَ وٛك٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٜ ١ٍل ِؾّل وّبي -  524

  فٍٝ ٍِٛٝ فٕب٠بد - ٍِه - اٌٛاٍغٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبْ ٍلهان ٕبٌؼ اِبي -  525

  ع١ل ١ٖٔف ٔبٕو - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114230    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌجبهٜ ٔزقٝ ِؾّل -  526

 اؽّل فجلاٌجبهٜ ٔزقٝ/ثٍّه لجٍٝ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّٛك فّو ِؾّل -  522

 ؽَب١ٔٓ ٍقل ؽَب١ٔٓ ِؾّل - ٍِه - ووَ ِغقُ ثغٛاه اٌّالػ روفٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ِؾّٛك ِغٍٝ ٔقّٗ -  522

  ثلٜٚ ِؾّٛك ثىوٜ ِؾّٛك - ٍِه - ّغت ،:   اٌـزأ١ّو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و١ِٕب ف١ٍجٌ اٍؾبق في٠ي -  520
 ا٠ٛة ٔغ١ت هفمٗ/ ثٍّه اٌّؾوق اٌل٠و هىلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ عب٘و ٕجٛه اٌمبضٟ -  535

 فضّبْ فٍٟ عب٘و ٕجٛه/  ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ -  531

 ؽٕب كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114240    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِوٍٟ فإاك فبٌل -  532

 فجلاٌؾ١ّل ؽ١َٓ ؽبِل/ثٍّه اٌَالَ ؽٝ ِٕفٍٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ اؽّل فجلاٌالٖ فٍف -  533

  ىوٝ اؽّل فجلاٌالٖ ى٠ٕت ٍِه - لوٖ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك فبِو اؽّل -  534

  فجلاٌؾبفؼ ؽ١َٓ وّبي - ٍِه اٌٙالٌٝ ّبهؿ ِٓ اٌٙالٌٝ اؽّل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 06556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فضّبْ ٕبثو فوط -  535

  ١ٍبهارٗ فٍٝ ٔمً فلِبد ِىزت ثغقٍٗ 2510/1/21 فٝ 225 ثولُ اٌّٛكؿ ثبٌم١ل إٌْبط ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فجلاٌغٛاك فجلا١ٌَّـ ؽبرُ -  536

  ِوٍٝ لٕبٜٚ ِؾّل - ٍِه - فٕبْ ٔيٌخ ،:   ١ّواٌـزأ ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ؽفٕٝ ثلهٜ ٕفبء -  532

  اؽّل ٘الي ٘بكٜ ٍِه - اٌقٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌؾك ١ٍل فجلاٌؾ١ّل ٕالػ -  532

  عبكاٌؾك ١ٍل فجلاٌؾ١ّل ١ٍل - ٍِه- عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي عّبي ٚؽ١ل -  530

  ك٠بة اؽّل فجلاٌقبي عّبي - ٍِه - اٌغو٠ت ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىليٚق فجلاٌّالن فقوٜ فيد -  545

  ِٚغلٜ ٚفي٠ي ٚعّبي ِىوَ ُٚ٘ فجلاٌّالن فقوٜ - اٚالك - ثٍّه - ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ - اٌٍّه ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 02555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثغوً ٍالِٗ َِقل ٍالِٗ -  541

 36 ٚاٌفموٖ 10 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ىهاف١خ ؽبٕالد ٚرٖل٠و اٍز١واك ْٔبط فٓ اٌج١ضبء اٌقيثخ ّبهؿ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
 6 اٌّغّٛفٗ ِٓ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 152422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ١ٍٍّبْ هِيٜ ١ِالك -  542
  اٌقلاً ؽبهح ا١ٌّْٕٗ ّبهؿ - ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي  ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ِؾّل ف١ًٍ -  543
  ا١ِٓ ٠ٍٛف هِٚبٔٝ - ٍِه - ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌو١ّلٜ ّبهؿ 2 هلُ بهٖفّ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اثٛعجً فٍٝ ؽَبَ -  544
  ٍِٛٝ فٍٝ اثٛعجً فٍٝ - ٍِه - إٌٖو ِلهٍخ ثغٛاه ا١ًٌٕ ّبهؿ - اٌٛاٍغٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 152250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلٖ ا١ٌَل ِؾّل ٔق١ّٗ -  545
 ِىزت ْٚٔبعٗ اٌلٍزٛه٠ٗ اٌّؾىّٗ فٍف اٌّغجقٗ - إٌّٛهح اٌّل٠ٕٗ ّبهؿ 0 اٌَالَ كاه ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
  اٌقمبهٜ ٚاٌز٠َٛك فمبهٜ ٚاٍزضّبه رغبه٠ٗ رٛو١الد

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلاهلل ١ٍل ٕجوٜ -  546
  فجلاٌوؽّٓ رّبَ ثؼ فزؾٝ- ٍِه ه١ِؼ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ اؽّل ِؾّل ؽبىَ -  542
  ا١ِٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ ف١ٍفٗ فجلاٌّمٖٛك ؽو٠ف -  542
  ١ٍل ِقزبه ّؾبرٗ ٕف١خ - ٍِه - لجٍٝ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ٍِه ِف١ل ّٕٛكٖ -  540

  فجلاٌؾبفؼ فوغٍٝ هِضبْ ؽ١َٓ - ٍِه هِضبْ ؽَٕٝ ّبهؿ 15 - اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 155222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّل فٍٝ -  555

  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌؾ١ّل ِؾّل فبهً -  551

  فٍٝ ِؾّٛك ٍقٛكٜ - ٍِه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فف١فٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  552

  رّبَ اؽّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ 1 ّبهؿ 4 ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114260    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هارت ِؾّل ّٛلٝ فجلإٌبٕو -  553

 ِؾّٛك ِوٍٝ ١٘بَ - ٍِه - اٌّغّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 152066    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فقوٜ ف١ل ألهٚ -  554

 َِزٍيِبد رٛه٠ل ِىزت ْٔبط فٓ ّٕٛكٖ ِّزبى عٛهط - ٍِه فٍٛثخ فٍٝ اؽّل ّبهؿ 0 هلُ فّبهٖ ٔبؽ١خ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو
  رغ١ًّ َِٚزؾضواد عج١ٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 114265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ -  555
  فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ - ٍِه - اٌؾٛارىخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 152066    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فقوٜ ف١ل ألهٚ -  556
  ّٕٛكٖ ِّزبى عٛهط ٍِه - فٍٛثٗ فٍٝ اؽّل ّبهؿ 0 هلُ فّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105322 ربه٠ـ ٚفٟ 62654    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽِٕ فجلا١ٌَل ؽِٕ ه١ٌَِ -  552
  فٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبط ٌزووٗ ٚمٌه 1000/2/15 فٝ 622 ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو٠ل فجلا١ٌَّـ اّوف ِؾّل -  552

  اثٛاٌؾَٓ فو٠ل فجلا١ٌَّـ - ٍِه - اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ِٓ إٌٖو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ غبٌٝ فىوٜ اّوف -  550

  ِوىٚق في٠ي ٍِه - اٌّؾوق اٌل٠و - هىلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٖجٛه اثوا١ُ٘ اؽّل اٍالَ -  565

  ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ا٠ّٓ - ٍِه - اٌَالَ ِلهٍخ ّبهؿ ِٓ فبٕٝ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل فجلاٌغبثو ّّقْٛ ١ِٕب -  561

  ٍِه صبثذ ٔج١ٍٗ - ٍِه - اكه٠ٌ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فّبك -  562

 ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ - ٍِه - اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلإٌّقُ ١ٍل ِؾّٛك -  563

  ١ٍٍّبْ فجلاٌؾبفؼ فجلاٌفزؼ ِؾّٛك - ٍِه - ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ؽى١ُ فلٌٝ اِغل -  564

  ثْبٜ فقوٜ هعبئٝ ٍِه - اٌزؾو٠و  ّبهؿ ،:   أ١ّواٌـز
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ هِيٜ فجلاٌّالن ١ِٕب -  565

  عٛهعٝ اٍؾك ِغلٜ - ٍِه - اٌَالَ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ل فجلاهلل ١ٍٍّبْ فجلإٌبٕو -  566

  ف١ل فجلاهلل ١ٍٍّبْ ثلهٜ - ٍِه - اٌؾّبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عّقٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  562

 ربٚضوًٚ ٚإف فُْ ؽو٠ف - ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ ا١ٌّْق١ٗ اٌى١َٕٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ٔٛاي -  562

  ؽَٓ اؽّل ِؾّل ٚهصخ - ٍِه - ٍجـ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقي ِؾّل ؽَٕٝ اثٛثىو -  560

  فجلاٌّقي ِؾّل ؽَٕٝ ٍبِؼ - ٍِه - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 112223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلاٌجبلٝ اؽّل ِؾّل -  525

  فجلاٌّغ١ل فجلاٌجبلٝ اؽّل ِؾّل - ثٍّه ثغقٍٗ - اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فجلاٌغٛاك فجلا١ٌَّـ اؽّل -  521

  فجلاٌؾبفؼ وّبي ٠بٍو - ٍِه - فٕبْ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 152422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ١ٍٍّبْ هِيٜ ١ِالك -  522

  اٌؾلاً ؽبهٖ ا١ٌّْٕٗ ّبهؿ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو ٠ٌٛٔ ٠ؾٝ فجلاٌوؤٚف -  523

 عجو ٠ٌٛٔ ٠ؾٝ ِؾّل - ٍِه - االٖٔبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي اٍّبف١ً فجلاٌَبرو ِٖغفٝ -  524

  ِؾّل ؽ١ٍفٗ ١ِٕوٖ - ٍِه - اٌقٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط هىق رٛف١ك ٔغبه -  525

  اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ فجلاٌوؽ١ُ كا١ٌٗ -  526

  ١ٍل ِؾّل عٗ فجلاٌوؽ١ُ - ٍِه -اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105331 ربه٠ـ ٚفٟ 114223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة فٛٗ ٔبكٜ فٛٗ -  522

 ا٠ٛة فٛٗ ٍِٛٝ - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌْبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل لِؾّ ؽّبكٖ ِؾّل -  1

 ِغٛ٘واد ث١ـ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  2

 اٌىّج١ٛرو فلا ف١ّب ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ِىزت - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
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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

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  3
 ٚاٌلٚاعٓ ٚاالٍّبن ٚاٌٍؾَٛ ٚاٌفٛاوٗ اٌغنائ١خ اٌٍَـ أٛاؿ وبفٗ ٚرجو٠ل ٚرقي٠ٓ ؽفؼ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ِؾّل فجلاٌؾبفؼ ِؾّل -  4
 اٌغ١و فوثبد فٍٝ ٚٔمً  ؿ.َ.ط كافً فّبٌخ ٚرٛه٠ل فبِخ ٔؾبفخ - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21016   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ّج١ت ا١ِٓ ٔبٕو -  5
 ِؾّٛي اوََٛاه ث١ـ -ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  6
 ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  2
 ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 150313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔواهلل ثل٠و ِوىٚق ٖٔواهلل -  2
 اٌٝ ٔغبهح ٚهّخ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ىافو فٛىٜ فّبك -  0
 ثبٌمغبفٝ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث١ـ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 153032   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل -  15
 ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 153143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب٠ـ ؽ١َٓ فٍٝ فوط -  11
 ٔمً فلِبد ِىزت - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 150254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل فجلاٌقبي ِؾّل -  12

 6 اٌّغّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفموح 10 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك فَّٛ ِىزت -ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ فٍٝ غياٌٝ ٔبكٜ -  13

 ٔؾبفٗ فلِبد - ْٔبط ٠ضبف
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 00254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍٕت فلٌٝ فيد -  14

 ٚاٌمغبفٝ ثبٌغٍّخ ٚفغبهح ؽ١ٛأٝ ٚفٍف ٚلْٛه ؽجٛة/  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 03250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن لبٕل ٔٛهاٌل٠ٓ ٔغالء -  15

 ( ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك ث١ـ)  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 60230   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّ٘بَ فبُٕ -  16

 ٚاٌمغبفٝ ثبٌغٍّخ ثمبٌٗ ِؾً - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ فضّبْ ١ٍل عٍقذ -  12

 ٌمغبفٝثب ثمبٌخ/  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف عٗ ٠ٍٛف اؽّل -  12

 اٌىب١ِواد فلا ف١ّب ِوالجٗ ٚوب١ِواد وزبث١خ ٚاكٚاد وّج١ٛرو ٚاعٙيح ثبٔٛافٙب وبثالد رٛه٠ل - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
 ثبٔٛافٙب ثٕبء ِٚٛاك ِىزج١ٗ ٚاكٚاد وٙوثبئ١خ ٚاعٙيح ِىزجٝ ٚاصبس اٌالٍٍى١ٗ

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٌّٛٝ فٍٝ ِؾّل فبٌل -  10
 ٍٚجبوٗ وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد ِىزج١ٗ ٚاكٚاد وّج١ٛرو رٛه٠لاد - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ فجلاٌغٛاك فٍٟ ١٘بَ -  25
 ( ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ ِؾً)   ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً فضّبْ ِؾّٛك فضّبْ -  21
 فمبهٜ ٚاٍزضّبه وٙوثبئ١خ ٚاعٙيح ِىزجٝ اصبس ثٕبء ِٛاك رٛه٠لاد ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌغٕٝ اؽّل عبهق -  22
 ٔؾبفخ ِقلاد ٚرٛه٠ل ثبٔٛافٗ ِىزجٝ ٚاصبس ٔؾبفخ ٚاكٚاد ِٚفوّٚبد وٙوثبئ١خ اكٚاد رٛه٠ل ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
 اٌغ١و فوثبد فٍٝ ثضبئـ ٚٔمً ِزىبٍِخ افّبي ِٚمبٚالد وّج١ٛرو ٚعبثقخ ر٠ٖٛو ِبو١ٕبد ٚاؽجبه ِىزج١خ ٚاكٚاد

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ فٍٝ ١ٍل ٚالء -  23
 ((( ٚغَبالد رى١١ف اعٙيح ١ٕبٔخ/  ْٔبط اضبفخ

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ّقجبْ ِؾّل -  24
 وبٚرِ ٚرو١ٕٔ إالػ ٚهّخ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 154534   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ِٕو ِؾّل ١ِٕو -  25
 ( ا١ٌَبؽ١خ اٌوؽالد فلا ف١ّب ؿ.َ. ط كافً كاف١ٍخ هؽالد ِىزت)  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115560   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل وّبي ؽ١َٓ -  26

 ١ٍٚبهاد ِقلاد رأع١و - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113034   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌؾف١ؼ فّوٚ -  22

 غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠ل/ ْٔبط اضبفٗ:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٞ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  22

 ثٕبء ِٚٛاك ٚاصبس ِْزّالرٙب ٚوً اٌىزو١ٔٚٗ ٚاعٙيٖ ٚو١ّب٠ٚٗ و١ّبٚئ١خ ِٚٛاك وٙوثبئ١ٗ اكٚاد رٛه٠لاد/ ْٔبط اضبفٗ
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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

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّٛك ِؾّٛك ؽَٕٝ -  20
 عب٘يٖ ِالثٌ رٛى٠ـ ِىزت/ ْٔبط اضبفٗ:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فَمالٔٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اّوف -  35
 ٚغالي ثٕبء ِٚٛاك ِقلاد ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فَمالٔٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اّوف -  31
 اٌغ١به ٚلغـ اٌيهاف١خ ٚاالالد اٌَّزٍيِبد - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل فجلاٌواىق اؽّل -  32
 ٠لٜٚ غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف رقجئٗ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ربه٠ـ ٚفٟ 113526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط فإاك/  ٌٖبؽجٙب اٌّزىبٍِٗ االفّبي ٌّمبٚالد اٌَوً -  33
 ٚاٌغج١ٗ ٚاالٌىزو١ٔٚٗ ٚإٌّي١ٌٗ اٌىٙوائ١خ االعٙيح رٛه٠لاد ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ
 اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚاٌزٛه٠لاد اٌؾل٠ش اٌجٕبء ِٚٛاك غ١بهٖ ٚلغـ َِٚزٍيِبرٙب  اٌّىبرت ِّٙبد ٚرٛه٠لاد غ١به٘ب ٚلغـ َِٚزٍيِبرٙب

 ٚاكٚاد ٚإٌّؾفبد إٌؾبفٗ ٚاكٚاد ٌٚٛاىِٙب ٚاٌي٠ٛد ا١ٌَبهاد غ١به ٚلغـ االصبس ٚرٛه٠ل ٚاٌٖؾ١خ اٌىٙوثبئ١خ االكٚاد ٚرٛه٠لاد
 فمظ اٌؾى١ِٛخ ٌٍغٙبد ٚمٌه اٌّفوّٚبد َِٚزٍيِبد اٌغج١ٗ ٚغ١و اٌغج١ٗ اٌّقبًِ َِٚزٍيِبد ِٚقلاد

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثغوً فجلاهلل اٍؾبق ٚائً -  34
 ( ِالثٌ ِْغً)  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155403   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ صبثذ ١ٍٍّبْ ١ٌٚل -  35
 فمظ ١ٍبهاد ِقوٗ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ ١ِٕو ؽّلٜ اؽّل -  36

 ٚرٖل٠و اٍز١واك - ْٔبط ٠ضبف
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 153621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ٍّجٝ ِّلٚػ ث١ْٜٛ -  32

 ٚاعٙيح ا١ٌَّْٗ اٌغبلخ َِزٍيِبد ٚع١ّـ ١َّّٗ ٚعبلٗ وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
 6 اٌّغّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 10 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ٚوٙوثبئ١ٗ اٌىزو١ٔٚٗ

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 153621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ٍّجٝ ِّلٚػ ث١ْٜٛ -  32
 وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث١ـ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ ٘ل٠ٗ اثٛاٌؾَٓ ٔبك٠ٗ -  30
 ِٚفوّٚبد ٚوٙوثبئ١ٗ ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١ـ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

،  إٌْبط رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌَقٛك ؽَب١ٔٓ ِؾّل فجلاٌجبٍظ -  45
 فمظ رٖل٠و ِىزت- غقٍٗث إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ اؽّل فٍٟ ٔغٛٞ -  41
 ر٠ٖٛو ِبو١ٕبد ٚث١ـ ر٠ٖٛو ِىزجٗ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ اٌمبٕو ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  42
 ٚاٌّقبًِ اٌّٖبٔـ ٚهُ َِزٍيِبد رٛه٠ل - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل فزؾ١خ -  43
 ٍِٚىبٔٗ ٚؽ١ٍٗ ِٕمبه - ْٔبط ٠ضبف

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ف١ًٍ عّبي -  44
 ٚافالف ىهاف١ٗ ّٚزالد ٚثنٚه ىهاف١ٗ اٍّلٖ رٛى٠ـ ِىزت/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25016   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل فجلإٌّغٍت ١ٍل -  45
 ٚفالفٗ ؽجٛة ث١ـ/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ اؽّل ِوٍٝ اؽّل -  46
 اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 03613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اؽّل لبٍُ اّوف -  42
 اٌّب١ّٗ ٚث١ـ ٌزوث١خ ؽؾ١وح - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواثٝ اؽّل فجلاٌجل٠ـ ّوثبد -  42

 وٙو١ِٚىب١ٔى١ٗ ٚافّبي ا١ٌٖبٔٗ افّبي - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ؽَبَ -  40

 (6:  )اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ـربه٠ ٚفٟ 115520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ؽَبَ -  55

 ٚاٌقغو٠ٗ اٌغج١ٗ ٚإٌجبربد ٚاالفْبة االعفبي ٚاٌجبْ اٌغج١ٗ اٌَّزؾضواد)  ٚرٛه٠ل ر٠َٛك - ١ٌٖجؼ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
 ٚاٌجبْ اٌغج١ٗ اٌَّزؾضواد)  ٚرقجئٗ ٚر١ٕٖـ(  اٌزغ١ًّ َِٚزؾضواد اٌغنائ١ٗ ٚاٌّىّالد اٌغج١ٗ ٚاٌَّزٍيِبد اٌج١غو٠ٗ ٚاالك٠ٚٗ
 اٌزغ١ًّ َِٚزؾضواد اٌغنائ١ٗ ٚاٌّىّالد اٌغج١ٗ ٚاٌَّزٍيِبد اٌج١غو٠ٗ ٚاالك٠ٚٗ ٚاٌقغو٠ٗ اٌغج١ٗ ٚإٌجبربد ٚاالفْبة االعفبي

 اٌّغّٛفٗ ِٓ( 36) ٚاٌفموٖ( 10) اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ٚاٌزٖل٠و ٚاالٍز١واك اٌزغبه٠ٗ ٚاٌزٛو١الد اٌغج١ٗ ٚاٌزَغ١الد اٌغ١و ٌلٜ
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 06556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فضّبْ ٕبثو فوط -  51

 ١ٍبهارٗ فٍٝ ٔمً فلِبد ِىزت - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ صبثذ فزؾٝ صبثذ -  52

 اٌىٙو١ِٚىب١ٔى١ٗ ٚافّبي ا١ٌٖبٔخ افّبي - ْٔبط ٠ضبف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113055   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٕبٌؼ ؽ١َٓ هِضبْ -  53
 َِٚزٍيِبرٙب(  ا١ٌٖل١ٌٗ ٚاٌَّزؾضواد االك٠ٚٗ فلا ف١ّب)  عج١ٗ اعٙيٖ ٚرٛه٠لاد ك٠ىٛهاد افّبي - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو

 ١ٕٚبٔزٙب
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواثٝ اؽّل فجلاٌجل٠ـ ّوثبد -  54

 ِقٍفبد ِياكاد كفٛي - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 152066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فقوٜ ف١ل ألهٚ -  55

 اٌغ١و ٌلٜ رغ١ًّ َِزؾضواد ر١ٕٖـ ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155065   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘ل٠ٗ فجلاٌقبي ِؾّل فٍٝ -  56

 ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو
 ربعو ،(  ٘ل٠ٗ فجلاٌقبي ِؾّل فٍٝ ٌٖبؽجٙب ٚاٌىٙوثبئ١ٗ اٌٖؾ١ٗ االكٚاد ٌزٛه٠ل ٘ل٠خ ِىزت)  ثغقٍٗ اٌزغبهٜ االٍُ ٠قلي -  52
 ِمبٚالد ِىزت - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155065   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك

 ِزىبٍِخ افّبي
 ربه٠ـ ٚفٟ 155065   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘ل٠ٗ فجلاٌقبي ِؾّل فٍٝ ٌٖبؽجٙب ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍّمبٚالد ٘ل٠ٗ ِىزت -  52

 ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت - ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105331ُ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْووخ ٔٛؿ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو٠ل فجلا١ٌَّـ اّوف ِؾّل -  1

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ِؾّل اؽّل -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل ِٕٝ -  3

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٛػ فجلاٌؾ١ّل ١ٍٍّبْ ِؾّٛك -  4

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب اٍؾك فّٙٝ ٘بٔٝ -  5

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍقل فٕزو اٍّبء -  6

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّملَ ف١ًٍ فجلاٌقي٠ي وّبي اؽّل -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبة ىووٜ ىغٍٛي ِٖغفٝ ع١ٙبْ -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ غبٌٝ فىوٜ اّوف -  0

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِقزبه فجلاٌقي٠ي فبكي -  15

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلإٌق١ُ ١ٍل ِؾّٛك -  11

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113055   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ فجلإٌّقُ اؽّل ٍقل٠ٗ -  12

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113012   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّقُ فإاك ١ٍل فٍٝ -  13

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغٍت ؽَٓ ِؾّل ٕفبء -  14

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113305   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ ٘بُّ فجلإٌجٝ -  15

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌقبي ؽَبْ اهىاق -  16

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فوغٍٝ ١ٍل فيٖ -  12

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113012   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾت ٕبكق ّٙلٞ ثبٍُ -  12

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل اؽّل اٌٙبكٜ ِؾّل -  10
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغب ؽٕب ١ٍٍّبْ عبثو -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛىٖ فجلٖ اه١ِب و١وٌٌ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113002   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وزجٝ ٍّجٝ ؽّلٜ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِقزّل ١ٍل فبكي -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اؽّل ١ٍل صوٚد -  24
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ف١واهلل ث١ِٛٝ ِٕٝ -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هٍزُ ٓؽَ ِؾّل -  26
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113055   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل فبعف اؽّل -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113062   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ٕالػ فٍٝ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114550   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ ِؾّل اؽّل عٗ -  20
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113053   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِقبى ثب٘ٝ اٍالَ -  35
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ ف١ٍفٗ فجلاٌّمٖٛك ؽو٠ف -  31
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغب لالكٖ ٔبعٝ ِب٠ىً -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍٛٓ ِؾّل عٍٛٓ فجلإٌجٟ -  33
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٝ فجلاٌغفبه ؽَٓ -  34
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل -  35
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فوغٍٝ ٠ٍٛفٝ اؽّل -  36
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل رٛف١ك فٍٝ ِؾّٛك -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ؽى١ُ فلٌٝ اِغل -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113032   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثبّب اؽّل ؽَبَ -  30
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌفض١ً فغب فبعف فّبك -  45
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك فجلاٌوٍٛي كاٚك -  41
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل فجلاٌوؽ١ُ -  42
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113004   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجلٖ ه١ّلٜ ِؾّٛك -  43
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ىوٝ فزؾٝ اؽّل -  44
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب فجلاٌّالن غغبً ٔبٕو -  45
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف



 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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113055   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٕبٌؼ ؽ١َٓ هِضبْ -  46
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽٕب اٍوٜ ٘بٔٝ -  42
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٍٛف فٍٝ ِوىٚلٗ -  42
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ؽغبىٜ ِؾّل ٚفبء -  40
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل ٍؾو -  55
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب عبكا١ٌَل ؽج١ت ٕبثو -  51
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك غبٌٝ هى٠ك عّبي -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113020   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك فزؾٝ فيد ثٙبء -  53
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113056   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اٌجبهٚكٜ اٌل٠ٓ وّبي ْ٘بَ اؽّل -  54
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فجلاٌقبٌك فجلإٌبٕو ا٠ّبْ -  55
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113023   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن ا٠ٛة عبثو ٘بٔٝ -  56
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 152562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك وبًِ صوٚد ١ِٕب -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك ِؾّل فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلٖ هاّل اثٛاٌَقٛك ثبٍُ -  50
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فّبك -  65
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ فٍف -  61
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ِؾّٛك فّوٚ -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ فجلاٌغٕٝ فجلاٌج١ٖو ى٠ٕت -  63
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ اّوف ا٠ّٓ -  64
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلا فجلاٌؾ١ّل ِؾّل فبهً -  65
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّٕٛئ١ً عوعٌ ِٛكٞ -  66
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114540   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط عالي اٌل٠ٓ فالء عالي -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ فٍٝ ِؾّل ِؾّل -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل رٛف١ك عّبي -  60
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو ٕبثو ؽَٕٝ فّوٚ -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فَغٕلٜ ّٔو ؽٍّٝ ا٠فْٛ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ فجلاٌغ١ًٍ فجلاٌٛاؽل ِؾّل -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف



 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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّل ِإِٓ -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن ل١ٍٕٝ وبًِ هاضٝ -  24
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه اؽّل ِٕٖٛه ِؾّل -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113005   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌقبي فجلاٌّغ١ل فٍٝ -  26
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لّٖبْ فجلاٌؾى١ُ ِؾّٛك ِٖغفٝ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّل اٍّبف١ً ا٠ّبْ -  20
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي فجلاٌمبكه فجلاٌٌٛٝ فّوٚ -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل ّٔو ١ِٕو ّقواٜٚ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِفزبػ ٍالِخ فجلاهلل -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب١ِٓ اٍؾك ِغبٚؿ ٍب١ِٓ -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113005   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو اٍّبف١ً ف١ٌّ اٍّبف١ً -  24
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚضوًٚ ىفبهٜ فّٙٝ ِو٠ُ -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌجبلٝ هِضبْ اؽّل فجلاٌجبلٝ -  26
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٕبٌؼ اثوا١ُ٘ ٔغٜٛ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمالٚٞ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ٠َوٞ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل فجلاٌمبكه -  20
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ثله ِؾّٛك فجلاٌوؽّٓ -  05
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فضّبْ اثٛفغٖٛ فضّبْ -  01
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فوؽبْ ؽّبك فجلاٌقي٠ي -  02
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ ِؾّل -  03
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلاهلل ١ٍل ٕجوٜ -  04
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ اؽّل ِؾّل ؽبىَ -  05
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٠ٍٛف هعت -  06
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113033   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ اؽّل ٕللٝ ِٕٝ -  02
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113045   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك ٌج١ت ٠ٛٔبْ ِلؽذ -  02
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ ّٕٛئ١ً ٌغفٝ ٠ٍٛف -  00
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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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

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّل اثٛؽ١َجٗ ٍق١ل -  155
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغبهلل ٌّقٝ فٛىٜ ِٕبي -  151
 فبٓ: أ١ّواٌز ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ٕل٠ك فٍٝ ِؾّل -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ؽ١َٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ -  153

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113203   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌجل٠ـ اؽّل اٌٙبَ -  154

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١ٍل اثٛاٌؾَٓ -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك صبثذ ف١ٍفٗ ؽفؾٝ -  156

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، في٠ي ٕبٌؼ و١ًّ هِٚبٔٝ -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فٍٝ فج١و -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّّٝ ١ٍٍُ عقفو صٕبء -  150

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ ِؾّل ؽ١َٓ ٚؽ١ل -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113026   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌبٕو ِؾّل ٠ٍٛف ى٠ٕت -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله فّٙٝ ؽو٠ف ث١ْٜٛ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلْٚ اٌئبرٝ ٔبٕو ا١ٌَل -  113

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىليٚق اٌّالنفجل فقوٜ فيد -  114

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي اٍّبف١ً فجلاٌَبرو ِٖغفٝ -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ ٍق١ل ٚالء -  116

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و١ِٕب ف١ٍجٌ اٍؾبق في٠ي -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فجلاٌقبعٝ ٠بٍو فّو -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ ؽَٓ ِؾّٛك -  110

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ِؾّٛك ِغٍٝ ٔقّٗ -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ وبًِ وّبي ثالي -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِز١بً في٠ي لج١ٖٝ اكٚه -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113042   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ١ِقبئ١ً ّؾبرٗ ِل٠ؾٗ -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اّوف -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٕل٠ك ١ٍل ِؾّل -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل اؽّل ١ٍل ِٖغفٝ -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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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

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّـ فجلاٌّبٌه فجلاٌوؤف ؽبِل -  122
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌٛاؽل ؽَٓ فبٌل -  122
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ فجلاٌوٍٛي فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  120

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله ؽَٓ اؽّل -  135

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٞ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  131

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113206   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثَقوْٚ ٠قمٛة اٍؾك ١ِالك -  132

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113065   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّل ِإِٓ -  133

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فضو ِٖغفٝ ١٘ضُ -  134

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل رٛف١ك فضّبْ فٍٝ -  135

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113010   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فغ١ٗ ١ٍل اٍّبء -  136

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113054   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ فٍٝ رّبَ ِٖغفٝ -  132

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فّو اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  132

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثٛاٌق١ْٛ ِؾّٛك -  130

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فجلاٌغٛاك فجلا١ٌَّـ اؽّل -  145

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  ْووخاٌ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ لغت ِٖغفٝ ٚؽ١ل -  141

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اؽّل اؽّل -  142

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114230   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌجبهٜ ٔزقٝ ِؾّل -  143

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّٛك فّو ِؾّل -  144

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبْ ٍلهان ٕبٌؼ اِبي -  145

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّٛك فواط ِؾّٛك -  146

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ١ٍٍّبْ فبهٚق ؽَٓ -  142

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو ٠ٌٛٔ ٠ؾٝ فجلاٌوؤٚف -  142

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل فٍٟ اٌؾ١َٓ -  140

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل هِضبْ ٍبِؼ -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغ١ُ عبثو ِؾّل ِٖغفٝ -  151

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113050   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ هاّل فٍٝ هّب -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، ؽٕب فجلا١ٌْٙل عالي ؽٕب -  153

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل اٍبِٗ -  154
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فية ٍّقبْ ِغلٜ ه٠ُ -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ١ٍل عٗ اؽّل -  156

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً في٠ي عبك ١َُٔ -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عٗ صبثذ ِؾّل -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113006   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هاّل هِضبْ عّبي ا٠ّبْ -  150

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113000   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٍل فّبه كفبء -  165

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٘بُّ فجلإٌق١ُ اثٛى٠ل -  161

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٕٝ فجلاٌٍغ١ف ففبف -  162

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل -  163

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ فّو فٕزو اؽّل -  164

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ ل٠ًرق ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل اؽّل -  165

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؾ١ٓ عٛكٖ فجلاٌغٛاك اؽّل -  166

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ صبثذ ِؾّل اّوف -  162

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113055   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلٖ ِؾّل فجلٖ ٕ٘ل -  162

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل ّؾبرٗ ٠َو٠ٗ -  160

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ِؾّل ف١ًٍ -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو فجلاٌفزبػ اؽّل اثوا١ُ٘ -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٜ ١ٍل ِؾّل وّبي -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل عّبي ٍٍٜٛ -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اثٛعجً فٍٝ ؽَبَ -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو فجلااٌجل٠ـ هث١ـ ٔبٕو -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاٌقي٠ي اِجبهن فجلاٌقي٠ي -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط فغ١ٗ فزؾٝ ٔلا -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعبٜٚ ١٘ٚت صوٚد عْٛ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113021   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽٕفٝ عبهق -  120

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ فجلاٌىو٠ُ فم١ٍٝ ١ٍل -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113041   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فية اٍؾك كا١ٔبي ٠قمٛة -  121
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113032   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل فبكي اؽّل -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ فجلاهلل هعبح -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّٛك ِؾّٛك ؽَٕٝ -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽَٓ كفبء -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فجلاٌٛ٘بة ِٖغفٝ فال -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114534   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَب١ٔٓ فٕزو ؽ١َٓ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ هاضٝ فجلاٌمبكه ٍٍٜٛ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٙلٜ اؽّل -  120

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌفزبػ فجلاٌالٖ ؽَٓ ؽٕبْ -  105

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ ٔقّبد -  101

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113042   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ١ٍل ِقزبه اؽّل -  102

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114543   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل فبٌل ِؾّل -  103

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍقل فجلاٌالٖ عبثو ٔغبٖ -  104

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ٍَِبكاق ٍِٛٝ ٍَُّ -  105

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾغٛة موٝ ّٛلٝ ِؾّل -  106

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ فيٚى -  102

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114203   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلإٌّقُ ١ٍل ِؾّٛك -  102

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾى١ُ ّؾبرٗ فٍٟ اؽّل -  100

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فجلاٌوؤف ِؾّل -  255

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ٍِه ِف١ل ّٕٛكٖ -  251

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل فٍٝ ِؾّل -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل ِؾّٛك هضب -  253

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل فٕغوٞ فبعف ِؾّٛك -  254

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ؽبرُ -  255

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهاٜٚ ّؾبرٗ ِؾّٛك -  256

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍجٗ ثوفٝ ِمجٛي ِؾّٛك -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ِٓ اؽّل -  252
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113026   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍٝ ١ٍل فوغٍٝ -  250

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّٛك -  215

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ٠بٍو اِبي -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ عّقٗ هارت ؽبِل -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113011   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٕبثو ِٖغفٝ -  213

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114560   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل فالء -  214

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل ؽَٓ عّبي هاِٝ -  215

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٍق١ل اٌٖبٜٚ ِؾّل -  216

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه ف١ًٍ ٠كفب فبكي -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ و١وٌٌ فوط اٍؾك -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل موٝ اؽّل ٍّبػ -  210

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113045   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ِؾّل ٚع١ٗ ِؾّل -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113031   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ فجلاٌَالَ فجلاٌوؽ١ُ ٕبثو -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌَالَ اؽّل ؽّْذ ؽّبكٖ -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113240   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك فجلاٌقؾ١ُ ؽّلٜ ِؾّل -  223

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٕٛٝ ٕبثو اؽّل فبٌل -  224

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113001   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوعبي فغباهلل ِٖغفٝ ِؾّٛك -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ف١ًٖ فجلاٌقي٠ي -  226

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط هىق رٛف١ك ٔغبه -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ؽَبْ ِؾّل ١ٍّو -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌؾك ١ٍل فجلاٌؾ١ّل ٕالػ -  220

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي عّبي ٚؽ١ل -  235

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثىو ّؾبرٗ ؽَٓ -  231

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ ِٖغفٝ -  232

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ عب٘و ٕجٛه اٌمبضٟ -  233

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114100   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ فزؾٝ ١ٍل -  234

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عبثو ِؾّل -  235
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍقل ِؾّل اّوف -  236
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ؽٍٜٛ ؽَٓ -  232
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113046   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ١ِقبئ١ً اثٛا١ّ١ٌٓ ّٕٛكٖ -  232

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبضً فإاك فجلاٌقبي ؽ١َٓ -  230

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ى٠ل عّبي -  245

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌقي٠ي ٌغفٝ ِؾّل -  241

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114530   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ فجلاٌَالَ فجلاٌقؾ١ُ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  242

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٖبكق اؽّل فجلاٌوؽّٓ اؽّل -  243

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ فجلاٌوؽّٓ وّبي -  244

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل ِغلٜ -  245

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِوفٝ ِؾّل ٕ٘بء -  246

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل فإاك ٍقٛكٜ ٍق١ل -  242

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٝ اؽّل ١ٍل ٕالػ -  242

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ٠ٍٛفٟ هِضبْ -  240

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113051   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌمبكه في٠ي فجلاٌفزبػ -  255

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغبهلل ِؾّل ِؾّل ِٖغفٟ -  251

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113016   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ اّوف ِؾّل -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ فٖبَ -  253

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو فجلاهلل فجلاٌقبي ٔبك٠ٗ -  254

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛلب اٌمّٔ ١ِقبئ١ً ٔق١ُ ِب٘و -  255

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ هِيٜ فجلاٌّالن ١ِٕب -  256

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو كاٚك اثوا١ُ٘ فٍٝ -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25020   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبٌٟ فّٟٙ ١ٍٍّبْ ٔبكه -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ فجلاٌٛاؽل ِؾّل فٛٔٝ -  250

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍلً ف١ًٍ ٔبْ ألهٚ -  265

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هٍالْ هفمٝ فٌٛٝ -  261

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي فغٖٛ -  262
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فّو ا١ِّٗ -  263

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ِٙواْ فج١ل فٍٝ -  264

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113035   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّإِٓ فإاك عبثو ثَبَ -  265

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ ِؾّل -  266

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ ثلٚٞ ١ٍلٖ -  262

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، وكف ربعو ، فٍٝ اؽّل ِٖغفٝ اؽّل -  262

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114504   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌْبفٝ ِؾّل ١ٍل اّوف -  260

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113051   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ وبًِ ِىب٠ل ِؾّٛك -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب ؽّلٜ -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ف١ل هث١ـ فّوٚ -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل -  223

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113023   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَزبْ ١٘ٚت هِيٜ ِب٠ىً -  224

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ىوٝ ٕالػ ِؾّٛك -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل هِضبْ ٍقبك -  226

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ اؽّل ؽَٓ فزؾٝ -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فجلاٌغٛاك فجلاٌؾ١ّل هِضبْ -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ِوٚاْ -  220

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل كافٍٝ فّو ٕجوٜ -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113062   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فٍٝ فجلاهلل فجلاٌؾبفؼ -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113054   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ١ٍل ؽَٕٝ -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ٔٙٝ -  223

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌغٛاك رّبَ ٕالػ ٍؾو -  224

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل ِؾَٓ -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌقبي ِٖغفٝ اٌي٘واء فبعّٗ -  226
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔق١ٍٗ ِمبه هىق فوط -  222
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فف١فٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  222
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114260   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هارت ِؾّل ّٛلٝ فجلإٌبٕو -  220
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقل اثوا١ُ٘ ىافو فب٠ل -  205

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل فٍٝ ِؾّل -  201

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114544   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه١ّل وبًِ ٍبٌُ هائل -  202

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113032   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ افٕٛؿ ١٘ٚت هٚؽٝ -  203

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113030   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٍٛف ِؾّل ٌجٕٗ -  204

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبٌـ ِؾّل فٍٟ ل١ٍ ى٘غو -  205

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌمبٍُ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل -  206

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌّغ١ل فجل ٔبعٝ ِؾّل -  202

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113040   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ك٠َٚٗ اثٛا١ّ١ٌٓ هضب -  202

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 03524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رقٍت ؽٕب فجلاٌّالن ِلؽذ -  200

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾب٘و فٍٟ ١ٍل فٍٟ -  355

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ِؾّل -  351

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ فبعّٗ -  352

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113024   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ َِٕٝ ٕجؾٝ ا٠ٛة -  353

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113205   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فوغٍٟ ٍقل ؽَٓ -  354

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٍِٛٝ اؽّل هعت -  355

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114564   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌقبي فجلاٌّغ١ل فبعّخ -  356

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113250   ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ َِقٛك فٛو١ٗ ٕجوٜ -  352

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل عّبي اؽّل -  352

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل في٠ي فلٌٝ اثبٔٛة -  350

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113024   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فجلاٌٛاؽل ١ٍل ِؾّٛك -  315

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ه٠بْ فضّبْ -  311

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113062   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضواٜٚ عب٘و رٛف١ك اؽّل -  312

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛ٘بة ١ٍل فجلاٌٛ٘بة فجلاٌىو٠ُ -  313

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ فٍٝ في ١ٌٚل -  314

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ؽفٕٝ ثلهٜ ٕفبء -  315

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕبٜٚ ؽ١َٓ اٍّبء -  316
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ -  312

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٍٗ فوط ثغوً فوط هٔب -  312

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاهلل ِؾّل اؽّل -  310

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ فجلاٌوؽ١ُ كا١ٌٗ -  325

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114240   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِوٍٟ فإاك فبٌل -  321

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط فٍٟ فوغٍٟ اؽّل -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113036   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ عالي فجلاٌىو٠ُ ِؾّل -  323

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف٠ٌٛ ٘و٠لٜ ؽّلٜ -  324

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113260   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و فجلاٌؾ١ّل ؽّلٜ ِؾّل -  325

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ف١ٍفٗ ّٛلٝ فّوٚ -  326

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍٍّبْ في٠ياٌل٠ٓ ؽٕبْ -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113003   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ اِبَ ٘بُّ ١ٍل -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113204   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب في٠ي ِىوَ هاِٟ -  320

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبٕو ؽَٓ ١ٍل ؽَبَ -  335

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113064   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل فٍٝ فجلإٌبٕو -  331

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114550   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ ١ٍل ؽَٕٝ ّٙبة -  332

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ ٠ٕٝ فٛىٜ ّٕٛكٖ -  333

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ فٛىٜ ٔبكٜ ٍبِؼ -  334

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ١ٍل فجلاٌق١ٍُ ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل -  335

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّؾَٓ ٕبكق ؽَٓ فٍٝ -  336

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فجلاهلل ِٖغفٝ ٔبك٠ٗ -  332

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113063   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال ؽَٓ ِؾّل اٍّبء -  332

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوً ث١ٕب١ِٓ ١َُٔ ٕجبػ -  330

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجبً ِوىٚق اٍواء -  345

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛاهس ؽَٓ عّبي ِٖغفٝ -  341

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عبثو ِؾّل -  342

 فبٓ: اٌزأ١ّو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ عبك ىوٝ ا٠ّبْ -  343
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114234   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ اؽّل فجلاٌالٖ فٍف -  344

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك فبِو اؽّل -  345

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114223   ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلاٌؾ١ّل فزؾٝ ِؾّل -  346

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فجلاٌغٛاك فجلا١ٌَّـ ؽبرُ -  342

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة فٛٗ ٔبكٜ فٛٗ -  342

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فضّبْ ف١ًٍ فضّبْ -  340

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل غبُٔ هاضٟ ِؾّل -  355

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114546   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍجٗ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ؽَٓ -  351

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113034   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌؾف١ؼ فّوٚ -  352

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّولبٜٚ اثوا١ُ٘ ِّلٚػ -  353

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ١ٍل ِؾّل ِٖغفٝ -  354

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٝ ِؾّل ثىو اًِ -  355

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113021   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ِؾّل ف١ْٛ ِؾّل -  356

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 06561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  352

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ُر25105355 ربه٠ـ ٚفٟ 113201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط رٛف١ك ا١ٌْـ ٚائً -  352

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي فجلا١ٌّّٙٓ اؽّل عٗ -  350

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113002   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ف١ٍفٗ ِؾّل فٍٝ -  365

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114563   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ فجلاٌىو٠ُ هؽّٗ -  361

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فٍٝ ثغلاكٜ ١ٍل -  362

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ف١ُٙ ٔبعٝ ِبىْ -  363

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113053   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل رٛف١ك ؽ١َٓ رٛف١ك -  364

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114503   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌجٝ فجلاٌّٛعٛك أٛه ٕفبء -  365

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ ِقزبه اؽّل فجلاٌوؽّٓ -  366

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113021   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ؽج١ت فٍٝ عٛى٠ف -  362

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113060   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ؽَٓ فٍف فضو -  362

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل فٛٗ ١٘ٚت هىق -  360

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113056   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ اثٛا١ٌٙغبْ فٍٝ -  325
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل فجلاٌغبثو ّّقْٛ ١ِٕب -  321

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١ت اؽّل صوٚد اٍّبء -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ّٛلٝ ِّلٚػ -  323

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٖجٛه اثوا١ُ٘ اؽّل اٍالَ -  324

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٕل٠ك فجلاٌؾف١ؼ فّبك -  325

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ا٠ّٓ ِؾّل -  326

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اؽّل ؽَٓ ِؾّٛك -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّج١ت ؽ١ٍُ ٔق١ُ ِىوَ -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغب ّٙلٜ ٠قمٛة ثٍٛز١ٕب -  320

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113044   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف عبك فقوٜ اؽّل -  325

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ى٠ٕت -  321

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114506   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّقُ لٕبٜٚ فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  323

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113012   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ٍقل ِٖغفٝ -  324

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114134   ثولُ ل١لٖ كٍج  ، فوك ربعو ، فجلاٌو١ّل ّبوو فٕزو ّبوو -  325

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔفبكٜ ِؾّل فجلاٌق١ٍُ فٍٝ -  326

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ٍَِٓ ٕجؾٝ اثواَ -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍٖٛ فجلاٌق١ٍُ ٔبكٜ ١ّّبء -  322

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغ١ٗ فغب فزؾٝ ٍِٛٝ -  320

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113015   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٟ ١ٍل ٕبثو ِؾّٛك -  305

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ٘بُّ ّ٘بَ هِضبْ -  301

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِٖغفٝ فجلا١ٌَّـ ى٠ٕت -  302

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فجلاٌغبثو ِؾّل ٔبكٜ -  303

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ ؽ١َٕٓ فبٌل هعت -  304

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113015   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن فو٠ل فجلاٌزٛاة ١َُ٘ -  305

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 152162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّ٘بَ عّبي -  306

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖغفٝ ٕفٛد ِٖغفٝ -  302
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌق١ٍُ فٍٝ فجلاٌوؽّٓ -  302
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ل فجلاهلل ١ٍٍّبْ فجلإٌبٕو -  300
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌبٕو اؽّل اٌل٠ٓ ٖٔو فجلإٌبٕو -  455

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، في٠ي ا١ِٓ ٍِٛٝ ١ِالك -  451

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114205   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عّقٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  452

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِٖغفٝ -  453

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ٔٛاي -  454

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقي ِؾّل ؽَٕٝ اثٛثىو -  455

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ؽّبكٖ -  456

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ث١ٕب١ِٓ هِيٜ فالء -  452

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111630   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  452

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾوًٚ ؽ١َٓ ؽَٕٝ رٙبٔٝ -  450

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو ِؾّل ثىوٜ هٚاْ -  415

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌؾك اؽّل فجلإٌق١ُ ك٠ٕب -  411

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت هِضبْ ِؾفٛػ ِىبٜٚ -  412

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب٠ـ ؽ١َٓ فٍٝ ؽَٓ -  413

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجبفٗ اِجبهن ٘بث١ً وَجبْ -  414

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فزؾٝ ؽ١َٓ ِل٠ؾخ -  415

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113002   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اِجبهن فّٖذ ِؾّل -  416

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113205   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّؼ عٕلٜ ثٌٌٛ ٍّبهٖ -  412

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113042   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ -  412

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوعبْ ا٠ٛة ٠ٛٔبْ وجبهٖ -  410

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌؾبفؼ فوغٍٝ -  425

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فيلٛي فجلاٌغ١ًٍ فجلاٌٛ٘بة ٍالِٗ -  421

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114500   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغب ؽٕب ١ٍٍّبْ ّبك٠ٗ -  422

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113013   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ّج١ت غٕلٚه ١ٍّو -  423

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105356ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113014   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾفٛػ فجلاٌىو٠ُ ؽَٓ -  424
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق صبثذ ّٔو ٔغبٖ -  425

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل اثٛض١ف موو٠ب ِؾّل -  426

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113050   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ فجلإٌبٕو عّبي عٗ -  422

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113065   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، و١وٌٌ ىوٝ فب٠ك ١ّو٠ٓ -  422

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105354ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ٌّ اؽّل ِؾّٛك -  420

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ّقجبْ -  435

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هعت ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  431

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ -  432

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105322ُ ربه٠ـ ٚفٟ 152066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فقوٜ ف١ل ألهٚ -  433

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، ِؾّل عقفو فجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  434

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّقي ع١ًّ اؽّل -  435

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل صبثذ فزؾٝ ِؾّل -  436

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل -  432

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113035   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اثٛى٠ل فضّبْ ثبٍُ -  432

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113022   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجبً ِؾّٛك ٘بعو -  430

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105352ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113043   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٛأٝ فجلاٌؾ١ّل ٕالػ ِؾّل -  445

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل وّبي ِؾّل اٍالَ -  441

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِؾّٛك ِٖغفٝ اٍالَ -  442

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ٕجٛه اثوا١ُ٘ -  443

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113023   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبىه ِواك ا١ٍ٠ب ِٕزٖو -  444

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113024   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبضً فإاك فجلاٌقبي ١ٍل -  445

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ فٟٚ 114532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٔ فٛىٜ ِىوَ ّٕٛئ١ً -  446

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غو٠ت فجلاٌوؽّٓ اؽّل ٚهكٖ -  442

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل ٌغفٝ اؽّل -  442

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٘جٝ فٍزٌ فبكي عْٛ -  440

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ًٍ صبثذ ِؾّل -  455

 فبٓ: اٌزأ١ّو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ثْوٜ ربِو ٕجوٜ -  451
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113200   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو فجلاٌفض١ً ِؾّل ّو٠ف -  452

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ عٗ صبثذ ١ٍّؾٗ -  453

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105353ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ٍب٠ؼ فجلاٌمبكه فجلاٌْىٛه -  454

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113026   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ وبًِ ف١ل ِؾّل -  455

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25105313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط اؽّل ِؾّل فوط -  456

 فبٓ: اٌزأ١ّو
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌَّخ االٍُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ؾّٛياٌّ ٚث١ـ الوََٛاه اٌفوعبٔٝ: اٌٝ 02555 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105353ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1
   ال٠ٛعل: اٌٝ 22553 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105353ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2
   اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٌزٛه٠لاد عٕب ِووي: اٌٝ 22553 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105353ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3
   ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ: اٌٝ 20064 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105354ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4
   ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ: اٌٝ 20064 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105354ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5
 اٌزغبه٠خ ٌٍزٛو١الد ال٠ذ كٚد: اٌٝ 113545 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105354ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

   ٚاٌزٖل٠و ٚاالٍز١واك
   إٌمً ٌقلِبد اٌقٙل: اٌٝ 153143 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105355ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2
   ٚاٌوؽالد ٌٍٕمً اٌىج١و ١ٌّٛى٠ٓ: اٌٝ 153052 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105355ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2
   ٌالؽن٠ٗ هاث١ذ: اٌٝ 154122 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105356ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  0

 ٚاٌقٍف اٌؾجٛة ٌزغبهٖ اٌّؾجٗ صّبه: اٌٝ 00254 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105356ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15
   ٚاٌقغبهح اٌؾ١ٛأٝ

   ٌٍزٛه٠لاد ثبٚهع١ٕب: اٌٝ 155122 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105356ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11
   ٌٍّمبٚالد ٍبث١ىٛ: اٌٝ 152533 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105352ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12
   ٌٍّمبٚالد وو٠ذ عبِب: اٌٝ 150463 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105352ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13
   ٌٍٕغبهح اٌفْٕٛ ٚهّخ: اٌٝ 156543 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105315ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14
   ٌٍزٛه٠لاد اٌفضٝ ا١ٌَف: اٌٝ 25525 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105311ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15
   اٌقْج١ٗ ٌٍؾ١ٍبد اٌقبئٍخ ث١ذ: اٌٝ 155665 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105311ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16
   اٌغقبَ ى٠ٛد ٌزقجئخ ٠ًٚ ا٠ىٛا: اٌٝ 113042 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105312ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12
 ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍّمبٚالد ِٖو ٍىبٜ: اٌٝ 112262 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105312ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12

   اٌقمبهٜ ٚاالٍزضّبه
 اٌغج١ٗ ٌٍَّزٍيِبد و١و ٍّبهد: اٌٝ 153020 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105313ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

   ٚرٛه٠ل٘ب
   ف١َٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ اؽّل: اٌٝ 156516 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105313ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25
   ٚاٌزٖل٠و ٌالٍز١واك ه٠ى٠َٛذ: اٌٝ 112425 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21
   ٌٍّمبٚالد وفبءاد: اٌٝ 155322 ُثول اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22
   ٌٍّمبٚالد اٌَبهٖ: اٌٝ 113026 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23
   ٌٍّمبٚالد ثبٔٛهاِب: اٌٝ 150142 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24
   ٌٍوؽالد ا٠غ١ٍي: اٌٝ 154534 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25
 اٌىزو١ٔٚٗ االعٙيح الٕالػ و١و اٌزوا: اٌٝ 04423 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26

   ٚاٌىٙوثبئ١خ
   اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٌزقجئٗ اٌفوكًٚ ِٕبهٖ: اٌٝ 111522 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105312ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22
   ال٠ٛعل: اٌٝ 24535 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105310ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22
   ا١ٌَبهاد ٌزغبهٖ اٌّٙلاٜٚ ِقوٗ: اٌٝ 155403 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105310ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20
   ٌٍزٛه٠لاد كٔزبي اٌّغل: اٌٝ 151122 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105310ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  35
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   اٌٖؾ١ٗ ٌالكٚاد اٌٌّْ ضٝ: اٌٝ 113300 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105310ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  31
   ١ٌٍَبهاد اٌغٛوو ِقوٗ: اٌٝ 21321 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105324ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  32
 ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍّمبٚالد ٘ل٠ٗ ِىزت: اٌٝ 155065 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105331ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  33

   ٘ل٠ٗ فجلاٌقبي ِؾّل فٍٝ ٌٖبؽجٙب
   ٌٍّمبٚالد اٌؾٍُ: اٌٝ 155636 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105331ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  34
   فٍٝ ٍٍّبْ ٔقّبْ ٔبٕو: اٌٝ 62610 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25105331ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  35
   ــــــــــــــــــــــ  
   األّقبٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 20064   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ،   ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ -  1
 20064   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ،   ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ -  2
 20064   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ،   ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ -  3
 20064   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ،   ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ -  4
 156516   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ،   ف١َٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ اؽّل -  5
 156516   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ،   ف١َٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ اؽّل -  6
 62610   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ،   فٍٝ ٍٍّبْ ٔقّبْ ٔبٕو -  2
 62610   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ،   فٍٝ ٍٍّبْ ٔقّبْ ٔبٕو -  2
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌقمٛك  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْغت - اٌّؾٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 رُ   25105355 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26535:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ كه٠ِٚ ِؾّل اؽّل ّووٗ   - 1

 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 رُ   25105355 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26535:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ كه٠ِٚ ِؾّل اؽّل ّووٗ   - 2

 ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه 2510/3/5 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ  فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ ف فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ل١ّٗ ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105356 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35222:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ١ٍل صبثذ ثله   - 3

 ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌْووٗ ؽً ٕبه فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت
 اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105356 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35222:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ١ٍل صبثذ ثله ّووٗ   - 4
 ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌْووٗ ؽً ٕبه فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً
 اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105356 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35222:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ١ٍل صبثذ ثله   - 5
 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105356 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35222:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ١ٍل صبثذ ثله ّووٗ   - 6
 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105352 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61653:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ِؾلٚكح َِئ١ٌٛخ ماد ،  ٌٍلٚاعٓ اال٘واَ ّووخ   - 2
 اٌمب٘وح اٍزضّبه رغبهٜ ٍغً ِىزت فغبة فٍٝ ثٕبء اٌفوؿ إلٌغبء اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً

 رُ   25105352 ربه٠ـ ٚفٝ ،   24400:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٙب ؽَٓ ِؾّل ِؾّل هل١خ ّووخ   - 2
 وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه 2510/3/2 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه
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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

 رُ   25105352 ربه٠ـ ٚفٝ ،   24400:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٙب ؽَٓ ِؾّل ِؾّل هل١خ ّووخ   - 0
 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
   25105311 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61212:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبئٗ فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو عبهق ّووٗ   - 15
 اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ

 ٚفٝ ،   61212:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٙب ا١ٌٍضٝ اؽّل ِؾّل اًِ ّووخ   - 11
 اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105311 ربه٠ـ

   25105311 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61212:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبئٗ فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو عبهق ّووٗ   - 12
 ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً
 ٚفٝ ،   61212:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٙب ا١ٌٍضٝ اؽّل ِؾّل اًِ ّووخ   - 13

 ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105311 ربه٠ـ
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً
 ربه٠ـ ٚفٝ ،   05612:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  اؽّل ِؾّل ٕبثو ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل   - 14

 للٕبهؽً 2510/3/11ِإهؿ ٚغ١وِْٙوفٕٗ غ١وَِغً فملفوفٝ ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105312
 وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌّبي هاً اٌْووخِٓ فٝ ل١ّخ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً اٌْووخاٌّنوٛهحٚاٍزٍُ

 ثغّٙٛه٠خِٖواٌقوث١خ ٌٍْووخفوٚؿ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ
 ربه٠ـ ٚفٝ ،   05612:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  اؽّل ِؾّل ٕبثو ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل   - 15

 إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغب رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105312
 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22623:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِؾفٛػ اؽّل اثوا١ُ٘ ّووٗ   - 16

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل 2510/3/12َ ِإهؿ ِْٙوفٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه
 ثغّٙٛه٠خِٖواٌقوث١خ فوٚؿ

 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22623:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِؾفٛػ اؽّل اثوا١ُ٘ ّووٗ   - 12
 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26121:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  َِبّ٘خ ّووخ ،  َ. َ. ُ ِٖو َٔزٍٗ ّووخ   - 12

 اٌمب٘وٖ اٍزضّبه ِىزت ِٓ اٌٛهك اٌقغبة فٍٝ ثٕبء اٌفوؿ اٌغبء  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36542:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب ؽَٓ فٍٝ ى٠ٕت   - 10

 هاً ل١ّٗ ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً اٍزالَ ثقل ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً
 اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي
 ّغت/ِؾٛ رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36542:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب ؽَٓ فٍٝ ى٠ٕت   - 25

 اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً
 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   150344:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ فٍٝ ولٚأٝ ١ٍل اٍالَ   - 21

 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   150344:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ فٍٝ ولٚأٝ ١ٍل اٍالَ   - 22

 ل١ّخ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ٕبه 2510/1/23 فٝ 233 هلُ رؾذ اٌزبه٠ـ صبثذ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ

 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21452:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٙب ِزٌٟٛ اؽّل ٕالػ ١ٍِٛٗ   - 23
 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 رُ   25105312 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21452:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٙب ِزٌٟٛ اؽّل ٕالػ ١ٍِٛٗ   - 24

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ٕبه فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي
 رُ   25105321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51206:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِوٍٝ ِؾّل وبًِ ّووخ   - 25

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل 2510/3/21َ ِإهؿ ِْٙوفٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه
 ثغّٙٛه٠خِٖواٌقوث١خ فوٚؿ

 رُ   25105324 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51206:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِوٍٝ ِؾّل وبًِ ّووخ   - 26
 اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 رُ   25105331 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60202:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ عوعٌ  اٌمّٔ ا٠ٙبة ّووٗ   - 22

 ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ٕبه 2510/3/22 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فملفوفٝ ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فوٚؿ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً
 رُ   25105331 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60202:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ عوعٌ  اٌمّٔ ا٠ٙبة ّووٗ   - 22

 اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي هأً  
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
 25105352،   ربه٠ـ ٚفٟ 44522، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  َِبّ٘خ ّووخ ِٖو٠خ َِبّ٘خ ّووخ اٌجزوٚي ٌزىو٠و ا١ٍٛط ّووٗ -  1
  ع١ٕٗ  346625555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ
 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  2
  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ
 هأً رقل٠ً رُ 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  3

  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 هأً رقل٠ً رُ 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  4

  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  5
  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ
 هأً رقل٠ً ُر 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  6

  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 هأً رقل٠ً رُ 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  2

  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  2
  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ
 هأً رقل٠ً رُ 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  0

  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 رقل٠ً رُ 25105311،   ربه٠ـ ٚفٟ 02506، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  15

  ع١ٕٗ  66555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 25521، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي ّووخ -  11

  ع١ٕٗ  0555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 25521، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي ّووخ -  12

  ع١ٕٗ  0555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 22203، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل ّووٗ -  13

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 22203، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووب٘ب ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء ّووخ -  14

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب أًه ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 22203، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل ّووٗ -  15

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 22203، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووب٘ب ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء ّووخ -  16

  ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 152022، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ فجلاٌؾف١ؼ ِؾّل اؽّل ّووٗ -  12

  ع١ٕٗ  255.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 152022، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ فجلاٌؾف١ؼ ِؾّل اؽّل ّووٗ -  12

  ع١ٕٗ  255.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105312،   ربه٠ـ ٚفٟ 152235، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٔبكٜ ؽَٓ عّبي ِؾّل ّووخ -  10

  ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  25
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ

 هأً رقل٠ً رُ 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  21
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 رقل٠ً رُ 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  22

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  23
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ

 هأً رقل٠ً رُ 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  24
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 رقل٠ً رُ 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  25

  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  26
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ

 هأً رقل٠ً رُ 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  22
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
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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

 رقل٠ً رُ 25105325،   ربه٠ـ ٚفٟ 65424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  22
  ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رقل٠ً رُ 25105326،   ربه٠ـ ٚفٟ 25224، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ -  20

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 هأً رقل٠ً رُ 25105326،   ربه٠ـ ٚفٟ 25224، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل -  35

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 رقل٠ً رُ 25105326،   ربه٠ـ ٚفٟ 25224، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ -  31

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 هأً رقل٠ً رُ 25105326،   ربه٠ـ ٚفٟ 25224، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل -  32

  ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌقٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 04522    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  1

 ْٔبط فٓ ٚمٌه ا١ٌْـ ّوَ ِغبه(  1)  اٌووبة ثّجٕٝ اٌَفو ثٖبٌخ ث١ـ ِٕفن ٔبؽ١خ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً
  اٌفبوٙخ ِٕزغبد ث١ـ
 رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 04522    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  2

 ْٔبط فٓ ٚمٌه ا١ٌْـ ّوَ ِغبه(  1)  اٌووبة ثّجٕٝ اٌَفو ثٖبٌخ ث١ـ ِٕفن ٔبؽ١خ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً
  اٌفبوٙخ ِٕزغبد ث١ـ
 رقل٠ً رُ 25105312 ربه٠ـ ٚفٟ 152235    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٔبكٜ ؽَٓ عّبي ِؾّل ّووخ -  3

 ّمٗ اٌقٍٜٛ االٚي اٌلٚه 2 اٌي٘ٛه ثوط اٌضٍظ ِٖٕـ ّبهؿ ١ٍل ِٖٕـ ِٕغمٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ
 ٌٍْووخ اكاهٜ ِىزت ْٚٔبعٗ عجو ِؾّل وّبي/ ثٍّه 6هلُ

 رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 25224    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ -  4
  ِؾّل اؽّل ٍٚقل٠ٗ اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل - ٍِه إٌبٕو٠خ ثغقٍٗ اْاٌقٕٛ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 25224    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل -  5
  ِؾّل اؽّل ٍٚقل٠ٗ اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل - ٍِه إٌبٕو٠خ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 25224    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ -  6
  ِؾّل اؽّل ٍٚقل٠ٗ اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل - ٍِه إٌبٕو٠خ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25105326 ربه٠ـ ٚفٟ 25224    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل -  2
  ِؾّل اؽّل ٍٚقل٠ٗ اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل - ٍِه إٌبٕو٠خ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌْبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌفبوٙٗ ِٕزغبد ث١ـ - ْٔبط ٠ضبف  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  1

 ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 04522
   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌفبوٙٗ ِٕزغبد ث١ـ - ْٔبط ٠ضبف  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  2

 ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 04522
   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌفبوٙٗ ِٕزغبد ث١ـ - ْٔبط ٠ضبف  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  3

 ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 04522
   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌفبوٙٗ ِٕزغبد ث١ـ - ْٔبط ٠ضبف  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  4

 ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 04522
 ٍجك  ، ٌٍْووخ اكاهٜ ِىزت/  اٌْووٗ رب١ٌف ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ضبف  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٔبكٜ ؽَٓ عّبي ِؾّل ّووخ -  5

 ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 152235   ثولُ ل١ل٘ب
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌْووخ ٔٛؿ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105355ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111255   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٙب فجلاٌٍّه عٗ ؽَٕٝ فضوٖ -  1
 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،   اٌمبٔٛٔٝ ْاٌى١ب رقل٠ً ر25105315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02555   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ فجلاهلل ِؾّٛك لغت ِؾّٛك ّووخ -  2
 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 اٌى١بْ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02506   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  3
 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02506   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  4
 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02506   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  5
 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو

  اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 04522   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  6
 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25521   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي ّووخ -  2

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌى١بْ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61551   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، فجلاٌقؾ١ُ عّبالد ّٚو٠ىزٙب فوغٍٝ اؽّل فٍٗ ّووخ -  2

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 154362   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئٙب ِجوٚن ك٠بة اؽّل ٔف١َٗ ّووخ -  0

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22203   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل ووّٗ -  15

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22203   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووب٘ب ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء ّووخ -  11

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 152022   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ فجلاٌؾف١ؼ ِؾّل اؽّل ّووٗ -  12

 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113113   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبؤٖ ِؾّل ؽ١َٓ فجلاهلل ِؾّل -  13

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌى١بْ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  14

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  15

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  16

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25224   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ -  12

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25105326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25224   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل -  12

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌَّخ االٍُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘: اٌٝ 02506 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25105311:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

 ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ
 ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘: اٌٝ 02506 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25105311:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

 ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ
 ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘: اٌٝ 02506 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25105311:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

 ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ
 فٖبَ اؽّل ّووٗ: اٌٝ 22203 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25105312:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

 ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو
 فٖبَ اؽّل ّووٗ: اٌٝ 22203 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25105312:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

 ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو
 ؽَٓ هِضبْ: اٌٝ 65424 ولُث اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25105325:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

 ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي
 ؽَٓ هِضبْ: اٌٝ 65424 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25105325:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

 ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽَٓ هِضبْ: اٌٝ 65424 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25105325:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2
 ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي

 ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ: اٌٝ 25224 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25105326:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  0
 ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل
 ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ: اٌٝ 25224 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25105326:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

 ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل
   ــــــــــــــــــــــ  
   األّقبٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ؽك اٌْووٗ ِل٠وٚ ثٖفزُٙ اٌْووبء افزٖبٕبد اٌٝ ٠ضٍف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً فٍٝ عبثو اٌل٠ٓ فالء -  1

 02555   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثبٍُ ِٕفوك٠ٓ اٚ ّق١ِٓغز ٚاٌْواء اٌج١ـ
 ؽك اٌْووٗ ِل٠وٚ ثٖفزُٙ اٌْووبء افزٖبٕبد اٌٝ ٠ضٍف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً فٍٝ عبثو اٌل٠ٓ فالء -  2

 02555   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثبٍُ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ ٚاٌْواء اٌج١ـ
 ؽك اٌْووٗ ِل٠وٚ ثٖفزُٙ اٌْووبء افزٖبٕبد اٌٝ ٠ضٍف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً فٍٝ عبثو اٌل٠ٓ فالء -  3

 02555   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثبٍُ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ ٚاٌْواء اٌج١ـ
 ؽك اٌْووٗ ِل٠وٚ ثٖفزُٙ اٌْووبء افزٖبٕبد اٌٝ ٠ضٍف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً فٍٝ عبثو اٌل٠ٓ فالء -  4

 02555   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثبٍُ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ ٚاٌْواء اٌج١ـ
 ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  5

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ
 ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  6

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ
 ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ١غخثَ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  2

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ
 ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  2

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ
 ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  0

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ
 ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  15

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ
 ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  11

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً
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 ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  01

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ
 ١ٖٔجٗ ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ّلِؾ اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  02
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ
 ١ٖٔجٗ ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  03
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ
 ١ٖٔجٗ ل١ّخ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٛفبرٗ اٌْووخ ِٓ اٌّنوٛه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  04
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ اٌّبي هاً ِٓ
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  05

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  06

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ٠وِل  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  02

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  02

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  00

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  155

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  151

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  152

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  153

02506 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ؾّلِ هعبء -  154
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  155
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  156
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  152
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  152
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  150
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  115
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ؾّلِ هعبء -  111
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  112
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  113
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  114
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  115
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  116
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  112
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ّلِؾ ٖٔبه -  112
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  110
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  125
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  121
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  122
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  123
02506 

   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  124
02506 

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  125
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  126
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، وخثبٌْو اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  122
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  122

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  120

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  135

02506 
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  131
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  132
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  133
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   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  132
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   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  132
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   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  141

02506 
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   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  142
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 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  140
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  155
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   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  156

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  152

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  152

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  150

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  165

02506 
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  161
 02506   ثولُ
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  162
 02506   ثولُ
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  163
 02506   ثولُ
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  164

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  165

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  166

02506 
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  162
 02506   ثولُ
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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

    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  162
 02506   ثولُ
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ هّٚو٠ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  160
 02506   ثولُ
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  125
 02506   ثولُ
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  121
 02506   ثولُ
    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  122
 02506   ثولُ
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  123

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  124

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  125

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  126

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  122

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  122

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  120

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  125

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  121

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ هاٌّنوٛ كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  122

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  123

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ثبٌْووخ اٌّنوٛه كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  124

02506 
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  125

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  126

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ الٍزلأٗٚا ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  122

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  122

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  120

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ١ٕٛخر  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  105

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  101

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  102
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  103

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ١ـعّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  104
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  105

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٍي٠َ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  106
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  102

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  102
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  100

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  255
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  251

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل هعبء -  252
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  253

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٠لاؿٚاال اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  254
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  255

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  256
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ رٛل١ـٚ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  252

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٖٔبه -  252
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  250

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  215
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  211

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  212
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  213

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  214
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  215

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  216
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  212

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  212
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  210

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  225
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ١ـعّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  221

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  222
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٍي٠َ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  223

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  224
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  225

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٚفبء -  226
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  222

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  222
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  220

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  235
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٠لاؿٚاال اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  231

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  232
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  233

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  234
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  235

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  236
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  232

 ٌقوث١خا ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  232
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  230

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  245
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا ّباؽل٘ ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  241

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  242
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  243

 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ

 ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  244
 اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  245
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  246
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  242
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ؿٚاال٠لا اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  242
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  240
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  255
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  251

 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  252
 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ
 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  253

 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  254
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  255
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّالد -  256
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  252

 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  252
 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ
 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  250

 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  265
 ًكاف اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ
 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  261

 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٍّبف١ً ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  262
 كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا اؽلّ٘ب

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٛل١ـٚر ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  263
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  264
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  265
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  266
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ّق١ِٓغز اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  262
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  262
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  260

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  225

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل اٌَّبْ عّبي اٍالَ -  221

 عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكا
 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ ِٖو
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  222
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  223
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ه٠ـرب ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 ِٕفوكا اؽلّ٘ب ٚرٛل١ـ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ اٌّل٠واْ ٚرٛل١ـ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل فجلاٌقبٌك -  224
 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ع١ّـ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لاؿ اٌَؾت ؽك ٌّٚٙب ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ

 02506   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ِغزّق١ٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ اٌقوث١خ
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  -- -  225
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  -- -  226
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي -  222
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي -  222
 ، ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل١قٗ اٌْووخ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  -- -  220
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ
 ، ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل١قٗ اٌْووخ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  -- -  225
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ
 اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل١قٗ اٌْووخ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي -  221

 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ
 اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل١قٗ اٌْووخ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي -  222

 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ١ّـ
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، اٌزقل٠ً ثقمل ِنوٛه ِٕٟٛ ّو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  -- -  223
 25521   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، اٌزقل٠ً ثقمل ِنوٛه ِٕٟٛ ّو٠ه فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  -- -  224
:  ربه٠ـ ، اٌزقل٠ً ثقمل ِنوٛه ِٕٟٛ ّو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي -  225

 25521   ثولُ    25105312
:  ربه٠ـ ، اٌزقل٠ً ثقمل ِنوٛه ِٕٟٛ ّو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي -  226

 25521   ثولُ    25105312
 ثغ١ّـ اٌفوؿ ٠ٍيَ ٚرٛل١قٗ اٌفوؿ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  فوؿ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه -  222

 04522   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٗ اٌزياِبرٗ
 ثغ١ّـ اٌفوؿ ٠ٍيَ ٚرٛل١قٗ اٌفوؿ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  فوؿ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه -  222

 04522   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٗ اٌزياِبرٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكٖ ٚرٛل١قٙب اٌْووخ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽل٘ب ٌٚٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  فوغٍٝ اؽّل فٍٗ -  220
 61551   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب

 ثغ١ّـ اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفوكٖ ٚرٛل١قٙب اٌْووخ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽل٘ب ٌٚٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٝفوغٍ اؽّل فٍٗ -  205
 61551   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزياِبرٙب

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  201
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  202
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ك٠ٕب -  203
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ك٠ٕب -  204
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  205
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  206
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ غبٍٍْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  202
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  202
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  200
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  355
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ك٠ٕب -  351
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ك٠ٕب -  352
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  353
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  354
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  355
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  356
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  352
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  352
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ك٠ٕب -  350
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ٠ٕبك -  315
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  311
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  312
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  313
 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  314
 اٌْووٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  315

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌْووٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٝ -  316

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ك٠ٕب -  312

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ فجلاٌفزبػ ؽو٠ف ك٠ٕب -  312

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  310

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٘جٗ -  325

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  321

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ ل١ّٗ اٍزالُِٙ ثقل ٚمٌه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٛٗ ٍٍغبْ فجلاٌزٛاة ٚفبء -  322

 154362   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ
 ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِزضبِٓ و٠هّ  رضبِٓ ّووخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  323
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً
 ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  324
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً
 ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  325
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً
 ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  326
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  322
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  322
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي

 ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  --- -  320
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ،

 ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  --- -  335
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ،

 ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  --- -  331
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ،

 ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  --- -  332
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ،

 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  333
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي

 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  334
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي

 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  335
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي

 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ء١ّّب -  336
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي

 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  332
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي

 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  332
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي

 ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  330
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ
 ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  345
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ
 ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  341
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ
 ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  342
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ
 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  343

 22203   ثولُ    25105312: 
 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  344

 22203   ثولُ    25105312: 
    25105312:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  --- -  345
 22203   ثولُ
    25105312:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  --- -  346
 22203   ثولُ
    25105312:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  --- -  342
 22203   ثولُ
    25105312:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  --- -  342
 22203   ثولُ
 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  340

 22203   ثولُ    25105312: 
 ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  355

 22203   ثولُ    25105312: 
:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  351

 22203   ثولُ    25105312
:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  352

 22203   ثولُ    25105312
:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ّووبء 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  353

 22203   ثولُ    25105312
:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثقمل ِنوٛه٠ٓ ١١ِٕٛٓ ءّووب 4 فلك فـــوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  354

 22203   ثولُ    25105312



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  355
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  356
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  352
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ف١ٍفٗ ِٙواْ ف١ٍفٗ عبهق -  352
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  350
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ـثغ١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  365
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  --- -  361
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ

 ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  --- -  362
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ

 ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  --- -  363
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ

 ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  --- -  364
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ووخّ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  365
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل -  366
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  362
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  362
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  360
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 فٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ِزضبِٓ ّو٠ه ثغقٍٗ ٕفزٗ رقلي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء -  325
 22203   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚرقٙلارٙب اٌزيِبرٙب ثغ١ّـ اٌْووٗ ٠ٍيَ ِٕفوكا ٚرٛل١قٗ اٌْووٗ

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ فجلاٌؾف١ؼ ِؾّل ِؾّل -  321
 152022   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ فجلاٌؾف١ؼ ِؾّل ِؾّل -  322
 152022   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 ٌٚٗ ٌٍْووٗ ِل٠و اٌّنوٛه ثغقً اٌْووٗ اكاهٖ ثٕل ٠قلي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ّبوو -  323
 113113   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك

 ٌٚٗ ٌٍْووٗ ِل٠و اٌّنوٛه ثغقً اٌْووٗ اكاهٖ ثٕل ٠قلي  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ّبوو -  324
 113113   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فٓ اٌزٛل١ـ ؽك

 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  325
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  326
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، يكفٛ  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  322
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  322
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  320
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  325
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  321
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  322
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  323
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  324
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  325
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  326
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  322
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  322
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  320



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  305
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  301
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  302
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  303
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  304
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  305
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  306
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  302
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  302
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  300
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  455
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  451
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  452
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  453
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  454
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  455
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  456
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 ، ٚفالفٗ بياٌّ هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ -  452
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  452
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  450
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب وبًِ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  415
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 اٌوئ١َٟ اٌمب٘وح رغبهٜ ٍغً ِىزت ِٓ اٌٛاهك اٌزب١ّو ثّٛعت  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  فجلاٌؾبفؼ ِؾّل ٠بلٛد فبكي -  411
 16501   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 4253ٌَٕٗ2510ثولُ
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فإاك ِؾّٛك اؽّل -  412
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  كه٠ِٚ ِؾّل فبثل ١ٍّو -  413

01242 
    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  رٛف١ك صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل -  414
 01242   ثولُ
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فٍٝ ِؾّل فجلاٌّٖل اٌجبٍظفجل -  415

01242 
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي -  416
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ -  412
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  ٍو ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي اؽّل -  412
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فإاك ِؾّٛك اؽّل -  410
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  كه٠ِٚ ِؾّل فبثل ١ٍّو -  425

01242 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  رٛف١ك صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل -  421
01242 

   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فٍٝ ِؾّل فجلاٌّٖل فجلاٌجبٍظ -  422
01242 

 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي -  423
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ  ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ -  424
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ  ٍو ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي اؽّل -  425
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فإاك ِؾّٛك اؽّل -  426
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  كه٠ِٚ ِؾّل فبثل ١ٍّو -  422

01242 
    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  رٛف١ك صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل -  422
 01242   ثولُ
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فٍٝ ِؾّل فجلاٌّٖل فجلاٌجبٍظ -  420

01242 
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي -  435
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ -  431
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  ٍو ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي اؽّل -  432
 اٌضبٔٝ اٌق١ِّٛخ اٌغّق١خ اعزّبؿ ثّٛعت(  إٍٔٝ اٚي رٛل١ـ)   اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فإاك ِؾّٛك اؽّل -  433

 ثبٌزضبِٓ اٌزقب١ٔٚبد اكاهح ِٓ اٌّقزّل 2510/3/12 ثزبه٠ـ 2510 ٌَٕخ 4 هلُ االكاهح ِغٌٍ ٚاعزّبؿ 2510/3/12 إٌّقملح
 ُٚ٘ ثبٌغّق١خ اٌقبٕخ ٚاالئزّبٔبد اٌضّبْ ٚفغبثبد ٚا١ٌْىبد اٌٖوف ٚامٚٔبد اٌجٕٛن فٝ اٌزٛل١ـ ؽك ٌُٙ ِٓ ؽلك**  االعزّبفٝ

:  ربه٠ـ ،(  ِؾّل فإاك ِؾّٛك اؽّل - فجلاٌغٛاك ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ - صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل - ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي: 
 01242   ثولُ    25105325

 اٌق١ِّٛخ اٌغّق١خ اعزّبؿ ثّٛعت(  إٍٔٝ اٚي رٛل١ـ)   اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  كه٠ِٚ ِؾّل فبثل ١ٍّو -  434
 اٌزقب١ٔٚبد اكاهح ِٓ اٌّقزّل 2510/3/12 ثزبه٠ـ 2510 ٌَٕخ 4 هلُ االكاهح ِغٌٍ ٚاعزّبؿ 2510/3/12 إٌّقملح اٌضبٔٝ

 اٌقبٕخ ٚاالئزّبٔبد اٌضّبْ ٚفغبثبد ٚا١ٌْىبد اٌٖوف ٚامٚٔبد اٌجٕٛن فٝ اٌزٛل١ـ ؽك ٌُٙ ِٓ ؽلك**  االعزّبفٝ ثبٌزضبِٓ
 ربه٠ـ ،(  ِؾّل فإاك ِؾّٛك اؽّل - فجلاٌغٛاك ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ - صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل - ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي:  ُٚ٘ ثبٌغّق١خ

 01242   ثولُ    25105325: 
 اٌغّق١خ اعزّبؿ ثّٛعت(  إٍٔٝ اٚي رٛل١ـ)   اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  رٛف١ك صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل -  435

 اكاهح ِٓ اٌّقزّل 2510/3/12 ثزبه٠ـ 2510 ٌَٕخ 4 هلُ االكاهح ِغٌٍ ٚاعزّبؿ 2510/3/12 إٌّقملح اٌضبٔٝ اٌق١ِّٛخ
 ٚاالئزّبٔبد اٌضّبْ ٚفغبثبد ٚا١ٌْىبد اٌٖوف ٚامٚٔبد اٌجٕٛن فٝ اٌزٛل١ـ ؽك ٌُٙ ِٓ ؽلك**  االعزّبفٝ ثبٌزضبِٓ اٌزقب١ٔٚبد

 ِؾّل فإاك ِؾّٛك اؽّل - فجلاٌغٛاك ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ - صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل - ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي:  ُٚ٘ ثبٌغّق١خ اٌقبٕخ
 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ،( 

 اٌغّق١خ اعزّبؿ ثّٛعت(  إٍٔٝ اٚي رٛل١ـ)   اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  فٍٝ ِؾّل فجلاٌّٖل فجلاٌجبٍظ -  436
 اكاهح ِٓ اٌّقزّل 2510/3/12 ثزبه٠ـ 2510 ٌَٕخ 4 هلُ االكاهح ِغٌٍ ٚاعزّبؿ 2510/3/12 إٌّقملح اٌضبٔٝ اٌق١ِّٛخ

 ٚاالئزّبٔبد اٌضّبْ ٚفغبثبد ٚا١ٌْىبد اٌٖوف ٚامٚٔبد اٌجٕٛن فٝ اٌزٛل١ـ ؽك ٌُٙ ِٓ ؽلك**  االعزّبفٝ ثبٌزضبِٓ اٌزقب١ٔٚبد
 ِؾّل فإاك ِؾّٛك اؽّل - فجلاٌغٛاك ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ - صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل - ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي:  ُٚ٘ ثبٌغّق١خ اٌقبٕخ

 01242   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ،( 
 اٌضبٔٝ اٌق١ِّٛخ اٌغّق١خ اعزّبؿ ثّٛعت(  إٍٔٝ اٚي رٛل١ـ)   اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي -  432

 ثبٌزضبِٓ اٌزقب١ٔٚبد اكاهح ِٓ اٌّقزّل 2510/3/12 ثزبه٠ـ 2510 ٌَٕخ 4 هلُ االكاهح ِغٌٍ ٚاعزّبؿ 2510/3/12 إٌّقملح
 ُٚ٘ ثبٌغّق١خ اٌقبٕخ ٚاالئزّبٔبد اٌضّبْ ٚفغبثبد ٚا١ٌْىبد اٌٖوف ٚامٚٔبد اٌجٕٛن فٝ اٌزٛل١ـ ؽك ٌُٙ ِٓ ؽلك**  االعزّبفٝ

:  ربه٠ـ ،(  ِؾّل فإاك ِؾّٛك اؽّل - فجلاٌغٛاك ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ - صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل - ِؾّل اثوا١ُ٘ عّبي: 
 01242   ثولُ    25105325

 إٌّقملح اٌضبٔٝ اٌق١ِّٛخ اٌغّق١خ اعزّبؿ ثّٛعت(  إٍٔٝ اٚي رٛل١ـ)   ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ -  432
 االعزّبفٝ ثبٌزضبِٓ اٌزقب١ٔٚبد اكاهح ِٓ اٌّقزّل 2510/3/12 ثزبه٠ـ 2510 ٌَٕخ 4 هلُ االكاهح ِغٌٍ ٚاعزّبؿ 2510/3/12

 عّبي:  ُٚ٘ ثبٌغّق١خ اٌقبٕخ ٚاالئزّبٔبد اٌضّبْ ٚفغبثبد ٚا١ٌْىبد اٌٖوف ٚامٚٔبد اٌجٕٛن فٝ اٌزٛل١ـ ؽك ٌُٙ ِٓ ؽلك** 
    25105325:  ربه٠ـ ،(  ِؾّل فإاك ِؾّٛك اؽّل - فجلاٌغٛاك ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ - صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل - ِؾّل اثوا١ُ٘

 01242   ثولُ
 إٌّقملح اٌضبٔٝ اٌق١ِّٛخ اٌغّق١خ اعزّبؿ ثّٛعت(  إٍٔٝ اٚي رٛل١ـ)   ٍو ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽّلا -  430

 االعزّبفٝ ثبٌزضبِٓ اٌزقب١ٔٚبد اكاهح ِٓ اٌّقزّل 2510/3/12 ثزبه٠ـ 2510 ٌَٕخ 4 هلُ االكاهح ِغٌٍ ٚاعزّبؿ 2510/3/12
 عّبي:  ُٚ٘ ثبٌغّق١خ اٌقبٕخ ٚاالئزّبٔبد اٌضّبْ ٚفغبثبد ٚا١ٌْىبد اٌٖوف ٚامٚٔبد اٌجٕٛن فٝ اٌزٛل١ـ ؽك ٌُٙ ِٓ ؽلك** 

    25105325:  ربه٠ـ ،(  ِؾّل فإاك ِؾّٛك اؽّل - فجلاٌغٛاك ١ٍل فجلاٌقي٠ي ؽٕفٝ - صبثذ عبثو ِؾّل ِؾّل - ِؾّل اثوا١ُ٘
 01242   ثولُ
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  445
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  441
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  442



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  443
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  444
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  445
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  446
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  442
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  442
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  440
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  455
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ه ٕفخ رقلي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  451
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ ِٙباٍزال ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  452
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  453
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  454
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  455
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  456
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  452
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  452
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ٠هّو  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  450
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  465
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  461
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  462
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّخ اٍزالِٙب ثقل ٚمٌه اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  463
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  464

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  465

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  466

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي ًها ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ ؽَٓ -  462

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  462

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  460

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  425

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ فٍٝ -  421

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  422

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  423

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  424

 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ اٍزالَ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اؽّل ٍقل٠ٗ -  425
 25224   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌقمٛك   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب فجلاٌٍّه عٗ ؽَٕٝ فضوٖ -  1

111255 
   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب فجلاٌٍّه عٗ ؽَٕٝ فضوٖ -  2

111255 
   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب فجلاٌٍّه عٗ ؽَٕٝ فضوٖ -  3

111255 
   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب فجلاٌٍّه عٗ ؽَٕٝ فضوٖ -  4

111255 
    25105315:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ فجلاهلل ِؾّٛك لغت ِؾّٛك ّووخ -  5

 02555   ثولُ
    25105315:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ فجلاهلل ِؾّٛك لغت ِؾّٛك ّووخ -  6

 02555   ثولُ
    25105315:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ فجلاهلل ِؾّٛك لغت ِؾّٛك ّووخ -  2

 02555   ثولُ
    25105315:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ فجلاهلل ِؾّٛك لغت ِؾّٛك ّووخ -  2

 02555   ثولُ
    25105311:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٕبثو ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل -  0

 05612   ثولُ
:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  15

 02506   ثولُ    25105311
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  11

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  12

02506 
:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  13

 02506   ثولُ    25105311
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  14

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  15

02506 
:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبئُٙ اٌَّبْ عّبي ٚاٍالَ ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  16

 02506   ثولُ    25105311
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  12

02506 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل ّووخ -  12

02506 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي ّووخ -  10

25521 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ فبكي ّووخ -  25

25521 
    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  21

 04522   ثولُ
    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  خث١َغ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ اؽّل فجلاٌغفبه اؽّل فجلاٌغفبه ّووخ -  22

 04522   ثولُ
:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ عّبالد ّٚو٠ىزٙب فوغٍٝ اؽّل فٍٗ ّووخ -  23

 61551   ثولُ    25105314
:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌقؾ١ُ عّبالد ّٚو٠ىزٙب فوغٍٝ اؽّل فٍٗ ّووخ -  24

 61551   ثولُ    25105314



 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

    25105314:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبئٙب ِجوٚن ك٠بة اؽّل ٔف١َٗ ّووخ -  25
 154362   ثولُ
    25105314:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبئٙب ِجوٚن ك٠بة اؽّل ٔف١َٗ ّووخ -  26

 154362   ثولُ
    25105312:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِؾفٛػ اؽّل اثوا١ُ٘ ّووٗ -  22

 22623   ثولُ
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل ّووٗ -  22

22203 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووب٘ب ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء ّووخ -  20

22203 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل ّووٗ -  35

22203 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء ّووخ -  31

22203 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ٔبكٜ ؽَٓ عّبي ِؾّل ّووخ -  32

152235 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ اٌزبه٠ـ صبثذ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ فجلاٌؾف١ؼ ِؾّل اؽّل ّووٗ -  33

152022 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ اٌزبه٠ـ صبثذ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ فجلاٌؾف١ؼ ِؾّل اؽّل ّووٗ -  34

152022 
   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ اٌزبه٠ـ صبثذ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبؤٖ ِؾّل ؽ١َٓ فجلاهلل ِؾّل -  35

113113 
   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ اٌزبه٠ـ صبثذ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبؤٖ ِؾّل ؽ١َٓ فجلاهلل ِؾّل -  36

113113 
:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  32

 65424   ثولُ    25105325
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  32

65424 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  30

65424 
:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  45

 65424   ثولُ    25105325
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  41

65424 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  42

65424 
:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  43

 65424   ثولُ    25105325
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  بِٓرض ّووخ  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  44

65424 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  45

65424 
   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِوٍٝ ِؾّل وبًِ ّووخ -  46

51206 
   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ -  42

25224 
   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل -  42

25224 
   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل ّووٗ -  40

25224 
   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ؽ١َٓ اؽّل ٠ٌٛٔ اؽّل -  55

25224 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افواك رغل٠لاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 20004   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2261  2523/11/11ؽزٝ ٍبه2512/11/12ٜ-ط  ثمغو فوط ِب٘و عٛى٠ف -  1
 21452   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2351  2555/3/25-ط  ِؾّل ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  2
 21452   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2200  2515/3/25-ط  ِؾّل ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  3
 21452   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2355  2525/3/10َؽزٝ ٍبه2515/3/25ٜ-ط  ِؾّل ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  4
 02621   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2264  2522/5/22ؽزٝ ٍبه2512/5/20ٜ-ط  ِؾّل فج١ل فإاك فٕزو -  5
 51222   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2206  2523/15/0َؽزٝ ٍبه2512/15/15ٜ-ط  ١ٍٍّبْ اثٛى٠ل ١ٍٍّبْ ١ٍل -  6
 02555   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2220  2512/12/6-ط  فوعبٔٝ ِؾّل هعت عبهق -  2
 65424   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2252  2554/4/3-ط  هىق بئ١ًِ١ق اهلل هىق ٔبعؼ -  2
 65424   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2252  2550/4/3-ط  هىق ١ِقبئ١ً اهلل هىق ٔبعؼ -  0

 65424   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2263  2514/4/3-ط  هىق ١ِقبئ١ً اهلل هىق ٔبعؼ -  15
   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2356  2522/5/12َؽزٝ ٍبه2512/5/13ٜ-ط  اٍّبف١ً ِؾّٛك فجلاٌّبٌه ؽّلٜ -  11

64322 
 21452   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2205  2515/3/11-ط  فجلاٌقبي ِؾّل فضّبْ فّبه -  12
 21452   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2204  2525/3/15َؽزٝ ٍبه2515/3/11ٜ-ط  فجلاٌقبي ِؾّل فضّبْ فّبه -  13
 22553   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2223  2523/4/12ؽزٝ ٍبه2512/4/13ٜ-ط  ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  14
 60545   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2222  2524/4/2َؽزٝ ٍبه2510/4/3ٜ-ط  ٠ٍٛف ِؾّل ٍقل ا١ِٕٗ -  15
 22352   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2254  2512/11/2-ط  ١ِقبئ١ً في٠ي ٔقٕبؿ ّو٠ف -  16
 22352   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2255  2522/11/6ؽزٝ ٍبه2512/11/2ٜ-ط  ١ِقبئ١ً في٠ي ٔقٕبؿ ّو٠ف -  12
 25253   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2222  2512/3/10-ط  فبىه لؤٗ أٛه ا١ًِ -  12
 25253   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2222  2522/3/12َؽزٝ ٍبه2512/3/10ٜ-ط  ىهفب لؤٗ أٛه ا١ًِ -  10
 155412   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2252  2524/1/13َؽزٝ ٍبه2510/1/14ٜ-ط  ؽّبك فجلاٌقبي اؽّل فٍٝ -  25
 02326   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2221  2522/3/22َؽزٝ ٍبه2512/3/20ٜ-ط  اثٛاٌمبٍُ فٍٝ ِؾّل فجلاهلل -  21
 62251   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2262  2550/11/20-ط  ِؾّل اٌْبفٝ فجل ِؾّل فٛى٠ٗ -  22
   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2266  2510/11/22ؽزٝ ٍبه2514/11/20ٜ-ط  ِؾّل اٌْبفٝ فجل ِؾّل فٛى٠ٗ -  23

62251 
   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2260  2524/1/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/1/14-ط  ّغٛهٜ كافٍٝ ِؾّل ٚع١ٙٗ -  24

155414 
 05520   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2265  2524/2/4ؽزٝ ٍبه2510/2/5ٜ-ط  اؽّل فٍٝ فغ١ٗ ٍالِٗ -  25
 32252   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2355  2512/12/1-ط  اٌؾجبن ١ٍل اؽّل فجلاٌٙبكٜ -  26
 32252   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2355  2512/12/1-ط  اٌؾجبن ١ٍل اؽّل فجلاٌٙبكٜ -  22
   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2352  2522/11/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/12/1-ط  اٌؾجبن ١ٍل اؽّل فجلاٌٙبكٜ -  22

32252 
 155626   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2220  2524/3/1َؽزٝ ٍبه2510/3/2ٜ-ط  اؽّل ِؾّل فجلاٌفزبػ ِؾّل -  20
   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2323  2523/12/35َؽزٝ ٍبه2512/12/31ٜ-ط  ّؾبرٗ ١ٍل ِٖغفٝ فبهً -  35

155230 
 26222   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2346  2522/2/11َؽزٝ ٍبه2512/2/12ٜ-ط  ِوٍٟ اؽّل ِٖغفٟ ف١ٍفٗ -  31
 24264   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2341  2511/11/13-ط  فجلاٌقي٠ي فجلاٌزٛاة ١ٍل ِٖغفٟ -  32
   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2345  2521/11/12ؽزٝ ٍبه2516/11/13ٜ-ط  فجلاٌقي٠ي فجلاٌزٛاة ١ٍل ِٖغفٟ -  33

24264 
 21016   ثولُ    25105354 : ربه٠ـ ، 2334  2525/5/13َؽزٝ ٍبه2515/5/14ٜ-ط  ِولٔ ّج١ت ا١ِٓ ٔبٕو -  34
 05236   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2321  2523/12/22ؽزٝ ٍبه2512/12/23ٜ-ط  فجلاٌالٖ ِؾّل اؽّل اؽّل -  35
 65240   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2335  2524/2/4ؽزٝ ٍبه2510/2/5ٜ-ط  ه٠بٗ ٕبكق ف١ىزٛه٠ب ٔٛاي -  36
 20222   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2340  2523/15/22َؽزٝ ٍبه2512/15/22ٜ-ط  ف٠ٛضٗ ا١ٌٔ اٌفٝ ا٠ّٓ -  32
 64256   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2320  2522/4/1ؽزٝ ٍبه2512/4/2ٜ-ط  ؽَب١ٔٓ رّبَ فّٙٝ فجلاٌؾ١ّل -  32
 52265   ُثول    25105354:  ربه٠ـ ، 2336  1002/15/21-ط  فْجٗ فٍٝ ِؾّل ِؾّل ِؾّل ا٠ّبْ -  30
 52265   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2332  2552/15/21-ط  فْجٗ فٍٝ ِؾّل ِؾّل ِؾّل ا٠ّبْ -  45
 52265   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2332  2552/15/21-ط  فْجٗ فٍٝ ِؾّل ِؾّل ِؾّل ا٠ّبْ -  41
 52265   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2330  2512/15/21-ط  فْجٗ فٍٝ ِؾّل ِؾّل ِؾّل ا٠ّبْ -  42
 20064   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2324  2524/5/25ؽزٝ ٍبه2510/5/26ٜ-ط  ثقيق رمٝ اٍؾك ؽّْذ -  43
 20064   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2324  2524/5/25ؽزٝ ٍبه2510/5/26ٜ-ط  ثقيق رمٝ اٍؾبق ؽّْذ -  44
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 62226   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2316  2552/15/31-ط  ىليٚق فجلاٌّالن فقوٜ عّبي -  45
 62226   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2312  2513/15/31-ط  ىليٚق فجلاٌّالن فقوٜ عّبي -  46
   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2312  2523/15/35َؽزٝ ٍبه2512/15/31ٜ-ط  ىليٚق فجلاٌّالن فقوٜ عّبي -  42

62226 
 22553   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2351  2524/11/2َؽزٝ ٍبه2510/11/3ٜ-ط  ثووبد ثووبد ٕبكق ِؾّل -  42
   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2310  2510/15/24َؽزٝ ٍبه2514/15/25ٜ-ط  عّقٗ فجلهثٗ فىبّٗ اؽّل -  40

02326 
   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2331  2523/1/25ؽزٝ ٍبه2512/1/21ٜ-ط  ٕبٌؾ١ٓ ١ٍجب٠ٚٗ ٕبٌؾ١ٓ ِياط -  55

22202 
:  ربه٠ـ ، 2331  2523/1/25ؽزٝ ٍبه2512/1/21ٜ-ط  ٕبٌؾ١ٓ ١ٍجب٠ٚٗ ٕبٌؾ١ٓ ِؾّل/ ثغقٍٗ االٍُ ٠قلي -  51

 22202   ثولُ    25105354
 25525   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2452  2550/2/20-ط  هٜ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  52
 25525   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2450  2510/2/22َؽزٝ ٍبه2514/2/20ٜ-ط  هٜ فٍف اؽّل ؽَٕٗ -  53
 62232   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2323  2554/3/3-ط  لج١ٔ ١ٖٔو ٔٔ ٚافٝ -  54
 62232   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2324  2550/3/3-ط  لج١ٔ ١ٖٔو ٔٔ ٚافٝ -  55
 62232   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2325  2514/3/3َ-ط  لج١ٔ ١ٖٔو ٔٔ ٚافٝ -  56
 62232   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2326  2524/3/2َؽزٝ ٍبه2510/3/3ٜ-ط  لج١ٔ ١ٖٔو ٔٔ ٚافٝ -  52
 155352   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2453  2523/12/14َؽزٝ ٍبه2512/12/15ٜ-ط  ِٕبؿ ثىو ١ٍل اٍّبء -  52
 55203   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2320  2521/1/2َؽزٝ ٍبه2516/1/0ٜ-ط  عبكاٌوة اؽّل فجلاٌؾ١ّل فزؾٝ -  50
 25423   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2322  2512/2/5-ط  فجلاٌفزبػ فبكي ِؾّل اؽّل -  65
 25423   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2320  2522/2/4َؽزٝ ٍبه2512/2/5ٜ-ط  فجلاٌفزبػ فبكي ِؾّل اؽّل -  61
 26162   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2325  2512/5/15-ط  ِؾّل فجلاهلل فجلاٌزٛاة ٔي٠ٗ -  62
   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2360  2522/5/14َؽزٝ ٍبه2512/5/15ٜ-ط  ِؾّل فجلاهلل فجلاٌزٛاة ٔي٠ٗ -  63

26162 
 02532   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2306  2510/11/16َؽزٝ ٍبه2514/11/12ٜ-ط  ٕل٠ك ١ٍل ِؾّل فٖبَ -  64
 22523   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2322  2555/5/20-ط  اثٛى٠ل فجلاٌؾبفؼ فٍٝ اثٛثىو -  65
 22523   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2325  2515/5/20-ط  اثٛى٠ل فجلاٌؾبفؼ فٍٝ اثٛثىو -  66
   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2326  2525/5/22َؽزٝ ٍبه2515/5/20ٜ-ط  اثٛى٠ل فجلاٌؾبفؼ فٍٝ اثٛثىو -  62

22523 
 02625   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2410  2510/12/14َؽزٝ ٍبه2514/12/15ٜ-ط  ؽّبك اثوا١ُ٘ اؽّل وٛصو -  62
 22030   ثولُ    25105355:  ه٠ـرب ، 2424  2552/3/2-ط  ثق١ذ فوط عالي ا٠ّٓ -  60
 22030   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2425  2513/3/2-ط  ثق١ذ فوط عالي ا٠ّٓ -  25
 22030   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2426  2523/3/2َؽزٝ ٍبه2512/3/2ٜ-ط  ثق١ذ فوط عالي ا٠ّٓ -  21
 01512   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2416  2524/3/20َؽزٝ ٍبه2510/3/35ٜ-ط  اؽّل صبثذ فٕزو اؽّل -  22
   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2435  2523/6/25َؽزٝ ٍبه2512/6/26ٜ-ط  فجلاٌغ١ل فوغٍٝ اؽّل ِٖغفٝ -  23

20155 
   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2432  2525/3/13َؽزٝ ٍبه2515/3/14ٜ-ط  فجلاٌّالن لبٕل ٔٛهاٌل٠ٓ ٔغالء -  24

03250 
   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2450  2522/0/12َؽزٝ ٍبه2512/0/13ٜ-ط  فجلاٌوؽّٓ فواط ؽَٕٟ ٚائً -  25

22522 
   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2454  2523/2/11َؽزٝ ٍبه2512/2/12ٜ-ط  ِٖغفٝ فجلاٌٖجٛه وبًِ لبفٛك -  26

02012 
   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2442  2523/2/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/2/16-ط  عوعٌ ١ٍٕت فلٌٝ فيد -  22

00254 
 23252   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2452  2525/11/6َؽزٝ ٍبه2515/11/2ٜ-ط  ِؾّٛك فٍٝ ِؾّٛك فٍٝ -  22
 05562   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 3251  2524/2/3َؽزٝ ٍبه2510/2/4ٜ-ط  ِؾّل ِؾّل اؽّل ؽَٓ ِؾّل -  20
 00532   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2445  2523/2/26َؽزٝ ٍبه2512/2/22ٜ-ط  فٍٝ ِؾّل ٕل٠ك ٔب٘ل -  25
 22214   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2422  2515/0/13-ط  فٍٟ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِٖغفٟ -  21
   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2420  2525/0/12َؽزٝ ٍبه2515/0/13ٜ-ط  فٍٟ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِٖغفٟ -  22

22214 
 00221   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2436  2523/0/3ؽزٝ ٍبه2512/0/4ٜ-ط  عٗ فالَ هاٜٚ ١ِوفذ -  23
   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2422  2524/3/4َؽزٝ ٍبه2510/3/5ٜ-ط  اؽّل فجلاٌقبي فجلاٌؾ١ّل ؽَٓ -  24

155255 
   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2532  2523/4/15َؽزٝ ٍبه2512/4/16ٜ-ط  فجلإٌّقُ لٕبٜٚ فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  25

22531 
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 51220   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2404  2524/3/1َؽزٝ ٍبه2510/3/2ٜ-ط  فوالٝ ِؾّل فجلإٌق١ُ ّؾبرٗ -  26
 00205   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2460  2523/2/22َؽزٝ ٍبه2512/2/20ٜ-ط  فجلا١ٌَّؼ ٍِه هٚث١ً ٘بٔٝ -  22
 62435   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2402  2524/1/5َؽزٝ ٍبه2510/1/6ٜ-ط  فوغٍٝ  ٘بُّ  ٠ٍٛف ٘بُّ -  22
   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2420  2522/15/23َؽزٝ ٍبه2512/15/24ٜ-ط  فٍٟ هِضبْ فوغٍٟ اؽّل -  20

22250 
   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2423  2524/2/25َؽزٝ ٍبه2510/2/26ٜ-ط  ؽَٓ اؽّل فجلاٌٖجٛه فٛى٠ٗ -  05

05252 
 25625   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2405  2512/3/4-ط  ِٖغفٟ فضّبْ ١ٍل عٍقذ -  01
 25625   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2406  2522/3/3َؽزٝ ٍبه2512/3/4ٜ-ط  ِٖغفٟ فضّبْ ١ٍل عٍقذ -  02
 05625   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2402  2524/2/12َؽزٝ ٍبه2510/2/12ٜ-ط  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك ٍبِٝ -  03
 05012   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2422  2524/3/21َؽزٝ ٍبه2510/3/22ٜ-ط  ا١ٌَل اثٕٛ٘لٜ ِؾّل ؽَٓ -  04
 05042   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2554  2524/3/22َؽزٝ ٍبه2510/3/23ٜ-ط  فجلاٌّالن صبثذ ثمغو ثٙبء -  05
 22322   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2562  2512/11/5-ط  ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  06
 22322   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2563  2522/11/4َؽزٝ ٍبه2512/11/5ٜ-ط  ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  02
 32531   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2536  2521/0/5َؽزٝ ٍبه2516/0/6ٜ-ط  ١ٍلُ٘ عبك ٕالػ -  02
 25610   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2522  2522/2/22َؽزٝ ٍبه2512/3/1ٜ-ط  ِؾوًٚ ِؾّل ١ٍّو فج١و -  00

   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2522  2524/2/1َؽزٝ ٍبه2510/2/2ٜ-ط  فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ اٍّبف١ً ٕالػ -  155
62526 

   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2520  2521/15/26َؽزٝ ٍبه2516/15/22ٜ-ط  ٌٛلب ١ٍٍٚٝ ّىوٜ ٍبِؼ -  151
06426 

 63026   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2522  2522/1/25َؽزٝ ٍبه2512/1/26ٜ-ط  فواط ؽَٓ فٍٝ عّبي -  152
 22252   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2505  2513/5/14-ط  ِؾّل فجلاٌقي٠ي ِؾّل فٛاى -  153
   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2520  2523/5/13َؽزٝ ٍبه2512/5/14ٜ-ط  ِؾّل فجلاٌقي٠ي ِؾّل فٛاى -  154

22252 
   ثولُ    25105315:  ٠ـربه ، 2532  2523/5/2َؽزٝ ٍبه2512/5/3ٜ-ط  فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ فجلاٌالٖ ِٖغفٝ -  155

50304 
 02021   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2542  2523/2/12َؽزٝ ٍبه2512/2/10ٜ-ط  ؽَٓ ِؾّٛك صبثذ ؽَٓ -  156
 34222   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2551  2523/11/4َؽزٝ ٍبه2512/11/5ٜ-ط  رىال ٌَٚٓ ٍقل/   اٌلوزٛه -  152
   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2503  2524/3/25َؽزٝ ٍبه2510/3/21ٜ-ط  هضٛاْ اؽّل ؽبِل ِؾّٛك ِؾّل -  152

20664 
   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2540  2521/12/11َؽزٝ ٍبه2516/12/12ٜ-ط  ِغٍٟ ْ٘بَ ٘بُّ ِٖغفٟ -  150

25501 
   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2531  2525/11/22َؽزٝ ٍبه2515/11/20ٜ-ط  ِؾّل اؽّل رٛف١ك ٕبثو٠ٓ -  115

23454 
 05321   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2546  2524/1/12َؽزٝ ٍبه2510/1/13ٜ-ط  ف١َٝ ؽَٓ وّبي عبهق -  111
 55551   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2500  2555/11/15-ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل ثله٠ٗ -  112
 55551   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2655  2555/11/15-ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل ثله٠ٗ -  113
 55551   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2651  2515/11/15-ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل ثله٠ٗ -  114
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2652  2525/11/14َؽزٝ ٍبه2515/11/15ٜ-ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل ثله٠ٗ -  115

55551 
 22525   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2632  2522/0/10ؽزٝ ٍبه2512/0/25ٜ-ط  ّبوو فجلاٌجبلٝ اؽّل ثىو -  116
 22526   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2653  2513/2/0-ط  ِؾّل ِؾّٛك اؽّل صوٚد -  112
 22526   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2654  2523/2/2َؽزٝ ٍبه2512/2/0ٜ-ط  ِؾّل ِؾّٛك اؽّل صوٚد -  112
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2635  2521/12/1َؽزٝ ٍبه2516/12/2ٜ-ط  فجلاٌوعبي ؽ١َٓ ؽَبْ ٕ٘بء -  110

25652 
 00252   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2622  2523/2/22َؽزٝ ٍبه2512/2/22ٜ-ط  فوغٍٝ فٍٝ ثْبٜ فيٖ -  125
 62206   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2655  2513/12/16-ط  ِؾّل ِؾّٛك فجلاهلل اؽّل -  121
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2651  2523/12/15َؽزٝ ٍبه2512/12/16ٜ-ط  ِؾّل ِؾّٛك فجلاهلل اؽّل -  122

62206 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2653  2521/11/20َؽزٝ ٍبه2516/11/35ٜ-ط  فجلاٌق١ٍُ ِؾّل ثو١٘غٝ عّبي -  123

24002 
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2624  2524/3/16َؽزٝ ٍبه2510/3/12ٜ-ط  فجلاٌوؽّٓ ؽفٕبٜٚ اؽّل هِضبْ -  124

05220 
 20432   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2630  2524/2/6ؽزٝ ٍبه2510/2/2ٜ-ط  فٍٝ رمٝ فجلإٌّقُ وّبي -  125
 22253   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2615  2513/3/15-ط  فوؽبْ ِؾّل فجلإٌّقُ فوؽبْ -  126
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   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2611  2523/3/0َؽزٝ  ٍبه2512/3/15ٜ-ط  فوؽبْ ِؾّل فجلإٌّقُ فوؽبْ -  122
22253 

 40165   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2253  2552/4/4-ط  اٌَقلٜ اؽّل فغ١ٗ فبعّٗ -  122
 40165   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2254  2552/4/4-ط  اٌَقلٜ اؽّل فغ١ٗ فبعّٗ -  120
 40165   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2255  2512/4/4-ط  اٌَقلٜ اؽّل فغ١ٗ فبعّٗ -  135
 40165   ُثول    25105312:  ربه٠ـ ، 2256  2522/4/3َؽزٝ ٍبه2512/4/4ٜ-ط  اٌَقلٜ اؽّل فغ١ٗ فبعّٗ -  131
 04524   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2620  2525/12/5ؽزٝ ٍبه2515/12/6ٜ-ط  فٍٝ رٛف١ك ٍقل ؽّلٜ -  132
 00223   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2604  2523/0/1َؽزٝ ٍبه2512/0/2ٜ-ط  فضّبْ فٍف فجلاٌغفبه فضّبْ -  133
 24435   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2625  2556/5/2-ط  ِؾّل ا١ِٓ فجلاٌؾى١ُ اؽالَ -  134
 24435   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2626  2511/5/2-ط  ِؾّل ا١ِٓ فجلاٌؾى١ُ اؽالَ -  135
 24435   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2625  2556/5/2-ط  ِؾّل ا١ِٓ فجلاٌؾى١ُ اؽالَ -  136
 24435   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2622  2521/5/2َؽزٝ ٍبه2516/5/2ٜ-ط  ِؾّل ا١ِٓ فجلاٌؾى١ُ اؽالَ -  132
 62252   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2622  2554/2/22-ط  ٠ؾٝ فجلاٌؾ١ٍُ ثلٜٚ ِؾّل -  132
 62252   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2621  2550/2/22-ط  ٠ؾٝ فجلاٌؾ١ٍُ ثلٜٚ ِؾّل -  130
 62252   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2623  2514/2/22-ط  ٠ؾٝ فجلاٌؾ١ٍُ ثلٜٚ ِؾّل -  145
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2624  2524/2/22َؽزٝ ٍبه2510/2/22ٜ-ط  ٠ؾٝ فجلاٌؾ١ٍُ ثلٜٚ ِؾّل -  141

62252 
 155510   ولُث    25105312:  ربه٠ـ ، 2255  2524/2/1ؽزٝ ٍبه2510/2/2ٜ-ط  هضٛاْ فجل ٕبكق اؽّل -  142
 55222   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2625  2523/3/5ؽزٝ ٍبه2512/3/6ٜ-ط  ّؾبرٗ ِمبه ىوٝ فب٠ي/  ك -  143
 05255   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2661  2521/2/4ؽزٝ ٍبه2516/2/5ٜ-ط  فجلاٌّالن عوعٌ ٌّقٝ وبًِ -  144
 155422   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2624  2524/1/22َؽزٝ ٍبه2510/1/22ٜ-ط  فٍٝ عٍجٗ ّؾبرٗ عالي -  145
    25105312:  ربه٠ـ ، 2650  2521/6/15َؽزٝ ٍبه2516/6/16ٜ-ط  اٍّبف١ً اؽّل فجلاٌّبٌه فجلاٌجبلٝ فبكي -  146
 56225   ثولُ
 62220   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2625  2523/15/31ؽزٝ ٍبه2512/11/1ٜ-ط  فضّبْ اؽّل فزؾٝ ِؾّل -  142
   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2212  2523/0/24َؽزٝ ٍبه2512/0/25ٜ-ط  ١ٍل ؽبِل فجلا١ٌَّـ فغ١بد -  142

00054 
 22022   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2245  2513/3/5-ط  ٠ٍٛف ف١ٍفٗ ٠ٍٛف ِغوثٟ -  140
 22022   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2246  2523/3/4َؽزٝ هٍٜب2512/3/5-ط  ٠ٍٛف ف١ٍفٗ ٠ٍٛف ِغوثٟ -  155
   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2251  2521/3/14َؽزٝ ٍبه2516/3/15ٜ-ط  فجلاهلل ١ٍل فجلاٌقي٠ي اثوا١ُ٘ -  151

05550 
 03456   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2232  2521/2/16َؽزٝ ٍبه2516/2/12ٜ-ط  ثْبٜ ِزوٜ ىٚىٚ ٍبِؼ -  152
 22126   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2252  2552/0/12-ط  غجو٠بي غغبً ف١ُٙ ٕجوٞ -  153
 22126   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2252  2512/0/12-ط  غجو٠بي غغبً ف١ُٙ ٕجوٞ -  154
   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2250  2522/0/16َؽزٝ ٍبه2512/0/12ٜ-ط  غجو٠بي غغبً ف١ُٙ ٕجوٞ -  155

22126 
 20551   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2232  2513/6/23-ط  ف١ًٍ ١ٍِه كا١ٔبي عٛى٠ف -  156
 20551   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2232  2523/6/22َؽزٝ ٍبه2512/6/23ٜ-ط  ف١ًٍ ١ٍِه كا١ٔبي عٛى٠ف -  152
 05033   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2243  2521/2/2َؽزٝ ٍبه2516/2/3ٜ-ط  ؽبِل ِؾّٛك فزؾٝ ِؾّل -  152
   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2236  2524/3/12َؽزٝ ٍبه2510/3/12ٜ-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  150

155222 
 20212   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2242  2510/4/23ؽزٝ ٍبه2514/4/24ٜ-ط  فجلاٌقبي ِؾّل رٛف١ك عّبي -  165
   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2212  2523/12/21َؽزٝ ٍبه2512/12/22ٜ-ط  ١ِّٔ اؽّل فجلاٌؾى١ُ ِؾّل -  161

05222 
 20663   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2215  2523/0/15َؽزٝ ٍبه2512/0/16ٜ-ط  فضّبْ ِؾّل اؽّل اٍّبء -  162
 66335   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2225  2553/4/23-ط  ٍَُِ اؽّل فجلاٌّؾَٓ ٖٔوٖ -  163
 66335   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2221  2552/4/23-ط  ٍَُِ اؽّل فجلاٌّؾَٓ ٖٔوٖ -  164
 66335   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2222  2513/4/23-ط  ٍَُِ اؽّل فجلاٌّؾَٓ ٖٔوٖ -  165
   ثولُ    25105313:  ربه٠ـ ، 2223  2523/4/22َؽزٝ ٍبه2512/4/23ٜ-ط  ٍَُِ اؽّل فجلاٌّؾَٓ ٖٔوٖ -  166

66335 
 02152   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2223  2512/15/2-ط  فجلاٌغٕٝ عالي فجلاٌغٕٝ ِغلٜ -  162
 04532   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2225  2525/2/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/2/4-ط  ِؾّل اثٍٛزٗ اهلل فزؼ ِؾّٛك -  162
 20222   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2211  2524/4/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/3-ط  ّج١ت ؽّلاْ فٍٟ ٕبثو -  160
 155112   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2215  2523/11/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/11/4-ط  اؽّل وبًِ ٠ٍٛفٝ اؽّل -  125
 05206   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2222  2524/3/12 ؽزٝ ٍبه2510/3/12ٜ-ط  ٍق١ل ١ٍل ِؾّل ٠بٍو -  121
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   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2214  2523/2/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/2/12-ط  اؽّل فجلاٌقبي فٍٝ ِؾّٛك -  122
22551 

   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2250  2521/2/22 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2516/2/23-ط  ؽّٛكح فجلاهلل ثْبٔلٜ ه٠ؾبْ -  123
04256 

   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2251  2524/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/2-ط  اٌّالػ ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل -  124
155253 

   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2255  2524/4/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/13-ط  فجلاٌقبي ؽَٓ فٍف اٍّبف١ً -  125
01125 

 00225   ثولُ    25105314:  ربه٠ـ ، 2252  2523/0/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/0/3-ط  عٗ ثلهاْ فجلاٌّقغٝ اؽّل -  126
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2223  2522/12/24َؽزٝ ٍبه2512/12/25ٜ-ط  فضّبْ ؽَٓ فبعف ِؾّل فّوٚ -  122

22642 
 05266   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2252  2524/2/22َؽزٝ ٍبه2510/3/1ٜ-ط  اؽّل فجلاٌقبي اؽّل ِؾّل -  122
 51025   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2220  2513/11/13-ط  اؽّل ِؾّل فجلاٌغٕٝ عّبي -  120
 51025   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2220  2513/11/13-ط  اؽّل ِؾّل فجلاٌغٕٝ عّبي -  125
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2225  2523/11/12َؽزٝ ٍبه2512/11/13ٜ-ط  اؽّل ِؾّل فجلاٌغٕٝ عّبي -  121

51025 
 62514   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2262  2514/1/26-ط  فجلاهلل ِؾوًٚ ؽّلاْ -  122
 62514   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2262  2524/1/25ؽزٝ ٍبه2510/1/26ٜ-ط  فجلاهلل ِؾوًٚ ؽّلاْ -  123
    25105312:  ربه٠ـ ، 2256  2521/2/13ؽزٝ ٍبه2516/2/14ٜ-ط  فجلاٌقبي فضّبْ فجلاٌّؾَٓ اٌل٠ٓ فٖبَ -  124
 22060   ثولُ
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2236  2512/11/12 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2512/11/10-ط  ا١ٌَل فٛٗ اؽّل ِؾّل -  125

52063 
 21004   ثولُ    25105312:  به٠ـر ، 2240  2525/5/26َؽزٝ ٍبه2515/5/22ٜ-ط  ؽَب١ٔٓ فٍٝ ؽبِل ؽَٓ -  126
 04652   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2250  2521/1/2َؽزٝ ٍبه2516/1/3ٜ-ط  اؽّل ؽّيٖ فزؾٝ فيد -  122
 00056   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2223  2523/0/11َؽزٝ ٍبه2512/0/12ٜ-ط  ثَٕٙبٜٚ فٍٝ ف١ٍفٗ ا٠ٙبة -  122
 66122   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2222  2553/3/20-ط  فجلإٌٛه َِٕٝ ٔبعٝ ِغلٜ -  120
 66122   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2220  2552/3/20-ط  فجلإٌٛه َِٕٝ ٔبعٝ ِغلٜ -  105
 66122   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2235  2513/3/20-ط  فجلإٌٛه َِٕٝ ٔبعٝ ِغلٜ -  101
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2231  2523/3/22َؽزٝ ٍبه2512/3/20ٜ-ط  جلإٌٛهف َِٕٝ ٔبعٝ ِغلٜ -  102

66122 
 02554   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2224  2522/12/4ؽزٝ ٍبه2512/12/5ٜ-ط  فٍٝ ؽَٓ فجلاٌفزبػ ِؾّل -  103
 42115   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2200  2523/0/5ؽزٝ ٍبه2512/0/6ٜ-ط  ؽٕب ربٚضوًٚ ٠ٍٛف ٍقل -  104
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2022  2521/11/12َؽزٝ ٍبه2516/11/13ٜ-ط  فَمالٔٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اّوف -  105

25552 
 20423   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2021  2524/2/13َؽزٝ ٍبه2510/2/14ٜ-ط  فوغٍٟ ِؾّـل اؽّل فبعّٗ -  106
 65364   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2012  2524/3/6ؽزٝ ٍبه2510/3/2ٜ-ط  فٛٗ اؽّل ِؾّٛك ؽّلٜ -  102
 20505   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2203  2513/0/1-ط  ؽَٓ ِؾّل رٛف١ك اّوف -  102
 20505   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2204  2523/2/31َؽزٝ ٍبه2512/0/1ٜ-ط  ؽَٓ ِؾّل رٛف١ك اّوف -  100
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2222  2516/11/22 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/11/22-ط  اؽّل ِؾّل فجلاٌغٕٝ عّبي -  255

51025 
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2222  2521/11/22 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2516/11/22-ط  اؽّل ِؾّل فجلاٌغٕٝ عّبي -  251

51025 
 20200   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2222  2513/15/20-ط  اؽّل ّؾبرٗ ١ٍل ٍقبك -  252
 20200   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2220  2523/15/20َؽزٝ ٍبه2512/15/20ٜ-ط  اؽّل ّؾبرٗ ١ٍل ٍقبك -  253
 22555   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2226  2515/2/6-ط  ؽي٠ٓ اؽّل فٍٟ عّالد -  254
 22555   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2225  2525/2/5ؽزٝ ٍبه2515/2/6ٜ-ط  ؽي٠ٓ اؽّل فٍٟ عّالد -  255
 00425   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2043  2523/5/10َؽزٝ ٍبه2512/5/25ٜ-ط  فوغً ِؾّل فوغً ٔبكٜ -  256
   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2034  2523/5/15 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2512/5/16-ط  فض١و اؽّل فض١و عبكاٌٌّٛٝ -  252

00465 
 62536   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2052  2523/0/22َؽزٝ ٍبه2512/0/23ٜ-ط  ٘ل٠ٗ فجلاٌقبي ِؾّل هضب -  252
   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2040  2522/4/15َؽزٝ ٍبه2512/4/11ٜ-ط  فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٕفٛد ؽّلٜ -  250

02304 
 22125   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2055  2515/2/20-ط  ِؾّٛك ُاثوا١٘ ثله فبٌل -  215
 22125   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2056  2525/2/22َؽزٝ ٍبه2515/2/20ٜ-ط  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ثله فبٌل -  211
 05652   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2026  2524/2/0َؽزٝ ٍبه2510/2/15ٜ-ط  رٛف١ك فجلإٌجٝ ِؾّل فجلٖ -  212
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 01652   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2042  2510/6/23ؽزٝ ٍبه2514/6/24ٜ-ط  ِٖغفٝ فٍٝ ِؾّل ىوو٠ب -  213
 00255   ثولُ    25105310:  ربه٠ـ ، 2064  2523/2/25َؽزٝ ٍبه2512/2/26ٜ-ط  اؽّل فٍٝ ِؾّل ؽَٓ -  214
 02361   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3534  2522/4/3زٝؽ ٍبه2512/4/4ٜ-ط  فجلاٌالٖ فٍٝ ِؾّل ٕالػ -  215
 24505   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2002  2511/0/26-ط  ١ٍٍُ ِؾّل ِغٍٟ ٕٚف١ٗ -  216
 24505   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2003  2521/0/25َؽزٝ ٍبه2516/0/26ٜ-ط  ١ٍٍُ ِؾّل ِغٍٟ ٕٚف١ٗ -  212
 66222   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2002  2523/6/24َؽزٝ ٍبه2512/6/25ٜ-ط  فواط ِؾّل ِؾّل فؾ١ّٗ -  212
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3512  2510/2/25َؽزٝ ٍبه2514/2/26ٜ-ط  اثٛاٌَقٛك ؽَب١ٔٓ ِؾّل فجلاٌجبٍظ -  210

02542 
 65226   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3552  2552/15/35-ط  ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ١َُٔ هفقذ -  225
 65226   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3550  2512/15/35-ط  ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ١َُٔ هفقذ -  221
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3515  2522/15/20َؽزٝ ٍبه2512/15/35ٜ-ط  ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ١َُٔ هفقذ -  222

65226 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2002  2522/11/10َؽزٝ ٍبه2512/11/25ٜ-ط  ّٚ٘بْ ٠ٌٛٔ هِضبْ فبعّخ -  223

02325 
 21235   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3521  2515/6/22-ط  ثق١ذ فجلا١ٌَّؼ ثق١ذ هألٖ -  224
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2525/6/22َؽزٝ ٍبه2515/6/22ٜ-ط  ثق١ذ فجلا١ٌَّؼ ثق١ذ هألٖ -  225

21235 
 22152   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3524  2512/0/25-ط  افٕٛؿ ٚإف ١ٍّو رٙبٟٔ -  226
 22152   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3525  2522/0/24ؽزٝ ٍبه2512/0/25ٜ-ط  افٕٛؿ ٚإف ١ٍّو رٙبٟٔ -  222
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3531  2522/12/16ؽزٝ ٍبه2512/12/12ٜ-ط  ؽ١َٓ ٔؾ١و هٍّٝ ِؾّل -  222

02522 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2004  2523/11/15َؽزٝ ٍبه2512/1/11ٜ-ط  ِؾّل فجلاٌواىق فجلاٌؾك ِؾّل -  220

155136 
 23125   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2020  2515/11/4-ط  عوً ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ ٠ٛ٘لٖ -  235
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2025  2525/11/3ؽزٝ ٍبه2515/11/4ٜ-ط  عوً ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ ٠ٛ٘لٖ -  231

23125 
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2022  2524/4/2ؽزٝ ٍبه2510/4/3ٜ-ط  هىق ١ِقبئ١ً اهلل هىق ٔبعؼ -  232
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3551  2522/15/0َؽزٝ ٍبه2512/15/15ٜ-ط  اؽّل ثله فجلاٌؾف١ؼ ضبؽٟ -  233

22253 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2005  2523/11/2َؽزٝ ٍبه2512/11/3ٜ-ط  فجلاٌؾبفؼ ِؾّل فىوٜ ِؾّل ِقّو -  234

155115 
    25105321:  ربه٠ـ ، 3563  2522/15/25َؽزٝ ٍبه2512/15/21ٜ-ط  ٔٛهاٌل٠ٓ فجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك عبهق -  235
 06220   ثولُ
 05055   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3542/  2524/3/23َؽزٝ ٍبه2510/3/24ٜ-ط  ؽٕب ّولبٜٚ ٌّقٝ ّٙلٜ -  236
 02165   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3551  2522/15/2َؽزٝ ٍبه2512/15/3ٜ-ط  فٍٝ ؽَٓ فجلٖ ِؾّل -  232
 62510   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3522  2513/0/21-ط  فٛٗ اٍّبف١ً ِٖغفٝ ِّلٚػ/ ك -  232
   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3520  2523/0/25َؽزٝ ٍبه2512/0/21ٜ-ط  فٛٗ اٍّبف١ً ِٖغفٝ ِّلٚػ/ ك -  230

62510 
    25105321:  ربه٠ـ ، 3564  2521/12/22َؽزٝ ٍبه2516/12/22ٜ-ط  ٔٛهاٌل٠ٓ فجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك عبهق -  245
 06220   ثولُ
 22305   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3525  2525/0/12َؽزٝ ٍبه2515/0/10ٜ-ط  ؽَب١ٔٓ َِقٛك ِؾّل -  241
 23233   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3505  2516/6/21-ط  ١ٍٕت َِقل ٌج١ت ِّلٚػ -  242
 23233   ولُث    25105321:  ربه٠ـ ، 3501  2521/6/25َؽزٝ ٍبه2516/6/21ٜ-ط  ١ٍٕت َِقل ٌج١ت ِّلٚػ -  243
 26562   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3565  2522/5/1َؽزٝ ٍبه2512/5/2ٜ-ط  ِؾّل ِؾّٛك ف١ٍفٗ فّو -  244
 21322   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3560  2515/3/16-ط  فجلاٌؾبفؼ اؽّل فٍٟ ٔغٛٞ -  245
 21322   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3525  2525/3/15ؽزٝ ٍبه2515/3/16ٜ-ط  فجلاٌؾبفؼ اؽّل فٍٟ ٔغٛٞ -  246
   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3546  2524/1/22َؽزٝ ٍبه2510/1/20ٜ-ط  فٍٝ فجلاٌّغٍت ا١ٌَل فالءاٌل٠ٓ -  242

05513 
   ولُث    25105321:  ربه٠ـ ، 3554  2521/0/6َؽزٝ ٍبه2516/0/2ٜ-ط  فواط فجلاٌّٛعٛك فجلاٌفزبػ عبثو -  242

06506 
 20264   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3526  2524/4/12ؽزٝ ٍبه2510/4/13ٜ-ط  اهلل فٛٗ فٍٝ ا١ِٓ ِٕبي -  240
   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3525  2522/4/0َؽزٝ ٍبه2512/4/15ٜ-ط  فجلاٌّغٍت ف١ُٙ فوغً فجلاٌقي٠ي -  255

02323 
   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3135  2524/2/15َؽزٝ ٍبه2510/2/16ٜ-ط  اهلل فوط ثغوً ىوو٠ب ث١زو -  251

05663 
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   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3155  2523/15/6َؽزٝ ٍبه2512/15/2ٜ-ط  فجلاٌوؽّٓ فو٘ٛك ف١ٍفٗ ٔٛها -  252
155551 

 00242   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3141  2523/2/24َؽزٝ ٍبه2512/2/25ٜ-ط  ّ٘بَ اؽّل صبثذ وّبي -  253
 22144   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3122  2513/3/2-ط  فجلاٌواىق فجلاٌواىق هِضبْ فزؾ١ٗ -  254
   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3120  2523/3/1َؽزٝ ٍبه2512/3/2ٜ-ط  فجلاٌواىق فجلاٌواىق هِضبْ فزؾ١ٗ -  255

22144 
 22320   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3145  2525/2/14َؽزٝ ٍبه2515/2/15ٜ-ط  ف١ل ف١بك فزؾٝ ١ٌٚل -  256
 155655   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3121  2524/2/24َؽزٝ ٍبه2510/2/25ٜ-ط  فواثٝ ثق١ذ ؽَٓ اؽّل -  252
 66465   ُثول    25105324:  ربه٠ـ ، 3111  2523/5/0َؽزٝ ٍبه2512/5/15ٜ-ط  فغب لغت فٍٝ ٔبك٠ٗ -  252
 66465   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3112  2523/3/12َؽزٝ ٍبه2510/3/12ٜ-ط  فغب لغت فٍٝ ٔبك٠ٗ -  250
   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3500  2522/11/6َؽزٝ ٍبه2512/11/2ٜ-ط  فجلا١ٌْٙل في٠ي هّلٜ ١ِٕب -  265

02321 
 62536   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3152  2511/1/13-ط  ١ٍٍّبْ فٛىٜ ١ٌُٚ ا٠ّبْ -  261
 62536   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3150  2521/1/12َؽزٝ ٍبه2516/1/13ٜ-ط  ١ٍٍّبْ فٛىٜ ١ٌُٚ ا٠ّبْ -  262
 50224   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3123  2513/3/15-ط  عب١ًٔٛ ِزٝ عب١ًٔٛ فبعف -  263
 00220   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3106  2523/4/2َؽزٝ ٍبه2512/4/3ٜ-ط  فٍٝ ؾّلِ فٍٝ ِٖغفٝ -  264
 01156   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3150  2514/4/21-ط  ِوىٚق فجلاٌّالن فٛٗ فجلاٌّالن -  265
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3165  2524/4/25َؽزٝ ٍبه2510/4/21ٜ-ط  ِوىٚق فجلاٌّالن فٛٗ فجلاٌّالن -  266

01156 
 61454   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3162  2525/4/1َؽزٝ ٍبه2515/4/2ٜ-ط  ِؾّٛك هّٛاْ فغّٝ ِؾّل -  262
 50635   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3215  2552/2/1-ط  ا١ٌَل ا١ٌَل ؽ١َٓ ٕف١ٗ -  262
 50635   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3252  2513/2/1-ط  ا١ٌَل ا١ٌَل ؽ١َٓ ٕف١ٗ -  260
 50635   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3252  2553/2/1-ط  ا١ٌَل ا١ٌَل ؽ١َٓ ٕف١ٗ -  225
 50635   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3250  2523/2/1َؽزٝ ٍبه2512/2/31ٜ-ط  ا١ٌَل ا١ٌَل ؽ١َٓ ٕف١ٗ -  221
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3123  2523/2/23َؽزٝ ٍبه2512/2/24ٜ-ط  ِؾّل فجلاٌقي٠ي اّوف فجلاٌقي٠ي -  222

20352 
 05560   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3101  2524/2/4َؽزٝ ٍبه2510/2/5ٜ-ط  فواط ٍِٛٝ هعت ؽَٕٝ -  223
 22232   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3163  2511/1/22-ط  فٍٗ ِوىٚق فىوٞ ٍـــذ -  224
 22232   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3164  2521/1/21َؽزٝ ٍبه2516/1/22ٜ-ط  فٍٗ ِوىٚق فىوٞ ٍـــذ -  225
 22323   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3166  2552/15/16-ط  ىفبهٞ ٍِه فب٠ك وو٠ُ -  226
 22323   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3160  2512/15/16-ط  ىفبهٞ ٍِه فب٠ك وو٠ُ -  222
 22323   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3125  2522/15/15َؽزٝ ٍبه2512/15/16ٜ-ط  ىفبهٞ ٍِه فب٠ك وو٠ُ -  222
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3105  2524/3/15َؽزٝ ٍبه2510/3/11ٜ-ط  ّؾبرٗ فجلاٌفض١ً ِٖغفٝ فٍٝ -  220

05232 
 03105   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3125  2525/3/2َؽزٝ ٍبه2515/3/0ٜ-ط  فجلاٌٍّه فُْ عّبي ا٠ٙبة -  225
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3252  2524/1/26َؽزٝ ٍبه2510/1/22ٜ-ط  ٍِٛٝ فجلاٌّبٌه فٕزو ؽّبكٖ -  221

05420 
 155550   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3252  2523/15/2ؽزٝ ٍبه2512/15/2ٜ-ط  ث١َب عبك ِىوَ ١ِٕب -  222
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3214  2554/2/6-ط  فٍٝ  ١ٍٍّبْ  ٔقّبْ ٔبٕو -  223
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3215  2550/2/6-ط  فٍٝ  ١ٍٍّبْ  ٔقّبْ ٔبٕو -  224
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3216  2514/2/6-ط  فٍٝ  ١ٍٍّبْ  ٔقّبْ ٔبٕو -  225
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3212  2524/2/5ؽزٝ ٍبه2510/2/6ٜ-ط  فٍٝ  ١ٍٍّبْ  ٔقّبْ ٔبٕو -  226
 22520   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3224  2523/2/2َؽزٝ ٍبه2512/2/0ٜ-ط  ٘الي ٔغ١ت اؽّل فٍٟ -  222
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3214  2554/2/6-ط  فٍٝ ٍٍّبْ ٔقّبْ ٔبٕو -  222
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3215  2550/2/6-ط  فٍٝ ٍٍّبْ ٔقّبْ ٔبٕو -  220
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3216  2514/2/6-ط  فٍٝ ٍٍّبْ ٔقّبْ ٔبٕو -  205
 62610   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3212  2524/2/5ؽزٝ ٍبه2510/2/6ٜ-ط  فٍٝ ٍٍّبْ ٔقّبْ ٔبٕو -  201
 44202   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3265  2555/1/20-ط  ِزٌٛٝ ا١ِٓ ا١ِٓ ١ٍّو -  202
 44202   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3264  2515/1/20-ط  ِزٌٛٝ ا١ِٓ ا١ِٓ ١ٍّو -  203
 44202   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3262  2525/1/22َؽزٝ ٍبه2515/1/20ٜ-ط  ِزٌٛٝ ا١ِٓ ا١ِٓ ١ٍّو -  204
 44202   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3266    ِزٌٛٝ ا١ِٓ ا١ِٓ ١ٍّو -  205
   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3253  2523/15/11َؽزٝ ٍبه2512/15/12ٜ-ط  ٔٛه ِولٌ ١ْ١ًِ ِمجً -  206

20222 
 65434   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3235  2524/4/4َؽزٝ ٍبه2510/4/5ٜ-ط  ِؾّل ؽَٓ اؽّل ِٕٝ -  202
 00522   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3236  2523/3/4َؽزٝ ٍبه2512/3/5ٜ-ط  عالي اؽّل وّبي اؽّل -  202
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 64415   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3234  2522/5/21َؽزٝ ٍبهٜ 2512/5/22-ط  فجلاٌالٖ ِىبهَ ٍٔٙٗ -  200
 22055   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3242  2523/2/2َؽزٝ ٍبه2512/2/3ٜ-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ٍقل ؾ٠ٝ١ -  355
 01255   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3262  2510/6/35َؽزٝ ٍبه2514/2/1ٜ-ط  ا١ِٓ فٍٝ ؽّبك اٌقوثٝ -  351
 03613   ثولُ    25105326:  ربه٠ـ ، 3232  2525/5/22َؽزٝ ٍبه2515/5/23ٜ-ط  لبٍُ اؽّل لبٍُ اّوف -  352
 40152   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3222  1002/3/23-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل فجلاٌّقغٝ -  353
 40152   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3223  2552/3/23-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل فجلاٌّقغٝ -  354
 40152   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3221  2552/3/23-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل فجلاٌّقغٝ -  355
 40152   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3225  2512/3/23-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل فجلاٌّقغٝ -  356
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3220  2521/5/15َؽزٝ ٍبه2516/5/11ٜ-ط  فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ ١ٍل ١ٍٍّبْ -  352

05301 
 02105   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3225  2522/15/0َؽزٝ  ٍبه2512/15/15ٜ-ط  فجلاٌالٖ ٍق١ل ١ٍل ٍق١ل -  352
 23622   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3202  2556/1/12-ط  ِؾّل فجلاٌو١ّل ؽَٓ ِؾّل -  350
 23622   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3201  2511/1/12-ط  ِؾّل فجلاٌو١ّل ؽَٓ ِؾّل -  315
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3203  2521/1/16َؽزٝ ٍبه2516/1/12ٜ-ط  ِؾّل فجلاٌو١ّل ؽَٓ ِؾّل -  311

23622 
 01512   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3352  2524/3/20َؽزٝ ٍبه2510/3/35ٜ-ط  كًٚ ثْوٜ فوط ١ٍٕٗ -  312
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3221  2523/4/25َؽزٝ ٍبه2512/4/26ٜ-ط  إٌٖو اثٛ فٍٝ إٌٖو اثٛ ِؾّل -  313

41551 
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3262  2522/2/26َؽزٝ ٍبه2512/2/22ٜ-ط  ِؾّل فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ٔبٕو -  314

02142 
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3350  2523/2/22َؽزٝ ٍبه2512/2/22ٜ-ط  فجلاٌمبكه اثٛى٠ل ىوٝ ٕفبء -  315

22132 
 05120   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3325  2523/12/14َؽزٝ ٍبه2512/12/15ٜ-ط  ١ٍل فجلٖ فّو فالء -  316
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3353  2521/11/24َؽزٝ ٍبه2516/11/24ٜ-ط  فٍٝ ِؾّٛك فٍٝ فجلاٌّقزّل -  312

63226 
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3346  2522/2/15َؽزٝ ٍبه2512/2/16ٜ-ط  اٍّبف١ً فٍٝ ٕبثو ا١ٌَو اثٛ -  312

02235 
 62654   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3322  2550/2/15-ط  ؽِٕ فجلا١ٌَل ؽِٕ ه١ٌَِ -  310
 62654   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3322  2514/2/15-ط  ؽِٕ فجلا١ٌَل ؽِٕ ه١ٌَِ -  325
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3320  2524/2/0َؽزٝ ٍبه2510/2/15ٜ-ط  ؽِٕ فجلا١ٌَل ؽِٕ ه١ٌَِ -  321

62654 
 63042   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3332  2522/1/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/1/14-ط  غجٛه وبًِ ثورٝ اِغل -  322
 62654   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3324  2550/2/15-ط  ؽِٕ فجلا١ٌَل ؽِٕ ه١ٌَِ -  323
 62654   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3325  2514/2/15-ط  ؽِٕ فجلا١ٌَل ؽِٕ ه١ٌَِ -  324
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3326  2524/2/0َؽزٝ ٍبه2510/2/15ٜ-ط  ؽِٕ فجلا١ٌَل ؽِٕ ه١ٌَِ -  325

62654 
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3352  2523/12/31َؽزٝ ٍبه2512/1/1ٜ-ط  ِؾّل ِؾّل ِؾّٛك اٌوؽّٓ ِغ١ـ -  326

155325 
 42622   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3302  2521/2/23َؽزٝ ٍبه2516/2/24ٜ-ط  فّو ؽَٓ اؽّل ؽَٓ -  322
   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3322  2524/2/4َؽزٝ ٍبه2510/2/5ٜ-ط  ؽ١َٓ ِؾّل فجلاٌلا٠ُ فجلاٌؾ١ّل -  322

155546 
 01423   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3326  2514/6/3-ط  ثب١ًٍٍٛ وٝى فٛىٜ ثٌٌٛ -  320
 51352   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3456  2513/6/6-ط  اثٛى٠ل ا١ٌَل اؽّل ِؾّل اؽّل -  335
 51352   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3452  2523/6/5َؽزٝ ٍبه2512/6/6ٜ-ط  اثٛى٠ل ا١ٌَل اؽّل ِؾّل اؽّل -  331
 22350   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3323  2523/3/23َؽزٝ ٍبه2512/3/24ٜ-ط  فواط عبك هّبك ِؾّل -  332
 25222   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3363  2522/4/2َؽزٝ ٍبه2512/4/3ٜ-ط  فجلاهلل ِؾّٛك لغت ِؾّٛك -  333
   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3366  2522/11/25َزٝؽ ٍبه2512/11/21ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ّف١ك فبكي اّوف -  334

22443 
 22546   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3322  2513/2/25-ط  فجلإٌٛه فج١ل فجلإٌٛه ِّلٚػ -  335
   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3320  2523/2/10َؽزٝ ٍبه2512/2/25ٜ-ط  فجلإٌٛه فج١ل فجلإٌٛه ِّلٚػ -  336

22546 
 05223   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3305  2514/2/24-ط  عوعٌ ٠ٕٝ ١ٍّو اٍبِٗ -  332
 05223   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3301  2524/2/23َؽزٝ ٍبه2510/2/24ٜ-ط  عوعٌ ٠ٕٝ ١ٍّو اٍبِٗ -  332

   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد رغل٠لاد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ثولُ    25105353:  ربه٠ـ ، 2222  2523/1/5َؽزٝ ٍبه2512/1/6ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب ِٕٖٛه ٔقٍخ ٚإف عب١ٔذ -  1

02625 
 64056   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2333  2522/0/5ؽزٝ ٍبه2512/0/6ٜ-ط  ّٚووبٖ ِز١بً فيِٝ عّبي -  2
 64056   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2333  2522/0/5ؽزٝ ٍبه2512/0/6ٜ-ط  ّٚووب٘ب ف١ًٍ ٍِه ى٠يف -  3
 64056   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2333  2522/0/5ؽزٝ ٍبه2512/0/6ٜ-ط  ّٚووب٘ب ؽ١ٍُ ٕالػ ١ٍٙو -  4
 64056   ثولُ    25105354:  ربه٠ـ ، 2333  2522/0/5ؽزٝ ٍبه2512/0/6ٜ-ط  ّٚووب٘ب ؽ١ٍُ ٕالػ ١ٍٙو -  5
 26535   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2425  2512/5/10-ط  ّٚووبٖ كه٠ِٚ ِؾّل اؽّل ّووٗ -  6
   ثولُ    25105355:  ربه٠ـ ، 2421  2522/5/12َؽزٝ ٍبه2512/5/10ٜ-ط  ّٚووبٖ كه٠ِٚ ِؾّل اؽّل ّووٗ -  2

26535 
 35222   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2432  2510/11/22َؽزٝ ٍبه2514/11/22ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٍل صبثذ ثله -  2
   ثولُ    25105356:  ربه٠ـ ، 2432  2510/11/22َؽزٝ ٍبه2514/11/22ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ١ٍل صبثذ ثله ّووٗ -  0

35222 
    25105356:  ربه٠ـ ، 2441  2522/5/14َؽزٝ ٍبه2512/5/15ٜ-ط  ّٚووبئٙب ِؾغٛة ٍبٌُ ؽ١َٓ في ّووخ -  15

 02552   ثولُ
 24400   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2510  2516/5/26-ط  ّٚو٠ىٙب ؽَٓ ِؾّل ِؾّل هل١خ ّووخ -  11
   ثولُ    25105352:  ربه٠ـ ، 2525  2521/5/25ؽزٝ ٍبه2516/5/26ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب ؽَٓ ِؾّل ِؾّل هل١خ ّووخ -  12

24400 
 25426   ثولُ    25105315:  ه٠ـرب ، 2542  2522/2/14َؽزٝ ٍبه2512/2/15ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ في٠ي ١ِالك ٚعلٞ -  13
   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2542  2522/2/14َؽزٝ ٍبه2512/2/15ٜ-ط  ّٚووبٖ في٠ي ١ِالك ِّلٚػ ّووٗ -  14

25426 
 25426   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2542  2522/2/14َؽزٝ ٍبه2512/2/15ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ في٠ي ١ِالك ٚعلٞ -  15
   ثولُ    25105315:  ربه٠ـ ، 2542  2522/2/14َؽزٝ ٍبه2512/2/15ٜ-ط  ّٚووبٖ في٠ي ١ِالك ِّلٚػ ّووٗ -  16

25426 
:  ربه٠ـ ، 2662  2524/2/15َؽزٝ ٍبه2510/2/11ٜ-ط  اؽّل ِؾّل ٕبثو ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل اؽّل -  12

 05612   ثولُ    25105311
 61212   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2613  2555/2/2-ط  ّٚووبئٗ فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو عبهق ّووٗ -  12
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2613  2555/2/2-ط  فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٙب ا١ٌٍضٝ اؽّل ِؾّل اًِ ّووخ -  10

61212 
 61212   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2614  2515/2/2-ط  ّٚووبئٗ فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو عبهق ّووٗ -  25
   ثولُ    25105311:  ربه٠ـ ، 2614  2515/2/2-ط  فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٙب ا١ٌٍضٝ اؽّل ِؾّل اًِ ّووخ -  21

61212 
    25105311:  ربه٠ـ ، 2615  2525/2/1َؽزٝ ٍبه2515/2/2ٜ-ط  ّٚووبئٗ فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو عبهق ّووٗ -  22

 61212   ثولُ
 ربه٠ـ ، 2615  2525/2/1َؽزٝ ٍبه2515/2/2ٜ-ط  فجلاٌقي٠ي فجلإٌبٕو ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٙب ا١ٌٍضٝ اؽّل ِؾّل اًِ ّووخ -  23
 61212   ثولُ    25105311: 

   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2665  2524/1/15ؽزٝ ٍبه2510/1/16ٜ-ط  هضٛاْ ٚاف١ٗ ِؾّل ٔغ١ت ِؾّل -  24
42226 

    25105312:  ربه٠ـ ، 2265  2523/5/11َؽزٝ ٍبه2512/5/12ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل ّووٗ -  25
 22203   ثولُ
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2265  2523/5/11َؽزٝ ٍبه2512/5/12ٜ-ط  ّٚووب٘ب ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء ّووخ -  26

22203 
    25105312:  ربه٠ـ ، 2265  2523/5/11َؽزٝ ٍبه2512/5/12ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ل١ٖو فٖبَ اؽّل ّووٗ -  22

 22203   ثولُ
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2265  2523/5/11َؽزٝ ٍبه2512/5/12ٜ-ط  ّٚووب٘ب ١ٍٍُ ِؾّل ١ٍٍُ ١ّّبء ّووخ -  22

22203 
 20135   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2232  2513/11/12-ط  ّٚو٠ىٗ هىق ٌٛٔلٞ ِى١ٓ هؤٚف ّووٗ -  20
 20135   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2232  2513/11/12-ط  ّٚووبٖ هىق ٌٛٔلٞ ِى١ٓ هؤٚف ّووٗ -  35
    25105312:  ربه٠ـ ، 2233  2523/11/11َؽزٝ ٍبه2512/11/12ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ هىق ٌٛٔلٞ ِى١ٓ هؤٚف ّووٗ -  31

 20135   ثولُ
    25105312:  ربه٠ـ ، 2233  2523/11/11َؽزٝ ٍبه2512/11/12ٜ-ط  ّٚووبٖ هىق ٌٛٔلٞ ِى١ٓ هؤٚف ّووٗ -  32

 20135   ثولُ
 22623   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2245  2552/1/12-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِؾفٛػ اؽّل اثوا١ُ٘ ّووٗ -  33
 22623   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2241  2513/1/12-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِؾفٛػ اؽّل اثوا١ُ٘ ّووٗ -  34



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25105312:  ربه٠ـ ، 2242  2523/1/11َؽزٝ ٍبه2512/1/12ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِؾفٛػ اؽّل اثوا١ُ٘ ّووٗ -  35
 22623   ثولُ
 21452   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2051  2515/4/11-ط  ّٚو٠ىٙب ِزٌٟٛ اؽّل ٕالػ ١ٍِٛٗ -  36
   ثولُ    25105312:  ربه٠ـ ، 2052  2525/4/15َؽزٝ ٍبه2515/4/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب ِزٌٟٛ اؽّل ٕالػ ١ٍِٛٗ -  32

21452 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2024  2523/0/12َؽزٝ ٍبه2512/0/10ٜ-ط  ّٚووبٖ ثله فجلاٌؾف١ؼ ضبؽٝ ّووخ -  32

62553 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2024  2523/0/12َؽزٝ ٍبه2512/0/10ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل فجلاٌٍغ١ف ّووخ -  30

62553 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2024  2523/0/12َؽزٝ ٍبه2512/0/10ٜ-ط  ّٚووبٖ ؽَٓ وّبي ِٖغفٝ ّووخ -  45

62553 
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2024  2523/0/12َؽزٝ ٍبه2512/0/10ٜ-ط  ّٚووبٖ ؽ١َٓ ٍقل عٍقذ ّووخ -  41

62553 
    25105325:  ربه٠ـ ، 2024  2523/0/12َؽزٝ ٍبه2512/0/10ٜ-ط  ّٚووبٖ اؽّل فجلاٌواىق اٌل٠ٓ َؽَب ّووخ -  42

 62553   ثولُ
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3552  2524/3/12َؽزٝ ٍبه2510/3/12ٜ-ط  ِب٠ىً ٚاف١ٗ ٍق١ل ف١ل فغب ١ِٕب ّووخ -  43

155221 
 22404   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2025  2513/4/15-ط  ّٚووبٖ ربكهً ٕجؾٝ ٘بٔٝ -  44
 22404   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2026  2523/4/0ؽزٝ ٍبه2512/4/15ٜ-ط  ّٚووبٖ ربكهً ٕجؾٝ ٘بٔٝ -  45
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 2021  2523/2/15َؽزٝ ٍبه2512/2/11ٜ-ط  ٍبِٝ ٚاف١ٗ ٌج١ت ثلهٜ وّبي ّووخ -  46

50525 
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  42
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  42
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  40
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  55
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  51
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ ْهِضب -  52
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  53
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  54
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  55
:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  56

 65424   ثولُ    25105325
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  52

65424 
    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  52

 65424   ثولُ
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  50
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  65
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  61
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  62
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  63
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  64
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  65
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  66
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ّو٠ىزٗٚ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  62
:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  62

 65424   ثولُ    25105325
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  60

65424 
    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  25

 65424   ثولُ
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  21
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  22
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3535  2554/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  23
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  25
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3520  2550/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  26
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  22
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  22
 65424   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2514/4/25-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  20
:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ؽَٓ هِضبْ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  25

 65424   ثولُ    25105325
   ثولُ    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ لّٛزٝ ١ٌٍٝ ّووخ -  21

65424 
    25105325:  ربه٠ـ ، 3522  2524/4/10ؽزٝ ٍبه2510/4/25ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ؽَٓ هِضبْ -  22

 65424   ثولُ
 51206   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3506  2513/15/16-ط  ّٚو٠ىٗ ِوٍٝ ِؾّل وبًِ ّووخ -  23
   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3502  2523/15/15َؽزٝ ٍبه2512/15/16ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ِوٍٝ ِؾّل وبًِ ّووخ -  24

51206 
   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3550  2524/2/12 ؽزٝ ٍبه2510/2/13ٜ-ط  ّٚووبٖ فٍٝ صبثذ ٕالػ ا٠ٙبة ّووخ -  25

155655 
   ثولُ    25105321:  ربه٠ـ ، 3550  2524/2/12َؽزٝ ٍبه2510/2/13ٜ-ط  ّٚووبٖ فٍٝ صبثذ ٕالػ ا٠ٙبة ّووخ -  26

155655 
   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3125  2523/1/13ؽزٝ ٍبه2512/1/14ٜ-ط  ّٚووب٘ب فّو صبثذ رؾ١ٗ ّووخ -  22

05321 
 16501   ثولُ    25105324:  ربه٠ـ ، 3112  2521/2/15َؽزٝ ٍبه2516/2/16ٜ-ط  َ.  َ.  ُ االٍىٕله٠ٗ ثٕه -  22
    25105325:  ربه٠ـ ، 3213  2524/2/11َؽزٝ ٍبه2510/2/12ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب ٕجوٖ اٌي٘وٜ ِؾّل روو١ٗ ّووٗ -  20

 155502   ثولُ
 25660   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3321  2512/3/2-ط  ّٚو٠ىٙب ِٕٖٛه اؽّل رّبَ ٔبك٠ٗ -  05
 60202   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3320  2514/2/2-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ  اٌمّٔ ا٠ٙبة ّووٗ -  01
   ثولُ    25105322:  ربه٠ـ ، 3325  2524/2/1َؽزٝ ٍبه2510/2/2ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ  اٌمّٔ ا٠ٙبة ّووٗ -  02

60202 
:  ربه٠ـ ، 3362  2521/0/14َؽزٝ ٍبه2516/0/15ٜ-ط  ٍالِٗ فجلاٌقي٠ي ١ٍل ّٚو٠ىٗ ٍالِٗ فجلاٌقي٠ي ّٔو ّووخ -  03

 25126   ثولُ    25105331
   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ ، 3322  2522/3/6َؽزٝ ٍبه2512/3/2ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب ِٕٖٛه اؽّل رّبَ ٔبك٠ٗ -  04

25660 
    25105331:  ربه٠ـ ، 3455  2524/4/5َؽزٝ ٍبه2510/4/6ٜ-ط  ّٚووبٖ اؽّل فجلاٌّٛعٛك فجلاٌغٕٝ هعت ّووخ -  05

 155266   ثولُ
 ربه٠ـ ، 3455  2524/4/5َزٝؽ ٍبه2510/4/6ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل عالي ِؾّل ّووٗ/  ثغقٍٗ اٌْووخ اٍُ ٠قلي -  06
 155266   ثولُ    25105331: 

    25105331:  ربه٠ـ ، 3455  2524/4/5َؽزٝ ٍبه2510/4/6ٜ-ط  ّٚووبٖ اؽّل فجلاٌّٛعٛك فجلاٌغٕٝ هعت ّووخ -  02
 155266   ثولُ
 ربه٠ـ ، 3455  2524/4/5َؽزٝ ٍبه2510/4/6ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل عالي ِؾّل ّووٗ/  ثغقٍٗ اٌْووخ اٍُ ٠قلي -  02
 155266   ثولُ    25105331: 

    25105331:  ربه٠ـ ، 3455  2524/4/5َؽزٝ ٍبه2510/4/6ٜ-ط  ّٚووبٖ اؽّل فجلاٌّٛعٛك فجلاٌغٕٝ هعت ّووخ -  00
 155266   ثولُ
 ، 3455  2524/4/5َؽزٝ ٍبه2510/4/6ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل عالي ِؾّل ّووٗ/  ثغقٍٗ اٌْووخ اٍُ ٠قلي -  155
 155266   ثولُ    25105331:  ربه٠ـ

   ــــــــــــــــــــــ  
   افواك ه٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افواك ث١ـ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ّووبد ه٘ٓ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ّووبد ث١ـ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

 

  


