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   أفؽاظ ل١ٛظ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ، فِّٛٝ ِمٙٝ فٓ 05315 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فثّبْ ِسّع ؾوٝ ٔبظ٠ٗ -  1

 فثّبْ ِسّع ؾوٝ ِسّع -ٍِه- اٌّسؽٚقخ:  ثدٙخ
 فٓ 05455 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نسبد ِسّع ًِغفٝ ِسّع ققبظ -  2

 اًٌغ١ؽ ِسّع ِسّٛظ-ٍِه-اٌهؽل١خ االنؽاف:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح
 ، فغبؼح ث١ـ فٓ 05446 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ِسّٛظ ؼضب ضبٌع -  3

 ثؽثؽٜ خبثؽ فبظي/ثٍّه اٌؽز١ُ فجع ق١عٜ نجبة ِؽوؿ ثدٛاؼ ل -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ
 ِمبٚالد فٓ 05262 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اٌع٠ٓ وّبي ازّع -  4

 ِسّع اٌع٠ٓ وّبي-ٍِه- اٌدّٙٛؼ٠خ ل اٌمج١ٍخ ٔدُ اٚالظ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ
 زؾ١ؽح فٓ 05265 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زفٕٝ ق١ٍُ اثٛإٌدب ِقٌٛ -  5

 ق١ٍُ اثٛإٌدب فٛض١ٓ -ثٍّه- ثسؽٜ اٌسٍفب٠خ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ
 فٓ 05201 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فبضً اًٌغ١ؽ ِسّع اثٛاٌسدبج -  6

 فجعاٌؽز١ُ زكٓ فٍٟ-ٍِه- ثسؽٞ اثِٕٛبؿ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد
 فٓ 05306 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  7

 ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ - ٍِه - ؾ٠بظ ثٓ عبؼق ل لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ، خٍٛظ ِطؿْ
 ثدٙخ ، ثمبٌخ فٓ 05266 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكب١ٔٓ ٠ٛقف قق١ع يجبذ -  0
 ٠ٛقف قق١ع فّبؼٜ -ٍِه- اٌجؽاّ٘ٗ اٌىٛال ٔدـ: 
 زؾ١ؽح فٓ 05411 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نسبد فٌٛ فجعاٌؽز١ُ ثع٠ٚخ -  0

 فٌٛ زك١ٓ فجعاهلل/ثٍّه-نسبد ٔدـ اًٌقب٠عح- ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ
 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 05442 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ا١ِؽ ضٍف ا١ِؽ -  15

 ِسّع ا١ِؽ ضٍف - ثٍّه - اٌسؽاخ١خ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ
 ، ثمبٌخ فٓ 05461 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ زٍّٝ اقّبف١ً وؽ٠ّخ -  11

 زكٓ ازّع ِسّع -ٍِه- اٌهؽل١خ االنؽاف:  ثدٙخ
 فٓ 05354 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خبظاهلل ِسّع ازّع ثىؽٜ ازّع -  12

 اقّبف١ً فجعاٌهبفٝ قٛقٛ - ٍِه - اٌمبؼٖ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد
 رٛؼ٠عاد فٓ 05314 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اٌسٟ فٍٟ ًِغفٟ -  13

 ِسّع اٌسٟ فٍٟ ؼضب-ٍِه- ًِٕٛؼ ٔدـ اٌس١ّعاد 2ؼلُ اٌقمبؼ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛخ ِٚؿاظاد
 ث١ـ فٓ 05342 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِغبٚؿ ِسّٛظ فّٟٙ ٠بقؽ -  14

 ِسّع قب٠ر ٠ٛقف/  ثٍّه ثٛؼقق١ع نبؼؿ اٌٛلف ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚاوككٛاؼ ر١ٍفٛٔبد
 ثمبٌخ ث١ـ فٓ 05200 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 1555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اًٌغ١ؽ ثط١ذ ًِغفٝ -  15

 ِسّع اًٌغ١ؽ ثط١ذ -ٍِه- اٌسبخؽ اٌه١ص ٔدـ اٌىالز١ٓ:  ثدٙخ ،
 ، ثمبٌٗ فٓ 05307 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ازّع ِسّع اثٛثىؽ -  16

 ا١ُ٘اثؽ ازّع ِسّع - ثٍّه - اٌهجبة ِؽوؿ ثدٛاؼ اٌقّبي ِع٠ٕخ - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ
 فٓ 05445 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل زكت ِسّٛظ ازّع يبثؽ -  17

 ِسّٛظ ازّع فجعاًٌجٛؼ/ ثٍّه -اٌق١ٍمبد:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد
 فٓ 05445 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل زكت ِسّٛظ ازّع يبثؽ -  10

 ف١ِّٛٗ ِمبٚالد فٓ  ِسّٛظ ازّع ِسّٛظ - ثٍّه قٕعي ٔدـ اٌق١ٍمبد ٔبز١خ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد
 لٕب اٌغؽفٗ قدً 10154ثؽلُ ٚل١ع 2517-12-31 فٟ ٚاغٍك 2515-7-26 فٟ افززر ِزىبٍِٗ

 ِمبٚالد ِىزت فٓ 05265 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ ِسّع زّع يالذ -  10
 ِسّع اثٛاٌٛفب ٘هبَ - ٍِه - فّؽاْ وؽَ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد ٚ

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 05313 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِؽقٟ زك١ٓ ضٍف -  25
 اٌغبٌت/  ثٍّه اال١ِؽ٠ٗ:  ثدٙخ ، ٚظل١ك

 رٛؼ٠عاد ِىزت فٓ 05335 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع اٌك١ع ِٕبؼ -  21
 فٍٝ لبقُ ا٠ّٓ/  ثٍّه اٌىالز١ٓ قبٌُ فٍٝ ٔدـ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ

 ٌسبَ ٚؼنخ فٓ 05355 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قؽ٠ـ ازّع ِسّٛظ ِسّع -  22
 قؽ٠ـ ازّع ِسّٛظ - ٍِه - اٌىالز١ٓ:  ثدٙخ ، وبٚرم ٚر١ًٍر وٙؽثبء

 رٛؼ٠عاد فٓ 75501 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ِسّع ض١ؽٞ ِجبؼن -  23
 ِسّٛظ ِسّع ض١ؽٞ - ثٍّه - قق١ع ٔدـ:  ثدٙخ ، ِقعاد ٚربخ١ؽ ف١ِّٛٗ

 رٛؼ٠عاد فٓ 75501 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ِسّع ض١ؽٞ ِجبؼن -  24
 فعا اقز١ؽاظ ِىزت  فٓ  زكٓ ِسّع ِسٟ - ٍِه - اقٛاْ ًِؽ ل - ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِقعاد ٚربخ١ؽ ف١ِّٛٗ

 ثؽلُ ٚل١ع 6530ثؽلُ ٚاٚظؿ 2517-15-0 افززر ثم١ٍٗ ِٚقعاد غػائ١ٗ ِٛاظ ٚرًع٠ؽ 6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 10 اٌّدّٛفٗ
 لٕب 75501
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 زؾ١ؽح فٓ 70543 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ثؽوبد ِسّع اثزكبَ -  25
 ِسبؼة ٟنبغٌ ازّع - ٍِه - اٌمٍقٗ اثٛاٌسكٓ ٔدـ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 ، خؿاؼح فٓ 05465 ثؽلُ 25105320 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اًٌغ١ؽ زدبخٟ خّبي اًِ -  26

 ِسّع زكٓ ِسّع-ٍِه-ًِٕٛؼ ٔدـ اٌس١ّعاد-لٕب ثٕعؼ-لٕب:  ثدٙخ
 زؾ١ؽح فٓ 70543 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ثؽوبد ِسّع اثزكبَ -  27

 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2510-6-15 افززر ظٚاخٓ ِؿؼفخ  فٓ ِسبؼة نبغٌٟ ازّع/  ثٍّه اٌمٍقٗ ٔبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 لٕب 70543 ثؽلُ ٚل١ع 4775

:  ثدٙخ ، ثمبٌخ فٓ 05351 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل ف١كٝ فٍٝ قق١ع -  20
 اٌغبٌت -ٍِه- اٌه١ص ٔدـ اٌىالز١ٓ

 ِقؽٌ فٓ 05432 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ف١ٍبْ عٗ يبٌر نؽثبد -  20
 عٗ فج١ع زّبظٖ - ثٍّه - اٌجؽاّ٘ٗ:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍب

 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 05452 ثؽلُ 25105327 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽقٝ ِسّع فٍٝ وّبي -  35
 ِؽقٝ ِسّع فٍٝ زّبظٖ -ٍِه- اٌّقٕٝ -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ

 ِسً فٓ 05204 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٙؽاْ اًٌبٚٞ ٠ٛقف يجبذ -  31
 ِسّٛظ ٠ٛقف ازّع - ٍِه - لجٍٟ زدبؾٖ اٌؿ٘ٛؼ ل:  ثدٙخ ، ِٚفؽٚنبد قدبظ

 زعا٠ع ث١ـ فٓ 05207 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وٍسٟ ٔٛؼ ازّع نق١ت -  32
 ِقزٛق زؽاخٟ ِسّع -ٍِه-ضؿاَ اٌكٛق ل:  ثدٙخ ، ٚث٠ٛبد

 ِمبٚالد فٓ 05350 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌهبغٌٟ ؼن١عٞ فٍٟ ِٕٟ -  33
 ق١ٍُ فجعاٌالٖ ق١ٍُ - ثٍّه - ا١ًٌبظ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ

 زؾ١ؽح فٓ 05453 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ فجعاٌمبظؼ فٍٝ االء -  34
 ِسّٛظ فجعاٌمبظؼ فٍٟ -ٍِه- لجٍٟ زدبؾٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 فٓ 05250 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع اثٛاٌّقبعٝ فجعإٌبيؽ -  35

 ازّع فجعاٌؽز١ُ عبؼق -ثٍّه- اقٛاْ ًِؽ ل يفبؼٖ -ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ِىزت
 ث١ـ فٓ 05202 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع قٍغبْ نؽلبٜٚ ِسّع -  36

 اقّبف١ً فٍٝ ف١ُٙ -ٍِه- قبٌُ فٍٝ ٔدـ اٌىالز١ٓ:  ثدٙخ ، اقّٕذ
 ث١ـ فٓ 05354 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔٛؼاٌع٠ٓ لٕبٜٚ فجعاٌٛ٘بة ازّع -  37

 ازّع فجعاٌكزبؼ ازّع -ٍِه- االًٔبؼٜ. ل -لفظ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚضؽظٚاد ِالثف
 فٓ 05310 ثؽلُ 25105357 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع فؽثٟ فجعاٌّٛخٛظ -  30

 فؽثٟ فجعاٌّٛخٛظ ِسّع - ثٍّه - اًٌس١ٗ اٌٛزعٖ ثدٛاؼ - ضؿاَ زبخؽ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد
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 فٓ 05306 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  00

 افززر خٍٛظ ِطؿْ  فٓ ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ - ٍِه - ؾ٠بظ ثٓ عبؼق ل لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ردبؼح
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 ِسّع ٔبخٟ قبِٟ - ٍِه - ؼ٠بٌ فجعإٌّقُ. ل - لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٙبؼاد ر١ّٕخ
 فٓ 72125 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ًِغفٟ ِسّع ٠بق١ّٓ -  123

 ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ ق١ع - ثٍّه - اٌجؽاّ٘ٗ اٌقّعٖ ظٚاْ ل:  ثدٙخ ، ٚاال٠ٌّٛزبي اٌىؽ٠زبي زع٠ع رٛؼ٠عاد
 فٓ 72125 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ًِغفٟ ِسّع ٠بق١ّٓ -  124

 ِمبٚالد  فٓ - ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ ق١ع/  ثٍّه اٌجؽاّ٘ٗ اٌقّعٖ ظ٠ٛاْ ثدٛاؼ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ٚاال٠ٌّٛزبي اٌىؽ٠زبي زع٠ع رٛؼ٠عاد
 لٕب 72125 ثؽلُ ٚل١ع 760 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2516-1-1 افززر ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ

 ثمبٌخ ث١ـ فٓ 05320 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 355.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ؼضٛاْ ٠ٛقف ِسّع -  125
 ٚاضؽ٠ٓ ؼضٛاْ ٠ٛقف فجعاٌفزبذ -ثٍّه- قّٙٛظ:  ثدٙخ ، ثبٌمغبفٟ ٚظل١ك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 زؾ١ؽٖ فٓ 70414 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ اقؽاء -  126
 فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ - ٍِه- ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 زؾ١ؽٖ فٓ 70414 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ اقؽاء -  127
-6 افززر ًِٕقٗ افالف ث١ـ  فٓ فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ - ثٍّه - ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ اث١ٌٍٛٗ فؿثخ ٔبز١ٗ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 لٕب 70414 ثؽلُ ٚل١ع 0710 ثؽلُ ٚاٚظؿ 11-2510

 زؾ١ؽح فٓ 05355 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼقالْ فإاظ ؼؾق ن١ّبء -  120
 قالِخ فجعاٌؽزّٓ ٠بقؽ -ٍِه-نؽق ظ٠بة اثٛ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
:  ثدٙخ ، وبفزؽ٠ب فٓ 05333 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ عٗ اٌك١ع ثكّٗ -  120
 فٍٟ ٠ٛقف خّقٗ/  ثٍّه اٌىٕٛؾ ِٕه١خ نبؼؿ لٕب ثٕعؼ
 ٌسبَ ٚؼنخ فٓ 05301 ثؽلُ 25105317 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾِٚب يبٌر ؾوؽ٠ب ثبقُ -  135

 اؼر١ٓ ف١ُٙ ق١ٙؽ - ٍِه - اٌجٛيٗ فؿثخ:  ثدٙخ ، ٚوٙؽثبء اوكد١ٓ
 ردبؼح فٓ 05425 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِغفٝ زك١ٓ زّعٞ فّبظ -  131

 زك١ٓ زّعٞ وؽَ - ٍِه - زكجٛ ٔدـ ثدٛاؼ اٌدجً ثسؽٞ اثِٕٛبؿ:  ثدٙخ ، ٚزع٠ع اقّٕذ
 ث١ـ فٓ 05352 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فثّبْ فجعاٌٍغ١ف اثٛاٌّدع يبثؽ -  132
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 ازّع لٕبٜٚ ِسّع -ٍِه- اٌمّبٔخ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ
 فٓ 05440 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نج١ت فجعاٌٛ٘بة فجٛظ اقبِخ -  252

 فجعاٌٛ٘بة فجٛظ ٠بقؽ - ثٍّه - اٌقؿثٗ ٔدـ لّٛال االٚقظ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح
 زؾ١ؽح فٓ 05327 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ازّع ِسّع ازّع -  253
 ازّع ِسّع زك١ٓ -ٍِه- فّؽاْ وؽَ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ
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 ، ثمبٌخ ث١ـ فٓ 05351 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍُ زبِع وبًِ فؽاج -  254
 اٌك١ع ِسّع ازّع فإاظ/ثٍّه- ٘ٛ:  ثدٙخ
 ي١ع١ٌٗ فٓ 05300 ثؽلُ 25105317 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ فىؽٞ زكٓ ازّع -  255
 اثؽا١ُ٘ فىؽٞ زكٓ - ٍِه - اٌّؽانعٖ اٌدبِـ ٔدـ:  ثدٙخ ، فبِٗ
 ث١ـ فٓ 05271 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نٕعاٚٞ فجعاٌؽاؾق ِسّع لؽنٟ -  256
 ازّع فجعاٌٙبظٞ ِسّع- ثٍّه - اٌقّبي ِع٠ٕخ اٌؽ٠بذ - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ
 ظل١ك ث١ـ فٓ 05345 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 1555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ٠ٛقف فجعاٌفزبذ ازّع -  257
 ِسّع ٠ٛقف فجعاٌفزبذ - ٍِه - ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ:  ثدٙخ ، ثٍعٞ
 زؾ١ؽح فٓ 05251 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع فجعاهلل ِسّع -  250
 فجعاهلل ازّع ِسّع فجعاهلل - ثٍّه - لّٛال االٚقظ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 زؾ١ؽح فٓ 05251 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع فجعاهلل ِسّع -  250
 اٚظؿ ٚ 2517-1-2 افززر فالفٗ فٓ ازّع فجعاًٌجٛؼ فجعاٌؽؤٚف/  ثٍّه لّٛال االٚقظ ٔبز١خ ِسً ٌجٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 لٕب 05251 ثؽلُ ٚل١ع 1265 ثؽلُ
 رد١ٙؿ فٓ 05203 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِجبؼن ِسّع ضبٌع -  215

 فجعاٌٛ٘بة ِٕزًؽ -ثٍّه- فهؽح زٌٛ اٌجكزبْ ل ِؽفٝ فجعاٌٛ٘بة اٌسبج فّبؼح - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِبوٛالد ٚث١ـ ٚعٙٝ
 ِؽفٝ
 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 05204 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فٍٝ ِسّع ٔبظ٠ٗ -  211

 ز١ّع إًٌؽ ق١ف فؽاج -ثٍّه- اٌمج١ٍٗ االنؽاف:  ثدٙخ ، ِٛانٟ
 فٓ 05317 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌّدع فجعاٌسى١ُ ؼِضبْ اقّبء -  212
 ِسّٛظ ق١ٍُ ثط١ذ ٚؼثٗ - ٍِه - ٘ٛ:  ثدٙخ ، اغػ٠خ ث١ـ ِسً
 زؾ١ؽح فٓ 05323 ثؽلُ 25105357 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌغٕٝ ِسّع ظوزٛؼ -  213

 اٌمٜٛ فجع اٌع٠ٓ فؿ قٍٜٛ- ثسؽٜ فبٚ ا١ًٌٕ عؽاظ-ل:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 ث١ـ فٓ 05303 ثؽلُ 25105317 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ اثؽا١ُ٘ خبظاٌؽة فٍٝ -  214
 اٌغبٌت - ٍِه - اٌقغ١بد اًٌّؽٜ اٌقؿة اٌغؽاثٖٛ ٔدـ:  ثدٙخ ، ثمبٌخ
 ِىزت فٓ 05452 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ ِسّع ِسّٛظ ؼنبظ -  215

 ِسّع ِسّٛظ فجعاٌس١ّع-ٍِه- اٌّكبوٓ اٌؿؼاف١١ٓ ٔمبثخ االؼثق١ٓ ل:  ثدٙخ ، ِمبٚالد
 زؾ١ؽح فٓ 05430 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼنٛاْ فٍٝ زكٓ فٍٝ -  216
 فٍٝ زكٓ نقجبْ -ٍِه- ا١ًٌٕ عؽاظ. ل -لفظ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 ، ثمبٌخ ث١ـ فٓ 05462 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼؾق ؼٚؤف ِبخع ِب٠ىً -  217
 ازّع نبفـ فعٌٟ-ٍِه- ظٔعؼح اٌّٛلف ل:  ثدٙخ
 زؾ١ؽح فٓ 05304 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌد١الٔٝ فٍٝ ِسّع ا٠ّٓ -  210
 خ١الٔٝ فٍٝ ِسّع - ٍِه - اٌمج١ٍخ االنؽاف:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ
 ث١ـ فٓ 05202 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ف٠ٛضٗ زج١ت خؽخف ف١جٟ -  210

 خبظ نبوؽ ض١ؽٞ- ثٍّه - إٌدٛؿ اٌؿفؽٖ ٔدـ:  ثدٙخ ، ؼ٠بدٚاٌجغب ٚاٌىبٚرم اعبؼاد
 ث١ـ فٓ 05202 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ف٠ٛضٗ زج١ت خؽخف ف١جٟ -  225

 خبظ نبوؽ ض١ؽٞ- ثٍّه - إٌدٛؿ اٌؿفؽٖ ٔدـ:  ثدٙخ ، ٚاٌجغبؼ٠بد ٚاٌىبٚرم اعبؼاد
 ِىزت فٓ 05335 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 35555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّٛظ ثؽثؽٜ ظٔٛؼ -  221

 اٌىٍسٟ اٌه١ٙؽ فغب اِبٟٔ - ثٍّه - اٌؿؼاف١ٓ رمك١ُ االؼثق١ٓ ل ِٓ ِزفؽؿ ل - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، اًٌّبٔـ ِٚكزٍؿِبد رٛؼ٠عاد
 فٓ 05302 ثؽلُ 25105317 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍّبْ فجعاٌس١ّع وّبي قّؽ -  222

 اٌغب٘ؽ فجعاٌٙبظٞ ِسّع - ٍِه - اٌؾبفؽ٠ٗ:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ ِٛاظ ٚرٛؾ٠ـ رٛؼ٠عاد
 ثدٙخ ، ثمبٌخ فٓ 05455 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔبفً ؼاٜٚ ِٛقٝ فبظي -  223

 فجعاٌؽاؾق فجعاٌفزبذ ِٕدب -ٍِه- اٌّسؽٚقخ: 
 فٓ 76005 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽز١ُ ِسّع فجعاًٌجٛؼ ٠ٛ٘عا -  224

 زكٓ ٠ٛقف ازّع/  ثٍّه زك١ٓ اٌه١ص نبؼؿ ٔمبظٖ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، خب٘ؿٖ ِالثف
 زؾ١ؽح فٓ 05273 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ زبِع فجعٖ قسؽ -  225

 زبِع فجعٖ ضبٌع -ثٍّه- اٌؾبفؽ٠خ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ
 ، ثمبٌخ فٓ 05312 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فثّبْ فٍٝ ِسّٛظ ِؽٖٚ -  226
 ِسّٛظ ازّع ٠ٛقف -ٍِه- ا١ٌٙهخ ظٔمً فؿثخ:  ثدٙخ
 زؾ١ؽح فٓ 05361 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌد١ًٍ ِسّع زك١ٓ فىؽ٠ٗ -  227
 فجعاٌد١ًٍ ِسّع فٕدؽٞ ازّع- ٍِه - اٌقًبؼٖ اٌدّب١ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ
 فٓ 76005 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽز١ُ ِسّع فجعاًٌجٛؼ ٠ٛ٘عا -  220

 ٚل١ع ثؽلُ اٚظؿ ثمبٌٗ ٔهبط فٓ - زكٓ  ٠ٛقف ازّع -ٍِه- اٌّدٍف ل - ٔمبظٖ ثٕعؼ ثٕبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، خب٘ؿٖ ِالثف
 لٕب 76005 ثؽلُ
 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 05431 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فٍٟ ِسّع ِسّٛظ -  220
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 ث١ـ فٓ 05447 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فبؼـ ًِغفٝ ؼفبفٝ ِسّع -  235
 ًِغفٝ ف١ٍٛ فجعاٌسٝ/ ثٍّه -ؾ١ٌزُ ثٙدٛؼح اٌغؽثٝ:  ثدٙخ ، ٚثبؼظح قبضٕخ ِهؽٚثبد

 ث١ـ فٓ 67420 ثؽلُ 25105327 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ف١كٝ ؼِضبْ ِّعٚذ -  231
 ِسّع خبظ ِسّع - ثٍّه - غؽة اثٛظ٠بة:  ثدٙخ ، اقّٕذ
 ث١ـ فٓ 67420 ثؽلُ 25105327 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ف١كٝ ؼِضبْ ِّعٚذ -  232

 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2513-0-24 افززر ٚلهٛؼ فالفٗ فٓ - ازّع ثبنب نٛل١ٗ - ٍِه - غؽة اثٛظ٠بة ٔبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اقّٕذ
 لٕب 67420 ثؽلُ ٚل١ع 4300
 رقجئخ فٓ 05325 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فغب فٍٟ ِسّٛظ ًِغفٟ -  233
 ِسّع إًٌؽ ق١ف ازّع-ٍِه- اٌّسغخ ل لفظ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، غػائ١خ ِٛاظ
 ِالثف ث١ـ فٓ 05346 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ قق١ع فٍٝ فج١ع -  234

 ازّع ِسّٛظ ؼضٗ -ٍِه- اٌقجبثعٖ -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚثمبٌٗ خب٘ؿٖ
 فٓ 05375 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ؼث١ـ فجعإٌبيؽ خّبي -  235

 ِسّٛظ ؼث١ـ فجعإٌبيؽ-ٍِه-فجعاٌمٛٞ-ل-لٛو ثٕعؼ-لٛو:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١ٗ زؾ١ؽٖ
 فٓ 05370 ثؽلُ 25105317 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌع٠ٓ فٍٟ فجعاٌؽز١ُ خالي فؽفبد -  236

 ازّع ِسّع زدبؾ٠خ-ٍِه- ؼانع اٌه١ص ل لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ، خب٘ؿح ِالثف
 اظٚاد ث١ـ فٓ 05302 ثؽلُ 25105317 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زّع ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ ؼنب -  237

 يع٠ك فبٚٞ ِسّع - ٍِه - اٌكٕزؽاي ثدٛاؼ اٌهئْٛ - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ
 ثمبٌخ فٓ 05414 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ثهبؼٜ فجعاٌسك اهلل فؽج -  230

 فٍٝ ثهبؼٜ فجعاٌسك -ٍِه- اٌّطؿْ:  ثدٙخ ، خٍّخ ًٔف
 ثمبٌخ فٓ 05410 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽز١ُ زك١ٓ ِسّٛظ انؽف -  230

 فثّبْ ِسّع ِسّع فجعاٌجبقظ -ٍِه- ١عقق ٔدـ:  ثدٙخ ،
 ٌسبَ ٚؼنخ فٓ 05355 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 35555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ف١ٓ فبؼـ ا١ِٓ ٕ٘بء -  245
 ؼِضبْ ِسكٓ زكٓ/ثٍّه اٌسًٛا٠خ ثؽ٠ع ِىزت اِبَ/لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، وبٚرم ٚٔفص
 ردبؼٖ فٓ 05357 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌقبي ثؽٚد وؽَ -  241

 ازّع ِسّع ِسّع ازّع - ٍِه - اٌمجٍٟ ثٙدٛؼٖ اٌهؽلٟ:  ثدٙخ ، ق١ؽا١ِه
 ث١ـ فٓ 05300 ثؽلُ 25105317 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قؽخ١ٛـ قٍٛأٟ خبثؽ يجبذ -  242
 اٌقؿ٠ؿ فجع ازّع ِسّع - ثٍّه - ١ٌٛ٠ٛ 23 ل ِٓ ِزفؽؿ اٌّقًّ ل - ٔمبظٖ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ازػ٠ٗ
 فٓ 05356 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 65555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خب١٘ٓ فجعاٌدٛاظ ؾٔجبفٟ زٍّٟ -  243

 فؽج ِسؽٚو ِسّٛظ -ٍِه- اٌهٕٙٛؼ٠خ ل 3ؼلُ اٌقمبؼ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد
 05310 ثؽلُ 25105357 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽزّٓ ؼقالْ ِسّٛظ ًِغفٟ -  244
 ازّع يجبذ -ٍِه - اقٛاْ ًِؽ ل - زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، فمبؼٞ ٚرك٠ٛك ِٚؿاظاد ٚرٛؼ٠عاد ف١ِّٛٗ ِمبٚالد فٓ

 فّؽاْ ِسّٛظ
 افالف ث١ـ فٓ 66235 ثؽلُ 25105320 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ٘بٌٗ -  245

 ِسّٛظ فف١فٟ ِسّع - ثٍّه - غؽة اثٛظ٠بة:  ثدٙخ ، ٚلهٛؼ
 افالف ث١ـ فٓ 66235 ثؽلُ 25105320 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ٘بٌٗ -  246

 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2513-3-31 افززر ثبٌمغبفٟ فالفٗ فٓ - ازّع فٍٝ ثىؽٜ ٍِه نؽق اثٛظ٠بة  ٔبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ٚلهٛؼ
 لٕب 66235 ثؽلُ ٚل١ع 1667
 اظٚاد ث١ـ فٓ 05276 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ زك١ٓ فج١ع ٔج١ٍٗ -  247

 فٍٝ ِسّع ِسفٛػ -ثٍّه- اٌه١ط١خ:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١خ
 زؾ١ؽٖ فٓ 05315 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زك١ٓ ِسّع ٕ٘بء -  240
 ١ِٕؽ ِسّع ٔدبذ - ٍِه - اٌقك١ٍ١ٗ االنؽاف:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١ٗ
 ٚؼنخ فٓ 05340 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع٠ٓ زفٕٟ خبثؽ ازّع -  240

 ِسّع٠ٓ زفٕٟ خبثؽ-ٍِه-ؾ١ٌزُ ثٙدٛؼح اٌغؽثٟ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد قّىؽح
 ث١ـ فٓ 70613 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ِجبؼن -  255
 ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ٚؼثٗ - ثٍّه - اٌسك١ٕبد:  ثدٙخ ، ثبٌمغبفٟ ثٍعٞ ظل١ك
 فٓ 05417 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌس١ّع ض١ًٍ ِسّع ِسّٛظ -  251

 فجعاٌس١ّع ض١ًٍ ِسّع - ثٍّه - ٚؾ٠ؽٞ نبوؽ فؿثٗ فؽنٛط ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح
 فٓ 05425 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ظقٛلٟ يالذ اقالَ -  252

 ِسّع نؽلبٚٞ ازّع - ثٍّه - ظٔعؼٖ وٛثؽٞ ل - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد
 ِىزت فٓ 05433 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ع فٍٝ فجعاٌمبظؼ ازّع -  253

 فٍٟ فجعاٌمبظؼ قبِر - ثٍّه - رّبَ ِسّع اٌه١ٙع ل - لفظ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد
 ثمبٌخ فٓ 05455 ثؽلُ 25105327 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع اثٛاٌسّع يجؽٜ اثزكبَ -  254

 اقّبف١ً ازّع ِسّع - ٍِه - ثٙدٛؼح اٌهؽلٝ:  ثدٙخ ،
 ِمبٚالد فٓ 05371 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع ِسّع ثك١ٟٛٔ -  255

 ازّع خبثؽ ثؽوبد-ٍِه- ثسؽٜ اٌكّغب:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِمبٚالد فٓ 05371 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع ِسّع ثك١ٟٛٔ -  256
 ِمبٚالد ٔهبط فٓ اثؽا١ُ٘ ظ٠بة  فٍٟ ًٔؽ/  ثٍّه قّؽٖ ٔدـ ثسؽٞ اٌكّغب ثٕبز١خ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ
 لٕب 64503 ثؽلُ ِم١ع 2517-15- 17 فٝ ٚاغٍك 2512-3-6فٝ افززر ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ

 ث١ـ فٓ 70613 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ِجبؼن -  257
 2510-0-13 افززر ثمبٌٗ ث١ـ فٓ -ٚاضؽ٠ٓ ِسّع اٌعٚنٕٝ ِسّع ازّع-ٍِه- اٌسك١ٕبد ٔبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ثبٌمغبفٟ ثٍعٞ ظل١ك

 لٕب 70613 ثؽلُ ٚل١ع 6345 ثؽلُ ٚاٚظؿ
   ــــــــــــــــــــــ  
   نؽوبد ل١ٛظ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ثؽلُ 25105314 فٝ ،ل١عد 25555.555   ِبٌٙب أـ،ؼ  اٌجٍعٜ اٌطجؿ الٔزبج ِطجؿ  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ ٔٛؼاٌع٠ٓ ازّع -  1

 ِسّع ٔٛؼاٌع٠ٓ فجٍٗ - ٍِه- ثسؽٜ فبٚ:  ثدٙخ ، اٌجٍعٜ اٌطجؿ الٔزبج ِطجؿ فٓ ، 05373
 ،ل١عد 5555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ   اٌجٍعٜ اٌطجؿ ٚرٛؾ٠ـ أزبج  ،  نؽوخ   خٙالْ ِسّع ازّع ٚنؽ٠ىٙب ِسّٛظ فبٜٚ ققع٠خ -  2

 ِسّٛظ ِسّع - ٍِه - اٌّؽانعٖ- اٌّس١ٍٗ اٌٛزعٖ ل:  ثدٙخ ، اٌجٍعٜ اٌطجؿ ٚرٛؾ٠ـ أزبج فٓ ، 05201 ثؽلُ 25105354 فٝ
 ِسّع

 65555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  اٌجمبٌٗ ٚردبؼح ٚاالظضٕٗ اٌكدب٠ؽ ِٕزدبد رٛؾ٠ـ  ،  نؽوخ   نّؽٚش فطؽٞ ؾا٘ؽ ِٕبي نؽوخ -  3
 نبؼؿ ثٙدٛؼٖ ٔبز١خ:  ثدٙخ ، اٌجمبٌٗ ٚردبؼح ٚاالظضٕٗ اٌكدب٠ؽ ِٕزدبد رٛؾ٠ـ فٓ ، 05350 ثؽلُ 25105313 فٝ ،ل١عد

 نّؽٚش فطؽٞ ؾا٘ؽ اٌّؽزَٛ ٚؼثخ/  ثٍّه إٌمؽانٟ
 ثؽلُ 25105356 فٝ ،ل١عد 1555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  غػائ١ٗ ِٛاظ رقجئٗ  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٙب زّبظ فًّبْ زّبظ أٛاؼ -  4

 ازّع ٠ٛقف اثٛاٌع٘ت/  ثٍّه اٌّسغٗ نبؼؿ- اثٛرهذ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ ِٛاظ رقجئٗ فٓ ، 05316
   ــــــــــــــــــــــ  
   أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رقع٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌهغت - اٌّسٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نغـــت  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105353 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   20655:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اهلل خبظ ِسّع إِٗ   - 1

 37151 ؼلـــُ ثبِــــؽ ٌٍٛفـــــبٖ اٌم١ــــع ٘ـــػا
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105353 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   43403:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فجعاٌٛازع ازّع ِسّع ازّع   - 2

 37152 ؼلــُ ثبِــؽ اٌزدـــبؼح ٌزـــؽن اٌم١ـــع ٘ـــػا نغـــت
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105353 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   47372:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع اثٛؾ٠ع ِسّع ازّع   - 3

 37153 ؼلــُ ثبِـــؽ اردـــبؼح ٌزـــؽن اٌم١ـــع ٘ـــػا نغـــت
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   20430:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فجعاهلل ِسّع وبًِ ققبظ   - 4

 37154 ؼلـــُ ثبِــــؽ اٌزدـــبؼح ٌزـــؽن اٌم١ـــع نغـــت
 نغت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25335:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فجعاٌس١ّع اثٛاٌقال ق١ٍُ فجعاٌغفبؼ   - 5

 37155 ؼلـــُ ثبِـــؽ ٌٍٛفــــبح اٌم١ـــع ا٘ـــػ نغـــت  اٌكدً
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   40751:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فٍٟ ِسّع فجعاٌدٛاظ قٕبء   - 6

 37155 ثؽلــُ ثبِــؽ اٌزدــــبؼح ٌزـــؽن اٌم١ــــع ٘ـــػا نغـــت
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105355 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22416:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِكبفع ِسّع اًٌغ١ؽ ثط١ذ   - 7

 37157 ثبِـــؽ اٌزدـــبؼح ٌزـــؽن اٌم١ـــع ٘ــػا نغـــت
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105355 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66567:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ ِسّع ازّع فجعاٌقؿ٠ؿ   - 0

 37150 ؼلـــُ ثبِـــؽ اٌزدــــبؼح ٌزــــؽن اٌم١ـــع ٘ـــػا نغــت
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105355 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   45030:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ٍّبْ يبظق فؽ٠بي   - 0

 37150 ؼلـــُ ثبِـــؽ اٌزدــــبؼح ٌزـــؽن اٌم١ـــع ٘ـــػا نغـــت
 نغت/ِسٛ رُ   25105355 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   41051:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع اٌؽاؾق فجع ازّع ١ٌٚع   - 15

 فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً اٌغبء  اٌكدً
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105356 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55450:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اقؽاف١ً ققع رٙبٟٔ   - 11

 37161 ؼلـــُ بِـــؽث اٌزدـــبؼح ٌزـــؽن اٌم١ـــع ٘ـــػا نغـــت
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105356 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   47540:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّٛظ زك١ٓ ِسّع ازالَ   - 12

 37162 ؼلــُ ثبِــؽ اٌزدــــبؼح ٌزــــؽن اٌم١ـــع ٘ـــػا نغـــت
  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105356 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   72134:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فثّبْ ِسّع ؾوٟ ققع٠ٗ   - 13

 ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نغت/ِسٛ رُ   25105357 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   60764:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ًِغفٝ ِجبؼن فزسٝ اثٛاٌسكٓ   - 14
 ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105357 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55102:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ِسّٛظ ازّع اٌٙبَ   - 15
 ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن نغت

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105357 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15617:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ؼضٛاْ ٠ٛقف   - 16
 ٌٍٛفبٖ اٌم١ع ٘ػا نغت

 نغت/ِسٛ رُ   25105357 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   72407:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ِسّٛظ فجعاٌجبقظ ِسّٛظ   - 17
 ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105357 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   30700:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ِسّٛظ ِسّع فجعٖ   - 10
 ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت

 نغت/ِسٛ رُ   25105315 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   30112:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قؽخ١ٛـ ثٛال١ُ ثبنب يّٛئ١ً   - 10
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   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي ؼأـ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105353 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  73426 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  وؽ٠ُ ِسّٛظ وؽ٠ُ وّبي -  1

  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ
،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105353 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  57505 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌقّبؼٞ زك١ٓ ازّع ٠ٛقف ٕ٘بء -  2

  خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
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 رقع٠ً رُ  25105354 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  53004 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  و١ؽٌف ِكبن قب١ِٗ اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  6
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105354 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  53004 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  و١ؽٌى ِكبن قب١ِٗ -  7
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،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105354 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  30415 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ربٚضؽٚـ نٕٛظٖ ؼِؿٞ زبؾَ -  15
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:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105355 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  43702 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع وبًِ قب١ِٗ -  11
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 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66105 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛقف ِسّع ازّع ِسّع -  15
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  40305 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكٓ ِسّع اثٛاٌمبقُ ؼفبفٟ -  16
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ يفٚ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44360 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ثغعاظٞ ثه١ؽ فٍٟ -  17
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70527 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّٛظ ِؽاظ فجعاهلل ًِغفٝ -  10
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  72623 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اًٌبظق ٠ٛقف ؼفبفٟ ؼخت -  10
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ؼأـ رقع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  60467 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌؽزّٓ ِسّع فجعاٌؽاضٟ ِسؽٚقٗ -  25
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي
 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105357 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  75037 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اقّبف١ً ِسّع فّؽ ضٍٛظ -  21

  خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  05513 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؽفٟ ازّع غؽ٠ت زكٓ -  22

  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ
،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  73542 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اقّبف١ً ًِغفٝ ِسّع اٌؿ٘ؽاء -  23

  خ١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70055 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّٛظ ض١ؽ يبثؽ زكٓ -  24

  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ
 ؼأـ رقع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  05554 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زّعاهلل فجعاٌؽاؾق فجعاٌٛ٘بة ِؽفذ -  25

  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي
 ؼأـ رقع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70445 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌؽزّٓ ِسّع فجعاًٌجٛؼ فجعإٌبيؽ -  26

  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي
 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  43576 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زفٕٟ ِسّع فجعاٌسٟ ازّع -  27

  خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ
،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  76407 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خبظاٌىؽ٠ُ ازّع ِجبؼن فّؽ -  20

  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70500 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ِسّع ِكٍُ ِسّع -  20

  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70737 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  لٕبٜٚ زكٓ زّبظٖ ِسّع -  35
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65435 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٝ زك١ٓ فجعاٌس١ّع قّبذ -  31
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  05107 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ؼن١ع ِسّٛظ قٍغبْ زك١ٓ -  32
  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105312 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70015 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ز١ّع فٍٟ زبِع فٍٟ -  33
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62052 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ٍُ ِسّٛظ ٔك١ُ ا٠ّٓ -  34
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65752 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  لبفٛظ نج١ت ِسّع فجعاٌٛ٘بة -  35
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65366 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِغفٝ فٍٟ زكٓ ِٕبي -  36
  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  54017 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خٕعٞ فإاظ فٛؾٞ ا١ًِ -  37
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  73327 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ِسّع االًٔبؼٞ ازّع -  30
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70446 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  عٗ فج١ع زّبظٖ فجعاٌقؿ٠ؿ -  30
  خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  60155 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع فجعاٌٛ٘بة ظاٚظ زّبظٖ -  45
  خ١ٕٗ  151555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  35310 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثمغؽ خؽخف اهلل خبة -  41
  خ١ٕٗ  52555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  55625 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ِسّع فّؽ فٌٛ -  42
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  43301 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قق١ع ي١ٍت فعٌٟ ي١ٍت -  43
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63507 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زفٕٝ خبظ اثٛاٌسّع فٕزؽ -  44
  خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  72414 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌّالن خؽـ ١ِٕؽ ا٠ّبْ -  45
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  33513 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّٛظ فٍٟ ِسّع زكٕٟ -  46
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  60153 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ؾوٟ ِسّع فجعاٌؽز١ُ -  47
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  72342 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٟ فؽاثٟ فٍٟ ٠ٛ٘عٖ -  40
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  77123 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ازّع عٍقذ ؼخبء -  40
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44750 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ازّع قالِٗ اثؽا١ُ٘ -  55
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105317 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  37055 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌؽاٚٞ زكٓ يجؽٞ -  51
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  71476 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع فجبـ فجعاًٌجٛؼ فجعإٌبيؽ -  52
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف، 

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  05105 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع زك١ٓ ِسّع ؼنب -  53
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  77331 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فثٍّٟ ِسّع فجعاٌكزبؼ فٛاعف -  54
  خ١ٕٗ  10555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70053 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ٘بنُ ِسّع ا٠ّٓ -  55
  خ١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  75552 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّٛظ اثٛؾ٠ع فغ١زٛ قب١ِٗ -  56
  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  40506 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فؽاج فجعٖ اٌع٠ٓ ٔٛؼ ثؽوبد -  57
  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  72265 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع فٍٟ ض١ًٍ ازّع -  50
  خ١ٕٗ  10555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  72245 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِغفٝ اثٛاٌقال ققع زّعٞ -  50
  خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70345 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ خبؼظ ِعثؽ اقّبء -  65
  خ١ٕٗ  3555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  45314 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قق١ع زبِع فٍٟ ف١ُٙ -  61
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  36054 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فبؼف ازّع فٍٟ ازّع ِسّع -  62
  خ١ٕٗ  455555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70025 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثط١ذ ًِؽٞ ِسّع ٔف١كٗ -  63
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70705 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ظؼ٠ٚم ٔؾ١ؽ اٌفض١ً فجع خبثؽ -  64
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  05544 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكٓ فبٚٞ ؼِضبْ ا٠ّٓ -  65
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  71716 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ض١ًٍ زك١ٓ ض١ّف ضبٌع -  66
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  60404 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  67
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  71717 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع فجبـ ِسّع ازّع -  60
  خ١ٕٗ  22555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  77505 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زفٕٝ اٌكّبْ فجعاٌؽاضٝ ٚفبء -  60
  خ١ٕٗ  555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65062 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع اٌىؽ٠ُ خبظ زّعٞ انؽف -  75
  خ١ٕٗ  35555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  57536 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ؼنٛاْ فٍٟ فجعاٌد١ع عٍقذ -  71
  خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  77545 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زبِع ٘بنُ اٌّغؽثٝ ِسّع ازّع -  72
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  54527 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ٍّبْ ٠ٛقف ثىؽٞ ققع٠ٗ -  73
  خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  05102 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ضؽاؼ اثؽا١ُ٘ فجعاٌّسكٓ اٌؿف١ُ -  74
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70525 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجبـ ًِغفٟ فزسٟ ازّع -  75
  خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65650 لُثؽ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ازّع فٍٟ ازّع -  76
  خ١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  77001 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ِزٌٟٛ ازّع ازّع -  77
  خ١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  72723 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌؽز١ُ فجعاٌد١ًٍ زٍجٝ اثؽا١ُ٘ -  70
  خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف، 

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105327 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  40350 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِغفٟ اٌعقٛلٟ ِسّع فٍٟ -  70
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105327 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  55741 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٝ اٌهبغٌٝ ظٔعؼاٜٚ ِسّع -  05
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105327 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  77115 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ ِسّع اثٛاٌسّع فّبظ -  01
  خ١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105327 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62037 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ِسّٛظ ِسّع ًِٕٛؼ -  02
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105327 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  45455 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ِسّع ازّع نّقٗ -  03
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105327 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64212 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ ِٛقٝ -  04
  خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105327 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  73710 ثؽلُ ل١عٖ جكق ،، فؽظ ربخؽ  ظٔمً فجعاٌفزبذ ضبزٟ زكٓ -  05
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105320 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63743 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فثّبْ اٌك١ع ازّع ًِغفٝ -  06
  خ١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105320 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  70707 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ظٚـ ١ِؽُ٘ ؼِؿٞ ِؽفذ -  07
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105320 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66235 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ٘بٌٗ -  00
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  52130 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زؽاِٟ فثّبْ ِسّع قٕبء -  00
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  05427 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٝ فجعإٌق١ُ ِسّع يف١بٔٗ -  05
  خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  76143 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِغفٝ زبِع فٍٟ فجعاٌؽز١ُ -  01
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  50171 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع فثّبْ اٌع٠ٓ ٔٛؼ اٌؽز١ُ فجع -  02
  خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف، 

 ؼأـ رقع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  72355 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌؽاضٟ فجعاٌكزبؼ ِسّع فجعاٌؽاضٟ -  03
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌقٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 70414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ اقؽاء -  1

 ٌكٕخ 1524 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١ٗ زؾ١ؽح فٓ فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ - ٍِه - ثٙدٛؼٖ  اٌغؽثٟ ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 70414 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05261    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ازّع ِجبؼن ِسّٛظ -  2
 ازّع فجعاٌس١ّع ز١ّعح-ٍِه-اٌكٕبثكخ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05275    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكقٛظ ِسّع فجعاٌك١ّـ ازّع -  3
 ِسّٛظ ِسّع فجعاٌجبقظ -ثٍّه- اٌّقؽٜ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 70414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ اقؽاء -  4
 فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ - ٍِه- ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 70414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ اقؽاء -  5
 2510-11-6 افززر ًِٕقٗ افالف ث١ـ  فٓ فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ - ثٍّه - ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ اث١ٌٍٛٗ فؿثخ ٔبز١ٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 70414 ثؽلُ عٚل١ 0710 ثؽلُ ٚاٚظؿ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05267    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعٔمالٚٞ فجعاٌّد١ع ازّع ق١ع -  6
  فٍٟ ققع ِسّع - ٍِه- إًٌؽ عؽ٠ك.  ل - لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05267    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعٔمالٚٞ فجعاٌّد١ع ازّع ق١ع -  7
 461 ثؽلُ اٌّٛظؿ زبِع فجعاٌّق١ٓ خّبي - ٍِه- اٌهقؽاٚٞ ِكدع ثدٛاؼ االقزبظ ل اٌع٘بؼ ٔبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأن١ؽ

  2510-12-11 ثزبؼ٠ص 25257 ِسٛ ثبِؽ ٚاغٍك 42605 ثؽلُ ٚاٌّم١ع 2516 ٌكٕخ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05271    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٕعاٚٞ فجعاٌؽاؾق ِسّع لؽنٟ -  0

  ازّع فجعاٌٙبظٞ ِسّع- ثٍّه - اٌقّبي ِع٠ٕخ اٌؽ٠بذ - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05270    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؾ١ُ زكٓ ِسّع ٔب٘ع -  0

 فٍٟ اثٛاٌسكٓ ازّع-ٍِه- اٌق٠ٛضبد ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05272    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اقّبف١ً ٔبيؽ فٍٟ -  15

 ازّع اقّبف١ً ٔبيؽ - ثٍّه- اٌه١ط١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ ق١ٍُ اثٛإٌدب ِقٌٛ -  11

  ق١ٍُ اثٛإٌدب فٛض١ٓ -ثٍّه- ثسؽٜ اٌسٍفب٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05276    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ زك١ٓ فج١ع ٔج١ٍٗ -  12

 فٍٝ ِسّع ِسفٛػ -ثٍّه- ط١خاٌه١ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05260    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِز١بـ ١٘ٚت ؼافذ قبٌٟ -  13

 يبظق ؼنعٞ اٌعقٛلٟ -ٍِه- اٌغالي قبزخ ل ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05266    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ ٠ٛقف قق١ع يجبذ -  14

  ٠ٛقف قق١ع فّبؼٜ -ٍِه- اٌجؽاّ٘ٗ اٌىٛال ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05275    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ اثؽا١ُ٘ ًٔؽاٌع٠ٓ ِسّٛظ -  15
  اثؽا١ُ٘ ققعاٌع٠ٓ ِسؽٚو - ٍِه - فّؽٚ اٚالظ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05263    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِقٌٛ ِسّع فٌٛ ًِٕٛؼ -  16
  ِسّع فٌٛ ِسّع- ثٍّه - ثسؽٞ اٌسٍفب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05277    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع نؽلبٚٞ ققع فجعاهلل -  17
 ِسّع زكٕٟ ِسّٛظ -ٍِه- اٌه١ط١خ االؾ٘ؽ ل ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اٌع٠ٓ وّبي ازّع -  10
 ِسّع اٌع٠ٓ وّبي-ٍِه- اٌدّٙٛؼ٠خ ل اٌمج١ٍخ ٔدُ اٚالظ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع زّع يالذ -  10
  ِسّع اثٛاٌٛفب ٘هبَ - ٍِه - فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اْاٌقٕٛ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05250    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع اثٛاٌّقبعٝ فجعإٌبيؽ -  25
  ازّع فجعاٌؽز١ُ عبؼق -ثٍّه- اقٛاْ ًِؽ ل يفبؼٖ -ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05273    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ زبِع فجعٖ قسؽ -  21
 زبِع فجعٖ ضبٌع -ثٍّه- اٌؾبفؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05274    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ٚ٘ت اهلل فزر قق١ع ِسّع -  22
  اًٌغ١ؽ ِسّع ٔدبذ - ٍِه -اٌىؽار١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 05260    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِغؽثٟ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  23
 ِسّع زبِع ِسكٓ -ٍِه- اٌمؽٚٞ اٌّدٍف ثدٛاؼ اثٕٛظ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05202    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع قٍغبْ نؽلبٜٚ ِسّع -  24
 اقّبف١ً فٍٝ ف١ُٙ -ٍِه- قبٌُ فٍٝ ٔدـ اٌىالز١ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05205    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ خقفؽ اًٌغ١ؽ ازّع -  25
 ض١ٍفٗ خقفؽ اًٌغ١ؽ - ثٍّه - ثسؽٞ اثِٕٛبؿ - إًٌؽ ِكدع ثدٛاؼ اٌكٛق ل ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 70327    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، عٕغبٚٞ ِسّع ٔبيؽ فٍٟ -  26
 - ثعٜٚ ؼِضبْ ِسّٛظ-ٍِه- اقٛاْ ًِؽ ل- ظنٕب ثٕعؼ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 65560    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زدبج ق١ع فٍٟ -  27
 زعاظ فٍٟ ِسّع/  ثٍّه اٌكٛق ثدٛاؼ اثٕٛظ والز١ٓ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05206    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل زكٓ ًِغفٟ فّبظ -  20
 ِسّٛظ اثٛاٌٛفب ِسّٛظ-ٍِه-خبثؽ وَٛ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05203    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ فجبـ ٌغفٟ ازّع -  20
  فجعإٌجٟ ِسّع فجعإٌجٟ -ٍِه- ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ عؽ٠ك ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 70265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  35
  قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٟ زدبؾٖ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 70265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  31
 5366 ثؽلُ ِٛظؿ ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  فٓ قق١ع ِسّع خقفؽ- ثٍّه - لجٍٟ زدبؾٖ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب 70265 ثؽلُ ٚل١ع
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05201    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبضً اًٌغ١ؽ ِسّع اثٛاٌسدبج -  32

 فجعاٌؽز١ُ زكٓ فٍٟ-ٍِه- ثسؽٞ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ قب١ِٗ -  33

  ازّع فجعاهلل ِسّع - ثٍّه - اٌقمبظ ل اٌٍٛاء ِكدع ل - زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05207    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌقال ق١ٍُ فجعاٌغفبؼ يبثؽ -  34

 ق١ٍُ فجعاٌغفبؼ ؾ٠ٕت -ٍِه- ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ ٌمؽ٠خ اٌزبثقخ اٌىٍر ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 77661    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فبثع فؽاج ًِغفٟ -  35

  ِسّع فبثع ازّع -ثٍّه- اٌهؽل١خ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 74401    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾوٟ نّص زكبٟٔ ٘هبَ -  36

 اٚظؿ وزبث١ٗ ٚاظٚاد ِىزجٗ فٓ ق١فٛ ِبؼوٛ زٕبْ - ٍِه اٌّّؽ ١ّ٠ٓ 2 ؼلُ اٌمع٠ّٗ اٌجٛقزٗ ل ٔبز١خ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 74401 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ 1571 ثؽلُ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05202    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف٠ٛضٗ زج١ت خؽخف ف١جٟ -  37

  خبظ نبوؽ ض١ؽٞ- ثٍّه - إٌدٛؿ اٌؿفؽٖ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 74401    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾوٟ نّص زكبٟٔ ٘هبَ -  30

 ق١فٛ ِبؼوٛ زٕبْ - ثٍّه- اٌّّؽ ١ّ٠ٓ 2 ؼلُ اٌمع٠ّٗ اٌجٛقزٗ ل - ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 74401    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾوٟ نّص زكبٟٔ ٘هبَ -  30

 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2517-5-3 افززر غػائ١ٗ ِٛاظ ث١ـ  فٓ ِٛقٟ ؾوٟ نّص زكبٟٔ ثٍّه- اٌقؿاؾ٠ٗ - ظنٕب ثجٕعؼ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب  74401 ثؽلُ ٚل١ع 2070

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05205    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاهلل ِسّٛظ اثٛاٌسّع -  45
  ِسّع ِسّع٠ٓ نقجبْ - ثٍّه - ظٔم١ك اٌطٍٛفبد فؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 70265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  41
 فعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ِىزت فٓ قق١ع ِسّع خقفؽ/ ٍِه لٛو َ لجٍٝ زدبؾٖ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب 70265 ربثـ ثؽلُ ِم١ع 2510 ٌكٕخ 1501 ثؽلُ اٚظؿ 6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 10 اٌّدّٛفٗ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05335    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع اٌك١ع ِٕبؼ -  42

  فٍٝ لبقُ ا٠ّٓ/  ثٍّه اٌىالز١ٓ قبٌُ فٍٝ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05203    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِجبؼن ِسّع ضبٌع -  43

  ِؽفٝ فجعاٌٛ٘بة ِٕزًؽ -ثٍّه- فهؽح زٌٛ اٌجكزبْ ل ِؽفٝ فجعاٌٛ٘بة اٌسبج فّبؼح - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05205    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل زكٓ ازّع فب٠ؿٖ -  44

  زكٓ ظؼ٠ٚم ِسّع -ٍِه- اٌجٛقزخ. ل اٌسًٛا٠خ -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 77661    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فبثع فؽاج ًِغفٟ -  45

 ٌكٕخ 1500 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ ِسّع فبثع ازّع -ٍِه- اٌهؽل١خ االنؽاف ٔبز١خ اضؽ فؽفب افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 77661 ربثـ ثؽلُ ِم١ع 2510

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٠ٛقف ِسّع اثؽا١ُ٘ -  46
 ًِغفٟ فجعاٌؽاضٟ اٌع٠ٓ يالذ - ٍِه - لجٍٟ زدبؾٖ اٌع٠ٓ يالذ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05204    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٙؽاْ اًٌبٚٞ ٠ٛقف يجبذ -  47
 ِسّٛظ ٠ٛقف ازّع - ٍِه - لجٍٟ زدبؾٖ اٌؿ٘ٛؼ ل ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 05270    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع فجعاٌجبقظ ١٘ثُ -  40
 ِسّع ِسّع فجعاٌجبقظ- ثٍّه - قق١ع ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05350    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ض١ٍفخ فجعٖ فؿ٠ؿح -  40
 ِسّع ِسّع ٠بقؽ-ٍِه- اٌقغ١بد اٌجٍع اٚي ،:   اٌـزأن١ؽ

:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 65404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ق١ع ازالَ -  55
 ٚل١ع2510 ٌكٕخ 1636 ثؽلُ اٚظؿ ٚض١بعٗ قؽفٍٗ فٓ ازّع ّ٘بَ فبعّٗ - ٍِه -وؽ٠ُ فجعاٌفزبذ ل - لٕب ثٕعؼ ٔبز١ٗ ِسال افززر ،

 لٕب 65404 ربثـ ثؽلُ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فغ١زٛ ضغبة قق١ع -  51

 ازّع فغ١زٛ ضغبة-ٍِه- اٌدّب١ٌخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05357    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌقبي ثؽٚد وؽَ -  52

  ازّع ِسّع ِسّع ازّع - ٍِه - اٌمجٍٟ ثٙدٛؼٖ اٌهؽلٟ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 41051    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽاؾق ازّع ١ٌعٚ -  53

 فٕٗ ٌالقزغٕبء لٕب 41051 ربثـ ثؽلُ اٌّم١ع 2555 ٌكٕخ 1001 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05353    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فكؽاْ ثًؽٞ فكؽاْ فٍٟ -  54

 فكؽاْ ثط١ذ ١٘ثُ/ثٍّه- اثٛفّٛؼٜ اٌجغسخ اٌقبَ اٌغؽ٠ك ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 77250    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثبنب يالذ فبظي -  55

 ثبنب يالذ ثبنب/  ثٍّه لٛو ِؽوؿ اٌطؽأمٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05350    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قبٌُ اهلل زكت زكٓ اثٛض١ف -  56

 ِسّع قبٌُ ِجبؼن-ٍِه- اٌّؽوؿٞ االِٓ ضٍف اٌقجبثعح ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 67207    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اٌغب٘ؽ اثؽا١ُ٘ خّبي -  57

  اثؽا١ُ٘ خّبي ِسّع/  ثٍّه فّؽاْ وؽَ اٌٝ اٌقْٕٛ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، عٗ ازّع ِؽفٟ ِسّٛظ -  50

  ِسّع فٍٟ ٘بٟٔ/  ثٍّه اٌطٛال ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05355    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼقالْ فإاظ ؼؾق ن١ّبء -  50

 قالِخ فجعاٌؽزّٓ ٠بقؽ -ٍِه-نؽق ظ٠بة اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 41051    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اٌؽاؾق فجع ازّع ١ٌٚع -  65

 فٕٗ ٌالقزغٕبء لٕب 41051 ربثـ ثؽلُ اٌّم١ع 2555 ٌكٕخ 1001 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً ٘ػا اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05351    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ زبِع وبًِ فؽاج -  61

 اٌك١ع ِسّع ازّع فإاظ/ثٍّه- ٘ٛ ،:   ٌـزأن١ؽا
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05205    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِسّع فجعٖ ٠ٛ٘عا -  62

 ازّع ِسّع ٔدبذ -ٍِه- اٌغؽث١خ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ
 اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 57533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؾ١ُ ِٛقٟ فجعاٌٍغ١ف فجعإٌجٟ -  63
 ٌكٕخ 1650 ثؽلُ اٚظؿ افؽاذ لبفخ فٓ ِٛقٟ فجعاٌٍغ١ف خّقٗ - ٍِه ا١ًٌٕ عؽاظ ل لٛو ثٕعؼ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

 لٕب 57533 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510
 

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05206    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِز١بـ اٌؽة خبظ نٙعٞ زكٕٟ -  64
 اٌغبٌت-ٍِه- ضغبة ل زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 65404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ق١ع ازالَ -  65
  ازّع ّ٘بَ فبعّٗ - ثٍّه - وؽ٠ُ فجعاٌفزبذ ل لٕب ثٕعؼ ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 65404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ق١ع ازالَ -  66
 لٕب 65404 ثؽلُ ٚل١ع 1250 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2556-3-21 افززر ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ ث١ـ  فٓ - قق١ع فؿثخ لٕب ثٕعؼ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05352    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فجعاٌٍغ١ف اثٛاٌّدع يبثؽ -  67
 فثّبْ فجعاٌٍغ١ف اثٛاٌٛفب -ٍِه- إًٌجبٚٞ اٌه١ص ل  فؽنٛط ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05354    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔٛؼاٌع٠ٓ لٕبٜٚ فجعاٌٛ٘بة ازّع -  60
 ازّع فجعاٌكزبؼ ازّع -ٍِه- االًٔبؼٜ. ل -لفظ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05356    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خب١٘ٓ فجعاٌدٛاظ ؾٔجبفٟ زٍّٟ -  60
 فؽج ِسؽٚو ِسّٛظ -ٍِه- اٌهٕٙٛؼ٠خ ل 3ؼلُ اٌقمبؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05204    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ ِسّع ٔبظ٠ٗ -  75
  ز١ّع إًٌؽ ق١ف فؽاج -ثٍّه- اٌمج١ٍٗ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05207    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وٍسٟ ٔٛؼ ازّع نق١ت -  71
 ِقزٛق زؽاخٟ ِسّع -ٍِه-ضؿاَ اٌكٛق ل ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اًٌغ١ؽ ثط١ذ ًِغفٝ -  72
  ِسّع اًٌغ١ؽ ثط١ذ -ٍِه- اٌسبخؽ اٌه١ص ٔدـ اٌىالز١ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ

 اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 57533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؾ١ُ ِٛقٟ فجعاٌٍغ١ف فجعإٌجٟ -  73
 افززر ٚاالٔزؽٔذ اٌىّج١ٛرؽ ِبفعا ر١ٍف١ٔٛٗ ضعِٗ ث١ـ ِىزت فٓ ِٛقٟ ازّع ل - لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

 لٕب 57533 ثؽلُ ٚل١ع 002 ثؽلُ ٚاٚظؿ 27-3-2554
 اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 57533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؾ١ُ ِٛقٟ فجعاٌٍغ١ف فجعإٌجٟ -  74
  ِٛقٟ فجعاٌٍغ١ف خّقٗ - ثٍّه - ا١ًٌٕ عؽاظ ل لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 61310    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ فجعاٌمبظؼ فالء -  75
 ٚزجٛة ٚلهٛؼ فالفخ ث١ـ ٔهبط فٓ ازّع فغبهلل ٔٛثٝ - ثٍّه - اٌّطؿْ - و لٛ ِؽوؿ ٔبخ١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

  61310 ربثـ ثؽلُ ل١ع 1620 ثؽلُ اٚظؿ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 05355    ثؽلُ عٖل١ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ف١ٓ فبؼـ ا١ِٓ ٕ٘بء -  76

 ؼِضبْ ِسكٓ زكٓ/ثٍّه اٌسًٛا٠خ ثؽ٠ع ِىزت اِبَ/لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 61310    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ فجعاٌمبظؼ فالء -  77

  ازّع فغبهلل ٔٛثٝ - ٍِه - اٌّطؿْ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 61310    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ فجعاٌمبظؼ فالء -  70

 فعا ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ٔهبط فٓ/ ازّع ؼِضبْ فجعاٌس١ّع/ٍِه/ ثٕعؼلٛو اٌدّٙٛؼ٠ٗ 5ل  اضؽٔبز١خ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 2556 ٌكٕٗ 3773 ثؽلُ ِٛظؿ اٌىّج١ٛرؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 05315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ ِسّع ؾوٝ ٔبظ٠ٗ -  70
  فثّبْ ِسّع ؾوٝ ِسّع -ٍِه- اٌّسؽٚقخ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 05313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِؽقٟ زك١ٓ ضٍف -  05
 اٌغبٌت/  ثٍّه اال١ِؽ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 67505    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِجبؼن ض١ٍفٗ فٍٟ -  01
  ق١ٍّبْ ِسّع ِجبؼن - ثٍّه - اٌقغ١بد ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 67505    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِجبؼن ض١ٍفٗ فٍٟ -  02
 ٚل١ع 3010 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2513-0-4 افززر ٚلهٛؼ فالفٗ ث١ـ  فٓ فٍٟ ِجبؼن ض١ٍفٗ - ثٍّه اٌقغ١بد ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب 67505 ثؽلُ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 05317    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌّدع فجعاٌسى١ُ ؼِضبْ اقّبء -  03

  ِسّٛظ ق١ٍُ ثط١ذ ٚؼثٗ - ٍِه - ٘ٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 05312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فٍٝ ِسّٛظ ِؽٖٚ -  04

 ِسّٛظ ازّع ٠ٛقف -ٍِه- ا١ٌٙهخ ظٔمً فؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 67505    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِجبؼن ض١ٍفٗ فٍٟ -  05

 2510 ٌكٕخ 1666 ثؽلُ اٚظؿ اٌّٛانٟ ٌزؽث١ٗ زؾ١ؽح فٓ ق١ٍّبْ ِسّع ِجبؼن - ٍِه - اٌقغ١بد ٔبز١ٗ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 67505 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 05314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌسٟ فٍٟ ًِغفٟ -  06

 ِسّع اٌسٟ فٍٟ ؼضب-ٍِه- ًِٕٛؼ ٔدـ اٌس١ّعاد 2ؼلُ اٌقمبؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 05315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ ِسّع ٕ٘بء -  07

 ١ِٕؽ ِسّع ٔدبذ - ٍِه - اٌقك١ٍ١ٗ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 41323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فثّبْ فٍٟ ق١ٍُ -  00

 ِسّع فثّبْ فٍٝ ازالَ/ ٍِه اٌك٠ٛمٗ ل ٘ٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 46563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ًِغفٟ ؼث١ـ ٔج١ً -  00

 اٌغ١ت ِسّع ازّع ٠بقؽ - ٍِه  - إًٌؽ عؽ٠ك ل لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 46563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ًِغفٟ ؼث١ـ ٔج١ً -  05
-15-10 افززر ثبٌمغبفٝ ِٕؿ١ٌٗ اظٚاد ث١ـ فٓ ض١ًٍ ًِغفٟ ؼث١ـ - ثٍّه- اثٛاٌقجبـ ل لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 46563 ثؽلُ ٚل١ع 2070 ثؽلُ ٚاٚظؿ 1007

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 75037    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ِسّع فّؽ ضٍٛظ -  01
 ق١ٍُ ازّع ظؼظ٠ؽ/ ٍِه لٕب ثٕعؼ اٌهئْٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 05323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌغٕٝ ِسّع ظوزٛؼ -  02
 اٌمٜٛ فجع اٌع٠ٓ فؿ ٜٛقٍ- ثسؽٜ فبٚ ا١ًٌٕ عؽاظ-ل ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 05321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبفؼ فجبـ ازّع ضبٌع -  03
  ثعؼاٚٞ ازّع فبنٛؼ - ثٍّه - اٌقجبثعٖ - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 05310    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽزّٓ ؼقالْ ِسّٛظ ًِغفٟ -  04
  فّؽاْ ِسّٛظ ازّع يجبذ -ٍِه - اقٛاْ ًِؽ ل - زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 05322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ زبؼـ فجعاٌس١ّع ؼضب -  05
 ضضؽ ققعاٜٚ فؽثٝ-ٍِه- ثسؽٜ فبٚ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 74455    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛثىؽ ِسّع فجعاٌق١ٍُ ا١ِؽٖ -  06
 ِسّع ثبنب ثٙدذ/  ثٍّه اٌّمبؼ٠ٓ االفعاظ٠ٗ اٌّعؼقٗ نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 05310    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فؽثٟ فجعاٌّٛخٛظ -  07
 فؽثٟ فجعاٌّٛخٛظ ِسّع - ثٍّه - اًٌس١ٗ اٌٛزعٖ ثدٛاؼ - ضؿاَ زبخؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 46563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ًِغفٟ ؼث١ـ ٔج١ً -  00
 اٚظؿ ؾؼاف١ٗ ِسبي١ً ٚرقجئٗ ث١ـ فٓ اٌغ١ت ِسّع ازّع ٠بقؽ- ٍِه - إًٌؽ عؽ٠ك ل لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب 46563 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ 1600 ثؽلُ
 ٚيف،  قٕٛاْاٌ رقع٠ً رُ 25105357 ربؼ٠ص ٚفٟ 05325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٟ قق١ع فٍٟ ازّع -  00

 ًِغفٟ قق١ع فٍٟ - ثٍّه - ثسؽٞ زدبؾٖ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 60404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  155

 زكٓ ِسّع ِسّٛظ - ثٍّه - إٌدٛؿ غبُٔ ٔدـ - فؽنٛط ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 60404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  151

-17 افززر ثبٌمغبفٟ افالف ث١ـ  فٓ فجعاٌؽز١ُ فجعاٌالٖ اققع - ثٍّه - اٌقك١ؽاد اٌد١ٕٕٗ ٔدـ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 60404 ثؽلُ ٚل١ع 5002 ثؽلُ ٚاٚظؿ 11-2513

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 05333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ عٗ اٌك١ع ثكّٗ -  152
 فٍٟ ٠ٛقف خّقٗ/  ثٍّه اٌىٕٛؾ ِٕه١خ نبؼؿ لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 05334    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ فجعاٌؽزّٓ خبظاهلل فج١ع -  153
 فجعاٌؽزّٓ خبظاهلل ازّع -ٍِه-نؽق ظ٠بة اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 05337    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّٛظ زؽثٝ فجعاهلل -  154
  ازّع ِسّٛظ زؽثٝ -ٍِه- اٌّطؿْ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 05332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع ازّع فجعاٌؽزّٓ -  155
 ِسّع ازّع ِسّع - ثٍّه - إٌٙؽٞ ا١ٌّٕبء ل - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 62521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمبظؼ فجع  اِجبثٝ اٌهبغٌٝ ق١ع -  156
 1742 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١ٗ زؾ١ؽٖ فٓ فثّبْ ف١كٟ فجعاٌكالَ - ٍِه- لجٍٟ زدبؾٖ ٔبز١ٗ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 لٕب 62521 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 62521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌمبظؼ اِجبثٝ اٌهبغٌٝ ق١ع -  157

  فثّبْ ف١كٟ فجعاٌكالَ - ٍِه - لجٍٟ زدبؾٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 62521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌمبظؼ اِجبثٝ اٌهبغٌٝ ق١ع -  150

 اخٙؿح ِبفعا وٙؽثبئ١خ اخٙؿح ث١ـ فٓ اٌمبظؼ فجع اِجبثٝ اٌهبغٌٝ/ ثٍّه لٛو ِؽوؿ لجٍٝ زدبؾح ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 62521 ثؽلُ ٚل١ع 2123 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2550-7-16 افززر ٚاالٔزؽٔذ اٌىّج١ٛرؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 05335    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ثؽثؽٜ ظٔٛؼ -  150
 اٌىٍسٟ اٌه١ٙؽ فغب اِبٟٔ - ثٍّه - اٌؿؼاف١ٓ رمك١ُ االؼثق١ٓ ل ِٓ ِزفؽؿ ل - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 60404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  115
 رؽث١خ زؾ١ؽٖ ٔهبط فٓ زكٓ ِسّع ِسّٛظ -ٍِه - إٌدٛؿ غبُٔ ٔدـ - فؽنٛط ثٕعؼ ٔبز١ٗ ِسال افززسذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 60404 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 1721 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 77737    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  111
 - اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع - ٍِه- فّؽاْ وؽَ ًٌجر اٌؽئ١كٝ اٌّؽوؿ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 77737    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  112
 - اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع - ٍِه- فّؽاْ وؽَ ًٌجر اٌؽئ١كٝ اٌّؽوؿ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 77737    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  113
 اٌٝ - نقجبْ ِسّع خبثؽ-ٍِه- ؼِضبْ اٌه١ف ثدٛاؼ اٌدٌٛف فٕعق ضٍف اثٛاٌقجبـ فمبؼ اٌكمبٌٗ اٌىبئٓ اٌّسً رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
  اضؽ ؼئ١كٝ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 77737    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  114
 اٌٝ - نقجبْ ِسّع خبثؽ-ٍِه- ؼِضبْ اٌه١ف ثدٛاؼ اٌدٌٛف فٕعق ضٍف اثٛاٌقجبـ فمبؼ اٌكمبٌٗ اٌىبئٓ اٌّسً رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
  اضؽ ؼئ١كٝ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 77737    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  115

 ِسّع خبثؽ-ٍِه- ؼِضبْ اٌه١ف ثدٛاؼ اٌدٌٛف فٕعق ضٍف اثٛاٌقجبـ فمبؼ اٌكمبٌٗ ٔبز١ٗ االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ
  فٕٗ ٌالقزغٕبء - نقجبْ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 77737    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  116

 ِسّع خبثؽ-ٍِه- ؼِضبْ اٌه١ف ثدٛاؼ اٌدٌٛف فٕعق ضٍف اثٛاٌقجبـ فمبؼ اٌكمبٌٗ ٔبز١ٗ االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ
  فٕٗ ٌالقزغٕبء - نقجبْ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 05336    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع فجعإٌّقُ ازّع -  117

 ٌال١ٌَِٕٛٛ ًِؽ نؽوخ-ٍِه-اٌدجً زبخؽ ٘ٛ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 05320    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛثىؽ اًٌغ١ؽ فجعاٌٙبظٞ ظٌٚذ -  110
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 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 75501    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع ض١ؽٞ ِجبؼن -  162

 ٚاٌفمؽٖ 10 اٌّدّٛفٗ فعا اقز١ؽاظ ِىزت  فٓ  زكٓ ِسّع ِسٟ - ٍِه - اقٛاْ ًِؽ ل - ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 75501 ثؽلُ ٚل١ع 6530ثؽلُ ٚاٚظؿ 2517-15-0 افززر ثم١ٍٗ ِٚقعاد غػائ١ٗ ِٛاظ ٚرًع٠ؽ 6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05360    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّٟٙ فزسٟ ِسكٛة ثعؼ٠ٗ -  163
 فّٟٙ فزسٟ ِسكٛة-ٍِه-اٌكال١ِٗ اٌغؽثٟ لبثٛي ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05364    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعإٌٛؼ خؽزف يجؽٞ عٍقذ -  164
 فجعإٌٛؼ خؽخف يجؽٞ-ٍِه-لجٍٟ اٌؽزّب١ٔخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05374    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبـ ِسّع ٔبظ٠ٗ -  165

 فجبـ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ-ٍِه-االزّؽ اٌىَٛ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05372    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ع فجعاٌٙبظٞ ِسّع -  166

 ِسّع ق١ع فجعاٌٙبظٞ/- ثٍّه - قبٌُ فٍٝ ٔدـ اٌىالز١ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05365    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ازّع ؼ٠بٌ ؼافذ -  167
  فٍٝ ازّع ؼ٠بٌ - ٍِه - ٚاٌسّؽاْ إٌدّٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05366    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ خقفؽ اًٌغ١ؽ ِسّع -  160
 ض١ٍفخ خقفؽ اًٌغ١ؽ-ٍِه-إًٌؽ ِكدع ثدٛاؼ اٌكٛق ل ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 75501    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع ض١ؽٞ ِجبؼن -  160
 ٌكٕخ 1045 ثؽلُ اٚظؿ ِقعاد ٚربخ١ؽ ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد فٓ ِسّٛظ ِسّع ض١ؽٞ - ٍِه قق١ع ٔدـ ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 75501 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05360    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ازّع ٘الي -  175

 ِسّٛظ اٌك١ع ربِؽٖ -ثٍّه- ا١ٌٙهخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 76000    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ًِغفٝ فؿ٠ؿٖ -  171

 زكٓ ِسّع ًِغفٝ فبظي/  ثٍّه اثٕٛظ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 50264    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِمبؼ ثغؽـ ١ِالظ فؿد -  172

 اٚظؿ عج١ٗ ٔؾبؼاد ٚرد١ٙؿ ث١ـ فٓ غٕبِٟ ١ِٕؽ ١ِٕب - ٍِه - لٕب ثؽ٠ع اِبَ االلًؽ ل - لٕب ثٕعؼ ٔبز١خ فؽفب افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 50264 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 1050 ثؽلُ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05371    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع ثك١ٟٛٔ -  173

 ازّع خبثؽ ثؽوبد-ٍِه- ثسؽٜ اٌكّغب ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 05371    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع ثك١ٟٛٔ -  174

 ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ٔهبط فٓ اثؽا١ُ٘ ظ٠بة  فٍٟ ًٔؽ/  ثٍّه قّؽٖ ٔدـ ثسؽٞ اٌكّغب ثٕبز١خ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 64503 ثؽلُ ِم١ع 2517-15- 17 فٝ ٚاغٍك 2512-3-6فٝ افززر
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05304    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اقّبف١ً ازّع ٔدبذ -  175

  اقّبف١ً عٛاة وّبي - ثٍّه - اٌّمبؼ٠ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05300    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؽخ١ٛـ قٍٛأٟ خبثؽ يجبذ -  176

  اٌقؿ٠ؿ فجع ازّع ِسّع - ثٍّه - ١ٌٛ٠ٛ 23 ل ِٓ ِزفؽؿ اٌّقًّ ل - ٔمبظٖ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 33513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فٍٟ ِسّع زكٕٟ -  177

 ِسّع زكٕٟ ِسّٛظ/  ثٍّه ثسؽٞ اثِٕٛبؿ اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 33513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فٍٟ ِسّع زكٕٟ -  170

  فٕٗ ٌالقزغٕبء 2345 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 33513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فٍٟ ِسّع زكٕٟ -  170

 فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05370    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ فٍٟ فجعاٌؽز١ُ خالي فؽفبد -  105

 ازّع ِسّع زدبؾ٠خ-ٍِه- ؼانع اٌه١ص ل لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05377    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِجبؼن زبِع اِجبؼن وّبي -  101

  فٌٛ ؼِضبْ نؽ٠ف - ٍِه اٌّمؽث١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05305    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌكالَ فّبظ ٘جٗ -  102

 اقّبف١ً فجعاٌّق١ٓ فجعإٌجٟ - ٍِه- اٌدّٙٛؼ٠ٗ ل - لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 76004    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، ظفؽ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجبـ فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع -  103

 ٌكٕخ 1025 ثؽلُ اٚظؿ ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد فٓ اقّبف١ً ثك١ٟٛٔ فًّذ - ٍِه اٌج١بض١ٗ - ٔبز١ٗ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 76004 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05376    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ ازّع فجعٖ زٕبْ -  104

  ِسّع اثٛاٌسكٓ خّالد -ٍِه- خؽاخٛـ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05370    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ازّع ثعؼٜ اوؽَ -  105

 ازّع ثعؼٜ ازّع -ٍِه- ِسؽٚـ ٔدـ اٌجؽاّ٘خ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05301    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ق١ٍّبْ ِسّع ًٔؽٖ -  106

  ازّع ض١ؽ فجعاٌؽاؾق - ثٍّه - اٌطؽأمٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05305    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظاٚٚظ فكؽاْ ازّع ق١ّؽٖ -  107

  ِسّع ٔبخٟ قبِٟ - ٍِه - ؼ٠بٌ فجعإٌّقُ. ل - لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05305    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ف ِسّع فجعاٌؽز١ُ ِسّع -  100

 ِسّع فجعاٌؽز١ُ فجعاٌّٛخٛظ - ٍِه - اٌهقؽأٟ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05302    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زّع ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ ؼنب -  100

  يع٠ك فبٚٞ ِسّع - ٍِه - اٌكٕزؽاي ثدٛاؼ اٌهئْٛ - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 76004    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجبـ فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع -  105

  اقّبف١ً ثك١ٟٛٔ فًّذ - ثٍّه - اٌج١بض١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 76004    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجبـ فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع -  101

 2510-2-7 افززر ضؽظٚاد فٓ- زكٓ زدبؾٜ ق١ع -ٍِه- فهؽٖ زٌٛ اٌىبًِ ِسّع ل ٔبز١ٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 76004ثؽلُ ٚل١ع 1366 ثؽلُ ٚاٚظؿ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05301    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾِٚب يبٌر ؾوؽ٠ب ثبقُ -  102
  اؼر١ٓ ف١ُٙ ق١ٙؽ - ٍِه - اٌجٛيٗ فؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 72414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّالن خؽـ ١ِٕؽ ا٠ّبْ -  103
 فٕٗ ٌالقزغٕبء لٕب 72414 ربثـ ثؽلُ اٌّم١ع 2516 ٌكٕخ 1000 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05300    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فىؽٞ زكٓ ازّع -  104
  اثؽا١ُ٘ فىؽٞ زكٓ - ٍِه - اٌّؽانعٖ اٌدبِـ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05306    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌّزدٍٟ نقجبْ يف١خ -  105
 فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع اٌقؽثٟ-ٍِه- زالٚح وٛثؽ ضٍف ل بظنٕ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05302    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ فجعاٌس١ّع وّبي قّؽ -  106

 اٌغب٘ؽ فجعاٌٙبظٞ ِسّع - ٍِه - اٌؾبفؽ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 74406    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثؽا١ُ٘ فجعإٌبيؽ ِسّع -  107

 فٍٝ اثؽا١ُ٘ فجعإٌبيؽ- ٍِه - اٌغؽث١خ االنؽاف اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05303    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثؽا١ُ٘ خبظاٌؽة فٍٝ -  100

  اٌغبٌت - ٍِه - اٌقغ١بد اًٌّؽٜ اٌقؿة اٌغؽاثٖٛ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 63360    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يع٠ك فج١ع فجعاٌقبعٝ فج١ع -  100

  ِسّع ِكقع فزٛذ/  ثٍّه قق١ع ٔدـ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 72414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّالن خؽـ ١ِٕؽ ا٠ّبْ -  255

 فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105317 ربؼ٠ص ٚفٟ 05307    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خٙالْ وؽ٠ُ ِسّٛظ وؽ٠ّخ -  251

 اًٌغ١ؽ نّؽٚش زكٓ -ثٍّه- اٌقؿاؾ٠خ فج١ع اٌه١ص. ل -ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ اًٌغ١ؽ ِسّع ٠ٛقف -  252

  فجعاٌؽز١ُ اًٌغ١ؽ ِسّع - ثٍّه -  إٌؿ٘ٗ ل - ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05455    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبفً ؼاٜٚ ِٛقٝ فبظي -  253

  فجعاٌؽاؾق فجعاٌفزبذ ِٕدب -ٍِه- اٌّسؽٚقخ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05306    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  254

  ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ - ٍِه - ؾ٠بظ ثٓ عبؼق ل لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05300    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ضٜٛ ؼِضبْ ؼفقذ -  255

  ِسّع ضٜٛ ؼِضبْ - ٍِه - ِغ١ؽح خؿ٠ؽح نبِٛـ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05101    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ فجعاٌد١ع ِسّع -  256

 فٍٝ - ٍِه- ِبؼ٠ب قبٔزب ِسً ثدٛاؼ اٌّعاؼـ ِٓ ن١ؽٜ ل اٚي - اٌكمبٌٗ اٌغؽظلٗ ٔبز١ٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 اٌغؽظلٗ 52150 ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕٗ 2241 ثؽلُ اٚظؿ خب٘ؿٖ ِالثف ٔهبط فٓ ِسّع زك١ٓ فجعاٌد١ع

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05452    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع ِسّٛظ ؼنبظ -  257
 ِسّع ِسّٛظ فجعاٌس١ّع-ٍِه- اٌّكبوٓ اٌؿؼاف١١ٓ ٔمبثخ االؼثق١ٓ ل ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌمبظؼ فٍٝ االء -  250
  ِسّٛظ فجعاٌمبظؼ فٍٟ -ٍِه- لجٍٟ زدبؾٖ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05307    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع ِسّع اثٛثىؽ -  250
  اثؽا١ُ٘ ازّع ِسّع - ثٍّه - اٌهجبة ِؽوؿ ثدٛاؼ اٌقّبي ِع٠ٕخ - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05303    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ اثٛاٌّدع فٍٟ ٔبيؽ -  215
 ٚاضؽ٠ٓ اثٛاٌّدع فٍٟ ق١ع - ثٍّه - ؼ٠بٌ ٕقُفجعاٌّ ل ِٓ ِىؽَ فّؽ ل 0 - زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 63514    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌهبغٌٟ اٌؽاؾق فجع -  211
 /ِسّع نبغٌٝ اٌدٛاظ فجع/  ثٍّه/ ٔمبظٖ َ عٛش  ض١بء اٚالظ/ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05300    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽاثٟ ضضؽٞ ق١ع ِسّع -  212
  ق١ع زكٓ ِسّع - ثٍّه - اٌمٍقٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05305    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِزٌٛٝ ًِغفٝ فٍٝ اٌغ١ت -  213
  ًِغفٝ فٍٝ ٠ٛقف - ٍِه - اٌغؽث١خ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05304    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌد١الٔٝ فٍٝ ِسّع ا٠ّٓ -  214
  خ١الٔٝ فٍٝ ِسّع - ٍِه - اٌمج١ٍخ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05454    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّؽاْ ِسّع فغب ِسّع -  215
 ِسّع فغب قق١ع-ٍِه- ثسؽٞ زدبؾح ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 45020    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٞ ا١ِٓ فثّبْ -  216
 ِسّع ِٛافٟ انؽف/  ثٍّه ِق١ٓ ٔدـ اٌىالز١ٓ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 62762    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقسك نف١ك ١ِٕؽ ٘بٔٝ -  217
 اقسك نف١ك ١ِٕؽ - ٍِه - فؽنٛط ثٕعؼ فٍٝ اٚالظ فؿثخ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05456    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ زك١ٓ ِسّٛظ يبثؽ -  210
 ِسّع ازّع ققعح-ٍِه- اٌك١ٛي وٛثؽٜ ثدٛاؼ زكٓ ِسّع ٔدـ اٌىالز١ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 57503    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٠سٟ ِسّع ا١ِّٗ -  210
 ثؽلُ ٚل١ع 2555 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ زؾ١ؽح فٓ ِسّع ٠ٛقف ِسّع/  ثٍّه اٌغؽث١ٗ االنؽاف ثٕبز١خ اضؽ ِسال افززر ،  : اٌـزأن١ؽ

  لٕب 57503 ربثـ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 57503    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠سٟ ِسّع ٠سٟ ِسّع ا١ِّخ -  225

 - ِسّع ٠ٛقف ِسّع - ٍِه اٌغؽث١ٗ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 57503    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠سٟ ِسّع ٠سٟ ِسّع ا١ِّخ -  221

 4545 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ زؾ١ؽح فٓ - ًِغفٝ فجعاٌطبٌك فٍٝ - ٍِه اٌؿث١عٜ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ثٕبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
  لٕب 57503 ثؽلُ ٚل١ع

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 76005    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع فجعاًٌجٛؼ ٠ٛ٘عا -  222
 زكٓ ٠ٛقف ازّع/  ثٍّه زك١ٓ اٌه١ص نبؼؿ ٔمبظٖ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 76005    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع فجعاًٌجٛؼ ٠ٛ٘عا -  223

 ثؽلُ ٚل١ع ثؽلُ اٚظؿ ثمبٌٗ ٔهبط فٓ - زكٓ  ٠ٛقف ازّع -ٍِه- اٌّدٍف ل - ٔمبظٖ ثٕعؼ ثٕبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 76005

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 05455    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبد ِسّع ًِغفٝ ِسّع ققبظ -  224
 اًٌغ١ؽ ِسّع ِسّٛظ-ٍِه-اٌهؽل١خ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 76005    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع فجعاًٌجٛؼ ٠ٛ٘عا -  225

 اٚظؿ خب٘ؿٖ ِالثف ٔهبط فٓ زكٓ ٠ٛقف ازّع/  ثٍّه زك١ٓ اٌه١ص نبؼؿ ٔمبظٖ ثٕعؼ ثٕبز١خ اضؽ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
  لٕب 76005 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 1074 ثؽلُ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05450    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اقّبف١ً زكٓ -  226

 ازّع ِسّع اقّبف١ً ِسّع-ٍِه-اٌؿٕ٘بد ٔدـ ثسؽٜ اٌكّغب ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسك١ٕٟ اٌٍّمت ِسّٛظ أزًبؼ -  227

 اٌغبٌجٗ -ثٍّه- اٌمّبٔٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 75577    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالَ فٌٛ فجعإٌّقُ ِسّٛظ -  220

 اٚظؿ ٚثبؼظٖ قبضٕٗ ِهؽٚثبد ث١ـ فٓ قالَ فٌٛ فجعإٌّقُ ِٕٙع - ٍِه ثسؽٞ اٌكّغب ٔبز١خ اضؽ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 75577 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ 2537 ثؽلُ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05411    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبد فٌٛ فجعاٌؽز١ُ ثع٠ٚخ -  220

 فٌٛ زك١ٓ فجعاهلل/ثٍّه-نسبد ٔدـ اًٌقب٠عح- ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05413    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ٠ٛقف ازّع ِٛقٝ -  235

  ض١ًٍ زب٠ك لبقُ فزٛذ - ثٍّه - لّٛال االٚقظ ظاؼٚ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
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 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 70613    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ِجبؼن -  232

 ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ٚؼثٗ - ثٍّه - اٌسك١ٕبد ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 70613    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ِجبؼن -  233

 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2510-0-13 افززر ثمبٌٗ ث١ـ فٓ -ٚاضؽ٠ٓ ِسّع اٌعٚنٕٝ ِسّع ازّع-ٍِه- ك١ٕبداٌس ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 70613 ثؽلُ ٚل١ع 6345
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 70613    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ِجبؼن -  234

 ثؽلُ اٚظؿ ثبٌمغبفٟ ثٍعٞ ظل١ك ث١ـ فٓ ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ٚؼثخ - ٍِه - اٌسك١ٕبد ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 70613 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ 2517
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05415    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ ازّع زكٓ اثؽا١ُ٘ -  235

 اِجبؼن ٔبخر ِسّع -ٍِه-اٌقّعٖ زٌٛ ظٔعؼح ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 75577    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالَ فٌٛ فجعإٌّقُ ِسّٛظ -  236

  قالَ فٌٛ فجعإٌّقُ ِٕٙع - ٍِه - ثسؽٞ اٌكّغب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 75577    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالَ فٌٛ فجعإٌّقُ ِسّٛظ -  237

 ظاضً فّبٌٗ رٛؼ٠ع ِىزت  فٓ - فٌٛ فجعإٌّقُ ِٕٙع/  ثٍّه قبٌُ يالذ نبؼؿ ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١ٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب  75577 ثؽلُ ٚل١ع 2537 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2516-1-1 افززر اٌقؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠خ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثهبؼٜ فجعاٌسك اهلل فؽج -  230
  فٍٝ ثهبؼٜ فجعاٌسك -ٍِه- اٌّطؿْ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05450    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ فبنٛؼ زكٓ -  230

 ِسّع زكٓ فبنٛؼ -ثٍّه- اٌفب٠ٚٗ لجٍٟ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05457    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌفزبذ ًِغفٝ ازّع -  245

 ِسّع اثٛثىؽ ِسّع -ثٍّه- اٌدؽاذ ثٓ اثٛفج١عٖ. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05421    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼث١قٟ ف١ُٙ زّعاْ ازّع -  241

 ؼث١قٟ ف١ُٙ زّعاْ - ٍِه - اقٛاْ ًِؽ ل - اٌقؿاؾ٠ٗ - ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسك١ٕٟ اٌٍّمت ِسّٛظ أزًبؼ -  242
 اٌغبٌت ثٍّه - اٌمّبٔٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسك١ٕٟ اٌٍّمت ِسّٛظ أزًبؼ -  243

 ٚل١ع 2532 ثؽلُ اٚظؿ ٚ 2510-1-26 فٟ افززر  ثٍعٞ ظل١ك ث١ـ  فٓ اٌغبٌت - ثٍّه اٌمّبٔٗ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 05412 ثؽلُ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 37301    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّد١ع زكٓ ازّع زك١ٓ -  244

 ٌجغعاظٜ اللًؽ ٔبز١ٗ اضؽ ِسً اٌغبء ر2510ُ-3 - 25 فٝ ة  االلًؽ ردبؼٜ قدً ِىزت ِٓ ث١بٔبد نٙبظح ثّٛخع ،:   اٌـزأن١ؽ
 ثؽلُ ٚل١ع 2515 ٌك2515ٕٗ-7-27 ثؽلُ اٚظؿ - ثٕبء ِٚٛاظ ٚاقّٕذ زع٠ع ث١ـ  ٔهبط فٓ زكٓ فٍٝ ازّع- ٍِه - اٌج١بض١ٗ ِؽوؿ

 االلًؽ12222
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05426    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظاهلل ِسّع ِسّع ِؽٖٚ -  245

  خبظاهلل ِسّع ِسّع - ٍِه - اٌطؽأمٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05427    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ فجعإٌق١ُ ِسّع يف١بٔٗ -  246

 زفٕٝ ّ٘بَ يبثؽ -ثٍّه- ثٙدٛؼح اٌغؽثٝ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05425    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ظقٛلٟ يالذ اقالَ -  247

 ِسّع نؽلبٚٞ ازّع - ثٍّه - ظٔعؼٖ وٛثؽٞ ل - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05425    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ زك١ٓ زّعٞ فّبظ -  240

  زك١ٓ زّعٞ وؽَ - ٍِه - زكجٛ ٔدـ ثدٛاؼ اٌدجً ثسؽٞ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05423    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع فجعاٌّقغٝ ؼزبة -  240

 ازّع فجعاٌس١ّع خؽ٠ٛ -ثٍّه- اٌكال١ِخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05410    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ زك١ٓ ِسّٛظ انؽف -  255

  فثّبْ ِسّع ِسّع فجعاٌجبقظ -ٍِه- قق١ع ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05417    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌس١ّع ض١ًٍ ِسّع ِسّٛظ -  251

 فجعاٌس١ّع ض١ًٍ ِسّع - ثٍّه - ٚؾ٠ؽٞ نبوؽ فؿثٗ فؽنٛط ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 60404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  252

 زكٓ ِسّع ِسّٛظ- ٍِه- فؽنٛط ثٕعؼ إٌدٛؿ غبُٔ ٔدـ - اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 60404    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  253

  فٕٗ ٌالقزغٕبء 2510-3-15 ف 1721 ثبٌؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسك١ٕٟ اٌٍّمت ِسّٛظ أزًبؼ -  254

 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ 2557 ثؽلُ اٚظؿ ثمبٌٗ ث١ـ ٔهبط فٓ اٌغبٌت - ٍِه اٌمّبٔٗ ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 05412

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05410    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ّع فجعاٌفزبذ خّبي اٌٙبَ -  255
  فجعاٌهبفٟ فٍٟ ازّع - ثٍّه - ٚؾ٠ؽٞ نبوؽ فؿثخ - فؽنٛط ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05424    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االؾ٘ؽٜ فجعاٌالٖ ِسّع ٠بقؽ -  256
  اثٛض١ف ظقٛلٝ ِسّع -ثٍّه- اٌكال١ِخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05422    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع لٕبٜٚ ازّع -  257

 ازّع لٕبٜٚ ِسّع -ٍِه- اٌمّبٔخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05415    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ض١ًٍ فجعاٌفزبذ ض١ًٍ -  250

 ض١ًٍ ِسّع فجعاٌجبقظ/ٍِه - فّؽاْ وؽَ- خجؽ٠ً فؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 05416    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فجعاٌجبلٟ وبًِ ِٛقٟ -  250

 ازّع ظؼظ٠ؽ انؽف - ثٍّه - فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05217    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ ازّع ِسّٛظ وؽَ -  265

 ِغؽثٝ ِسّع ازّع - ٍِه/  لفظ ثٕعؼ االًٔبؼٜ ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فجعاهلل ِسّع -  261

  فجعاهلل ازّع ِسّع فجعاهلل - ثٍّه - لّٛال االٚقظ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فجعاهلل ِسّع -  262

 1265 ثؽلُ اٚظؿ ٚ 2517-1-2 افززر فالفٗ فٓ ازّع فجعاًٌجٛؼ فجعاٌؽؤٚف/  ثٍّه لّٛال االٚقظ ٔبز١خ ِسً ٌجٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 05251 ثؽلُ ٚل١ع

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05420    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ِسّع نبغٌٝ قبِٝ -  263
  فجعاهلل ِسّع نبغٌٝ -ثٍّه- ِق١ٓ ٔدـ اٌؾبفؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فجعاهلل ِسّع -  264
 ٌكٕخ 2115 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١ٗ زؾ١ؽح فٓ فجعاهلل ازّع ِسّع فجعاهلل - ثٍّه - لّٛال االٚقظ ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 05251 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05431    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٟ ِسّع ِسّٛظ -  265

 ِسّع فٍٟ ِسّع - ثٍّه - اٌّهزؽوٗ االثزعائ١ٗ اٌّعؼقٗ ل - لجٍٟ اٌؽزّب١ٔٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05434    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ع فٍٝ يفبء -  266
 زبِع ؼِضبْ زبِع -ثٍّه- ِغ١ؽح خؿ٠ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05435    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فٍٝ ِسّع زّبظح -  267
 اثٛؾ٠ع ِسّع اٌهؽ٠ف اٌؽزّٓ فجع -ٍِه- اٌق١ع ظل١ك -ل- لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05420    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِٛقٟ ِدب٘ع َازال -  260
 ثه١ؽ فغب فجعٖ - ثٍّه - اٌسٍٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05435    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً اًٌغ١ؽ ِسّع ًِغفٝ -  260
  فٍٝ فجعاٌمبظؼ قبِر -ثٍّه- رّبَ ِسّع اٌه١ٙع. ل - لفظ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05436    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، رب٠ت ِٛقٟ فؿة ٠بقؽ -  275

  رب٠ت ِٛقٟ فؿة- ثٍّه - اٌغؽثٟ اٌع٠ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05432    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف١ٍبْ عٗ يبٌر نؽثبد -  271

 عٗ فج١ع زّبظٖ - ثٍّه - اٌجؽاّ٘ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05433    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع فٍٝ فجعاٌمبظؼ ازّع -  272

  فٍٟ فجعاٌمبظؼ قبِر - ثٍّه - رّبَ ِسّع اٌه١ٙع ل - لفظ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 05541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّٛظ ؾوٟ ِسّع -  273

 ِسّٛظ ؾوٟ ازّع/  ثٍّه ِقٌٛ ٔدـ اٌق١ٍمبد اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 70414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ اقؽاء -  274

  فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ/  ثٍّه ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٟ اث١ٌٍٛٗ فؿثخ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 55470    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نىؽٞ ١ًٔف زٕب -  275

 فغ١ٗ نىؽٞ ١ًٔف/  ثٍّه زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ِسّع اٌه١ص نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 72125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِغفٟ ِسّع ٠بق١ّٓ -  276

 ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ ق١ع - هثٍّ - اٌجؽاّ٘ٗ اٌقّعٖ ظٚاْ ل ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 72125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِغفٟ ِسّع ٠بق١ّٓ -  277

-1-1 افززر ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  فٓ - ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ ق١ع/  ثٍّه اٌجؽاّ٘ٗ اٌقّعٖ ظ٠ٛاْ ثدٛاؼ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 72125 ثؽلُ ٚل١ع 760 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2516
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05443    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً فج١ع اثبظ٠ؽ ِٕز١بـ -  270

 فٍٝ زدبج ٠ٛقف -ثٍّه- فؽاثٟ ازّع. ل -لفظ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 72125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِغفٝ ِسّع ٠بق١ّٓ -  270

 ٌكٕخ 2124 ثؽلُ اٚظؿ رٛؼ٠عاد فٓ ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ ق١ع -ٍِه اٌجؽاّ٘ٗ - اٌقّعٖ ظٚاْ ل ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 72125 ربثـ ثؽلُ ِم١ع 2510
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 70543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ثؽوبد ِسّع اثزكبَ -  205

 ِسبؼة نبغٌٟ ازّع - ٍِه - اٌمٍقٗ اثٛاٌسكٓ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 70543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ثؽوبد ِسّع اثزكبَ -  201

 ٚل١ع 4775 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2510-6-15 افززر ظٚاخٓ ِؿؼفخ  فٓ ِسبؼة نبغٌٟ ازّع/  ثٍّه اٌمٍقٗ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 70543 ثؽلُ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05437    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اظَ ِسّع ق١ع ازّع فبثع -  202

  ِسّع ق١ع ازّع -ٍِه- اٌقك١ٍٗ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05444    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ازّع ِجبؼن ِسّٛظ -  203

  ف١كٟ غؿاٌٟ ٠بقؽ - ثٍّه - اٌّقٕٟ - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05442    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ا١ِؽ ضٍف ا١ِؽ -  204

  ِسّع ا١ِؽ ضٍف - ثٍّه - اٌسؽاخ١خ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05430    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼنٛاْ فٍٝ زكٓ فٍٝ -  205

 فٍٝ زكٓ نقجبْ -ٍِه- ا١ًٌٕ عؽاظ. ل -لفظ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05430    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠بة ِسّع اثٛاٌّدع ضبٌع -  206

  ظ٠بة ِسّع اثٛاٌّدع -ٍِه- اثٛفّٛؼٜ اٌجغسخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 70543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ثؽوبد ِسّع اثزكبَ -  207

 2510 ٌكٕخ 2130 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١ٗ زؾ١ؽح فٓ ِسبؼة نبغٌٟ ازّع - ٍِه اٌمٍقٗ اثٛاٌسكٓ ثٕدـ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب 70543 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05445    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اقّبف١ً اثٛاٌكقٛظ ازّع -  200
 فٍٟ اقّبف١ً  اثٛاٌكقٛظ - ثٍّه - اٌجؽاّ٘ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 60241    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خّقٗ ِسّع فٍٟ يفبء -  200

 ِجبؼن ِسّع عٍقذ/  ثٍّه اٌغؽث١ٗ االنؽاف اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 05441    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ًِغفٟ ِسّٛظ قسؽ -  205

  ًِغفٟ فجعاٌؽزّٓ فجعاٌكزبؼ - ٍِه - ثعٚٞ ازّع ل ِٓ ِزفؽؿ ل - فؽنٛط ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 05446    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّٛظ ؼضب ضبٌع -  201
 ثؽثؽٜ خبثؽ فبظي/ثٍّه اٌؽز١ُ فجع ق١عٜ نجبة ِؽوؿ ثدٛاؼ ل -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 05447    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبؼـ ًِغفٝ ؼفبفٝ ِسّع -  202
 ًِغفٝ ف١ٍٛ فجعاٌسٝ/ ثٍّه -ؾ١ٌزُ ثٙدٛؼح اٌغؽثٝ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 05445    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل زكت ِسّٛظ ازّع يبثؽ -  203

 ِسّٛظ ازّع فجعاًٌجٛؼ/ ثٍّه -اٌق١ٍمبد ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 05445    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل زكت ِسّٛظ ازّع يبثؽ -  204

 فٟ افززر ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد فٓ  ِسّٛظ ازّع ِسّٛظ - ثٍّه قٕعي ٔدـ اٌق١ٍمبد ٔبز١خ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
   لٕب اٌغؽفٗ قدً 10154ثؽلُ ٚل١ع 2517-12-31 فٟ ٚاغٍك 26-7-2515

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 05440    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نج١ت فجعاٌٛ٘بة فجٛظ اقبِخ -  205
  فجعاٌٛ٘بة فجٛظ ٠بقؽ - ثٍّه - اٌقؿثٗ ٔدـ لّٛال االٚقظ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 05440    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ضضؽٜ اِبَ ِسّع -  206

  ازّع زفٕٝ ٔٛؼاٌع٠ٓ وؽ٠ُ -ٍِه- إًٌبف١خ اٌّع٠ٕخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 72353    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ققع ر١ٍّػ قٛؼ٠بي ثغؽـ -  207

  زكٓ ِسّع ازّع - ٍِه - لٕب ثٕعؼ فهؽح زٌٛ ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 57355    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ ًٔؽاٌع٠ٓ ض١ًٍ ق١ع -  200

  فٕٗ ٌالقزغٕبء 2046 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05454    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِقعاٚٞ فجعاٌؽزّٓ ضبٌع -  200

 ِسّٛظ فٍٟ فجعاٌؽز١ُ-ٍِه-فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05455    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثٛاٌسّع يجؽٜ اثزكبَ -  355

 اقّبف١ً ازّع ِسّع - ٍِه - ثٙدٛؼح اٌهؽلٝ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05440    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نج١ت فجعاٌٛ٘بة فجٛظ اقبِخ -  351

  فجعاٌٛ٘بة فجٛظ ٠بقؽ - ٍِه - ٔمبظٖ ِؽوؿ اٌمؽ٠خ ٔدـ لّٛال االٚقظ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع فثّبْ ظوؽٟٚٔ يعاَ -  352

 زّعْٚ ِسّع فجعإٌّقُ-ٍِه-اٌؽٚارت ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 54624    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ ًٔؽاٌع٠ٓ اًٌغ١ؽ ِسّع -  353

  فٕٗ ٌالقزغٕبء 716 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05452    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٝ ِسّع فٍٝ وّبي -  354

 ِؽقٝ ِسّع فٍٝ زّبظٖ -ٍِه- اٌّقٕٝ -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 67420    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ف١كٝ ؼِضبْ ِّعٚذ -  355

 ِسّع خبظ ِسّع - ثٍّه - غؽة ٠بةاثٛظ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 67420    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ف١كٝ ؼِضبْ ِّعٚذ -  356

 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2513-0-24 افززر ٚلهٛؼ فالفٗ فٓ - ازّع ثبنب نٛل١ٗ - ٍِه - غؽة اثٛظ٠بة ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 67420 ثؽلُ ٚل١ع 4300
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05456    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ اٌضٛٞ ٔبظٞ ِسّع -  357

 زك١ٓ اٌضٜٛ ٔبظٜ يبٌر- ٍِه - فٍٝ اٌه١ص عٛش ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع يبظق يجسٟ ِسّع -  350

 يبظق يجسٟ ِسّٛظ - ٍِه - اٌهؽ٠ف ل - لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05457    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ؼن١عٞ اثٛؾ٠ع ق١ّٗ -  350

  ِٛافٟ ؼفقذ ِسّع - ٍِه - ظٔعؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 05455    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع ؼِضبْ زدبخٟ -  315

 ِسّع ازّع اٌسّع نج١ذ - ثٍّه - اٌزد١ٕع ضٍف ل - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105327 ربؼ٠ص ٚفٟ 67420    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ف١كٝ ؼِضبْ ِّعٚذ -  311

 2510 ٌكٕخ 2106 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ ث١ـ ٔهبط فٓ ِسّع خبظ ِسّع - ٍِه - غؽة اثٛظ٠بة ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 67420 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 05450    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر فّؽ ِسّع خبثؽ ز١بح -  312
 ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع -ٍِه- اٌضٛازٟ ٔدـ اٌطؽأمخ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 50030    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم ض١ًٍ ض١ًٍ ١ٌٍٗ -  313
 اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽٖ ٔهبط فٓ ِسّٛظ زكٓ ِسّع - ثٍّه - اًٌع٠ك اثٛثىؽ ل اٌجؽاّ٘ٗ ٔبز١خ اضؽ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب 50030 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ 2225 ثؽلُ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 63377    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثالي ِسّع ا٠ٛة ٚيبي -  314

 زكٓ فثّبْ ِسّع فؽاج - ٍِه -  زّبظٜ ٔدـ ِؽوؿ اٌمّبٔخ اٌجؽاّ٘خ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 62462    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ازّع ا١ِؽ خ١ٍّٗ -  315

  فٕٗ ٌالقزغٕبء 2510 ٌكٕٗ 15404 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌزبثـ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 66235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ٘بٌٗ -  316
  ِسّٛظ فف١فٟ ِسّع - ثٍّه - غؽة اثٛظ٠بة ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 66235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ٘بٌٗ -  317
 1667 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2513-3-31 افززر ثبٌمغبفٟ فالفٗ فٓ - ازّع فٍٝ ثىؽٜ ٍِه نؽق اثٛظ٠بة  ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب 66235 ثؽلُ ٚل١ع
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 37575    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌؽز١ُ ِٛقٟ -  310

  ِسّٛظ فجعاٌؽز١ُ ِٛقٝ - ٍِه - اٌقؽوٝ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 50030    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم ض١ًٍ ض١ًٍ ١ٌٍٗ -  310

  ِسّٛظ زكٓ ِسّع - ثٍّه - اًٌع٠ك اثٛثىؽ - ل اٌجؽاّ٘ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 50030    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم ض١ًٍ ض١ًٍ ١ٌٍٗ -  325

 50030 ثؽلُ ٚل١ع 2225 ثؽلُ ٚاٚظؿ 2515-11-16 افززر ٚاٌسجٛة ٚلهٛؼ فالفٗ ث١ـ فٓ اٌجؽاّ٘ٗ ٔبز١ٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 لٕب

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 05465    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اًٌغ١ؽ زدبخٟ خّبي اًِ -  321
 ِسّع زكٓ ِسّع-ٍِه-ًِٕٛؼ ٔدـ اٌس١ّعاد-لٕب ثٕعؼ-لٕب ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 62462    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ فٍٟ ازّع ا١ِؽ خ١ٍّٗ -  322
  فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 66235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ٘بٌٗ -  323
 2510 ٌكٕخ 2220 ثؽلُ اٚظؿ ٚلهٛؼ افالف ث١ـ فٓ  ِسّٛظ فف١فٟ ِسّع - ٍِه  غؽة اثٛظ٠بة ٔبز١ٗ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

  لٕب 66235 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105320 ربؼ٠ص ٚفٟ 05450    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اثٛاٌّدع ؼِضبْ فٍٟ -  324

 فٍٟ اٌّدع اثٛ ؼِضبْ-ٍِه-اٌزسؽ٠ؽ ل-زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ-زّبظٞ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 05462    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼؾق ؼٚؤف ِبخع ِب٠ىً -  325

 ازّع نبفـ فعٌٟ-ٍِه- ظٔعؼح اٌّٛلف ل ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 05306    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  326

  ِسّع فجعاٌغ١ف فجعاٌٙبظٞ - ٍِه - ؾ٠بظ ثٓ عبؼق ل - لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 05306    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  327

-10 افززر خٍٛظ ِطؿْ  فٓ ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ - ٍِه - ؾ٠بظ ثٓ عبؼق ل لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 لٕب 05306 ثؽلُ ٚل١ع 1042 ثؽلُ اٚظؿ ٚ 3-2510

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 05461    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ زٍّٝ اقّبف١ً وؽ٠ّخ -  320
 زكٓ ازّع ِسّع -ٍِه- اٌهؽل١خ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 65142    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اٌغ١ت فجعاٌك١ّـ قِٛٗ -  320

  ازّع اٌغ١ت فجعاٌك١ّـ فجعاٌٍغ١ف - ٍِه - لٛو ِؽوؿ خؽاخٛـ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 52130    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زؽاِٟ فثّبْ ِسّع قٕبء -  335

 فجعاٌغبفؽ ِسّع فجعاٌكزبؼ/  ثٍّه ٔمبظٖ ثٕعؼ فج١عاهلل ثٓ عٍسٗ نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 05463    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ًِغفٝ ققع فزسٝ -  331

 فٍٝ ًِغفٝ ققع -ٍِه اٌقكىؽٜ اٌسبوُ -ل لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 05306    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  332

 اٚظؿ اٌّٛانٟ ردبؼح فٓ ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ - ٍِه ؾ٠بظ ثٓ عبؼق ل لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
  لٕب 05306 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2510 ٌكٕخ 2263 ثؽلُ

   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌهبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05254   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌالٖ ازّع اٌع٠ٓ خّبي اقالَ -  1

 اٌقؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠خ ظاضً فّبٌٗ رٛؼ٠عاد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 71047   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ِسّع ق١ٍّبْ ِسّع -  2

 غػائ١ٗ ِٛاظ ردبؼح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 70265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  3

 ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 51105   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٌٛ ِسّع ق١ع زٕبْ -  4

 ِٕؾفبد ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اثؽا١ُ٘ ض١ًٍ ِٛقٟ -  5

 ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 77250   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثبنب يالذ فبظي -  6
 ِٛانٟ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 41323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فثّبْ فٍٟ ق١ٍُ -  7
 ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 70632   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فؿِٝ فجعاٌقبعٝ ِسّع -  0
 ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61005   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثغؽـ ؼ٠بٌ لالظ٠ٛـ قبِر -  0
 ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ ٔقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

،  إٌهبط رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 73542   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ًِغفٝ ِسّع اٌؿ٘ؽاء -  15
 خب٘ؿٖ ِالثف ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 76720   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ قالَ زّعٞ رقؾ١ُ -  11
 ردبؼرٗ ٔٛؿ فٍٝ ضؽظٚاد ٔهبط اضبفخ:  اٌزأن١ؽ

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 76707   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّٛظ زكٓ زٕبْ -  12
 ِٚطجٛؾاد فد١ٓ ِٓ زٍٜٛ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 73765   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ثىؽٞ فبِؽ اٌمْٕٛ -  13
 ِٛانٟ حردبؼ اٌٝ اٌزدبؼٖ ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ عٗ اٌك١ع ثكّٗ -  14
 ردبؼرٗ ٔٛؿ فٍٝ قؽ٠قٗ ٚخجبد ِغقُ ٔهبط اضبفخ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56011   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٟ فبثع٠ٓ فجعاٌكزبؼ ِسّع -  15
 زى١ِٛٗ رٛؼ٠عاد ِىزت اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 72414   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّالن خؽـ ١ِٕؽ ا٠ّبْ -  16
 ار١ٍ١ٗ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33513   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فٍٟ ِسّع زكٕٟ -  17
 غبؾ٠ٗ ١ِبٖ ِٚكزٛظؿ ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ اٌزدبؼٖ ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 40515   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ فبنٛؼ فّٟٙ ازّع -  10
 خب٘ؿٖ ِالثف ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رق١عي

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62762   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقسك نف١ك ١ِٕؽ ٘بٔٝ -  10
 ردبؼرخ ٔٛؿ فٍٝ ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد ٔهبط اضبفخ

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 70005   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فٍٟ ٘الي فّؽ -  25
 ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 60404   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  21
 ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً رُ:  اٌزأن١ؽ

،  إٌهبط رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 75416   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّٛخٛظ ِسّٛظ فجعاٌٍغ١ف ثعؼ -  22
 ردبؼرٗ ٔٛؿ فٍٝ ِدّعاد ٚرغ١ٍف رقجئخ ٔهبط اضبفخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 73416   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبد نبوؽ ز١ٍُ فبظي -  23
 وٙؽثبء ٌسبَ ٚؼنخ اٌٝ ٕهبطاٌ ٔٛؿ رقع٠ً

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56011   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٟ فبثع٠ٓ فجعاٌكزبؼ ِسّع -  24
 ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد اٌٟ إٌهبط ٔٛؿ فعي:  اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 66355   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٕٛظٖ رٛف١ك فجعاٌّك١ر ؼِٚبٔٝ -  25
 ٚاٌك١ٍىْٛ االٔز١ىبد اٌزسف ٚضبِبد اٌع٠ىٛؼ ِكزٍؿِبد إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 71034   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقبي فجعاٌؽاؾق ٠ٛقف ٔب٘ع -  26
 ف١ِّٛخ ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ب:  اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 55741   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اٌهبغٌٝ ظٔعؼاٜٚ ِسّع -  27
 //// 6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 10 اٌّدّٛفٗ فعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر25105320ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63743   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ اٌك١ع ازّع ًِغفٝ -  20
 ٚوٙؽائ١خ ِٕؿ١ٌخ اظٚاد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌهؽوخ ٔٛؿ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05454   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِقعاٚٞ فجعاٌؽزّٓ ضبٌع -  1

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05455   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثٛاٌسّع يجؽٜ اثزكبَ -  2

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 70543   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ثؽوبد ِسّع اثزكبَ -  3

 ضبو: اٌزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05370   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ فٍٟ فجعاٌؽز١ُ خالي فؽفبد -  4
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05377   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِجبؼن زبِع اِجبؼن وّبي -  5
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05414   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثهبؼٜ فجعاٌسك اهلل فؽج -  6
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05305   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌكالَ فّبظ ٘جٗ -  7
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05261   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ازّع ِجبؼن ِسّٛظ -  0
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05275   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكقٛظ ِسّع فجعاٌك١ّـ ازّع -  0
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05350   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ض١ٍفخ فجعٖ فؿ٠ؿح -  15
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05330   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِغفٟ فجعاٌقؿ٠ؿ فّؽ -  11
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05200   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فغ١زٛ ضغبة قق١ع -  12
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05436   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، رب٠ت ِٛقٟ فؿة ٠بقؽ -  13
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05440   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نج١ت فجعاٌٛ٘بة فجٛظ اقبِخ -  14
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105320ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05465   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اًٌغ١ؽ زدبخٟ خّبي اًِ -  15
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 77661   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فبثع فؽاج ًِغفٟ -  16
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 50264   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِمبؼ ثغؽـ ١ِالظ فؿد -  17
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05425   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ زك١ٓ زّعٞ فّبظ -  10
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05266   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ ٠ٛقف قق١ع يجبذ -  10
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05361   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌد١ًٍ ِسّع زك١ٓ فىؽ٠ٗ -  25
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05320   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛثىؽ اًٌغ١ؽ فجعاٌٙبظٞ ظٌٚذ -  21
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05310   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽزّٓ ؼقالْ ِسّٛظ ًِغفٟ -  22
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف، 

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 70613   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌعٚنٕٟ ِسّع ِجبؼن -  23
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05307   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع ِسّع اثٛثىؽ -  24
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05355   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼقالْ فإاظ ؼؾق ن١ّبء -  25
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05305   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ف ِسّع فجعاٌؽز١ُ ِسّع -  26
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05346   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ قق١ع فٍٝ فج١ع -  27
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05202   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف٠ٛضٗ زج١ت خؽخف ف١جٟ -  20
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05431   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٟ ِسّع ِسّٛظ -  20
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص فٟٚ 05463   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ًِغفٝ ققع فزسٝ -  35
 ضبو: اٌزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05434   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ع فٍٝ يفبء -  31
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05430   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼنٛاْ فٍٝ زكٓ فٍٝ -  32
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05430   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠بة ِسّع اثٛاٌّدع ضبٌع -  33
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05364   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعإٌٛؼ خؽزف يجؽٞ عٍقذ -  34
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05452   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع ِسّٛظ ؼنبظ -  35
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05453   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌمبظؼ فٍٝ االء -  36
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05207   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌقال ق١ٍُ فجعاٌغفبؼ يبثؽ -  37
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05277   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع نؽلبٚٞ ققع فجعاهلل -  30
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05351   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ف١كٝ فٍٝ قق١ع -  30
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 76004   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجبـ فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع -  45
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05301   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾِٚب يبٌر ؾوؽ٠ب ثبقُ -  41
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05200   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ قب١ِٗ -  42
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ زبؼـ فجعاٌس١ّع ؼضب -  43
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فٍٝ ِسّٛظ ِؽٖٚ -  44
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105320ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 50030   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم ض١ًٍ ض١ًٍ ١ٌٍٗ -  45
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05451   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع فثّبْ ظوؽٟٚٔ يعاَ -  46
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05435   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً اًٌغ١ؽ ِسّع ًِغفٝ -  47
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05205   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِسّع فجعٖ ٠ٛ٘عا -  40
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05423   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع فجعاٌّقغٝ ؼزبة -  40
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05351   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ زبِع وبًِ فؽاج -  55
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05260   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِز١بـ ١٘ٚت ؼافذ قبٌٟ -  51
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05305   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظاٚٚظ فكؽاْ ازّع ق١ّؽٖ -  52
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05456   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ زك١ٓ ِسّٛظ يبثؽ -  53
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05327   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ازّع ِسّع ازّع -  54
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبفؼ فجبـ ازّع ضبٌع -  55
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05356   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌع٠ٓ ٔٛؼ ازّع زكٓ -  56
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فجعاهلل ِسّع -  57
 ضبو: اٌزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105320ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05450   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر فّؽ ِسّع خبثؽ ز١بح -  50
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05455   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع ؼِضبْ زدبخٟ -  50
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05461   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ زٍّٝ اقّبف١ً وؽ٠ّخ -  65
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05202   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع قٍغبْ نؽلبٜٚ ِسّع -  61
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05344   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ ِسّٛظ ق١ٍُ فٛؾٜ -  62
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05422   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع لٕبٜٚ ازّع -  63
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61310   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ فجعاٌمبظؼ فالء -  64
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05260   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِغؽثٟ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  65
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ عٗ اٌك١ع ثكّٗ -  66
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05375   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ؼث١ـ فجعإٌبيؽ خّبي -  67
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05450   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اقّبف١ً زكٓ -  60
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05307   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خٙالْ وؽ٠ُ ِسّٛظ وؽ٠ّخ -  60
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05357   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثكغب ظا١ٔبي خ١ًّ ث١زؽ -  75
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05205   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ خقفؽ اًٌغ١ؽ ازّع -  71
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05453   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع يبظق يجسٟ ِسّع -  72
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05457   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ؼن١عٞ اثٛؾ٠ع ق١ّٗ -  73
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05420   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ِسّع نبغٌٝ قبِٝ -  74
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05375   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ققع ِطٍٛف قق١ع -  75
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05355   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ف١ٓ فبؼـ ا١ِٓ ٕ٘بء -  76
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05273   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ زبِع فجعٖ قسؽ -  77
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05274   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ٚ٘ت اهلل فزر قق١ع ِسّع -  70
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 60404   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبظٖ يجؽٞ ققٛظاد -  70
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٟ قق١ع فٍٟ ازّع -  05
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05303   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثؽا١ُ٘ خبظاٌؽة فٍٝ -  01
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05455   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبد ِسّع ًِغفٝ ِسّع ققبظ -  02
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05451   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ اًٌغ١ؽ ِسّع ٠ٛقف -  03
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05353   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّع ِسّٛظ زّعاْ ازّع -  04
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 67420   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ف١كٝ ؼِضبْ ِّعٚذ -  05
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05456   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ اٌضٛٞ ٔبظٞ ِسّع -  06
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05441   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ًِغفٟ ِسّٛظ قسؽ -  07
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 76005   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع فجعاًٌجٛؼ ٠ٛ٘عا -  00
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05415   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ض١ًٍ فجعاٌفزبذ ض١ًٍ -  00
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ ِسّع ؾوٝ ٔبظ٠ٗ -  05
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05250   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع اثٛاٌّقبعٝ فجعإٌبيؽ -  01
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف، 

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05337   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّٛظ زؽثٝ فجعاهلل -  02
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05340   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽخبي رٛف١ك فًبَ ِسّع -  03
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05355   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فغبهلل ف١كٟ ؾا٘ؽ ِؽلف -  04
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05302   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ فجعاٌس١ّع وّبي قّؽ -  05
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05207   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وٍسٟ ٔٛؼ ازّع نق١ت -  06
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05200   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اًٌغ١ؽ ثط١ذ ًِغفٝ -  07
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 57533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؾ١ُ ِٛقٟ فجعاٌٍغ١ف فجعإٌجٟ -  00
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05445   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اقّبف١ً اثٛاٌكقٛظ ازّع -  00
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٔٛؿ رقع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05306   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  155

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105320ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 66235   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ عازّ ِجبؼن ٘بٌٗ -  151

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05334   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ فجعاٌؽزّٓ خبظاهلل فج١ع -  152

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05416   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فجعاٌجبلٟ وبًِ ِٛقٟ -  153

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05367   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِطزبؼ اثؽا١ُ٘ ٘هبَ -  154

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِؽقٟ زك١ٓ ضٍف -  155

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05204   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ ِسّع ٔبظ٠ٗ -  156

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ٠ٛقف زكٓ فٍٟ -  157

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05340   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع٠ٓ زفٕٟ خبثؽ ازّع -  150

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 57503   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠سٟ ِسّع ٠سٟ ِسّع ا١ِّخ -  150

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05206   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل زكٓ ًِغفٟ فّبظ -  115

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05455   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبفً ؼاٜٚ ِٛقٝ فبظي -  111

 ضبو: اٌزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع زّع يالذ -  112
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05432   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف١ٍبْ عٗ يبٌر نؽثبد -  113
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05425   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ظقٛلٟ يالذ اقالَ -  114
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  وخاٌهؽ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05462   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼؾق ؼٚؤف ِبخع ِب٠ىً -  115

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05444   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ازّع ِجبؼن ِسّٛظ -  116

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05205   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاهلل ِسّٛظ اثٛاٌسّع -  117

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05372   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ع فجعاٌٙبظٞ ِسّع -  110

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05415   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ ازّع زكٓ اثؽا١ُ٘ -  110

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05271   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٕعاٚٞ فجعاٌؽاؾق ِسّع لؽنٟ -  125

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05303   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ اثٛاٌّدع فٍٟ ٔبيؽ -  121

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05320   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ؼضٛاْ ٠ٛقف ِسّع -  122

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌغٕٝ ِسّع ظوزٛؼ -  123

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05270   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؾ١ُ زكٓ ِسّع ٔب٘ع -  124

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05350   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قبٌُ اهلل زكت زكٓ اثٛض١ف -  125

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠كٓ رٛف١ك ِجبؼن فجعاٌؽزّٓ -  126

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05342   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِغبٚؿ ِسّٛظ فّٟٙ ٠بقؽ -  127

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05442   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ا١ِؽ ضٍف ١ِؽا -  120

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05427   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ فجعإٌق١ُ ِسّع يف١بٔٗ -  120

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05365   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ازّع ؼ٠بٌ ؼافذ -  135

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05272   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اقّبف١ً ٔبيؽ فٍٟ -  131

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05376   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ ازّع فجعٖ زٕبْ -  132

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05370   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ازّع ثعؼٜ اوؽَ -  133

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 75577   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالَ فٌٛ فجعإٌّقُ ِسّٛظ -  134

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05301   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ق١ٍّبْ ِسّع ًٔؽٖ -  135

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ ق١ٍُ اثٛإٌدب ِقٌٛ -  136

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05276   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ زك١ٓ فج١ع ٔج١ٍٗ -  137

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05326   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع٠ٓ ازّع ِسّع ققع -  130

 ضبو: اٌزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فغب فٍٟ ِسّٛظ ًِغفٟ -  130
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 74401   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾوٟ نّص زكبٟٔ ٘هبَ -  145

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05330   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع زكبْ قق١ع ِسّع -  141

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، عٗ ازّع ِؽفٟ ِسّٛظ -  142

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05203   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ فجبـ ٌغفٟ ازّع -  143

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05335   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ثؽثؽٜ ظٔٛؼ -  144

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05300   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فىؽٞ زكٓ ازّع -  145

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05410   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ زك١ٓ ِسّٛظ انؽف -  146

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05417   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌس١ّع ض١ًٍ ِسّع ِسّٛظ -  147

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05360   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّٟٙ فزسٟ ِسكٛة ثعؼ٠ٗ -  140

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 67505   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِجبؼن ض١ٍفٗ فٍٟ -  140

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05411   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبد فٌٛ فجعاٌؽز١ُ ثع٠ٚخ -  155

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05413   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ٠ٛقف ازّع ِٛقٝ -  151

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05345   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٠ٛقف فجعاٌفزبذ ازّع -  152

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اٌع٠ٓ وّبي ازّع -  153

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05356   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خب١٘ٓ فجعاٌدٛاظ ؾٔجبفٟ زٍّٟ -  154

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62521   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌمبظؼ اِجبثٝ اٌهبغٌٝ ق١ع -  155

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05341   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ازّع فبنٛؼ ؼل١ٗ -  156

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05440   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ضضؽٜ اِبَ ِسّع -  157

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105320ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05450   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اثٛاٌّدع ؼِضبْ فٍٟ -  150

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05343   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ققع ؼفع ٚيفٟ ف١فٟ -  150

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05412   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسك١ٕٟ اٌٍّمت ِسّٛظ أزًبؼ -  165

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 70414   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؿ٠ؿ ف١ع رّبَ اقؽاء -  161

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05267   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعٔمالٚٞ فجعاٌّد١ع ازّع ق١ع -  162

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05335   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع اٌك١ع ِٕبؼ -  163

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05371   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع ثك١ٟٛٔ -  164

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05457   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌفزبذ ًِغفٝ ازّع -  165

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05421   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼث١قٟ ف١ُٙ زّعاْ ازّع -  166
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05450   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ فبنٛؼ زكٓ -  167
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05353   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فكؽاْ ثًؽٞ فكؽاْ فٍٟ -  160
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05304   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اقّبف١ً ازّع ٔدبذ -  160

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05345   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  175

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05435   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فٍٝ ِسّع زّبظح -  171

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05447   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبؼـ ًِغفٝ ؼفبفٝ ِسّع -  172

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05420   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِٛقٟ ِدب٘ع ازالَ -  173

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 70265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  174

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05306   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌّزدٍٟ نقجبْ يف١خ -  175

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّع ازّع فجعاٌؽزّٓ -  176

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 75501   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع ض١ؽٞ ِجبؼن -  177

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05310   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فؽثٟ فجعاٌّٛخٛظ -  170

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05317   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌّدع فجعاٌسى١ُ ؼِضبْ اقّبء -  170

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف، 
 ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05306   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٍغ١ف فجعاٌٙبظٞ فبعف -  105

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05300   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ضٜٛ ؼِضبْ ؼفقذ -  101

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05354   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔٛؼاٌع٠ٓ لٕبٜٚ فجعاٌٛ٘بة ازّع -  102

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05350   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهبغٌٟ ؼن١عٞ فٍٟ ِٕٟ -  103

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05201   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبضً اًٌغ١ؽ ِسّع اثٛاٌسدبج -  104

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 72125   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِغفٟ ِسّع ٠بق١ّٓ -  105

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05443   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً فج١ع اثبظ٠ؽ ِٕز١بـ -  106

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05300   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؽخ١ٛـ قٍٛأٟ خبثؽ يجبذ -  107

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05360   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ازّع ٘الي -  100

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌسٟ فٍٟ ًِغفٟ -  100

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05305   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِزٌٛٝ ًِغفٝ فٍٝ اٌغ١ت -  105

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05365   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌالٖ فجعاٌقؿ٠ؿ ققع ِسّع -  101

 ضبو: ؽاٌزأن١ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ زبفؼ فجعإٌق١ُ ِسّع -  102

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05203   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِجبؼن ِسّع ضبٌع -  103
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05304   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌد١الٔٝ فٍٝ ِسّع ا٠ّٓ -  104
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05357   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌقبي ثؽٚد وؽَ -  105
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05355   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؽ٠ـ ازّع ِسّٛظ ِسّع -  106

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05205   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل زكٓ ازّع فب٠ؿٖ -  107

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 77737   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  100

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 77737   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  100

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105327ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05452   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٝ ِسّع فٍٝ وّبي -  255

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05446   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّٛظ ؼضب ضبٌع -  251

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05374   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبـ ِسّع ٔبظ٠ٗ -  252

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05410   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ّع فجعاٌفزبذ خّبي اٌٙبَ -  253

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فجعاٌٍغ١ف اثٛاٌّدع يبثؽ -  254

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف، 
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05412   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسك١ٕٟ اٌٍّمت ِسّٛظ أزًبؼ -  255

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05275   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ اثؽا١ُ٘ ًٔؽاٌع٠ٓ ِسّٛظ -  256

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05347   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فٍٝ ثهبؼٜ فؽفبد -  257

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05206   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِز١بـ اٌؽة خبظ نٙعٞ زكٕٟ -  250

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05263   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِقٌٛ ِسّع فٌٛ ًِٕٛؼ -  250

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05424   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االؾ٘ؽٜ فجعاٌالٖ ِسّع ٠بقؽ -  215

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05336   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع فجعإٌّقُ ازّع -  211

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65404   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ق١ع ازالَ -  212

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105317ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05302   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زّع ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ ؼنب -  213

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05437   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اظَ ِسّع ق١ع ازّع فبثع -  214

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05433   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع فٍٝ فجعاٌمبظؼ ازّع -  215

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05426   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظاهلل ِسّع ِسّع ِؽٖٚ -  216

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05200   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٠ٛقف ِسّع اثؽا١ُ٘ -  217

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05454   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّؽاْ ِسّع فغب ِسّع -  210

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05366   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ خقفؽ اًٌغ١ؽ ِسّع -  210

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05362   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ ازّع فجعاٌؽاضٝ ازّع -  225
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105357ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 46563   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ًِغفٟ ؼث١ـ ٔج١ً -  221

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ ِسّع ٕ٘بء -  222

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05324   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعإٌّقُ ِؽقٟ ِسّع ؾ٠ٕت -  223

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05204   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٙؽاْ اًٌبٚٞ ٠ٛقف يجبذ -  224

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05300   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽاثٟ ضضؽٞ ق١ع ِسّع -  225

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05354   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظاهلل ِسّع ازّع ثىؽٜ ازّع -  226

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 05270   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع فجعاٌجبقظ ١٘ثُ -  227

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 77737   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ نقجبْ ِسّع يبثؽ -  1

 افؽاظ: اٌزأن١ؽ
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌكّخ االقُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 أكٟ خ١ٕٛ اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً: اٌٝ 54042 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105353ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

   ؼفب٠ً ؽؽ٠ف
 أكٟ خ١ٕٛ اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً: اٌٝ 54042 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105353ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

   ؼفب٠ً ؽؽ٠ف
 إٌّبؼٖ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 70704 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105353ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

   اٌزد١ًّ ٌّكزسضؽاد
 إٌدبؼ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 65560 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105354ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4

   ٌٍّٛث١ٍ١بد
 اًٌفب اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 70265 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105354ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5

   اٌق١ِّٛٗ ٌٍزٛؼ٠عاد
 اٌكالَ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 05154 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105355ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6

   ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌق١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد
   وٕٛؾ ِقؽٌ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ فخاضب: اٌٝ 70120 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105355ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  7
   إٌٛؼ ثمبٌخ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 75563 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105356ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  0
   اٌّسجٗ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 70622 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105356ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  0

 االٔٛاؼ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 66105 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105356ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  15
   اٌّسّع٠ٗ

   E.R افّبؼ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 05250 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105357ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  11
   االِبَ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 75505 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105311ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  12
 اٌقبٌُ زٛي اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 65040 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105311ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  13

   وككٛاؼٚاال اٌّسّٛي ٌزدبؼح
 اٌط١ٍح اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 70243 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105311ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  14

   غػائ١ٗ اٌّٛاظ ٚرغ١ٍف ٌزقجئٗ
 اٌمبقُ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رقع٠ً: اٌٝ 70500 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105311ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  15

   اٌّزىبٍِٗ اٌق١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد
 اٌفبظٞ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 76145 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105325ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  16

   اٌدب٘ؿٖ ٌٍّالثف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌف١ٕٗ اٌٛؼنٗ اٌٝ اٌزدبؼٖ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 52511 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105324ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  17
   ٌٍٕدبؼٖ

 اٌس١بٖ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 77402 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105324ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  10
   ٌٍّمبٚالد

 ًِؽ وٕٛؾ اٌٟ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ فعي: اٌٝ 56011 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105324ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  10
   اٌق١ِّٛٗ ٌٍزٛؼ٠عاد

 ٌزقجئخ رجبؼن اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 70720 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105325ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  25
   اٌغػائ١ٗ اٌّٛاظ ٚرغ١ٍف

 ٌزأخ١ؽ ظٌٍٚٝ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ رقع٠ً: اٌٝ 72353 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105327ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  21
   االفؽاذ فكبر١ٓ

 اٌؽزّٗ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 64405 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105331ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  22
   ٌالقّٕذ

 ٚإٌٙب اٌكقع اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 70300 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105331ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  23
   ٌٍّفؽٚنبد

   ــــــــــــــــــــــ  
   األنطبو  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌقمٛظ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رقع٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌهغت - اٌّسٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نغت/ِسٛ رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   43714:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رضبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىٙب نٕٛظٖ ؼ٠بٌ يجبذ   - 1

 اٌهؽوٗ فمع ٌفكص اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً
 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63504:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رضبِٓ نؽوخ ،  اهلل فجع ِسّع ِؽاظ ٚنؽ٠ىٗ فجعاهلل ِسّع فجعإٌجٝ نؽوخ   - 2

 ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚافزجبؼ٘ب اٌهؽوبء ث١ٓ ف١ّب اٌهؽوٗ فمع ٌفكص اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   25105326
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي ؼأـ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ربؼ٠ص ٚفٟ 41002، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ ٚنؽوبئٙب زبِع ًِٕٛؼ قسؽ نؽوٗ - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  1
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر ٌّبيا ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ 25105312،
،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ 25105312،   ربؼ٠ص ٚفٟ 41002، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىٙب ازّع فجعاهلل قب١ِٗ -  2

  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
   ربؼ٠ص ٚفٟ 41002، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ نؽوخ اٌٝ اٌهؽوخ اقُ فعي -  3
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ 25105312،
 25105312،   ربؼ٠ص ٚفٟ 41002، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ زبِع ًِٕٛؼ قسؽ اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  4
  خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ
 ؼأـ رقع٠ً رُ 25105310،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63036، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ فجعاٌىؽ٠ُ فجعاٌس١ّع اال١ِٓ -  5

  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي
   ربؼ٠ص ٚفٟ 63036، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ا١ِٓ ِسّع فّبؼ ٚنؽ٠ىٗ فجعاٌىؽ٠ُ فجعاٌس١ّع اال١ِٓ نؽوخ -  6
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ 25105310،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 35500، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً -  7
  خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ
،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 35500، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ فبظٌٝ ٚؼِٚبٟٔ فّٟٙ ٔج١ً -  0

  خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 35500، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً -  0
  خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ ًرقع٠:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 35500، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١غخ رٛي١خ فبظٌٝ ٚؼِٚبٟٔ فّٟٙ ٔج١ً -  15
  خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌقٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 قجك  ، ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٗ ظ٠بة فجعاٌٙبظٜ ؼِضبْ ِسّٛظ ًٌبزجٙب االيعلبء االضٖٛ نؽوٗ - اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  1

 ِسّٛظ/  ثٍّه اٌهقب١ٔٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 52250    ثؽلُ ل١ع٘ب
 ظ٠بة فجعاٌٙبظٞ ؼِضبْ

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 52250    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١غخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٗ اقّبف١ً ازّع ِسّٛظ -  2
 ظ٠بة فجعاٌٙبظٞ ؼِضبْ ِسّٛظ/  ثٍّه اٌهقب١ٔٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 قجك  ، رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ظ٠بة فجعاٌٙبظٜ ؼِضبْ ِسّٛظ ًٌبزجٙب االيعلبء االضٖٛ نؽوٗ - اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  3
 ِسّٛظ/  ثٍّه اٌهقب١ٔٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 52250    ثؽلُ ل١ع٘ب

 ظ٠بة فجعاٌٙبظٞ ؼِضبْ
،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 52250    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِٓرضب نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ اقّبف١ً ازّع ِسّٛظ -  4

 ظ٠بة فجعاٌٙبظٞ ؼِضبْ ِسّٛظ/  ثٍّه اٌهقب١ٔٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌهبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌهؽوخ ٔٛؿ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌى١بْ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35500   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوبٖ ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً -  1

 ثك١غخ رٛي١خ: اٌزأن١ؽ ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ
: اٌزأن١ؽ ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35500   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، فبظٌٝ ٚؼِٚبٟٔ فّٟٙ ٔج١ً -  2

 ثك١غخ رٛي١خ
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌكّخ االقُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً: اٌٝ 41002 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١غخ رٛي١خ  25105312:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

 ٚنؽوبئٙب زبِع ًِٕٛؼ قسؽ نؽوٗ - ١ًٌجر
 فجعاٌس١ّع اال١ِٓ: اٌٝ 63036 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رضبِٓ نؽوخ  25105310:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

 ٚنؽوبٖ فجعاٌىؽ٠ُ
 اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً: اٌٝ 35500 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١غخ رٛي١خ  25105325:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

 ٚنؽوبٖ ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ
 اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً: اٌٝ 35500 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١غخ رٛي١خ  25105325:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4

 ٚنؽوبٖ ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ
   ــــــــــــــــــــــ  
   األنطبو   
   ــــــــــــــــــــــ  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِسّع زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  1
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِسّع زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  2
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِسّع زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  3
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِسّع زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  4
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  5
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  6
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  7
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

 اٌدٙبد خ١ّـ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ـ االظاؼح زك ٌٚٙب  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  0
 نؽ٠ه ِٓ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ اٌهؽ٠ه يفٗ رغ١١ؽ..  اٌغ١ؽ رٛو١ً ٚزك ٚغ١ؽ٘ب ٚاٌجٕٛن ٚاٌطبو اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ اٌسى١ِٛخ
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  سّعِ زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  0
 41002   ثؽلُ    25105312

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِسّع زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  15
 41002   ثؽلُ    25105312

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِسّع زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  11
 41002   ثؽلُ    25105312

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِسّع زبِع ًِٕٛؼ قسؽ -  12
 41002   ثؽلُ    25105312

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  13
 41002   ثؽلُ    25105312

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  14
 41002   ثؽلُ    25105312

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  15
 41002   ثؽلُ    25105312

:  ربؼ٠ص ، ِٛيٝ نؽ٠ه اٌٝ ِزضبِٓ نؽ٠ه ِٓ يفزٗ رغ١ؽ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ -  16
 41002   ثؽلُ    25105312

 63036   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  اثٛؾ٠ع ٘بنُ اثٛاٌّدع اثٛؾ٠ع -  17
 63036   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  اثٛؾ٠ع ٘بنُ اثٛاٌّدع اثٛؾ٠ع -  10
 6760   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، اقٕب فؽؿ ِع٠ؽ  فؽؿ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  فٍٝ زكٓ ثهبؼٜ ازّع -  10
 6760   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، اقٕب فؽؿ ِع٠ؽ  فؽؿ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  فٍٝ زكٓ ثهبؼٜ ازّع -  25
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  21
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  22
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  23
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  24
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  25
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  26
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  27
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  20
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  20
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  35
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، زعاضًِ نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  32
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  33
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  34
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  35
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  36
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  37
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  30
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  30
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  يِٝٛ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  45
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  41
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  42
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  43
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  44
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  45
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  46
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  47
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  40
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  40

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  55

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  51

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  52

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ
 ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  53

 - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ
 سٗاٌّٛض االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ ثقع
 ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  54

 - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ
 اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ ثقع
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  55

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  56

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ ـاٌزٛل١ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  57

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ج١ًٔ ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  50

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، رٗٚرقع٠ال االيٍٝ اٌهؽوٗ

 ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  50
 - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ
 اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ ثقع
 ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  65

 - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ
 اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ٚرقع٠الرٗ االيٍٝ اٌهؽوٗ ثقع
 ؼِٚبٔٝ ٌٍهؽ٠ه - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اظاؼٖ رقع٠ً..  ٌٍهؽوٗ ق١بز١ب ِع٠ؽا  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  61

 ؼِٚبٔٝ - اٌك١ع - ُٚ٘ ِزضب١ِٕٓ نؽوبء ثالثٗ ضّٓ ِدزّق١ٓ ِزضب١ِٕٓ نؽ٠ى١ٓ الٜ ف١ىْٛ اٌزٛل١ـ ٌسك ثبٌٕكجٗ اِب ِؽلف فبظٌٝ
 ثقع اٌّٛضسٗ االظاؼٖ زمٛق اٌٝ ثبالضبفٗ ٚغٌه فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب - ٚاٌك١عٖ ققعاهلل فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ - ٚاٌك١ع ِؽلف فبظٌٝ
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 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  05
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  01
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  02
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  03
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  04
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  05
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  06
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  07
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  00
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  00
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  05
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  01
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  02
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  03
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  04
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  05
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  06
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  07
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  00
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  00

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  155
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  151
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  152
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  153
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ِزعاضً نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  154
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  155

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  156

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  157

 35500   ثؽلُ    25105325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  150
 35500   ثؽلُ    25105325

 ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  150
 35500   ثؽلُ    25105325: 

 ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  115
 35500   ثؽلُ    25105325: 

:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ ٌهؽوٗا فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  111
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  112
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  113
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  114
 35500   ثؽلُ    25105325

 ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  115
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص
 ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  116
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  117

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  110

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  110

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  125

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  121

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٌٗٚا٠ٍٛ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  122

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  123

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  124

 35500   ثؽلُ    25105325
 ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  125
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص
 ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  126
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص
 ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  127

 35500   ثؽلُ    25105325: 
 ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  120

 35500   ثؽلُ    25105325: 
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  120

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  135

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  131

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، - ٌٛؼثزٗ اٌهؽوٗ فٝ ١ًٔجٗ ٚا٠ٌٍٛٗ ٌٛفبرٗ ِزطبؼج نؽ٠ه  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  132

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  133

 35500   ثؽلُ    25105325
:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  134

 35500   ثؽلُ    25105325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ٛيِٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  135
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  136
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  137
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  130
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  130
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  145
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  141
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  142
 35500   ثؽلُ    25105325

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ ٠هنؽ ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  143
 35500   ثؽلُ    25105325: 

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  144
 35500   ثؽلُ    25105325: 

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  145
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  146
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  147
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  140
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  140
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  155
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  151
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  152
 35500   ثؽلُ    25105325

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  153
 35500   ثؽلُ    25105325: 

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  154
 35500   ثؽلُ    25105325: 

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  155
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  156
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  157
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  150
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  150
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  165
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  161
 35500   ثؽلُ    25105325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  162
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  163
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ا١ِؽ -  164
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  165
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  166
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  167
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  160
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  160
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼأب -  175
 35500   ثؽلُ    25105325

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  171
 35500   ثؽلُ    25105325: 

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  172
 35500   ثؽلُ    25105325: 

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  173
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  174
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  175
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ ؼنب -  176
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  177
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  170
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  170
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فّٙٝ ٔج١ً ؼاِؿ -  105
 35500   ثؽلُ    25105325

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ هنؽ٠ ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  101
 35500   ثؽلُ    25105325: 

 ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزطبؼج ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  ققعاهلل فّٟٙ ٔج١ً -  102
 35500   ثؽلُ    25105325: 

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  103
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  ِزضبِٓ نؽ٠ه  ثك١غخ رٛي١خ  فؽٔك١ف ٚيفٝ اٌٙبَ -  104
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  105
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  106
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  107
 35500   ثؽلُ    25105325

:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه اٌٝ ِٛيٝ نؽ٠ه ِٓ يفزٙب رقع٠ً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١غخ رٛي١خ  ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ -  100
 35500   ثؽلُ    25105325
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-0-13 ثزبؼ٠ص 25 ؼلُ لؽاؼ - اؼِٕذ ًِبٔـ لغبفبد ؼئ١ف  فؽؿ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  فٍٝ فجعاهلل ِسّٛظ فجعاٌفزبذ -  100
 11570   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2510
-0-13 ثزبؼ٠ص 25 ؼلُ لؽاؼ - اؼِٕذ ًِبٔـ لغبفبد ؼئ١ف  فؽؿ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  فٍٝ فجعاهلل ِسّٛظ فجعاٌفزبذ -  105

 11570   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2510
-0-13 ثزبؼ٠ص 25 ؼلُ لؽاؼ - اؼِٕذ ًِبٔـ لغبفبد ؼئ١ف  فؽؿ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  فٍٝ فجعاهلل ِسّٛظ فجعاٌفزبذ -  101

 11570   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2510
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌقمٛظ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽوبئٙب زبِع ًِٕٛؼ قسؽ نؽوٗ - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  1
 41002   ثؽلُ    25105312: 
 41002   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٙب ازّع فجعاهلل قب١ِٗ -  2
:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ ًِغفٝ ِسّع فجعاٌكالَ نؽوخ اٌٝ اٌهؽوخ اقُ فعي -  3

 41002   ثؽلُ    25105312
:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ زبِع ًِٕٛؼ قسؽ اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  4

 41002   ثؽلُ    25105312
   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رضبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبٖ فجعاٌىؽ٠ُ فجعاٌس١ّع اال١ِٓ -  5

63036 
:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رضبِٓ نؽوخ  ا١ِٓ ِسّع فّبؼ ٚنؽ٠ىٗ فجعاٌىؽ٠ُ فجعاٌس١ّع اال١ِٓ نؽوخ -  6

 63036   ثؽلُ    25105310
 43714   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ رٛل١ـ فٍٝ ًِعق  رضبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٙب نٕٛظٖ ؼ٠بٌ يجبذ -  7
:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً -  0

 35500   ثؽلُ    25105325
 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ٚؼِٚبٟٔ فّٟٙ ٔج١ً -  0

:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ ِؽلف فبظٌٝ ؼِٚبٔٝ اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً -  15
 35500   ثؽلُ    25105325

 35500   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ فٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١غخ رٛي١خ  فبظٌٝ ٚؼِٚبٟٔ فّٟٙ ٔج١ً -  11
 ًِعق  رضبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ ظ٠بة فجعاٌٙبظٜ ؼِضبْ ِسّٛظ ًٌبزجٙب االيعلبء االضٖٛ نؽوٗ - اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  12
 52250   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ رٛل١ـ فٍٝ
 52250   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ رٛل١ـ فٍٝ ًِعق  رضبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ اقّبف١ً ازّع ِسّٛظ -  13
 ًِعق  رضبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ ظ٠بة فجعاٌٙبظٜ ؼِضبْ ِسّٛظ ًٌبزجٙب االيعلبء االضٖٛ نؽوٗ - اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  14
 52250   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ رٛل١ـ فٍٝ
 52250   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ رٛل١ـ فٍٝ ًِعق  رضبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ اقّبف١ً ازّع ِسّٛظ -  15
 ًِعق  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٗ ظ٠بة فجعاٌٙبظٜ ؼِضبْ ِسّٛظ ًٌبزجٙب االيعلبء االضٖٛ نؽوٗ - اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  16
 52250   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ رٛل١ـ فٍٝ
   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ رٛل١ـ فٍٝ ًِعق  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٗ اقّبف١ً ازّع ِسّٛظ -  17

52250 
 ًِعق  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٗ ظ٠بة فجعاٌٙبظٜ ؼِضبْ ِسّٛظ ًٌبزجٙب االيعلبء االضٖٛ نؽوٗ - اٌٝ اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  10
 52250   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ رٛل١ـ فٍٝ
   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ رٛل١ـ فٍٝ ًِعق  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٗ اقّبف١ً ازّع ِسّٛظ -  10

52250 
:  ربؼ٠ص ، رضبِٓ نؽوخ رٛل١ـ فٍٝ ًِعق  رضبِٓ نؽوخ  اهلل فجع ِسّع ِؽاظ ٚنؽ٠ىٗ فجعاهلل ِسّع فجعإٌجٝ نؽوخ -  25

 63504   ثؽلُ    25105326
   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افؽاظ ردع٠عاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 17304   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1541  2515-0-35-ج  ِسّع فىؽٞ فجعاٌس١ّع -  1
 61150   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1513  2516-0-22-ج  فؽغٍٝ ازّع ِسّع ِٕزًؽ -  2
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 17304   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1531  2516-0-21-ج  ِسّع فىؽٞ فجعاٌس١ّع -  3
 21467   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1554  2515-15-1-ج  ِسّع اثؽا١ُ٘ فٍٟ ًِغفٟ -  4
 17304   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1535  2514-11-0-ج  ِسّع فىؽٞ فجعاٌس١ّع -  5
 35501   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1557  2555-11-20-ج  ِسّع اهلل فجع اٌسدبج ٛاث -  6
 35501   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1550  2555-11-20-ج  ِسّع اهلل فجع اٌسدبج اثٛ -  7
 35501   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1550  2515-11-20-ج  ِسّع اهلل فجع اٌسدبج اثٛ -  0
 35501   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1515  2515-11-20-ج  ِسّع اهلل فجع اٌسدبج اثٛ -  0

 42540   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1510  2555-5-20-ج  ض١ًٍ اثٛاٌٛفب غؽ٠ت ١ٕ٘ٗ -  15
 42540   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1525  2515-5-20-ج  ض١ًٍ اثٛاٌٛفب غؽ٠ت ١ٕ٘ٗ -  11
 42540   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1521  2515-5-20-ج  ض١ًٍ اثٛاٌٛفب غؽ٠ت ١ٕ٘ٗ -  12
 54042   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1551  2517-5-26-ج  ؼفب٠ً ؽؽ٠ف أكٟ خ١ٕٛ اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  13
 54042   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1551  2517-5-26-ج  ؼٚفبئ١ً ؽؽ٠ف أكٟ خ١ٕٛ -  14
 47372   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1537  2550-4-10-ج  ِسّع اثٛؾ٠ع ِسّع ازّع -  15
 47372   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1530  2510-4-10-ج  ِسّع اثٛؾ٠ع ِسّع ازّع -  16
 66546   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1555  2510-6-5-ج  ازّع فٍٟ ًِغفٝ ق١ّؽٖ -  17
 54042   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1552  2510-3-10-ج  ؼفب٠ً ؽؽ٠ف أكٟ خ١ٕٛ اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  10
 54042   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 1552  2510-3-10-ج  ؽؽ٠ف أكٝ خ١ٕٛ -  10
 23375   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1501  2510-4-5-ج  زك١ٓ ا١ٌبـ ِسّع. ظ -  25
 20430   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1551  2555-4-20-ج  فجعاهلل ِسّع وبًِ ققبظ -  21
 20430   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1552  2515-4-20-ج  فجعاهلل ِسّع وبًِ ققبظ -  22
 20430   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1553  2515-4-20-ج  فجعاهلل ِسّع وبًِ ققبظ -  23
 40066   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1565  2510-2-10-ج  ِجبؼن فٍٟ ِسّع فٍٟ -  24
 40751   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1566  2553-12-21-ج  فٍٟ ِسّع فجعاٌدٛاظ قٕبء -  25
 40751   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1567  2550-12-21-ج  فٍٟ ِسّع فجعاٌدٛاظ قٕبء -  26
 40751   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1560  2513-12-21-ج  فٍٟ ِسّع ٛاظفجعاٌد قٕبء -  27
 40751   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1560  2510-12-21-ج  فٍٟ ِسّع فجعاٌدٛاظ قٕبء -  20
 41532   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1563  2510-3-23-ج  ًِغفٟ لبقُ فجعاٌىؽ٠ُ ازّع -  20
 66056   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1565  2510-7-10-ج  فّؽ فجعاٌجبلٝ غالة ِكقٛظ -  35
 20276   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 1555  2510-3-15-ج  ا٠ٛة ؾضبؼٞ زٍّٟ فٛؾٞ -  31
 66567   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1621  2510-3-13-ج  زكٓ ِسّع ازّع فجعاٌقؿ٠ؿ -  32
 61400   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1500  2516-11-0-ج  غفًِٝ ِسّع ازّع ِسّع -  33
 56150   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1652  2510-3-12-ج  فجعاٌؽز١ُ فّؽ فجعاٌؽز١ُ ازّع -  34
 45030   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1635  2554-1-27-ج  ق١ٍّبْ يبظق فؽ٠بي -  35
 45030   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1631  2550-1-27-ج  ق١ٍّبْ يبظق فؽ٠بي -  36
 45030   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1631  2550-1-27-ج  ق١ٍّبْ يبظق فؽ٠بي -  37
 45030   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1632  2514-1-27ج  ق١ٍّبْ يبظق فؽ٠بي -  30
 45030   ثؽلُ    25105355 : ربؼ٠ص ، 1633  2510-1-ج  ق١ٍّبْ يبظق فؽ٠بي -  30
 62453   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1655  2513-15-16-ج  ِسّٛظ ازّع فجعاٌقؿ٠ؿ ازّع -  45
 62453   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1651  2510-15-16-ج  ِسّٛظ ازّع فجعاٌقؿ٠ؿ ازّع -  41
 67207   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1643  2510-0-17-ج  ازّع اٌغب٘ؽ اثؽا١ُ٘ خّبي -  42
 62472   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1611  2513-15-21-ج  اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌع٠ٓ ٔٛؼ الكبَ -  43
 62472   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1612  2510-15-21-ج  اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌع٠ٓ ٔٛؼ الكبَ -  44
 55361   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1504  2517-0-11-ج  اثبظ٠ؽ ١ًٔف وّبي خٛؼج -  45
 55037   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1613  2550-1-11-ج  فجعٖ فغباهلل اٌفٟ قبِر -  46
 55037   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1614  2513-1-11-ج  فجعٖ فغباهلل اٌفٟ قبِر -  47
 55037   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1615  2510-1-11-ج  فجعٖ فغباهلل اٌفٟ قبِر -  40
 53302   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1622  2516-7-14-ج  فٍٟ ازّع فغب ٔؾؽٖ -  40
 45540   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1506  2510-11-13-ج  فجعاٌؽز١ُ ع١ٍجٗ ازّع -  55
 22416   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1654  2517-4-12-ج  ِكبفع ِسّع اًٌغ١ؽ ثط١ذ -  51
 57533   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1657  2510-3-27-ج  فجعاٌقؾ١ُ ِٛقٟ فجعاٌٍغ١ف فجعإٌجٟ -  52
 60431   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1500  2510-2-2-ج  ِسّع زكٓ فجعاٌفزبذ فبعّٗ -  53
 47571   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1623  2510-2-15-ج  عب٠ـ اثٛاٌٛفب ِسّع ٘بٟٔ -  54
 61310   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1625  2511-0-25-ج  ِسّع فٍٝ فجعاٌمبظؼ فالء -  55
 61310   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1626  2516-0-25-ج  ِسّع فٍٝ فجعاٌمبظؼ فالء -  56
 63540   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1610  2515-3-35-ج  فٍٝ ِٛقٝ ازّع ق١ع -  57
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 51043   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1655  2515-0-26-ج  زك١ٓ زبِع ِسّٛظ فزس١ٗ -  50
 51043   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1651  2515-0-26-ج  زك١ٓ زبِع ِسّٛظ فزس١ٗ -  50
 56670   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1670  2510-7-20-ج///   ًِغفٟ ٠ٛقف اقّبف١ً ازّع -  65
 35071   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1670  2516-7-6-ج  اٌك١ع ؼفبفٟ ازّع ِسّع -  61
 43001   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1650  2511-6-25-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع فٍٝ فج١ؽ -  62
 43001   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1650  2516-6-25-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع فٍٝ فج١ؽ -  63
 67505   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1664  2510-0-4-ج  فٍٟ ِجبؼن ض١ٍفٗ فٍٟ -  64
 60257   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1647  2510-1-15-ج  ض١ًٍ زكٓ ازّع يجبذ -  65
 60467   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1640  2510-2-5-ج  فجعاٌؽزّٓ ِسّع فجعاٌؽاضٟ ِسؽٚقٗ -  66
 55450   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1661  2554-12-5-ج  اقؽاف١ً ققع رٙبٟٔ -  67
 55450   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1662  2550-12-5-ج  اقؽاف١ً ققع رٙبٟٔ -  60
 55450   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1663  2514-12-5-ج  اقؽاف١ً ققع رٙبٟٔ -  60
 47540   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1673  2513-2-0-ج  ِسّٛظ زك١ٓ ِسّع َازال -  75
 47540   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1674  2510-2-0-ج  ِسّٛظ زك١ٓ ِسّع ازالَ -  71
 66545   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 1657  2510-6-5-ج  فٍٟ ِسّع ِسّٛظ فٛؾ٠ٗ -  72
 60764   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1755  2510-3-4-ج  ًِغفٝ ؼنِجب فزسٝ اثٛاٌسكٓ -  73
 75151   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1756  2510-4-7-ج  ٠ٛقف ِسّع ققع زدبج -  74
 55102   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1750  2554-15-10-ج  ازّع ِسّٛظ ازّع اٌٙبَ -  75
 55102   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1750  2550-15-10-ج  ازّع ِسّٛظ ازّع اٌٙبَ -  76
 55102   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1715  2514-15-10-ج  ازّع ِسّٛظ ازّع اٌٙبَ -  77
 61005   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1753  2510-7-15-ج  ِسّع ازّع زك١ٓ ِسّٛظ -  70
 67411   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1604  2510-0-23-ج  اقّبف١ً ِسّع ازّع ِكقع -  70
 22352   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1711  2517-2-24-ج  ظٔمً اٌفزبذ فجع ضبزٟ -  05
 33514   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1603  2517-11-0-ج  اقىٕعؼ ققع ِؽاظ -  01
 40235   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1755  2550-15-3-ج  ؾوٟ ثؽقَٛ ٌّقٟ ِدعٞ -  02
 40235   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1751  2513-15-3-ج  ؾوٟ ثؽقَٛ ٌّقٟ ِدعٞ -  03
 40235   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1752  2510-15-3-ج  ؾوٟ ثؽقَٛ ٌّقٟ ِدعٞ -  04
 30700   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1606  2557-4-1-ج  ازّع ِسّٛظ ِسّع فجعٖ -  05
 30700   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1607  2512-4-1-ج  ازّع ِسّٛظ ِسّع فجعٖ -  06
 30700   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1600  2517-4-1-ج  ازّع ِسّٛظ ِسّع فجعٖ -  07
 61005   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1602  2510-6-23-ج  ثغؽـ ؼ٠بٌ لالظ٠ٛـ قبِر -  00
 24250   ثؽلُ    25105357:  ربؼ٠ص ، 1603  2510-3-11-ج  زك١ٓ ِجبؼن فجعاٌدبثؽ خّبي -  00
 61000   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1723  2510-7-13-ج  اثؽا١ُ٘ زكٓ ِسّع ازّع -  05
 41060   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1710  2514-12-25-ج  ِٛقٟ اقّبف١ً ِسّع وّبي -  01
 20145   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1737  2514-1-20-ج  ًِغفٟ ِسّع زّعٞ فبظي -  02
 20145   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1730  2510-1-20-ج  ًِغفٟ ِسّع زّعٞ فبظي -  03
 67426   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1743  2510-0-24-ج  زبِع اقّبف١ً فجعاٌفزبذ خّبي -  04
 65332   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1716  2516-2-23-ج  ازّع فجعاٌّزقبي فجعاٌقؿ٠ؿ ٔبظ٠ٗ -  05
 62521   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1745  2510-7-16-ج  اٌمبظؼ فجع  اِجبثٝ اٌهبغٌٝ ق١ع -  06
 20255   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1720  2510-2-15-ج  ثغعاظٞ قبٌُ ِسّع ِسّع -  07
 20255   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1720  2510-2-15-ج  ثغعاظٜ قبٌُ ِسّٛظ ِسّع اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رقع٠ً -  00
 60525   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1736  2510-2-11-ج  فثّبْ ِسّٛظ ِسّع فجعاٌس١ّع -  00

 23743   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1733  2513-0-16-ج  فٍٟ ازّع اهلل ضٍف لبقُ -  155
 23743   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 1734  2510-0-16-ج  فٍٟ ازّع اهلل ضٍف لبقُ -  151
 50551   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1760  2515-4-6-ج  ِسّع وبًِ فجعاٌّزقبي اقّبء -  152
 50551   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1775  2510-4-6-ج  ِسّع وبًِ فجعاٌّزقبي اقّبء -  153
 40500   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1763  2510-12-1-ج  ٠ٛٔف ِسّع ِسّع فثّبْ ِسّع -  154
 57166   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1740  2513-12-13-ج  ِسّع ا٠ّبَ ِسّع ازّع -  155
 57166   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1740  2510-12-13-ج  ِسّع ا٠ّبَ ِسّع ازّع -  156
 55001   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1750  2550-1-22-ج  اثؽا١ُ٘ فجبـ ِسّع ِٛؾاد -  157
 55001   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1765  2513-1-22-ج  اثؽا١ُ٘ فجبـ ِسّع ِٛؾاد -  150
 55001   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1761  2510-1-22-ج  اثؽا١ُ٘ فجبـ ِسّع ِٛؾاد -  150
 60071   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1755  2510-3-13-ج  ازّع فجعاٌٍغ١ف ؼِضبْ ًِغفٝ -  115
   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1751  2510-4-7-ج  ازّع فجعاٌٍغ١ف ؼِضبْ ًِغفٝ اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  111

60071 
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 60071   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1751  2510-4-7-ج  ِسّع فجعاٌٍغ١ف ؼِضبْ ًِغفٝ -  112
 61157   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1771  2516-0-0-ج  فثّبْ ًِغفٝ فثّبْ زكٓ -  113
 62072   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1764  2517-11-7-ج  نسبد اثٛاٌسكٓ فجعاٌؽزّٓ خ١ٙبْ -  114
 43576   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1770  2510-5-21-ج  زفٕٝ ِسّع فجعاٌسٝ ازّع -  115
 44354   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1752  2551-0-0-ج  ِمبؼ ثؽثؽٞ ٔق١ُ ا٠فْٛ -  116
 44354   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1753  2556-0-0-ج  ِمبؼ ثؽثؽٞ ٔق١ُ ا٠فْٛ -  117
 44354   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1754  2511-0-0-ج  ِمبؼ ثؽثؽٞ ٔق١ُ ا٠فْٛ -  110
 44354   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1755  2516-0-0-ج  ِمبؼ ثؽثؽٞ ٔق١ُ ا٠فْٛ -  110
 62072   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1765  2510-1-27-ج  اثٛاٌسكٓ فجعاٌؽزّٓ خ١ٙبْ -  125
 45005   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1703  2510-3-3-ج  ِسّٛظ اهلل ضٍف فغ١بد -  121
 40500   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1703  2510-3-11-ج  ض١ًٍ زبِع فجبظٞ فزسٟ -  122
 65676   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1700  2516-5-7-ج  ثؽغٛد ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ -  123
 60434   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1706  2510-2-3-ج  ض١ًٍ ازّع اقّبف١ً ٠ٛقف -  124
 60055   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1702  2510-12-3-ج  فجعاٌؽزّٓ لبقُ فدّٝ زكبَ -  125
 66655   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1701  2510-6-26-ج  زبِع ًِغفٝ ِسّع ثبرقٗ -  126
 53411   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1705  2516-7-16-ج  ِسّع ٔق١ُ فج١ع ًِٟغف -  127
 67400   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1705  2510-0-26-ج  زكٓ فغب ِسّع ٠ٛقف -  120
 45005   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 1704  2510-3-15-ج  ِسّٛظ اهلل ضٍف فغ١بد -  120
 46754   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1053  2517-11-10-ج  ازّع فّٟٙ نٛلٟ ضبٌع -  135
 55763   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1051  2515-2-13-ج  ِسّع ز١ّع ِسّع ازّع -  131
 55763   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1052  2515-2-13-ج  ِسّع ز١ّع ِسّع ازّع -  132
 37710   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 2247  2556-3-10-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  133
 41120   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1015  2510-4-25-ج  ِجبؼن زك١ٓ ازّع زّعٞ -  134
 41120   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1015  2510-4-25-ج  ِجبؼن زك١ٓ ازّع زّعٞ -  135
 47044   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1035  2510-7-20-ج  فّؽ ِسّع ِسّع ِسّع فجعإٌبيؽ -  136
 66770   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1023  2510-7-15-ج  قالَ ازّع ِسّع ققبظٖ -  137
 75165   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1054  2510-4-13-ج  زك١ٓ ِسّع ازّع فبعّٗ -  130
 30725   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1011  1000-4-3-ج  ازّع زكب١ٔٓ ازّع ق١ع -  130
 30725   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1012  2553-4-3-ج  ازّع زكب١ٔٓ ازّع ق١ع -  145
 30725   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1013  2550-4-3-ج  ازّع زكب١ٔٓ ازّع ق١ع -  141
 30725   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1014  2513-4-3-ج  ازّع زكب١ٔٓ ازّع ق١ع -  142
 30725   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1015  2510-4-3-ج  ازّع زكب١ٔٓ ازّع ق١ع -  143
 60155   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1056  2510-12-22-ج  ِسّع فجعاٌٛ٘بة ظاٚظ زّبظٖ -  144
 52475   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1061  2556-1-16-ج  ِسّٛظ ض١ٍفٗ ِسّع٠ٓ ا٠ّبْ -  145
 52475   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1062  2511-1-16-ج  ِسّٛظ ض١ٍفٗ ِسّع٠ٓ ا٠ّبْ -  146
 52475   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1063  2516-1-16-ج  ِسّٛظ ض١ٍفٗ ِسّع٠ٓ ا٠ّبْ -  147
 35310   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1041  2510-1-35-ج  ثمغؽ خؽخف اهلل خبة -  140
 54406   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1035  2517-2-25-ج  ِٕمؽ٠ٛـ اقىٕعؼ ١ِٕؽ ؼاضٟ -  140
 65654   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1055  2510-1-25-ج  فجعاٌؽاضٝ فجعاٌقؾ١ُ ثك١غٗ -  155
 55625   ثؽلُ    25105314:  بؼ٠صر ، 1040  2515-1-10-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع فّؽ فٌٛ -  151
 44057   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1051  2556-12-12-ج  زفٕٟ ِسّع ِسّع يالذ -  152
 44057   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1052  2511-12-12-ج  زفٕٟ ِسّع ِسّع يالذ -  153
 44057   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1053  2516-12-12-ج  زفٕٟ ِسّع ِسّع يالذ -  154
 63507   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1070  2510-2-16-ج  زفٕٝ خبظ اثٛاٌسّع فٕزؽ -  155
 55212   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1072  2550-15-24-ج  اثكطؽْٚ ًِؽٞ ٔؾ١ؽ خؽخف -  156
 55212   ثؽلُ    25105317 : ربؼ٠ص ، 1073  2514-15-24-ج  اثكطؽْٚ ًِؽٞ ٔؾ١ؽ خؽخف -  157
 46550   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1054  2557-6-20-ج  نٛة ثبؼف١َٛ ثبؾاؼ -  150
 46550   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1055  2512-6-20-ج  نٛة ثبؼف١َٛ ثبؾاؼ -  150
 46550   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1056  2517-6-20-ج  نٛة ثبؼف١َٛ ثبؾاؼ -  165
 46550   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1054  2557-6-20-ج  اقّبف١ً اٌغٛاة اثٛاٌٛفب ق١ع -  161
 46550   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1055  2512-6-20-ج  اقّبف١ً اٌغٛاة اثٛاٌٛفب ق١ع -  162
 46550   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1056  2517-6-20-ج  اقّبف١ً اٌغٛاة اثٛاٌٛفب ق١ع -  163
 45601   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1013  2510-12-13-ج  ثكغٛؼٚـ زٕب ِبؼٞ -  164
 60055   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1006  2510-12-0-ج  فجعاٌٌّٛٝ خبثؽ فجعاٌؽز١ُ ِسّع -  165
 40050   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1055  2554-2-17-ج  فجعاٌّغٍت ًِغفٟ فٍٟ زكٓ -  166
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 40050   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1051  2550-2-17-ج  فجعاٌّغٍت ًِغفٟ فٍٟ زكٓ -  167
 40050   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1052  2514-2-17-ج  فجعاٌّغٍت ًِغفٟ فٍٟ زكٓ -  160
 40050   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1053  2510-2-17-ج  فجعاٌّغٍت ًِغفٟ فٍٟ زكٓ -  160
 55212   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1074  2513-0-20-ج  اثكطؽْٚ ًِؽٞ ٔؾ١ؽ خؽخف -  175
 55212   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1077  2510-0-20-ج  اثكطؽْٚ ًِؽٞ ٔؾ١ؽ خؽخف -  171
 60675   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1000  2510-2-23-ج  اٌقؿة اٌك١ع فجعاٌمبظؼ قق١ع -  172
 75107   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1070  2510-4-15-ج  خبظاٌؽة ِسّع فؿ ِٕبي -  173
 60030   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1015  2510-3-25-ج  ازّع ق١ع فجعاٌغٕٟ اٌكجقٟ -  174
 62656   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1060  2510-11-16-ج  ًٔؽاهلل وبًِ ٌغ١ف عٍقذ -  175
 60151   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1017  2510-12-22-ج  فٍٟ ازّع فج١ع ٍِىٗ -  176
 43345   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1000  2511-1-15-ج  فجعاٌٙبظٞ ِسّع ِسّع فجعاًٌجٛؼ -  177
 43345   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1005  2516-1-15-ج  فجعاٌٙبظٞ ِسّع ِسّع فجعاًٌجٛؼ -  170
 65525   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1044  2510-3-25-ج  زّعاهلل ِسّع ؾوؽ٠ب نؽ٠ف -  170
 35420   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1036  2510-2-22-ج  ف٠ٛضٗ ِسّع ازّع فجبـ -  105
 55063   ثؽلُ    25105310:  ٠صربؼ ، 1032  2510-1-10-ج  اٌقجع ق١ٍّبْ فٛؾٜ ِؽفذ -  101
 65333   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1055  2517-12-0-ج  ِسّع ًِغفٝ ازّع فٍٟ -  102
 65525   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1045  2517-0-25-ج  زّعاهلل ِسّع ؾوؽ٠ب نؽ٠ف -  103
 60723   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1063  2510-3-4-ج  فجعاٌّالن اهلل فزر ضٍف ِىبؼ٠ٛـ -  104
 56203   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1035  2510-4-13-ج  زك١ٓ ِسّع ققع قق١عٖ -  105
 55063   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1033  2511-2-2-ج  اٌقجع ق١ٍّبْ فٛؾٜ ِؽفذ -  106
 55063   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1030  2516-2-2-ج  اٌقجع ق١ٍّبْ فٛؾٜ ِؽفذ -  107
 51144   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1026  2555-4-10-ج  اٌؽزّٓ فجع ِسّع إٌّقُ فجع ِسّع ِؽفذ -  100
 51144   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1027  2515-4-10-ج  اٌؽزّٓ فجع ِسّع إٌّقُ فجع ِسّع ِؽفذ -  100
 51144   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1020  2515-4-10-ج  اٌؽزّٓ فجع ِسّع إٌّقُ فجع ِسّع ِؽفذ -  105
 61025   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1075  2513-6-20-ج  ثهبؼٖ خؽـ فجعاٌّك١ر ؼن١عٖ -  101
 61025   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1071  2510-6-20-ج  ثهبؼٖ خؽـ فجعاٌّك١ر ؼن١عٖ -  102
 61054   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1025  2510-6-25-ج  ِسّٛظ ّعاز فثّبْ فج١ع -  103
 60723   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1062  2510-2-27-ج  فجعاٌّالن اهلل فزر ضٍف ِىبؼ٠ٛـ -  104
 47401   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1023  2510-5-14-ج  اٌؽزّٓ فجع ثؽفٟ ؼانع ثبثذ ِسّع -  105
 35350   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1037  2510-2-0-ج  ًِغفٟ فجعاٌٛ٘بة ؾ٠ٕت -  106
 45324   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1065  2552-2-24-ج  ٕ٘عاٚٞ ِسّع ق١ع ِسّٛظ -  107
 45324   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1066  2557-2-24-ج  ٕ٘عاٚٞ ِسّع ق١ع ِسّٛظ -  100
 45324   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1067  2512-2-24-ج  ٕ٘عاٚٞ ِسّع ق١ع ِسّٛظ -  100
 45324   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1060  2517-2-24-ج  ٕ٘عاٚٞ ِسّع ق١ع ِسّٛظ -  255
 67600   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1065  2510-15-7-ج  ازّع قبٌُ ِسّع ازّع -  251
 57344   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1046  2510-2-0-ج  فٌٛ ِسّع ِسّع ِٕٝ -  252
 63563   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1051  2515-11-ج  زك١ٓ فّؽاْ اٌٛاقـ فجع ٕ٘بء -  253
 57571   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 2556  2510-4-4-ج  ازّع ًِغفٟ فٍٟ ققع -  254
 45020   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1002  2512-5-24-ج  ِسّع فجبظٞ ا١ِٓ فثّبْ -  255
 45020   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1003  2517-5-24-ج  ِسّع فجبظٞ ا١ِٓ فثّبْ -  256
 65555   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1000  2510-1-3-ج  فجعاٌقؿ٠ؿ فجعاٌهبفٟ فجعاٌؽاؾق ِسّع -  257
 62762   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1005  2513-12-10-ج  اقسك نف١ك ١ِٕؽ ٘بٔٝ -  250
 62762   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1001  2510-12-10-ج  اقسك نف١ك ١ِٕؽ ٘بٔٝ -  250
 62155   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1007  2510-0-11-ج  ازّع ِؽقٝ فجعاٌغٕٝ ازّع -  215
 25067   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1076  2511-0-11-ج  ازّع إٌٛثٟ ازّع زكٓ -  211
 25067   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1070  2516-0-11-ج  ازّع إٌٛثٟ ازّع زكٓ -  212
 65220   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1005  2517-11-10-ج  اقّبف١ً زكٓ ِسّع ٔدبٖ -  213
 47022   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1001  2510-0-13-ج  ٌٍّمبٚالد االًِ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ -  214
 57407   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1072  2510-3-15-ج  اقّبف١ً ِسّع زبِع اثٛاٌفضً -  215
 47022   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1001  2510-0-13-ج  فٍٟ ازّع فجبـ انؽف -  216
 60050   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 2552  2510-3-10-ج  خبظاهلل ِسّٛظ ِسّع ًٔؽٖ -  217
 35403   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1003  2510-3-0-ج  زك١ٓ ِسّع ِب٘ؽ انؽف -  210
 53027   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1000  2511-15-24-ج  خقفؽ ؾؼؾٚؼ ض١ؽٞ -  210
 53027   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1000  2516-15-24-ج  خقفؽ ؾؼؾٚؼ ض١ؽٞ -  225
 35403   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1004  2510-3-5-ج  زك١ٓ ِسّع ِب٘ؽ انؽف -  221
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 63211   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 2551  2510-3-15-ج  فجعاٌه١ٙع ِمبؼ نّؽٚش ١ِٕب -  222
 45314   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1005  2510-0-2-ج  قق١ع زبِع فٍٟ ف١ُٙ -  223
 47144   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 2511  2510-3-2-ج  فغ١ٗ ٠ٛقف فزسٟ ٔدٛٞ -  224
 25067   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1075  2515-2-25-ج  ازّع إٌٛثٝ ازّع زكٓ -  225
 56037   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1006  2510-0-35-ج  ازّع زكٓ يجسٟ زك١ٓ -  226
:  ربؼ٠ص ، 1006  2510-0-35-ج  ازّع زكٓ يجسٝ زك١ٓ ًٌبزجٙب ٚاٌسك١ٓ اٌسكٓ ي١ع١ٌخ اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رقع٠ً -  227

 56037   ثؽلُ    25105310
 41535   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2512  2510-1-20-ج  فجعاٌغفبؼ ِسّٛظ زكٓ ِسّع -  220
 57536   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2515  2510-3-27-ج  اْؼنٛ فٍٟ فجعاٌد١ع عٍقذ -  220
 63104   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2524  2510-3-5-ج  فٍٝ اقّبف١ً فٍٝ اقّبف١ً -  235
 40160   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2521  2513-0-23-ج  ازّع فٍٟ ضضؽٞ ق١ع -  231
 40160   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2522  2510-0-23-ج  ازّع فٍٟ ضضؽٞ ق١ع -  232
 41535   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2513  2510-3-24-ج  فجعاٌغفبؼ ِسّٛظ زكٓ ِسّع -  233
 57371   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2520  2510-2-15-ج  ٠ٛقف اٌدٛاظ فجع ازكبْ -  234
 61063   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2510  2510-7-7-ج  ًِغفٝ ِسّٛظ ًٔؽ ًِغفٝ -  235
 62720   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2526  2510-12-14-ج  ازّع ِسّٛظ ٔج١ٗ قٙب -  236
 57536   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2514  2510-3-27-ج  ؼنٛاْ فٍٟ فجعاٌد١ع عٍقذ -  237
 47652   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2515  2510-6-6-ج  ِٛقٟ فٍٟ ِسّع انؽف -  230
 63145   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2530  2510-3-1-ج  اًٌغ١ؽ زكٓ ق١ع ققع٠خ -  230
 62005   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2545  2510-1-27-ج  فجعاٌقبي ِسّع٠ٓ فجعاٌقبي ِطزبؼ -  245
 63163   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2546  2510-3-2-ج  ازّع فٍٝ ِسّع قبٌُ -  241
 60422   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2550  2510-2-2-ج  زكب١ٔٓ ّ٘بَ ؼضٛاْ قٕبء -  242
 34525   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2566  2513-6-22-ج  ق١ع اثٛاًٌفبزك١ٓ فج١ع -  243
 34525   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2567  -2510-6-22-ج  ق١ع اثٛاًٌفبزك١ٓ فج١ع -  244
 60576   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2540  2510-2-17-ج  ِسّع ظوؽٟٚٔ ِسّع ا٠ّٓ -  245
 41537   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2547  2510-3-26-ج  اثٛاٌّدع ِسّع فجعاٌق١ٍُ -  246
 67451   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2555  2510-0-24-ج  اٌغب٘ؽ ازّع اهلل ضٍف ربج -  247
 54052   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 2530  2517-5-27-ج  ِسّع ظوؽٟٚٔ ثه١ؽ ٔبيؽ -  240
 52130   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2507  2555-11-4-ج  زؽاِٟ فثّبْ ِسّع قٕبء -  240
 52130   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2500  2515-11-4-ج  زؽاِٟ فثّبْ ِسّع قٕبء -  255
 52130   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2500  2515-11-4-ج  زؽاِٟ فثّبْ ِسّع قٕبء -  251
 30145   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2505  2517-0-5-ج  فبَ ؼ٠بٌ ققع قبِر -  252
 37427   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2155  2515-12-35-ج  اٌقغبؼ غٕٟ٘ فجعاٌؽز١ُ ق١ع -  253
 62460   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2114  2510-15-25-ج  ِسّع فٍٝ فبؼٚق لٕبٜٚ -  254
 40031   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2507  2554-2-14-ج  قٕزبؤٚـ القٓ فىزٛؼ ؼافذ -  255
 40031   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2500  2550-2-14-ج  قٕزبؤٚـ القٓ فىزٛؼ ؼافذ -  256
 40031   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2500  2514-2-14-ج  قٕزبؤٚـ القٓ فىزٛؼ ؼافذ -  257
 40031   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2501  2510-2-14-ج  قٕزبؤٚـ القٓ فىزٛؼ ؼافذ -  250
 42761   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2504  2515-0-1-ج  ازّع فجعإٌّقُ افؽاذ -  250
 40310   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2111  2513-15-10-ج  فجعاٌفزبذ ِسّٛظ فجبـ ِسّع -  265
 40310   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2112  2510-15-10-ج  فجعاٌفزبذ ِسّٛظ فجبـ ِسّع -  261
 57363   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2505  2510-2-11-ج  ِغبؼ٠ٛـ ثمغؽ ثغؽـ عٍقذ -  262
 57155   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2155  2510-12-0-ج  فٌٛ فٍٟ ًِغفٟ ققع -  263
 40671   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2506  2514-7-7-ج  فجعؼثٗ ازّع ثعٚٞ قق١ع -  264
 30145   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2504  2517-0-5-ج  فبَ ؼ٠بٌ ققع قبِر -  265
 20230   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2573  2515-2-27-ج  فٍٛاْ ازّع فجعاٌجبقظ -  266
 20230   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2574  2515-2-27-ج  فٍٛاْ ازّع فجعاٌجبقظ -  267
 50466   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2145  2515-7-15-ج  ف١كٝ زك١ٓ فىؽٜ نؽثبد -  260
 55470   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2143  2512-0-14-ج  نىؽٞ ١ًٔف زٕب -  260
 55470   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2144  2517-0-14-ج  نىؽٞ ١ًٔف زٕب -  275
 57462   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2110  2510-3-0-ج  ق١ٍّبْ ِٛقٝ خبظ فغ١زٗ -  271
 42765   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2125  2555-7-20-ج  ظٔمً فجعاٌؾب٘ؽ ا٠ّبْ -  272
 42765   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2126  2515-7-20-ج  ظٔمً فجعاٌؾب٘ؽ ا٠ّبْ -  273
 42765   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2527  2515-7-20-ج  ظٔمً فجعاٌؾب٘ؽ ا٠ّبْ -  274
 36510   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2125  2550-15-1-ج  زّبظٖ زبِع اهلل فجع ِسّٛظ زكبٟٔ -  275
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 36510   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2121  2514-15-1-ج  زّبظٖ زبِع اهلل فجع ِسّٛظ زكبٟٔ -  276
 63003   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2135  2516-7-10-ج  لبفٛظ ِسّع ِسّٛظ عٍقذ -  277
 60241   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2140  2510-1-12-ج  خّقٗ ِسّع فٍٟ يفبء -  270
 63003   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2120  2516-6-16-ج  لبفٛظ ِسّع ِسّٛظ عٍقذ -  270
 60007   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2155  2510-3-26-ج  ازّع اثؽا١ُ٘ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  205
 47001   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2167  2553-0-27-ج  زك١ٓ زكب١ٔٓ ِسّع ازّع -  201
 47001   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2160  2550-0-27-ج  زك١ٓ زكب١ٔٓ ِسّع ازّع -  202
 47001   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2160  2513-0-27-ج  زك١ٓ زكب١ٔٓ ِسّع ازّع -  203
 47001   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2175  2510-0-27-ج  زك١ٓ زكب١ٔٓ ِسّع ازّع -  204
 62040   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2165  2510-1-25-ج  زك١ٓ ازّع فٍٝ ِسّٛظ -  205
 67540   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2166  2510-0-35-ج  ِسّع فجعاٌٛاؼس ازّع ِسّع -  206
 40107   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 2163  2510-4-4-ج  فٍٟ ًِغفٟ ؼث١ـ فجعاٌؽزّٓ -  207
 57355   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2213  2514-2-0-ج  ًِغفٝ اٌع٠ٓ ًٔؽ ض١ًٍ ق١ع -  200
 57355   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2214  2510-2-0-ج  ًِغفٝ اٌع٠ٓ ًٔؽ ض١ًٍ ق١ع -  200
 63064   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2106  2521-3-15-ج  لبفٛظ ِسّع ِسّٛظ خبثؽ -  205
 65660   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2173  2510-1-20-ج  ازّع اٌكّبْ اٌؽة خبظ اٌكّبْ -  201
 66235   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2210  2510-3-31-ج  اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ٘بٌٗ -  202
 62037   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2255  2514-1-21-ج  ازّع ِسّٛظ ِسّع ًِٕٛؼ -  203
 62037   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2256  2510-1-21-ج  ازّع ِسّٛظ ِسّع ًِٕٛؼ -  204
 57355   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2215  2516-0-6-ج  ًِغفٝ ًٔؽاٌع٠ٓ ض١ًٍ ق١ع -  205
 67361   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2104  2510-0-10-ج  ِسّع فجعاٌّجعٞ فجعاٌقبي ِسّع -  206
 20552   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2100  2515-5-15-ج  ِسّع فجٛظٞ ًِٕٛؼٖ -  207
 20552   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2255  2515-5-15-ج  ِسّع فجٛظٞ ًِٕٛؼٖ -  200
 30401   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2170  2551-12-15-ج  ازّع رّكبذ اٌؽة خبظ فٍٟ -  200
 30401   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2105  2556-12-15-ج  ازّع رّكبذ اٌؽة خبظ فٍٟ -  355
 30401   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2101  2511-12-15-ج  ازّع رّكبذ اٌؽة خبظ فٍٟ -  351
 30401   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2102  2516-12-14-ج  ازّع رّكبذ اٌؽة بظخ فٍٟ -  352
 47167   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2174  2510-3-5-ج  ف١ٍٛ ِسّع ازّع ٚفبء -  353
 60436   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2177  2510-11-14-ج  ازّع ِسّع ؾوٝ فجعٖ فجعاٌق١ٍُ -  354
 62252   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2105  2510-0-27-ج  نٕٛظٖ ؼ٠بٌ ِىؽَ ٔبٔكٝ -  355
 51472   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2101  2555-6-27-ج  زكٓ ِسّٛظ ِسّع ز١ّعٖ -  356
 51472   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2102  2515-6-27-ج  زكٓ ِسّٛظ ِسّع ز١ّعٖ -  357
 51472   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2103  2515-6-27-ج  زكٓ ِسّٛظ عِسّ ز١ّعٖ -  350
 20552   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2251  2512-11-0-ج  ِسّع فجٛظٞ ًِٕٛؼٖ -  350
 20552   ثؽلُ    25105327:  ربؼ٠ص ، 2252  2517-11-0-ج  ِسّع فجٛظٞ ًِٕٛؼٖ -  315
 60500   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2226  2510-2-10-ج  ازّع فجعاٌّغٍت ازّع وٍثَٛ اَ -  311
 50030   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2222  2515-11-16-ج  ظؼ٠ٚم ض١ًٍ ض١ًٍ ١ٌٍٗ -  312
 50030   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2223  2515-11-16-ج  ظؼ٠ٚم ض١ًٍ ض١ًٍ ١ٌٍٗ -  313
 46335   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2220  2512-0-31-ج  ٌىؽ٠ُا خبظ اثؽا١ُ٘ قٍغبْ خّبي -  314
 46335   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2235  2517-0-31-ج  اٌىؽ٠ُ خبظ اثؽا١ُ٘ قٍغبْ خّبي -  315
 45301   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2210  2512-3-5-ج  ِسّع فجعاٌٍغ١ف فإاظ ٕ٘بء -  316
 45301   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2225  2517-3-5-ج  ِسّع فجعاٌٍغ١ف فإاظ ٕ٘بء -  317
 43032   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2236  2516-6-16-ج  فد١ت يفٛد ق١ٔٛب -  310
 66075   ثؽلُ    25105320:  ربؼ٠ص ، 2221  2510-0-21-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع فٍٟ ز١بٖ -  310
 37710   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2240  2511-3-10-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  325
 37710   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2240  2516-3-10-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  321
 63107   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2260  2514-3-5-ج  فٍكغ١ٓ اهلل ؼؾق اقسك نٕٛظٖ -  322
 63107   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2260  2510-3-5-ج  فٍكغ١ٓ اهلل ؼؾق اقسك نٕٛظٖ -  323
 75216   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2255  2510-4-17-ج  ازّع ِؽقٝ زكٓ ِسّع -  324
 35422   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2265  2510-2-22-ج  اًٌبظق فجبـ لؽنٝ -  325
 46700   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2241  2517-12-6-ج  ازّع فبٚٞ اثٛاٌفضً فبعف -  326
 37710   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2244  2555-3-15-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  327
 37710   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2245  2515-3-15-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  320
 37710   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2245  2515-3-15-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  320
 37710   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2246  2515-3-15-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  335



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 37710   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2246  2515-3-15-ج  ٘ؽ١ٍِٗ ثؽقَٛ ؼافذ -  331
 45135   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2250  2510-7-25-ج  ٚٔف ٔبؼٚؾ اقسك -  332
 50053   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2256  2515-3-25-ج  ثغؽـ فإاظ ٔد١ت ا٠ّبْ -  333
 57470   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2257  2510-3-14-ج  ضالف فجعاٌٍغ١ف زك١ٓ ِسّع -  334
 40757   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2245  2510-1-2-ج  ؼٚفبئ١ً ًٔسٟ ؼِك١ف -  335
 50053   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2254  2514-3-20-ج  ثغؽـ فإاظ ٔد١ت ا٠ّبْ -  336
 50053   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 2255  2510-3-20-ج  ثغؽـ فإاظ ٔد١ت ا٠ّبْ -  337

   ــــــــــــــــــــــ  
   نؽوبد ردع٠عاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 40200   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1634  2510-15-15-ج  ٚنؽوبٖ ّعِس نقجبْ ِسّع -  1
   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 1634  2510-15-15-ج  ٚنؽ٠ىٗ ِسّع نقجبْ ِسّع نؽوٗ - ١ًٌجر اٌهؽوٗ اقُ رقع٠ً -  2

40200 
 45675   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1004  2510-12-13-ج  ال٠ٛخع -  3
 45675   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1004  2510-12-13-ج  اٌّب١ٌٗ ٚاالفّبي ًٌٍؽافٗ اًٌّؽ٠ٗ اٌهؽوٗ -  4
 65400   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1001  2511-3-21-ج  ٚنؽ٠ىزٗ قق١ع زكب١ٔٓ فجعاٌؽؤٚف -  5
 65400   لُثؽ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1002  2516-3-21-ج  ٚنؽ٠ىزٗ قق١ع زكب١ٔٓ فجعاٌؽؤٚف -  6
 64561   ثؽلُ    25105317:  ربؼ٠ص ، 1075  2517-3-14-ج  ٚنؽ٠ىٗ ازّع فجعاٌالٖ ضبٌع -  7
 51300   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1020  2555-6-12-ج  ؾوٟ ٚؼضٛاْ فجعاٌفزبذ ض١ؽٞ نؽوٗ -  0
 51300   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1035  2515-6-12-ج  ؾوٟ ٚؼضٛاْ فجعاٌفزبذ ض١ؽٞ نؽوٗ -  0

 51300   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1031  2515-6-12-ج  ؾوٟ ٚؼضٛاْ فجعاٌفزبذ ض١ؽٞ نؽوٗ -  15
 43714   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 2557  2556-4-17-ج  ٚنؽ٠ىٙب نٕٛظٖ ؼ٠بٌ يجبذ -  11
 43714   ثؽلُ    25105310:  ؼ٠صرب ، 2550  2511-4-17-ج  ٚنؽ٠ىٙب نٕٛظٖ ؼ٠بٌ يجبذ -  12
 43714   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 2550  2516-4-17-ج  ٚنؽ٠ىٙب نٕٛظٖ ؼ٠بٌ يجبذ -  13
 42230   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2151  2555-3-0-ج  ٚنؽوبٖ ق١ٍّبْ فج١ع ق١ّؽ -  14
 42230   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2152  2555-3-0-ج  ٚنؽوبٖ ق١ٍّبْ فج١ع ق١ّؽ -  15
 42230   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2153  2515-3-0-ج  ٚنؽوبٖ ق١ٍّبْ فج١ع ق١ّؽ -  16
 42230   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 2154  2515-3-0-ج  ٚنؽوبٖ ق١ٍّبْ فج١ع ق١ّؽ -  17
   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2117  2514-2-16-ج  اهلل فجع ِسّع ِؽاظ ٚنؽ٠ىٗ فجعاهلل ِسّع فجعإٌجٝ نؽوخ -  10

63504 
   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2110  2510-2-16-ج  اهلل فجع ِسّع ِؽاظ ٚنؽ٠ىٗ فجعاهلل ِسّع فجعإٌجٝ نؽوخ -  10

63504 
 62041   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 2130  2510-1-22-ج  ٚنؽوبئٙب زكٓ يبثؽ افزعاي -  25
   ــــــــــــــــــــــ  
   افؽاظ ؼ٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افؽاظ ث١ـ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نؽوبد ؼ٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نؽوبد ث١ـ  
   ــــــــــــــــــــــ  
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