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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِبهً ّٙو  اٌغوكلخ عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 
أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ 52121 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  1

 ِؾٛ ثولُ 2116-8-23 فٝ غٍمٗ ٚرُ 2116-3-8 فٝ افززبؽٗ رُ ٥جلاٌّمٖٛك فواط/ ٍِه 266 هلُ ٥مبه اٌىٛصو اٌىبئٓ ِؾً

16468 

 فٕلق ٥ٓ 51054 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾ١ّل ٥جل إٌٞٞبٚٞ ِؾّل َٔو٠ٓ -  2

ٕل٠ك هِٚبْ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل -ٍِه ا١ٌّٕبء اِبَ اٌضالعٗ فٍف اٌوئ١َٟ اٌْبه٣-ٍفبعب-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٦ّجٟ  

 ٥لك ٚرغبهٖ ث٤١ ٥ٓ 51061 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل هٙب ٔبٕو ه١ٍّٗ -  3

ؽبِل اؽّل اؽّل-ٍِه االرٛث١ٌ ِٛلف اِبَ-اٌل٘به -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ٚرٛه٠لاد وٙوثبئ١ٗ ٚاكٚاد ٌٍجٕبء ٠ل٠ٚٗ  

 رٛى٤٠ ٚ رغبهح ٥ٓ 51082 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرخ ٦ٌّٝ ٚك٤٠ ِبعل -  4

١٦ٍل ِؾّل ١٦ٍل/  ثٍّه ا٦ٌجبً اثٛ ؽَٓ ١ٌْٙلا ُ 316 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ّود اٌزٝ  

 ٥ٓ 52114 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْولٟ ثَبكٖ ثَبكٖ ِٛه٠ٌ عوعٌ -  5

١ٍ٥ٛ ٥جلا٤١ٌَّ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل/ ٍِه ١ٍِٖؾٟ ٥ٍٟ عب٤ِ اِبَ - االًِ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد ِؾً  

 ٥ٓ 52125 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٞبٜٚ ؽَٓ اٌفزٛػ اثٛ ِؾّل اؽّل -  6

 ٥جل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌمل٠ُ ا١ٌْوارْٛ ُ -اٌغوكلخ ثّل٠ٕخ ا١ٌقذ ٦ُِٞ--اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، فو٠ِ ٥ٖٚبئو وو٠ُ ا٠ٌ ِضٍغبد

 ا٦ٌبي

 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 52183 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّل ٥الء اثواه -  7

 اٍزبك ٔبكٜ ثغٛاه 221 اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ٕٚبٔزٙب اٌّزىبٍِخ اٌؾو٠ك ّٚجىبد اٌٖٕب٥ٝ االِٓ ِّٚٙبد اٝفبء

ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٔغبػ ٍِه االٍزبك ُ اال١ٌَّٔٛٛ  

 ئٍزضّبه ٥ٓ 51004 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ِؾّل أ٠ّٓ -  8

 ِؾّل ئٍالَ/  ثٍّه اٌٖل٠ك ثىو أثٛ َِغل ثغٛاه --اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ -ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ٚ ر١ْٞجبد ٚ ٥مبهٜ

ّمخ---٥ٛٗ  

 َِزٍيِبد ٥ٓ 52111 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوثوٜ أؽّل اٌغٕٝ ٥جل ع١ٙبْ -  9

ِؾّل ئثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ِؾّل/  ثٍّه اٌّضٍش رم١َُ  25 هلُ ٥مبه -اٌم١ٖو -اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ٝج١خ ئوََٛاهاد ٚ  

:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ 52121 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  10

2 هلُ ِؾً - ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ اّوف/ ٍِه 148 هلُ ٥مبه إٌزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ  

 هؽالد ِىزت ٥ٓ 52163 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥جبً ٠ؾٟ ٍبِؼ -  11

ؽَٓ ٕجوٞ ا١ٌَل ووَ/  ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ِبه١ٍ١ٍٛ  وبف١زو اِبَ_ ِزوٚ ُ 214 ٥مبه_ اٌَمبٌٗ_ اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ثؾو٠خ  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 52140 ثولُ 21101325 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٝب٤٠ ِؾّل ٦ٍبك -  12

٥ّو ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّٛك/ ٍِه  ٥بُٕ/ك ١٥بكح ثغٛاه ِغٌٍ - اال٘بٌٟ اِزلاك65 هلُ ٥مبه -ٍفبعب:  ثغٙخ  

 ٚهّٗ ٥ٓ 52114 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٚٞا٦ٌّل ٦ٍل ِؾّل ٍبِٟ -  13

ؽ١ّل اؽّل ِؾّل -ٍِه اٌواّل٠ٓ اٌقٍفبء عب٤ِ فٍف ا١ٌٖبك٠ٓ لو٠ٗ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ك٠يي ١ِىب١ٔىب  

 ر٠َٛك ِىزت ٥ٓ 51083 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٥ضّبْ اؽّل ٥الء -  14

٥بِو اؽّل ِؾّل ؽّبكٖ-ٍِه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد فٍف ٣60-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚاٌّج٦١بد اٌز٠َٛك ٚفلِبد ٥مبهٜ  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 َِزٍيِبد ٥ٓ 52106 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِجبهن ١ٍل اثزَبَ -  15

ِؾّل ِجبهن ١ٍل/ ٍِه ا٦ٌوة َِغل ثغٛاه - اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ  

 ، عٍٛك ث٤١ ٥ٓ 51085 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽجْٝ ٥ٛٗ ثْوٜ ١ِٕب -  16

3 هلُ ِؾً - ا١ٌَبؽ١ٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٌالٍزضّبه ِٖو ّووٗ/ ٍِه اوب١ٍب ٍٕزو ا١ٌَبؽ١ٗ فب٠ف عٌٛلْ لو٠ٗ:  ثغٙخ  

 ، كُ روو١ت ٥ٓ 51001 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥الَ اؽّل اِبي -  17

ؽ١َٓ اٌوؽ١ُ ٥جل ِؾّل ٖٔوٖ ٍِه ٥ّواْ ووَ ِٕلهٖ فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ٥ٓ 52126 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌىو٠ُ ٥جل ا١ِٓ هثٗ ٥جل ٍٙب -  18

اٍّب١٥ً اٌؾ١ّل ٥جل ٚهصخ/  ثٍّه 2111 اٌّٖو٠خ فٍف--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٝفبي  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 52216 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٛٔبْ ِزٝ ٥بٝف ّٕٛكح -  19

1 هلُ ِؾً- االهٙٝ اٌٞبثك اٌٍّه ٥جل اثوا١ُ٘ ِغلٜ/  ثٍّه االؽ١بء رم١َُ ط/ 31 ٥ٙمبه-االؽ١بء-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ٦ُِٞ ٥ٓ 51006 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽ١ُ ٥جل أؽّل عّبي ِؾّٛك -  20

ِؾً-- ٥ٍٝ ٍِٛٝ أؽّل/  ثٍّه األرٛث١ٌ ِؾٞخ فٍف --اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٦ّج١خ ِأوٛالد  

 ٚر٦جئٗ ثمبٌخ ٥ٓ 52163 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍٍُ اٌَالَ ٥جل صٕبء -  21

٥ضّبْ ِؾّٛك ٠ٍٛف ٍِه ثٕبد اٌضب٠ٛٔخ ِلهٍخ فٍف ا٦ٌوة ؽٝ اٌل٘به:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 52161 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌّؾالٜٚ ا١ٌَل ا١ٌَل فو٠لٖ -  22

ِؾّل ّؾبرٗ ٥ٖبَ/ ٍِه 0 هلُ ٥مبه - اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، ا١ٌٚٗ ٚا٦ٍبفبد ٚأمبم ه٠ب١ٙٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 52166 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٦ٌبي ٥جل اٌٍَّّٝ ِؾّل اؽّل -  23

ؽ١َٓ ١ٍٍُ ِؾّل/  ثٍّه ا١ٌَبهااد ٌيعبط اٌل١ٌٚخ فٍف - اٌَالَ ُ افو -اٌل٘به -- اٌغوكلخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، رى١١ف أعٙيح  

 ِغٍَخ ٥ٓ 52180 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبثً ا١ٌٍٞف ٥جل ئثوا١ُ٘ ِؾّل -  24

١ِٕب ٔقٍٗ ٕبٌؼ هاٙٝ/  ثٍّه اٌّمبثو  ٍٛه ثغٛاه اٌجبّب ُ 515 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ٥ٓ 52156 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٍّجٝ اؽّل ِٖٞفٝ اٌوؽّٓ ٥جل -  25

 ّمخ عوعٌ ٦ٍّبْ ٠ؾٝ ٕ٘ٝ/  ثٍّه ٌّّ وبفز١و٠ب ثغٛاه اٌّلهاً ُ 508 ٣-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، روف١ٙ١خ فلِبد ِىزت

2 هلُ  

 ِىزت ٥ٓ 52166 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل اٍّب١٥ً اٌٖبكق ِؾّل -  26

٥ٍٝ ٍالِخ ؽّلٜ/  ثٍّه ِوِبي وبفز١و٠ب ثغٛاه اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد  

 ال٥ّبي ِىزت ٥ٓ 52181 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غجبّٝ ٥ٍٝ فٛىٜ ؽبرُ -  27

 - اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل اثوا١ُ٘/  ثٍّه اٌّقلهاد ِجبؽش ا٥ٍٝ ٥ْوح اثٛ أ/  8 هلُ -٥مبه-اٌَمبٌخ- اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌىٙو١ِٚىب١ٔىب

6 هلُ ٥مبه - اٌضبٌش اٌلٚه  

 ِالثٌ ِؾً ٥ٓ 51066 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾّل اثٛ اٌوؽ١ُ ٥جل ثَّٗ -  28

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ-ٍِه ٠ٛ٥ل ثٕي٠ٕٗ اِبَ ِٖو ثٕه فٍف اٌْبمٌٟ اٌؾَٓ اثٛ ّبه٣ اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٝفبي عب٘يٖ  

 ، ّولٝ ٦ُِٞ ٥ٓ 52101 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرخ ا١ِٓ ٦ٌّٝ ا٠ٙبة -  29

إٌّٞمٗ - ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ/ ٍِه - اٌغٛٔٗ:  ثغٙخ  Fba 07 - 08 

 ث٤١ ٥ٓ 52136 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ ١ّّبء -  30

ؽَٓ ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ٍٝ ٍِه اٌّبه٠ٕب اِبَ ا١ٌّٕبء اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌٖؾ١خ االكٚاد  
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚ ِٛث١ٍ١ب ٥ٓ 52102 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَج٤ ِؾّل اٌؾَٓ اثٛ ٕ٘بء -  31

 ؽَبٔٝ/  ثٍّه ١ّ٥و ثٓ ٦ِٖت َِغل ثغٛاه - اٌّْبٌٝ اٌغجً اِزلاك 33 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ٚ رٕغ١ل

ِؾً - اٌجلهَٚ-ِٖٞفٝ ٥ٍٝ  

 ٥ٓ 51000 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٦ٌال أثٛ اٌوؽ١ُ ٥جل أؽّل ئثوا١ُ٘ -  32

ِؾً--- ِؾّٛك أؽّل اٌل٠ٓ ٥الء/  ثٍّه اٌّٖبٌؼ ّبه٣ 6 هلُ ٥مبه -اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، فٕلل١خ رٛه٠لاد  

 اٍّبن ث٤١ ٥ٓ 52161 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل ٦ٍل اؽّل -  33

اؽّل ىوو٠ب ِؾّل/ ٍِه 26 ّبه80٣ هلُ ٥مبه - ٥ٍُ ِوٍٟ:  ثغٙخ ،  

:  ثغٙخ ، وبفزو٠ب ٥ٓ 52112 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ٘بُّ ١ٍٍُ ٝبهق -  34

اؽّل ئٍّب١٥ً ١ٌّٓ ٥جلٖ/  ثٍّه اٌٛفبء فلِبد - اٌى١ِٔٛ ّبه٣ 1 هلُ ٥مبه -اٌٛفبء -اٌفوكلخ  

 ، عٍٛك ثبىاه ٥ٓ 52161 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕٛكٖ اك٠ت أٛه اٍبِٗ -  35

ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ/ ٍِه اٌجٍل ٍٜٚ رّوؽٕٗ ٍٛق -اٌغٛٔخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ، ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 52186 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ؽى١ُ أٛه ١ّوٜ -  36

5 هلُ ِؾً--ؽج١ت عجوائ١ً اٌمٌ ١ِقبئ١ً/  ثٍّه ىِبْ ف١و اِبَ إٌٖو ٝو٠ك--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ، هعبٌٝ وٛاف١و ٥ٓ 52121 ثولُ 21101318 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  37

3 هلُ ِؾً ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل وبًِ اّوف ثٍّه 148 هلُ ٥مبه االٔزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ:  ثغٙخ  

 ، ِفوّٚبد ٥ٓ 52182 ثولُ 21101318 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٖٚب ١٢ٔو ٥ٞب ٍٛىاْ -  38

6 ٥ّبهح-- اٌغب١٦ِخ اٌّل٠ٕخ فٍف - االٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ - ٥ْوح اثٛ 0 هلُ ِؾً - 1 ِجبهن- اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ر١ْٞجبد ِىزت ٥ٓ 40650 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  39

٥بىه ١ّٙو اٌمٜ ٍِه هِٚبْ ا١ٌْف ٦ُِٞ ثغٛاه ١ٍوٜ ُ:  ثغٙخ ، وٙوثبء  

 ر١ْٞجبد ِىزت ٥ٓ 40650 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  40

 ؽو٠ّٝ ار١ٍ١ٗ ثْٕبٛ ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه ٥جلٖ صوٚد ٍِه  اٌجبىاهاد ُ افو ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌفو٠ك ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، وٙوثبء

 ِٚالثٌ

 ٥ٓ 51068 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل اٌز١٦ُ ٥جل ؽ١ّل -  41

 ِغبىٜ هِٚبْ ٠ٍٛف/  ثٍّه  هاك٠َْٛ فٕلق ثغٛاه - هِٚبْ ِٓ  ا٦ٌبّو ّبه٣ --اٌم١ٖو-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد

ِؾً --- ِؾّل  

 فوكٚاد ٚ ِىزجخ ٥ٓ 52113 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ اؽّل كهك٠و ا٠ّبْ -  42

 ِؾً - االهٙٝ اٌلٚه - ِؾّل اهلل ٥جل ِؾّٛك ٥يٖ/  ثٍّه اٌّؾب١ِٓ ٔمبثخ ٥ّبهح كهكّخ وبفز١و٠ب ثغٛاه--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،

3 هلُ  

 اٍز١ْٓ ثالٜ ٥ٓ 52104 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فبهٚق ثق١ذ اهلل ٥جل -  43

ِؾً--- ٥ٛٗ ١٘ٚت ١ِالك ١ِٕب/  ثٍّه فٛهِب وبفز١و٠ب ثغٛاه - ِغب٘ل ؽٝ 266 هلُ ٥مبه- اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 رغ١١و ٥ٓ 52126 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٥ٛٗ اهلل ٥جل اهلل عبة -  44

ٍِٛٝ لج١ٖٝ اؽّل/  ثٍّه ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ فٍف اٌؾغبى ُ--اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ى٠ٛد  

 ِىزت ٥ٓ 52120 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽَٓ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ؽَٓ -  45

كٍٛلٝ عالي كٍٛلٝ/  ثٍّه ه٠ّف١وا لو٠خ اِبَ 4 ٥مبه-اٌغوكلخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٌؾَبة ١ٍبهاد رأع١و  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚ وب١ِواد ٥ٓ 52138 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ صبثذ فوغٍٝ اؽّل -  46

 عو٠ٌ ١ٞ٥خ ٥بٝف/  ثٍّه هعبن ِلهٍخ ثغٛاه اٌّٞبه ُ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌالٍٍى١خ اٌىب١ِواد ِب٥لا ِوالجخ ا٢ّٔخ

 ثق١ذ

 ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 52162 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٟ اٍّب١٥ً ٍٍٛٞ -  47

 اٌىبًِ ِؾّل اِغل -2 ّٚووبٖ اكَ ؽّلٞ ِؾّٛك -1/ٍِه ا٦ٌي٠ي ٥جل ٥ّوثٓ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ 2 ٥مبههلُ -ٍفبعب:  ثغٙخ ،

5ٚ6 هلُ ِؾً - هٙٛاْ ِؾّل ِٕٖٛه -4 هٙٛاْ ِؾّل ؽجبّٟ -3  

 ، ِفوّٚبد ٥ٓ 52213 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل موٝ ٍّبػ -  48

ِولٔ ١ٍٕت فقوٜ ١ِٕب/  ثٍّه ه٠ٚبي ِلهٍخ ثغٛاه اٌالٍزبم اِزلاك -- م٘ج١خ رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ٥ٓ 51062 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عالة فإاك اٌّالن ٥جل ِٕزٖو -  49

ِؾّل ٥ّو ٥ٍٟ/ ٍِه463 ٥مبههلُ -اثٛا٦ٌجبً -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاهاد  

 ٥ٓ 51080 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽّٓ ٥جل ا١ٕ٦ٌٓ اثٛ فبٌل ٝبهق -  50

 -- -اٌغوكلخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثبٌجقبه ا١ٌَبهاد ر١٢ٕف ٚ غ١ًَ ٚ ١ٍبهاد ى٠ٛد ٚ اوََٛاه ٚ ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ٚ رغبهح

ٔٛان ا١ٌٕب ِبعل/  ثٍّه ثٝ ثٕٝ وٛٔز١ٕزبي االٔزو رم١َُ  

 ١ّود رٝ ٥ٓ 52116 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ث١ْو ِبٙٝ ١ٍٕت ٘بٔٝ -  51

وٛهٔوى صوٜ ف١ٛ اّٚٓ فٕلق ٍِه اٌي٠زٛٔٗ ّبٝٝ اٌغٛٔٗ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه عٍٛك ٚث٤١  

 ، ٦ّجٝ فٕلق ٥ٓ 52126 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥جلاهلل ِؾّل -  52

اٌٞبٌت/ ٍِه اٌلٔلهاٜٚ وبفز١و٠ب اِبَ 1 ن:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ٥ٓ 52110 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌغ١ل ِؾّل -  53

81181 هلُ ثمبٌٗ ْٔبٛ اٌٖغ١و ِؾّل ٦ٍبك/ ٍِه ا٠ٌْٛقبد - اٌجؾو٠ٗ االّواف:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ِالثٌ ٥ٓ 52110 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌغ١ل ِؾّل -  54

٥جلاٌغ١ل ٥ٍٝ/ ٍِه ِبه٠ب ٍبٔذ ِؾً ثغٛاه - اٌّلاهً ِٓ ١ّوٜ ُ اٚي:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 52118 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ ِؾّل ١ٍل ١ّّبء -  55

ِؾً ---- ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ّبه٣--ٍفبعب-ٍفٍغب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ٚ ١ِّٛ٥خ  

 ، ِقجٛىاد ث٤١ ٥ٓ 52144 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فّٟٙ هعت اؽّل -  56

فواط اؽّل ٦ِٛٗ ع١ًّ-ٍِه ا١ٌَبؽٟ إٌَزواي ا٦ٌي٠ي ثٓ ٥ّو َِغل فٍف-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ  

 ، ٚوبف١ٗ ٦ُِٞ ٥ٓ 52131 ثولُ 21101312 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍَُِ ِؾّل ؽَٓ ؽَبَ -  57

اٌفٕلق/ ٍِه ١ٌٛ٘لا٠ي ثفٕلق اٌىٛه١ِٔ ٝو٠ك - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ  

 ِؾً ٥ٓ 51061 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ ِؾّل ٦ٍل اٌغٛاك ٥جل -  58

اٌَّبْ ِٕلٚه٥ٞب-ٍِه ىِبْ ا٦ٍبه ِؾً اِبَ االرٛث١ٌ ّبه٣-اٌغوكلٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ، ثبىاه ٥ٓ 51068 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ ِؾّل ١ٍل اٌؾبط ِؾّل -  59

ٕبٌؼ ٠ٍٛف ِؾٝ ٠ٍٛف/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ --اٌم١ٖو-اٌم١ٖوه:  ثغٙخ  

 ِٛث١ٍ١ٍب ٦ِوٗ ٥ٓ 52103 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل هِٚبْ ٥ٍٝ -  60

ا٦ٌٍٝ ٥جل اهلل ٥جل ِؾّل/  ثٍّه ىِبْ ف١و اِبَ إٌٖو ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 هعبي فلِبد ٥ٓ 52161 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اكَ ِؾّٛك ٘بٌخ -  61

 ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِجبهن/  ثٍّه 18 هلُ ٥مبه -اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ - ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚاال٥الْ اٌل٥ب٠خ ِب٥لا ٚ االٔزؤذ ِب٥لا ا٥ّبي

 ٥ّواْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اؽن٠خ ٥ٓ 52116 ثولُ 21101311 فٝ ١لل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٍّب١٥ً ١ٍل ٥ج١و -  62

اٌّٛعٛك ٥جل ِٖٞفٝ ٥جلاٌّٛعٛك ٚهصٗ/ ثٍّه اال٘بٌٝ رم١َُ 86 هلُ  ٥مبه_ ٍفبعب_ٍفبعب:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ ٚاوََٛهاد  

 رٕغ١ل ٚهّخ ٥ٓ 22613 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ِٙٛة ١ٍل اؽّل -  63

ّؾبد ٠ٍٛف ثْوٜ هّبك ٍِه ىٚا٠ب ١ٍّو فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚٔغبهٖ  

 رٕغ١ل ٚهّخ ٥ٓ 22613 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ِٙٛة ١ٍل اؽّل -  64

ٚفوكٖ َِز٦ٍّخ ِٛث١ٍ١ب ثْٕبٛ ٥ٛاك ٥ٛكٖ ى٠ٕت ٍِه ا٦ٌوة ؽٝ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚٔغبهٖ  

 ٚهّخ ٥ٓ 52184 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّٛك فبّٝخ -  65

ِؾً--اؽّل ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل/  ثٍّه - 18 هلُ ٥مبه -اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد وٙوثبء  

 ، عياهح ٥ٓ 52104 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ غو٠ت اٌوؽ١ُ ٥جل -  66

ِؾً-- ٕل٠ك ِؾّل فبٌل/  ثٍّه اٌقٚبه ٍٛق - اٌّٖبٌؼ ّبه٣ 226 هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

)  ثبىاه ٥ٓ 52108 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ٔبكه -  67

اٌفٕلق/  ثٍّه  اٌجبروًٚ ث١زِ فٕلق -- اٌموٜ ٝو٠ك-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،(  اه١ٙبد --- 

 ٍٛثو ٥ٓ 52211 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ اٌؾ١ّل ٥جل -  68

 ربِؤج١ً/  ثٍّه اٌز١ٍفي٠ْٛ ٚ االما٥خ ٍٛه ثغٛاه رٛد و١ٕظ فٕلق اٍزواؽخ ٥ّبهح 3 هلُ ِؾً - اٌل٘به- اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ

ِٕٖٛه اؽّل  

 ٥ٓ 52161 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥جل ّبوو هائف -  69

 ِؾً - ه٠يٚهد غبٌت ثٛهد ّووخ/ ٍِه غبٌت ثٛهد ِبه٠ٕب -٥ٍُ ِوٍٟ:  ثغٙخ ، ٢ٔٚبهاد ٝج١خ ٚى٠ٛد رغ١ًّ َِزؾٚواد

1 هلُ  

 وبفز١و٠ب ٥ٓ 35153 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ِمبه٠ًٛ هّلٜ هف١ك -  70

٠ٍٛف ٌج١ت اّوف/ ٍِه ٥واث١ٗ ٝو٠ك فٍٛهٔيا ِٕزغ٤:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ  

 وبفز١و٠ب ٥ٓ 35153 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ِمبه٠ًٛ هّلٜ هف١ك -  71

ّٛة ٚثٛن ١ّود ٚرٝ اٌق١ٍٍٝ فبْ ِٕزغبد ث٤١ ْٔبٛ اٌمو٠ٗ/ ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ اٌغفزْٛ لو٠ٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ  

 ِغٍَٗ ٥ٓ 51066 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثغلاكٞ ِؾّل ِؾّل ّبمٌٟ ؽَٓ -  72

١ٍٍُ اٌزٛاة ٥جل اؽّل-ٍِه اٌٍإٌإٖ ٥ّبهٖ االٍزبك ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ؽلاكح ٚهّخ ٥ٓ 52188 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ ٕبٌؼ ِؾّل -  73

اٌّبٌه ٥جل ٦َِل فبك٠خ/  ثٍّه اٌغ١به ٌم٤ٞ ؽل٠لح اثٛ ثغٛاه اٌىٙف ُ--اٌل٘به-اٌفوكلخ:  ثغٙخ ،  

 ِالثٌ رف١ًٖ ٥ٓ 52108 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبهٖ ثمٞو ِولٔ ث١زو -  74

ِؾً ---- اؽّل ِؾّل اؽّل/  ثٍّه اٌىٙف ّبه٣ --اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 اعٙيح غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 52101 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل وّبي ِؾّل ٍّو -  75

ثْبهٜ اؽّل فبّٝخ/  ثٍّه اٌو٠بٙٝ االٍزبك ٍٛه ثغٛاه --ٍفبعب- ٍفبعب:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ  

 ر٠ٛٞو ِىزت ٥ٓ 52140 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  76

1 هلُ ّمخ اٌوث٦١ٝ ٥بّٛه ِؾّل ١ٌٚل ٍِه اٌىٛصو ربٚهى ه٠غ١ٕٝ ِٕزغ٤ ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥مبهٜ ٚاٍزضّبه  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 52153 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌواٙٝ ١ٍل ؽَٓ -  77

ِؾّل اٌواٙٝ ٥جل ١ٍل \ثٍّه ث١ْو ا١ٌْـ ىٚا٠ٗ ُ ٚاالًِ اٌٛفبء ُ اٌل٘به - اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد  

 ِىزت ٥ٓ 52155 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثله اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل ِٖٞفٝ -  78

ثله اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل ٍِه ٌالعٙيح ث١زه فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِٛاك رٛه٠لاد ٥ٓ 51800 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ؽّلٜ ٠ب١ٍٓ -  79

اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ فبهٚق/ ٍِه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ - ا٦ٌجبً اثٛ ُ - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٢ٔبفٗ  

 ِٛاك رٛه٠لاد ٥ٓ 51800 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ؽّلٜ ٠ب١ٍٓ -  80

اٌجبْ ث٤١ ْٔبٛ ؽٍّٝ فبهٚق/ ٍِه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِبْ - ا٦ٌجبً اثٛ ُ - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٢ٔبفٗ  

 ٥ٓ 52215 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌمبٍُ اثٛ ِٖٞفٝ اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل -  81

ِؾّل اؽّل للهٜ/  ثٍّه ؽفواٌجبٝٓ ِؾفٟٛ ٔغ١ت ُ- اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، رْز١ٞجبد ٚ ك٠ىٛهاد ِىزت  

 ثغٙخ ، عٍٛك ث٤١ ٥ٓ 30162 ثولُ 21101312 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٘ٛاُ ّٛلٝ ؽٕب -  82

ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْو٥ٚبد ال٠ف ّووٗ/ ٍِه والٜٚ ال٠ف ِبع١ه فٕلق:   

 ثغٙخ ، عٍٛك ث٤١ ٥ٓ 30162 ثولُ 21101312 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٘ٛاُ ّٛلٝ ؽٕب -  83

١ٍود اٌزٝ ٌج٤١ ثبىاه ْٔبٛ ا٠ٌََٛو٠ٗ اٌّٖو٠ٗ/  ٍِه اٌجبروًٚ فٕلق اٌموٜ ٝو٠ك:   

 ، أٍّبن ث٤١ ٥ٓ 52185 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِؾّٛك -  84

اٌْوٚٔٝ  ؽَٓ ِؾّٛك/ ثٍّه -111 ٥مبه-اٌزغبهٜ اٌَٛق ّبه٣ - ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 51051 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌّغل أثٛ أؽّل ؽبِل -  85

٥واثٝ ٥ٞب هِٚبْ/   ثٍّه اٌّيه٥خ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌن٘ج١خ رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ  

 ١ٝٛه ٥ٓ 52130 ثولُ 21101312 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾ١ّل ٥جل ؽّلٜ ِؾّل ا٠ّٓ -  86

ِؾوًٚ ِغلٜ ِغلٜ/  ثٍّه ِزوٚ اِبَ اٌىٛصو اٌّٞبه رم١َُ 121 هلُ  ٥مبه_اٌل٘به_ اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِٚغّلاد  

 ٕبٌْٛ ٥ٓ 51051 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ اٌؾبط ا١ٌَل ٥ٍٟ ه٠ٙبْ -  87

1 هلُ ِؾً- االٚي اٌلٚه- ١٥َٟ ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّؾل ف١ٌّ-ٍِه ٝالي ثٓ ّبه٣ االؽ١بء رم١َُ-اٌغوكلٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ؽاللٗ  

 ثغٙخ ، ِىزجخ ٥ٓ 51064 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع٦ّخ ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  88

٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ/  ثٍّه ا١ٌَبؽخ ّوٝخ فٍف اٌمل٠ُ اٌَٛق -اٌل٘به-اٌغوكلخ:   

 رٛه٠لاد ٥ٓ 51063 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾٟ ٥جل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٟ -  89

ؽ١َٓ ٥ٍٟ ِغلٞ/ ٍِه اٌّلاهً ّبه٣ - اٌَمبٌٗ 3 هلُ ٥مبه -اٌغوكلخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثؾو٠خ ٚفلِبد غنائ١خ ِٛاك  

 رق١ٍٔ ٥ٓ 43063 ثولُ 21101318 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ئثوا١ُ٘ ٕللٝ ِؾّٛك -  90

 ِؾّل ا١ٌَل اٌٖبثو ٥جل ِؾّل/  ٍِه ا١ٌّٕبء ُ ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِٕٙب 36 فموح 6؛ 10 اٌّغ٥ّٛخ ِب٥لا رٖل٠و ٚ ئٍز١واك ٚ عّووٝ

األؽّو اٌجؾو ثّؾبف٢خ  

 ِؾً ٥ٓ 51066 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوًٚ اثٛ ٦ِوٚف ؽّلاْ ِؾّل -  91

 ٌالٍزضّبه ِٖو ٍٍلاه ّووبد اؽلٞ-ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١ٗ اٌْووٗ-ٍِه-وبهفٛه ِٛي-١ٍزٟ ِٛي-االًِ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ا٠ْبهثبد

10اٌٛؽلٖ-االهٟٙ اٌٞبثك- ا١ٌَبؽٟ  

 ، فٚخ ث٤١ ٥ٓ 51086 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ىفبهٜ ا١٦ّب ئٍؾك -  92

ا١ٌَبؽ١خ اٌز١ّٕخ ٚ ٌإلٍزضّبه ِٖو ّووخ/  ثٍّه اوب١ٍب ٍٕزو 36 هلُ ِؾبي - اٌموٜ ٝو٠ك -اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 اوََٛاه ٥ٓ 46256 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ّف١ك ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  93

 ِٖو ٍٍلاه ِغ٥ّٛٗ ّووبد اؽلٜ ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١ٗ اٌْووٗ/ ٍِه اٌغوكلٗ ٍٕزو ١ٍزٝ ِٛي - االًِ:  ثغٙخ ، ٚهعبٌٝ ؽو٠ّٝ

هلُ ٚؽلٖ - االٚي اٌٞبثك - ا١ٌَبؽٝ ٌالٍزضّبه  G017 

 اوََٛاه ٥ٓ 46256 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ّف١ك ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  94

٥ٞو٠ٗ ى٠ٛد ث٤١ ْٔبٛ ا٦ٌمبهٜ ٌالٍزضّبه االؽّو اٌجؾو ّووٗ/ ٍِه 3 هلُ ِؾً - ِىبكٜ ١ٍؤزٝ لو٠ٗ:  ثغٙخ ، ٚهعبٌٝ ؽو٠ّٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِىزت ٥ٓ 52116 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ١ِقبئ١ً ٠ٍٛف ٥بٝف -  95

٥بىه ١ّٙو اٌمٜ/ ٍِه ١ّوٜ ُ ِٓ ِزفو٣ - هِٚبْ ا١ٌْف ُ - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٍجبوٗ ر١ْٞجبد  

 ٦ُِٞ ٥ٓ 52165 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٕ٘لٜ اثوا١ُ٘ اٌّغل اثٛ ا٠ّٓ -  96

اهلل ٥ٞب ٖٔواهلل ِوفذ/ ٍِه اثبٔٛة و١َٕخ ُ ا٦ٌجبً اثٛ رم٣356ُ١َ -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍو٦٠خ ِبوٛالد  

 ثغٙخ ، ِغٍَخ ٥ٓ 52152 ثولُ 21101325 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِخ صبثذ ٥بكي هِٚبٔٝ -  97

ٍالِخ صبثذ ٥بكي ٍبِٝ/  ثٍّه ٔب٘ل - ١ٕل١ٌخ ثغٛاه ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو--اٌل٘به-اٌغوكلخ:   

 ٚ ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 52211 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  98

 اِجبهن ِؾّل ١ٌٚل/  ثٍّه ى٠ٕت/  ك ١ٕل١ٌخ ثغٛاه- االؽّو اٌجؾو ّبه٣ 0 هلُ ٥مٍو -اٌم١بكاد-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ اوََٛاه

4 هلُ ِؾً - االهٙٝ اٌٞبثك - اٍّب١٥ً  

 ث٤١ ٥ٓ 52118 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌّزٌٛٝ ٝٗ ِٖٞفٝ اؽّل ِؾّل -  99

 اٌضب٠ٛٔخ وبًِ ؽَٓ ِلهٍخ فٍف ِغب٘ل ؽٝ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاٌٛلب٠خ اال٦ّبي ِٚإفواد ٚاالٔناه االٝفبء اعٙيح ١ٕٚبٔخ

اٌؾّبكٜ ٝٗ فبٌل ٍِه ث١ٕٓ  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 51006 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  أؽّل ِؾّل ١ٍّو ١ٍل -  100

أؽّل ٥جلٖ هعبء/  ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌوئ١َٝ اٌْبه٣ - اٌجٍل ٍفبعب -ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ  

 ٥ٓ 52151 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل ِؾّل -  101

اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل/ ٍِه االٍزبك ّبه٣ ِٓ اٌغ١ًّ ُ - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ -ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 52161 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ه٠بٗ ِٛه٠ٌ فو١ٌَٔ اووَ -  102

اٌّالن ٥جل ٦َِل ٘لها/ ٍِه اٌّؾبف٢خ اِبَ ا١ٌّٛف١ٓ ّبه٣ -هاٌل٘ب -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ربع١و  

 ٥ٓ 52150 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبى٠ٗ اثٛ فٚو اٌؾ١ّل ٥جل ِٖٞفٟ -  103

ِؾّل ٍِٟٛ اؽّل ِؾّل/ ٍِه االٍزضّبهٞ االرؾبك ُ ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ - اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ؽّٟٛٚ ِبوٛالد  

 ٥ٓ 52112 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾ١ّل ٥جل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  104

اٌؾ١ّل ٥جل ٠ٍٛف ٥جلٖ/  ثٍّه ىِبْ ف١و فٍف االى٘و ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ِىزت  

 ث٤١ ٥ٓ 52111 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جبً ِؾّل اٌّجلٞ ٥جل ٥بٝف -  105

اٌٍٛٔلٞ ؽبف٠ ٥بٝف-ٍِه-35هلُ ٥مبه-10ّبه٣-٥ٍُ ِوٍٟ:  ثغٙخ ، ِغّلاد  

 ٚ اٌفٚخ ٥ٓ 52105 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌواىق ٥جل ِؾّل عّبي ِؾّل -  106

 اٌغوكلخ ٔٛهً ّووخ/  ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك - عً ٍٝ فٕلق-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌّغٛ٘واد ٚ اٍزبٌٍٔ ٚ ٍب٥بد

5 هلُ  ِؾً -- ا١ٌَبؽ١خ ٌٍّْو٥ٚبد  

 ث٤١ ٥ٓ 51060 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ِؾّل اهلل ٦ٍل اٌؾَٓ أثٛ -  107

٠ٍٛف ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل/  ثٍّه ؽّبَ ٚهّخ ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ اٌّل٠ٕخ -اٌم١ٖو ---اٌم١ٖو - اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، هفبَ  

 ل٤ٞ ٥ٓ 51088 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  أؽّل ئٍّب١٥ً ِؾّٛك ٦ٍبك -  108

 ِؾّل ِغوثٝ ِؾّل/  ثٍّه ٍؾٍٛي َِغل ثغٛاه اٌَالَ ّبه٣--اٌم١ٖو-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، إٌّي١ٌخ ٚ اٌىٙوثبئ١خ  األعٙيح غ١به

 غالة

 ث٤١ ٥ٓ 52125 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَب٥ٝ ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ؽَٓ -  109

اؽّل اٌٛ٘بة ٥جل ِؾَٓ ٍِه   عٕٛة اٌزوٍبٔٗ ثغٛاه اٌجٍل ٍفبعب:  ثغٙخ ، افْبة  

:  ثغٙخ ، ثبىاه ٥ٓ 52162 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  110

ٚاٌغٛٓ ٌٍو٠بٙٗ اٌَّىٗ ٚلو٠ٗ فٕلق ّووٗ/ ٍِه ٚاٌغٛٓ ٌٍو٠بٙٗ اٌَّىٗ ٚلو٠ٗ فٕلق اٌموٜ ٝو٠ك - ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِىزت ٥ٓ 52106 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  111

ّمخ-- فواط ؽَٓ اهلل ٥جل ٥بكي/  ثٍّه اٌمبك١ٍخ رم١َُ 3 هلُ ٥مبه - ٍفبعب- ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚرٖل٠و ئٍز١واك  

 ١ٕبٔخ ٥ٓ 52110 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هثٗ ٥جل ؽبِل ِؾّل ِغلٜ -  112

اثوا١ُ٘ عجو٠ً ١٦ٍل ِؾّل ٍِه ا١ٌٖبك٠ٓ لو٠خ اٌّبه٠ٕب 16 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ : ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح  

 ، ّٛة وٛفٝ ٥ٓ 52146 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ؽ١ٕٓ ٠ٌٌٛ ِب٘و -  113

اك٠ت اٌٚج٤ ٚائً/  ثٍّه اٌؾل٠مخ اٌٛفبءثغٛاه االوً--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ث٤١ ٥ٓ 52216 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ٥ّو اٌوؽّٓ ٥جل -  114

ثبّب ؽَٓ ِؾّل فواط ٚهصخ ٚ ثبّب ِؾّل فوط/  ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ ِٓ ِزفو٣--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥ٞٛه  

 رغبهح ٥ٓ 52156 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽّٓ ٥جل فّٙٝ ٠ٍٛف ؽبرُ -  115

اٌوؽّٓ ٥جل فّٙٝ ٠ٍٛف ؽبرُ:  ثغٙخ ، فوكح  

 ٥ٓ 52163 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل اٌّغ١ل ٖٔو٥جل -  116

ثْبهح ث١َٛٔٝ  ث١َٛٔٝ ٕبثو/ ثٍّه ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ، ٕؾٝ ٔبكٜ ٥ٓ 52164 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  117

اٌمو٠خ/  ثٍّه ا١ٌَبؽ١خ ّلٚاْ لو٠خ اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ، عب٘يح ِالثٌ ٥ٓ 52100 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥بكي وو٠ُ -  118

اؽّل لبٍُ فٚوٜ ِٖٞفٝ/  ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل اِبَ اٌوئ١َٝ اٌجو٠ل ِىزت فٍف--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 51065 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٟ ٥ٍٟ ثبّب ٕجوٞ -  119

٥ٍٟ ثبّب اٌٖجٛه ٥جل-ٍِه إٌَزواي فٍف-اٌفٕلل١ٗ اٌّلهٍٗ ّبه٣ 443 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:   

 ِىزت ٥ٓ 52116 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛف ِؾّل وبًِ اثوا١ُ٘ ى٠ٕت -  120

 ِؾً-اٍّب١٥ً ِؾّٛك ِؾّل-ٍِه ثٞبٝب اٚالك فٍف اٌّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ ٥162مبه اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد

4هلُ  

 ِىزت ٥ٓ 41468 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽجْٝ ربكهً ٠ٛٔبْ اِغل -  121

ا٦ٌُّٕ ٥جل ٕالػ ِٚغلٜ لج١ٖٝ ا١٢٦ٌُ ٥جل هاٙٝ/ ثٍّه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد 1 هلُ ل٦ٞٗ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٍفبهٜ  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 51084 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل هّلٜ ٕجوٜ ١ٍل -  122

٥ٛٗ ؽَبْ ١ٞ٥ٗ ٚهصٗ/ ثٍّه ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ اٌجبّب ّبه٣ -اٌغوكلٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚاٌقجي اٌلل١ك  

 ٥ٓ 52116 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لو٥بٔٝ لٕبٜٚ ثٙغذ اؽّل ِؾّل -  123

ّف١ك ٠ؾٝ ِو٠ُ/ ٍِه ِو٠ُ/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه االٍزبك ُ- اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٚرى١١ف رجو٠ل اعٙيح إالػ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 52110 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ١ٍل وّبي ِؾّل -  124

٥ّو ١ٍل وّبي ٍِه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ُ ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ  

 ٥ٓ 52136 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 2111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌمبٙٝ ا١ٌَل ٠ٍٛف  ّو٠ف -  125

ا١ٌٍٞف ٥جل ١ٍل اؽّل/  ٍِه 136 هلُ ٥مبه االٔزوو١ٕٔٛزبي رم١َُ - اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد  

 ٥ٓ 52131 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌْٙل ٥جل ١ِقبئ١ً ٕجؾٝ ١ِالك -  126

 هّٛاْ ؽَٓ/  ثٍّه ١٥بي ٦ٌت اِبَ ِٖٞفٝ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌفو٠ك ُ --اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ا٦ٌوائٌ َِزٍيِبد ٚ ِفوّٚبد

ٍبٌُ اٍّب١٥ً  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 52212 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ًّ ىوو٠ب ثبٍُ ٔبكٜ -  127

٠ٍٛف ٌج١ت ٔغ١ت ِلؽذ/  ثٍّه اٜٚ ثَذ ِبهوذ ٍٛثو فٍف-- اٌىٛصو ؽٝ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١ب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ، ٍغبك ِغٍَخ ٥ٓ 52218 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠بً ٔغ١ت ا١ٍٍ٠ب ٘بٔٝ -  128

1 هلُ ِؾً االهٙٝ اٌلٚه - اهلل ٥جل ؽبِل ِؾّل فزؾٝ - ط/ ٣33 األؽ١بءك-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ٥ٓ 52136 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل غو٠ت فبّٝٗ -  129

ؽبِل ؽَٓ ِؾّل ٥بكي-ٍِه اٌق١ٍٍٟ فبْ ِمٙٝ ثغٛاٌو ف١ِ اٍزبه اِبَ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ٚرٕف١ن اكاهٖ ٥ٓ 26611 ثولُ 21101312 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  130

ِؾّٛك ِؾل ٕالػ/ ٍِه 26 هلُ ّمخ - اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، ٚاٌّْو٥ٚبد اال٥ّبي ٚر٠ٛٞو  

 ٚرٕف١ن اكاهٖ ٥ٓ 26611 ثولُ 21101312 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  131

هٙٛاْ رغ١بْ ٘بُّ/ ٍِه 23 هلُ ِؾً 202 ِٕٞمٗ اٌىٛصو:  ثغٙخ ، ٚاٌّْو٥ٚبد اال٥ّبي ٚر٠ٛٞو  

 رٖل٠و ِىزت ٥ٓ 51050 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ى٠بْ اؽّل ا٠ّٓ -  132

هاّل اٌؾك ٥جل ْ٘بَ/ثٍّه اٌغي٠وح ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌّلاهً ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ،  

 ِمبٚالد ٥ٓ 51058 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚاهس اثوا١ُ٘ ؽبف٠ ١ِٕب -  133

االهٙٝ اٌٞبٌك ٚاهس اثوا١ُ٘ ١٥َٝ ٍِه ه٠ٚبي ِلهٍخ اِبَ االٍزبك اِزلاك رم١َُ 141 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ  

 ٚهّخ ٥ٓ 52158 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رىال اٍىٕله ٥ٛٗ ٥بكي -  134

ٍِٛٝ اٍقوْٚ اٍؾك/  ثٍّه ىٚا٠ب ١ٍّو اٌٍَُ ُ --اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔىب  

 ِىزت ٥ٓ 52182 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ووَ اؽّل -  135

ِؾّل ٥ٍٝ ّٛلٝ ١ٍل/ ٍِه ٌٍغٍل اهاث١َه ثغٛاه االٍ٘ٝ اٌجٕه اِبَ إٌٖو ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، كاف١ٍٗ هؽالد  

 اٍزٛك٠ٛ ٥ٓ 51061 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍّو ِؾّل اؽّل -  136

ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍّو ِؾّل-ٍِه اٌَالَ َِزْفٟ اِبَ ٥واث١ب ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ر٠ٖٛو  

 رغبهٖ ٥ٓ 26614 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٕٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  137

٥جلا٦ٌي٠ي ٥ٍٝ ١ٌٚل/ ٍِه اٌّٞبه ٍٛه فٍف - اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ - اٌؾوف١١ٓ رم١َُ:  ثغٙخ ، االفْبة ٚر٤١ٕٖ  

 رغبهٖ ٥ٓ 26614 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٕٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  138

ا٦ٌَٛك اثٛ ٥جلاٌؾ١ّل/ ٍِه هعبن ِلهٍٗ ثغٛاه اٌّٞبه ٝو٠ك ا١ٌّٕبء:  ثغٙخ ، االفْبة ٚر٤١ٕٖ  

 ٕبٌْٛ ٥ٓ 52115 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌمال اهلل فزؼ ٥بكي ِلؽذ -  139

اؽّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ٍِه 3 هلُ ٥مبه 10 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، ؽاللٗ  

 ِالثٌ ٥ٓ 52142 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ِؾّٛك ٔبك٠خ -  140

اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل ١٥َٝ/  ثٍّه اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ صوٚد اِبَ ٔجٝ ٚ ١ِلاْ ---اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ عب٘يح  

 ١ٍٛه ٥ٓ 51626 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبِو ٥ٍٝ -  141

١٦ٍل ِؾّل اؽّل/ ٍِه اٌملً ١ٍوا١ِه فٍف - اٌىٙف ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، َِٚب١ِو  

 ١ٍٛه ٥ٓ 51626 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبِو ٥ٍٝ -  142

١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ْٔبٛ ٥جلاهلل اثوا١ُ٘ اؽّل/ ٍِه ٠ٍٛف اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌّؾغو ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، َِٚب١ِو  

 ثغٙخ ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 52210 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌجٟ ٥جل غو٠ت اؽّل -  143

16 اٌى١ٍٛ -ؽ١ِْ ًٍٙ ٝو٠ك ا١ٌَبؽ١خ اٌز١ّٕخ ٚ ٌالٍزضّبه ر١زب١ٔه ّووخ- اٌموٜ ٝو٠ك-اٌغوكلخ:   

 ٥ٓ 52151 ثولُ 21101325 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ُاثوا١٘ ِؾّٛك ِؾّل ٚائً -  144

اؽّل ٥جبً ؽ١َٓ/ ٍِه اٌىؤه ثٕي٠ٕٗ اِبَ - اٌؾغبى ُ -اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ٚرٛه٠لاد ٥بِٗ ِمبٚالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ل٤ٞ ٥ٓ 52113 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل أثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍل ع٦ّخ -  145

ِؾّل اٌؾ١ٍُ ٥جل فٕغوٜ ٚ ِؾّل اٌقؾ١ٍُ ٥جل ٦ٍل/  ثٍّه اٌفٕغوٜ ِمٙٝ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 رٛه٠ل ٥ٓ 52115 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِٛك ٥واثٟ ٥ٞب هِٚبْ -  146

 ٥واثٟ ٥ٞب فزؾٟ -ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه - م٘ج١ٗ - االٍزبك اِزلاك -اٌل٘به -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ا٢ٌٕبفٗ ٚاكٚاد رغ١ٍف ِٛاك

 ٦َِٛك

 ٥ٓ 51086 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌنوٝ اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّٛك اٍّبء -  147

اٌوؽّٓ ٥جل اٌل٠ٓ ٕالػ/  ثٍّه اٌضالص١ٓ ؽٝ ٥واث١ٗ ّبه٣ 63 هلُ ٥مٍو -اٌغوكلخ - اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ِمبٚالد ٥ٓ 52123 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ا١ِٓ ِؾّل -  148

ؽ١َٓ ا٦ٌّجٛك ٥جل ا١ٌَل ٍِه ّلٚاْ ُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌجٕبء ِٚٛاك ١ِّٛ٥خ  

 ِىزت ٥ٓ 52150 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍٍّبْ فزؾٝ ٥ّو -  149

ِؾّل ١ٍٍّبْ فزؾٝ:  ثٍّه اٌز١ّ١ٍ٦خ االكهاح ُ--ٍفبعب-ٍفبعب:  ثغٙخ ، رٖل٠و  

 ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 52162 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٛ٘بة ٥جل ٝٗ ِؾّل اؽّل -  150

ثْبهٖ ث١َٛٔٝ ٕبثو/  ثٍّه ا١ٌَؾبؽٝ إٌَزواي ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ 256 هلٓ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 رٛه٠ل ٥ٓ 52115 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِٛك ٥واثٟ ٥ٞب هِٚبْ -  151

 غٍمٗ ٚرُ هؽالد ِىزت ْٔبٛ فّٙٝ ِؾّل/ ٍِه االٍزبك اٌن٘ج١ٗ اٌل٘به اٌىبئٓ ِؾً افززبػ رُ:  ثغٙخ ، ٢بفٗإٌ ٚاكٚاد رغ١ٍف ِٛاك

21654 ِؾٛ ثولُ 2110-3-6 فٝ  

 ِالثٌ ٥ٓ 52111 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرخ ٍوؽبْ ِٖجؼ ٍٛه٠بي -  152

٦ٍل ٥ٍٝ اؽّل - ٍٕزو اٌٙلٜ ثغٛاه- ا١ٌْوارْٛ ُ- اٌَمبٌخ --اٌغوكلخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ث٤١ ٥ٓ 52123 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ١ٞ٥خ ا٦ٌُّٕ ٥جل ِٕبي -  153

٥وفخ ِؾّل ثىو اثٛ ؽّبكح ٚهصخ/  ثٍّه اٌٞبث١خ ثغٛاه اٌغّٙٛه٠خ ُ --اٌم١ٖو -اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، غٌٞ اكٚاد  

 ٚ رجو٠ل ٥ٓ 52144 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ؽٕفٝ ِؾّل اؽّل -  154

 اؽّل ٥جلٖ/  ثٍّه اٌَزبه ٥جل ِؾّل/  ١ٕل١ٌخ ثغٛاه االٍزبك ُ اال٘بٌٝ رم١َُ -- اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِبٖ فالرو رى١ف

ِؾّل اٍّب١٥ً  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 52165 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ؽبِل ٘الي ٥لٔبْ -  155

اؽّل ِؾّل ١ٍٍّبْ/  ثٍّه الوا ِىزجخ اِبَ ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌّٕبء --اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥ٞبهح ٚ ِمٍخ ٌٛاىَ  

 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌج٦ٍٟٛٝ ِٖٞفٟ اٌمبكه ٥جل اٌل٠ٓ عالي ِؾّل -  156

 اٌمبكه ٥جل ووَ-ٍِه اٌىٙف ُ ِٓ ِزفو٣ ىٚا٠ب ١ٍّو ُ اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚر١ْٞجبد ِؾالد رغ١ٙي ِىزت ٥ٓ 52101

 ِٖٞفٟ

 ، وٛاف١و ٥ٓ 52164 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠َٓ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  157

اٌفٕلق/ ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ ّلٚاْ لو٠ٗ - اٌٖؾٝ إٌبكٜ ثغٛاه ه٠يٚهد ث١زِ ١ِواوٝ فٕلق - اٌموٜ ٝو٠ك:  ثغٙخ  

 ، وٛاف١و ٥ٓ 52164 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠َٓ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  158

ٕؾٝ ٔبكٜ ْٔبٛ اٌمو٠ٗ/  ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ ّلٚاْ لو٠ل:  ثغٙخ  

 ثبىاه ٥ٓ 52148 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ِؾوًٚ ٕجؾٟ ١ِٕب -  159

1 هلُ اٌٛؽلٖ ٚا١ٌَبؽ١ٗ اٌفٕلل١ٗ ٌٍز١ّٕٗ ا٦ٌب١ٌّٗ اٌْووٗ-ٍِه ثبٞ ٍِٛب ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤-ٍفبعب:  ثغٙخ ، وو٠ّٗ ٚاؽغبه فٚٗ  

 ِىزت ٥ٓ 52155 ثولُ 21101325 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕٛكح ِٙبٚك ّف١ك اهلل ٥جل -  160

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٕجوٜ ِؾّل/  ثٍّه عبك اٚالك ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌّلاهً ُ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٍزضّبه٥مبهٜ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٦ِبكْ ث٤١ ٥ٓ 52151 ثولُ 21101325 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وٕلً ّبوو ؽ١ٍُ عوعٌ -  161

ٍالِخ إٌٍّٞت ٥جل ِؾّل/ ٍِه اٌٍَقبٔخ ثغٛاه اٌَالَ ُ -اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٕبط اثٛاة ٌٚٛاىَ  

 ٥ٓ 52115 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ئثوا١ُ٘ ِؾّل اٌغ١ل ٥جل ِؾّل ٍبِؼ -  162

ِؾً--ِٖٞفٝ ِؾّل ١َ٠ٓ/  ثٍّه ِٛي ٍزبه- إٌٖو ّبه٣ --اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚ ِقٍٍالد  

 ، روىٜ ٥ٓ 52141 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٍف١ٓ ٕبكق ٥بٝف -  163

ٍٍّٝ ِٖٞفٝ ١ٍل ؽّبكٖ/ثٍّه ثو٥ٝ ِمٙٝ ثغٛاه االًِ/ اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 51062 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبُٔ اؽّل غبُٔ ِؾّل -  164

ِؾّل ِؾّل عّبي/ ٍِه اٌمل٠ُ اٌّلٟٔ اٌَغً اِبَ ثبرب فٍف - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب:  ثغٙخ  

 ٚهّٗ ٥ٓ 52166 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل صبثذ اٌّالن ٥جل ٥بكي -  165

صبثذ اٌّالن ٥جل ووَ/  ثٍّه ٚاٌج٠ٛبد ٌٍؾلا٠ل اٌّٖوٞ اِبَ اٌَالَ ّبه٣_ اٌل٘به_اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ ٔغبهٖ  

 ٕبٌْٛ ٥ٓ 52166 ثولُ 21101318 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ ٔٛه ٥ٕزو هث٤١ -  166

اؽّل ١ٍ٥بْ ِؾّٛك/ ٍِه ٥جلإٌبٕو عّبي ُ:  ثغٙخ ، ؽاللٗ  

 فلِبد ٥ٓ 52164 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغٕٝ ٥جل ِؾّل فزؾٝ ِٖٞفٝ -  167

ِؾّٛك ١ٍل اٍالَ/  ثٍّه ىِبْ ف١و ٥ّبهح ا٥ٍٝ --اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ا١ِّٔ روف١ٙ١خ  

 كاه ٥ٓ 52132 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اٌي٘واء -  168

٠ٍٛف ؽ١َٓ ثالي ٍِه 64 ُ 18 ٣ ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، ؽٚبٔٗ  

 ، أؽن٠خ ث٤١ ٥ٓ 51066 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  169

ا٦ٌبٝٝ ٥جل ١َ٠ٓ ِٕٖٛه/  ثٍّه اٌّغٌٍ ّبه٣ --اٌم١ٖو-اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

 ٥ٓ 52121 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠ل اثٛ هث٦١ٝ اٌفزبػ ٥جل ِٖٞفٝ -  170

 ٥جل فزؾٝ ا١٢٦ٌُ ٥جل ٍِه 45 ُ 0 هلُ ٥مبه ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، اٌّموهح ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌٍٛائؼ ؽلٚك فٝ ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت

 ا١٢٦ٌُ

 ث٤١ ٥ٓ 52141 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝب٤٠ ا١ٌٍٞف ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل -  171

اٍّب١٥ً اؽّل ١٦ٍل  اثبه١ُ٘/  ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ اِبَ -- اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ -ٍفبعب:  ثغٙخ ، اٍّبن  

 فلِبد ٥ٓ 52130 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌٛه ٥جل ا٠ٛة ١ٌُٚ عٛهط -  172

٦ٍّبْ ا٦ٌَل إٌبٕؼ/  ثٍّه  اٌٍّجٝ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ١ّوٜ ُ -- -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، وّج١ٛرو  

 هؽالد ِىزت ٥ٓ 52146 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّل اكه٠ٌ ٝالي اؽّل -  173

كووٚٔٝ ِؾّل ٥وفخ ىوٝ/  ثٍّه اٌى١َٕخ ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، كافٍٝ ٥ّبي ٔمً ِز٦ٙل ٚ ثؾو٠خ  

 ١ٕبٔخ ِووي ٥ٓ 52165 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ٕل٠ك ٥بكي اٍالَ -  174

ِؾً - ٥ٍٟ  اهلل ٥جل ثٕغٟ/ ٍِه اٌؾغبى وبفز١و٠ب ثغٛاه -اٌَالَ ّبه٣  اٌل٘به - اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 اٍز١ْٓ ثالاٞ ٥ٓ 52166 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فوط ٦ٍل ِؾّل -  175

اٌل٠ٓ ٔٛه اٍّب١٥ً ِغلٜ/  ثٍّه اٌمل٠ُ ار٦ٍمبهٜ اٌْٙو ثغٛاه االٍزبك ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 ٦ُِٞ ٥ٓ 52181 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل -  176

 ٥جبً اؽّل/  ثٍّه - ١ّوٜ اِبَ ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ - ا١ٌَبؽٝ اٌّووي - ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ّول١خ اوالد

ِؾً --ِؾّل ِؾّل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٥ٓ 51063 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثل٠و ِؾّل ِؾّل ا١ٌَل ا١٦ٌَل ٕ٘بكٜ -  177

---ؽبِل ِؾّٛك ِؾّل/    ثٍّه اٌغٌٛف فٕلق ثغٛاه - ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ 181 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ

 ِؾً

 رأع١و ِىزت ٥ٓ 52180 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل -  178

ؽبِل هّبك ا٦ٌّٕبْ ُ 8 اٌقف١ف إٌمً ِٛلف ثغٛاه -- ا٦ٌَىو٠خ األّغبي - ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ٥وٗ ٥ٓ 35288 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثمٞو اك٠ت فىزٛه ه٠ّْٛ -  179

ه١ّلٜ ؽَٓ ِٖٞفٝ ٍِه االٍزبك ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٍز١ْٓ اٌجالٜ ٝو٠ك ٥ٓ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد  

 ٥وٗ ٥ٓ 35288 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثمٞو اك٠ت فىزٛه ه٠ّْٛ -  180

 فبّٝخ ٍِه اٌيها٥خ رم١َُ اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ُ 33 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٍز١ْٓ اٌجالٜ ٝو٠ك ٥ٓ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد

ٚفوكٚاد ِىزجٗ ثْٕبٛ ٦ّجٍٓ ِؾّل  

 ٍٛثو ٥ٓ 51081 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ِؾّل ف١ٍفخ -  181

 ِؾّٛك اِبي/  ثٍّه اٌجؾو َِزْفٝ فٍف ه٠ٚبي ِلهٍخ اِبَ االٍزبك اكئِزل 56 هلُ ٥مبه - االٍزبك رم١َُ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ

 هث٤١

 ٥ٓ 52146 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَؾٍٟ ِؾّل ٦ّجبْ ا١ٌَل ِؾّل -  182

-ٍِه رواف١ً ربد ّووبد ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ الىٚه ٥ّبهٖ 166هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ اوََٛاه

فٞبة ِؾّل فٞبة ِٖٞفٟ  

 ٥ٓ 52115 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِغبه٠ًٛ ا١ٌَّؼ ٥جل ّىوٜ ١ٍّو -  183

ؽٍجٝ اٌوة عبك ؽغبط/  ثٍّه ثالي َِغل ثغٛاه اٌّٖبٌؼ ُ- اٌيها٥خ رم١َُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِزؾٚواد  

 ، ٔذ أزو ٥ٓ 52113 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّٛك ٥جلٖ اٍبِخ -  184

ا١ٌَبؽ١خ ٌٍز١ّٕخ ١ِود ٠ٛه لو٠خ ٍِه ٥واث١خ ٝو٠ك ١ِٛ٠و٠ذ اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 52121 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبف٠ اؽّل ٚعلٜ ِؾّل -  185

اٌٞبٌت ٍِه ١ّْٕٓ فواغبد رم١َُ 358 هلُ ل٦ٞخ اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ ٚاكٚاد وٙوثبئ١خ  

 ٔغبهح ٚهّخ ٥ٓ 52131 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌو٠ٌ ربغٝ ٍف١ٓ ٍٛىٜ -  186

ِؾّل ٥ٍٝ فبّٝخ/  ثٍّه اٌؾلعبى ُ-ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ ثغٛاه --- 1ِجبهن-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ  

 وبفز١و٠ب ٥ٓ 52148 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ وو٠ّخ -  187

ا١ٌٍٞف ٥جل ِؾّل/  ثٍّه اٌغ١ّٕٝ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اال٘بٌٝ رم١َُ اٌٙلٜ ُ-- اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٦ُِٞٚ  

 ٦ُِٞ ٥ٓ 52103 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هِيٞ ٠ٛٔبْ هؤؤف هٚث١و -  188

ا٦ٌجل ا١ٌب ٥ّبك/ ٍِه ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ اِبَ اٌىٙف ُ -اٌل٘به - اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٦ّجٟ  

 ١ٕبٔٗ ٥ٓ 2151 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌمبكه ٥جل ؽ١َٓ ٔبٕو غبكٖ -  189

٥ٍٝ فٌٛٝ فبٌل/ ثٍّه ث١جٛ ِىٛعٟ ثغٛاه اٌزؾو٠و ُ -اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٌىزو١ٔٚخ اعٙيٖ  

 ١ِّ رغبهٖ ٥ٓ 52162 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عبكاٌوة ِؾّل ٘بٔٝ -  190

ؽَبٔٝ ِؾّٛك ّبمٌٝ/ ٍِه االٍزبك ُ - اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٦ًَِٚ  

:  ثغٙخ ، ِمٙٝ ٥ٓ 52110 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٦ٍل ِؾّل ٘بُّ -  191

اٌَالَ ٥جل ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ ُ 16 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -كلخ اٌغو  

 ٥ٓ 52112 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ إٌجٝ ٥جل ِٖٞفٝ ِؾّل -  192

٥ٍٝ اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل/  ثٍّه الٔل ٍّو ٦ُِٞ ا٥ٍٝ ا١ٌْوٌزْٛ ُ ِٓ -ا٦ٌجبً اثٛ ُ --اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اٍّبن ٥ٓ 52118 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٖو ١٦ٍل ٖٔواهلل أزٖبه -  193

لٛٝٗ ِؾّل ٠ؾ١ٝ ِؾّل/ ٍِه 31 هلُ ٥مبه - 62 ُ:  ثغٙخ ،(  ٚاٌٍّٛؽٗ اٌف١َـ ث٤١) ٍِّؾٗ  

 اوََٛاه ث٤١ ٥ٓ 51810 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ِْ ِؾّل ٝٗ وو٠ُ -  194

ؽَٓ ؽَٓ ِؾّل/ ٍِه االٍزبك ُ اِزلاك 84 - اٌن٘ج١ٗ رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِىزت ٥ٓ 52146 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هفب٥ٝ ٠ٛ٥ٚخ هِٚبْ ِؾّل -  195

هفب٥ٝ ٠ٛ٥ٚخ هِٚبْ/ثٍّه ا٦ٌمبه٠خ اٌٚوائت ٍِٖؾخ ثغٛاه 3ن اٌي٘واء ؽٝ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ربع١و  

 ثبىاه ٥ٓ 52166 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اٌٞب٘و ١ٍل ثلٜٚ -  196

ا١ٌَبؽٝ ٌالٍزضّبه افزٖبٓ ّووٗ/ ٍِه 05 اٌى١ٍٛ - ٥ٍُ ِوٍٝ اٌف١َزْٛ ِٕزغ٤:  ثغٙخ ، االٔز١ىبد  

 ٥ٓ 52183 ثولُ 21101318 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔغّٗ ِؾّل ِأِْٛ أؽّل اهلل ٥جل -  197

 ا١ٌَل اهلل ٥جل ؽّلٜ ِؾّل/  ثٍّه ثٞبٝب اٚالك ٥ّبهح اٌوئ١َٝ إٌٖو ُ 1 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥مبهٜ ر٠َٛك

31 هلُ ّمخ  

 ِؾالد ئكاهح ٥ٓ 51055 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  أ٦ٍل ّؾبرخ ِب٘و ٔبكه -  198

ئثوا١ُ٘ هفب٥ٝ ا١ٌَل/  ثٍّه ٌٍوفبَ ا١٦ٌٖلٜ ٚهّخ فٍف ىٚا٠ب ١ٍّو ُ اٌىٙف ّبه٣ - اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، فل١ِخ ٚ رغبه٠خ  

 ٥ٓ 35156 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾ١ّل ٥جل اٌؾ١َٕٝ ِٖجبػ -  199

2 هلُ ِؾً اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ اِزلاك 311 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد  

 ٥ٓ 35156 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾ١ّل ٥جل اٌؾ١َٕٝ ِٖجبػ -  200

ِغّلاد ثْٕبٛ عبك رِٛب ٚك٤٠ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ  اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد  

 ، ّٕٜ ث٤١ ٥ٓ 52181 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ؽَٓ ٔبٕو ٕبء٘ -  201

ِؾّٛك اؽّل ١ٍل اٌؾى١ُ ٥جل َ ثٍّه وووو ِؾً فٍف اٌجبىاهاد ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ث٤١ ٥ٓ 52184 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْولٝ ثٞوً ٦ٍل ثوٍَٛ -  202

اٌمو٠خ/  ثٍّه ث١زِ عٌٛلْ لو٠خ--اٌغوكلخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثبٔٛا٥ٙب ا١ٌٖبٔخ ٚ االٚرّبر١ه ٚ اٌؾغو ٚ ا٦ٌْج١خ ا١ٌل ٍب٥بد  

 ٥ٓ 52111 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغٕب٠ٕٝ اؽّل ٕبثو ِؾّل اؽّل -  203

15 هلُ لخ ُ-- اٌل٠ٓ ٔٛه اٍّب١٥ً ِغلٜ/  ثٍّه االٍزبك اِزلاك ّبه٣ 381 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي فلِبد  

 ِىزت ٥ٓ 52163 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ك اؽّل ِؾّٛك اٍالَ -  204

ّووخ ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ - اٌجبّب ّبه٣ 553 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍفبهٜ ٚ هؽالد ر٠ٖٛو  

 ٘لا٠ب ٥ٓ 52165 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽ١ٍُ ّبؤي هِْٛ -  205

إٌّٞمٗ - اٌّْبٌٝ اٌغجً:  ثغٙخ ، ٌّّ ٚى٠ٛد ٚوو٠ّبد وو٠َزبي ِٕٚزغبد  T.H025 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووٗ/ ٍِه  

 ر٠َٛك ٥ٓ 31008 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبف٠ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّٛك -  206

ف١وٞ اؽّل ٚائً/ٍِه ف١ِ ٍزبه اِبَ ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ - اٌغوكلخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥مبهٞ ٚاٍزضّبه  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 51061 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اكَ اثوا١ُ٘ عّالد -  207

اكَ اثوا١ُ٘ ِؾّل/  ٍِه- اٌجؾو ُ:   

 ٥ٓ 52160 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ا١ٌَل اٌغ١ًّ ِؾّل ٥جلإٌبٕو -  208

_  االهٙٝ اٌٞبثك_ فإاك ١ِٕو ِؾّل ِؾّٛك/ ثٍّه  ا١ٌٖل١ٌٗ ثغٛاه 6هلُ ٥مبه 68 ّبه٣ ٥ٍُ ِوٍٟ:  ثغٙخ ، ٚاؽن٠ٗ ِالثٌ

4 هلُ ِؾً  

 ِمبٚالد ٥ٓ 52116 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ٕٓ ؽى١ُ اٌّالن ٥جل ؽٕب -  209

٦٠مٛة ١ٍل و١وٌٌ ٍِه اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

:  ثغٙخ ، الّْٗ ٥ٓ 51201 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  210

ؽبِل ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍِه اٌم١ٖو اثٕبء ع١٦ّخ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ ا١ٌّٕبء  

 : ثغٙخ ، الّْٗ ٥ٓ 51201 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  211

روىٜ ثْٕبٛ ٥ضّبْ ٥ٍٝ ٍِه االٍواء ٦ُِٞ ثغٛاه اٌّلاهً ُ اٌَمبٌخ  

 ، ِىزجخ ٥ٓ 52141 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍجبق ١ٍل هِٚبْ اِبٔٝ -  212

ؽَٓ ٍّبْ اٌواىق ٥جل/  ثٍّه  ٥ٞب ا١ٌْـ ِلهٍخ فٍف اوزٛثو 6 ُ--اٌم١ٖو-اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

 رٛه٠ل ٥ٓ 51005 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍّبْ ١٥َٝ ٕجوٜ ِو٠ُ -  213

٠ٍٛف اٌّالن ٥جل ّٕئ٠ًٛ/  ثٍّه األٍّٕذ ٚ ٌٍؾل٠ل اٌمٕٛٝ ثغٛاه اٌَالَ ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، أفْبة  

 ث٤١ ٥ٓ 52111 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٙجٗ اٌّؾَٓ ٥جل ِؾّٛك ٍٔٙخ -  214

٥ٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ؽَبَ/  ثٍّه إٌٙٚخ ٔبكٜ ثغٛاه -- اٌَبكاد أٔٛه ّبه٣ -اٌم١ٖو -اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ؽ٠ٍٛبد فبِبد  

 ِىزت ٥ٓ 52114 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اٍّب١٥ً ٖٔبهٞ اؽّل -  215

ا٦ٌي٠ي ٥جل ٥يد ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي -ٍِه ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌّٕبء -اٌَمبٌٗ - اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثؾو٠خ ٚهؽالد ٍٚفبهٞ كاف١ٍخ هؽالد  

 اٍّبن ٥ٓ 52134 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ه٠بٗ ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  216

ى٠ل اثٛ ِؾّل وبًِ اؽّل/ ٍِه اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح -اٌجٍل ٍفبعب -ٍفبعب:  ثغٙخ ،  

 رغبهٖ ٥ٓ 52152 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ؽبِل ِٖٞفٟ ِؾّل -  217

اٌىو٠ُ ٥جل ِٖٞفٟ ٝبهق/ ٍِه اٌّلاهً ّبه٣ اٚي ١ّوٞ ُ 145 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ - اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌغنائ١ٗ ِٛاك ٚرٛى٤٠  

 ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 52158 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٙبٔٝ ِو٠ُ/ ك ١ٕل١ٌٗ -  218

ثق١ذ ١َُٔ ّٛلٝ ِىوَ/  ثٍّه وبف١ٗ ٚر١بروٚ ِبهوذ ٥ْوٖ اثٛ ثغٛاه - اٌىٛصو ؽٝ -اٌغوكلٗ:   

 ، ِىٛٞ ٥ٓ 52161 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبٌت ٥ضّبْ ٍبٌُ اٌؾّل اثٛ -  219

رًٛ ٦ّٔبْ اٍبِٗ/ثٍّه ٥واث١ب اٌزىب١ٌف_ ِٕقف٘ 61ُ ٥مبه_اٌَمبٌٗ_ اٌغوكلٗ:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ٥ٓ 52141 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٜ ِالن ٥بٝف هِٚبٔٝ -  220

ى٠ل اثٛ ١ٍل ٘بُّ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ ١ّوٜ ُ 08 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ٔبكٜ ٥ٓ 46221 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاهلل -  221

ف١ال ث١زِ كه٠ُ اِبَ اٌمل٠ُ ا١ٌْوارْٛ ُ - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، َِٚبط ٕؾٝ  VA ٖاؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي ّو٠ف/ ٍِه ٘بًٚ ثبٌّب ٥ّبه  

 ٔبكٜ ٥ٓ 46221 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاهلل -  222

 اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛى٤٠ ٚرغ١ٍف ر٦جئخ ْٔبٛ ؽَٓ اٌّغل اثٛ ١ٍٍّبْ/ ٍِه اٌجبّب ُ 366 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، َِٚبط ٕؾٝ

اٌغٍّٗ ٚرغبهٖ  

 ِىزت ٥ٓ 52160 ثولُ 21101318 فٝ ل١ل ، 1111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غ١ش ٥ٍٝ ٥يد ٍٙبَ -  223

 اٌلٚه - ٔٛػ اٌؾف٠١ ٥جل ٥ّو ؽبف٠/  ثٍّه اٌغل٠لح اٌغوكلخ ِبه٠ٕب اِبَ ا١ٌّٕبء رم١َُ--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِالؽ١خ رٛو١الد

1 هلُ ّمخ-٥ٍٜٛ األٚي  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 52168 ثولُ 21101318 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ّالْ اٍّب١٥ً ٔي٠ٗ اؽّل -  224

 اٌلٚه- ٥ٍٝ ئٍّب١٥ً ١ٞ٥ٗ ١ٞ٥ٗ/  ثٍّه ؽَبٔٝ ثٍٛوبد 240 هلُ ثٍٛن- األؽ١بء-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، رغبه٠خ رٛو١الد ٚ ١ِّٛ٥خ

2 هلُ ّمخ-األهٙٝ  

 وٛفٝ ٥ٓ 52134 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٘ت اثٛ ٥ٛٗ اٌجلهٜ ِؾّل -  225

12، 11 هلُ ِؾً -- ٍوٚه لٞت هِٚبْ ِؾّٛك/  ثٍّه ٍّله٠ال فٕلق اِبَ اٌىٛه١ِٔ ُ --اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ّٛة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِمبٚالد ٥ٓ 52168 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ ف١ٍفخ ّبمٌٝ -  226

اؽّل ٥ٍٝ ف١ٍخ فبٌل/  ثٍّه االّواف ِٕلهٖ ثغٛاه -ا٦ٌَىو٠خ االّغبي -ٍفبعب:  ثغٙخ ، صم١ٍخ ٦ِلاد ربع١و ٚ رٖل٠و ٚ ١ِّٛ٥خ  

 ٥ٓ 52160 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اٌغٛاك ٥جل اٍّب١٥ً اؽّل -  227

ٍالَ اؽّل ٍالَ ِلصو/  ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه - االٍزبك ّبه٣ 12 هلُ ٥مبه-ٍفبعب-ٍفبعب:  ثغٙخ ، اؽن٠خ ث٤١ ِؾً  

 ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 51245 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٥ّبك -  228

1،2 هلُ ِؾً اؽّل ٍِٛٝ ِؾّل ١٥ل ٍِه اٌيها١٥خ اٌٖٛة ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ اٌَو٤٠ اٌٞو٠ك اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 51245 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٥ّبك -  229

ٕؾ١خ اكٚاد ث٤١ ثْٕبٛ ِٖٞفٝ ؽبِل ٕجبػ ٍِه وٍضَٛ اَ ِمٙٝ ثغٛاه االًِ ؽٝ اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 51081 ثولُ 21101315 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ أؽّل ِؾّل ٚائً -  230

٠ٍٛف ا١ٌَل فبٌل/  ثٍّه االرٛث١ٌ فٍف االى٘و ّبه٣  324 هلُ ٥مبه -اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ٚهّخ ٥ٓ 52186 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌمٕبٜٚ ِؾّل اٌمٕبٜٚ ِؾّٛك -  231

ف١ُٙ اهلل ٥ٞذ لٕبٜٚ/  ثٍّه اٌَالَ ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٍّىوح  

 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 52100 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِىبهٜ ؽبف٠ فإاك ِب٠ىً -  232

 اثوا١ُ٘ هِٚبٔٝ/  ثٍّه ا٦ٌوثٝ وبفز١و٠ب ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ ىٚا٠ل ١ّوٜ ُ 25 ٣ - ربٌَمبٌخ - اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اوََٛاه ٚ ِؾّٛي

افوْٚ ٚ  ثَبكٖ  

 ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 52122 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  233

ِْٕبٜٚ ١٥ل ١ٞ٥خ اؽّل/  ثٍّه إٌَزو فٍف ا١ٌٍجٝ إٌَزو ُ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 52188 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِل ف١ُٙ صبثذ ١ِٕب -  234

اٌغوكلخ ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح/  ثٍّه اٌٍَبْ أٚي أ 4 هلُ ٥بَ ّبٝئ- 3 هلُ وبفز١و٠ب--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ - 

 ٚ كٚكٚ ٚهّخ ٥ٓ 52101 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة ٥بىه ٦ٍل ِٝ -  235

اؽّل ٦ٍل ٠ٍٛف ؽَٓ/  ثٍّه ٍزٛه كهن ِٛي فٍف -اٌّلاهً ّبه٣ 123 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍّىوح  

 ٚ ر٦جئخ ٥ٓ 52111 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  236

ا٦ٌبي ٥جل ٕبثو ثلٜٚ/  ثٍّه ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ اٌَمبٌخ -ااٌغوكلخ:  ثغٙخ ، لٞب٥ٝ ٚ عٍّخ غنائ١خ ِٛاك رٛى٤٠  

 ٥ٓ 52121 ثولُ 21101311 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ف١و ِؾّل ثَٞبٜٚ عّبي -  237

 اٌٞبثك - ٥جلاٌفزبػ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل/ ٍِه ٌٍٕمً ا٢ٌبفو ثغٛاه - إٌٛاً اثٛ ة 13 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، كافٍٝ ٔمً ِىزت

 االهٙٝ

 ٥ٓ 52154 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌالٖ ٥جل اؽّل ٔغ١ت ِؾّل ٔغٜٛ -  238

اٌّٙلٜ اٌىو٠ُ ٥جل اٌّٙلٜ ٍِه اٌَمبٌخ ر٠ّٛٓ ِىزت ثغٛاه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ 34 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥ٞبهح  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 26028 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍلهان ٠ٍٛف هِيٜ اٍبِخ -  239

٥جبً اؽّل ٥جبً فبّٝخ ٍِه اٌٖجبػ ٤عبِ فٍف اٌَالَ ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، إٌِّٛزبي  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 52164 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 4111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍزٌ ٕل٠ك رمٜٛ ٍبِؼ -  240

 اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل هِٚبْ ١ٍٙو/ثٍّه اٌو٠ف١بد اٌوائلاد ع١٦ّخ ثغٛاه عٛ٘و ٠ٍٛف ّبه51٣:  ثغٙخ ، فٕلل١ٗ ٚاكٚاد ٦ِلاد

اٌٙالي رم١َُ  

 رٛو١الد ٥ٓ 52164 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  241

 ا١ٌّْبء ِقجي ثغٛاه اٌقٍفٝ ُ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚرفو٠غ ّٚؾٓ ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك عّووٝ ٚرقي٠ٓ ٌٍَفٓ ِالؽ١ٗ

اٍّب١٥ً اؽّل ؽ١َٓ ٍِه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 هعبٌٝ وٛاف١و ٥ٓ 52126 ثولُ 21101312 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍبِٟ ١٥ل -  242

ّؾبرٗ ِجوٚن/ ٍِه 23 هلُ ٥مبه اٌىضف عٕٛة:  ثغٙخ ،  

 ِالثٌ ٥ٓ 51060 ثولُ 21101314 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌالٖ ٥جل ِؾّٛك أؽّل ؽغبىٜ -  243

 3 ٥لك--- ٥جبكٜ ١ٍٍُ ِؾّٛك ٚهصخ:  ثٍّه اإلٍالَ ٔٛه َِغل فٍف - ا٦ٌٕجو - األرٛث١ٌ ّبه٣ --اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح

 ِؾالد

 ٦ِوٗ ٥ٓ 26028 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍلهان ٠ٍٛف هِيٜ اٍبِخ -  244

٥مبهٜ ِىزت ثْٕبٛ ِؾّل اؽّل ؽَٓ ٍِه ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ُ 15 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ اٌل٘و:  ثغٙخ ، إٌِّٛزبي  

 ٥ٓ 51040 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل ١ٍّو ِؾّل ِؾّل -  245

ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -ٍِه ٍبَِٛٔظ ّووٗ فٍف ا١ٌْوارْٛ ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٍّىوٖ ٚهّٗ  

 رٛى٤٠ ٥ٓ 51052 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ ٥ٍٝ عبثو ٥ّبك -  246

ئثوا١ُ٘ أؽّل ا١٢٦ٌُ ٥جل/  ثٍّه اثٕٛة و١َٕخ فٍف ا٦ٌجبً اثٛ اٌَمبٌخ --اٌغوكلخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عٍّخ ١ّود رٝ ِالثٌ  

 ، ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 51056 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ئثوا١ُ٘ ٠ؾٝ ٘ل٠ً -  247

1 هلُ ِؾً ---ا١ٌَبؽ١خ ٌٍز١ّٕخ اٚهثذ ّووخ/  ثٍّه ث١بىا ث١زِ ثبٌُ وّجٛٔل --ؽ١ِْ ًٍٙ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ، ٥ٞٛه ٥ٓ 51056 ثولُ 21101313 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ف١ٍفٗ ؽَٓ ِؾّل -  248

 ّووٗ-ٍِه-اٌجؾو٠ٗ اٌو٠بٙبد ٔبكٞ ثغٛاه ٍٛي ث١ال لو٠ٗ-ا١ٌَبؽٟ اٌّووي 25-24هلُ ٥مبه-ا١ٌَبؽٟ اٌّّْٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ

18هلُ ِؾً-االهٟٙ اٌٞبثك-ا١ٌَبؽ١ٗ اٌّْو٥ٚبد ٚاكاهٖ الْٔبء ٍٛي عوأل  

 ٦ًِّ ٥ٓ 52105 ثولُ 21101310 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٝ ّٛلٝ فٛىٜ أغٝ -  249

11 هلُ ّمخ َِبن ١ِٕب هارت َِبن/ثٍّه االؽّو اٌجؾو َِزْفٝ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، اٌٞج١خ اٌجىزو٠ٌٛٛع١خ رؾب١ًٌ  

 ِىزت ٥ٓ 52168 ثولُ 21101326 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٙغٛهٜ ا٢ٌب٘و ٥جل ِؾّل ٠بٍو -  250

ِؾً- االهٙٝ اٌٞبثك-ؽبِل ثوثوٜ اؽّل/  ثٍّه اٌَالَ ّبه٣ اِزلاك--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌٖؾٝ اٌٖوف ر١ٙٞو  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 51002 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 4111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىهك اؽّل ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  251

 اٌّوالجٗ ٍٕٚزواد االٙبءٖ ٚاٌزؾىُ اٌؾو٠ك ٚأياهاد ٚثٛاثبد ٕٛر١ٗ االٍٍى١خٚا٢ّٔٗ ِب٥لا ِوالجٗ وب١ِواد ٚروو١ت ١ِّٛ٥ٗ

ىهك اؽّل ١ٍل اثو١ُ٘/ ثٍّه ىهك ِؾّل ا١ٌْٙل َِغل ثغٛاه إٌٖو ّبه٣_ اٌغوكلٗ_اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ،( اٌٖٛر١ٗ اٌجٛاثبد)  

 ٥ٓ 51003 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍّزٛد هِٚبْ ِؾَٓ ِؾّل ِؾّل -  252

ٍِٛٝ ٕبكق أٛه -ٍِه ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه فٍف-اٌىٛصو 236هلُ ٥مبه-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ٚهّٗ ٥ٓ 52113 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍٚٗ ثْوٜ ِالن و١وٌٌ -  253

االهٙٝ اٌٞبثك ثجبٜٚ ٕالػ ٍبِؼ ٍِه اٌْٛهثغٝ اِبَ اٌَالَ رم١َُ اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اصبس رّغ٤١ ٔغبهح  

 ٍٛثو ٥ٓ 52114 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَّؼ ثٞوً ١ٌُٚ ّٕٛكٖ -  254

ثٞوً ١ٌُٚ ٥لٌٝ/ ٍِه اٌضب٠ٛٔٗ ا١ٌّٕبء ِلهٍٗ ُ 108 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 52168 ثولُ 21101316 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽفٕٝ اؽّل ِؾّٛك ا٠ّٓ -  255

١ٍٍُ كِوأٝ ٥ٍٟ وّبي/ ثٍّه ٥ٍٚٝ ١ٍّو ِىزجٗ ثغٛاه اٌجٕٛن ِغ٤ّ_ 2 ِجبهن_ اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ  

 ٥ٓ 52118 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌٞٞبٜٚ اٌؾ١ّل ٥جل فإاك ربِو -  256

 ٥ٍٝ ّووخ/  ثٍّه/  اٌف١وٚى ّبٝئ ِلفً ا١ٌَبؽٝ اٌّووي ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ - اٌَبٌٗ --اٌغوكلخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، هعبٌٝ وٛاف١و

ّٚووبٖ اهلل ٥جل اؽّل ١ٍل  

 ٍٛثو ٥ٓ 48856 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝب١ًٔٛ ٌٞفٝ ِب٘و هٚؽٝ -  257

هىق ِالن اغًَٕٞٛ ٍِه ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ فٍف اٌؾغبى ُ 1 ِجبهن اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٍٛثو ٥ٓ 48856 ثولُ 21101321 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝب١ًٔٛ ٌٞفٝ ِب٘و هٚؽٝ -  258

 ر٠َٛك ِىزت ثْٕبٛ اثوا١ُ٘ ه١ٌَِ اثوا١ُ٘ ٍِه ٌٍغبد ف١ٛرْو ِلهٍخ اِبَ 33 هلُ ٥ّبهح 5 ِجبهن اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ

٥مبهٜ ٚاٍزضّبه  

 ٚهّخ ٥ٓ 52124 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ا٦ٌي٠ي ٥جل ٍبٌُ هاٙٝ -  259

ؽَٓ ِؾّل اٌْبمٌٝ/  ثٍّه اٌَب٠ؼ ٥بكي ِؾً اِبَ اٌىٙف ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، كٚوٛ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 52143 ثولُ 21101324 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّٛه فّٙٝ ٖٔوٜ ٍؾو -  260

ثٞوً كاٚك ٥بكي هِٚبٔٝ اٌٖؾبثخ َِغل اِبَ االٍزبك ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ  

 ١ٍبهاد ِغٍَخ ٥ٓ 52186 ثولُ 21101328 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبٜٚ ِؾّل ١ٍل ى٠ٕت -  261

 عّبي/  ثٍّه ٍفبهٜ وبفز١و٠ب اِبَ-اٌّلاهً رم١َُ - اٌّلاهً ّبه٣ 111 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد فلِخ ٚ

ِؾً--اثوا١ُ٘ اٍىٕله  

 ، ٥ٞبهح ٥ٓ 52106 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ِؾّل ٠ٍٛف اؽّل -  262

اٌفٕلل١خ ٚ ا١ٌَبؽ١خ ٌإلٍزضّبهاد ثالىا ّووخ/  ثٍّه ثالىا اٌف١وٚى وٛهٔو صوٜ ِٕزغ٤--اٌغوكلخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ، ِمٙٝ ٥ٓ 52211 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 4111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ؽ١َٓ ثىو اثٛ ؽ١َٓ -  263

2 ٚ 1 ِؾً-اهلل ٦ٍل اثوا١ُ٘ اٌٍّٞت ٥جل اؽّل/  ثٍّه االًِ ُ 552 ٣ -اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ٚهّخ ٥ٓ 52211 ثولُ 21101331 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾفٟٛ ِؾّٛك ا٦ٌُّٕ ٥جل ِؾّل -  264

ِؾً--- ثق١ذ ِؾّل ِجبهن ٥ج١ل/  ثٍّه اٌىٙف وٛاف١و ثغٌٛو اٌىٙف ّبه٣--اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ١ِىب١ٔىب  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثولُ 21101316 فٝ ،ل١لد 16111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٚفالفٗ ر١ْ١ود ِالثٌ ث٤١  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ فٛىٜ اؽّل -  1

24 هلُ ِؾً - االهٙٝ اٌلٚه - ا١ٌَبؽ١ٗ ه٠غ١ٕب ثمو٠ٗ اٌٍّؾك - ٍمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٚفالفٗ ر١ْ١ود ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ ، 51001  

 ثولُ 21101318 فٝ ،ل١لد 61111.111   ِبٌٙب ،هأً  ١ٍبهاد ِغٍَخ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ّٛلٝ ٔبكٜ اثواَ ّووخ -  2

اٌّلاهً ُ 316 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ِغٍَخ ٥ٓ ، 52181  

 21101310 فٝ ،ل١لد 111111.111   ِبٌٙب ،هأً  ٚاال٥الْ ٚاٌل٥ب٠خ اٌز٠َٛك  ،  ّووخ   ّٚووبٖ اٍؾك ٚع١ٗ عٛى٠ف -  3

4 ّمخ اٌضبٔٝ اٌلٚه اٌزمٜٛ ِىزجٗ ا٥ٍٝ ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ٚاال٥الْ ٚاٌل٥ب٠خ اٌز٠َٛك ٥ٓ ، 52116 ثولُ  

 ر١٢ُٕ - اٌو٠بٙخ ٚاٌٖبالد إٌّْبد اكاهح- ِْٕبد اكاهح - ه٠بٙٝ ر٠َٛك  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب ٕبٌؼ ِؾّل ِؾّل ٍبهٖ -  4

- ِْٕبد اكاهح - ه٠بٙٝ ر٠َٛك ٥ٓ ، 52132 ثولُ 21101326 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌو٠ب١ٙخ اٌلٚهاد

21 هلُ ّمخ اٌضبٌش اٌلٚه 2 ِجبهن 12 هلُ ٥ّبهح اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌو٠ب١ٙخ اٌلٚهاد ر١٢ُٕ - اٌو٠بٙخ ٚاٌٖبالد إٌّْبد اكاهح  

 ّووبد ِغبي فٝ ٚا٦ًٌّ اٌّزقٖٖٗ اٌٞج١خ ٚاٌّواوي اٌَّزْف١بد ٚرٍّه اكاهح  ،  ّووخ   ّٚووبٖ اٌوؽّٓ ٥جل اٌل٠ٓ ؽَبَ -  5

 اٌز٦بلل ٚاثواَ ٚا٦ٌّبًِ اٌٞج٦١ٝ ا٦ٌالط ِٚواوي اٌَّزْف١بد ٚرغ١ٙي ٚفوُ اٌٞج١خ ٚاٌَّزٍيِبد االعٙيح ٚرٛى٤٠ اٌٞج١خ اٌو٥ب٠خ

 اكاهح ٥ٓ ، 52122 ثولُ 21101311 فٝ ،ل١لد 351111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌغّٙٛه٠خ ٚفبهط كافً اٌزب١ِٓ ّووبد ٤ِ

 اٌٞج١خ ٚاٌَّزٍيِبد االعٙيح ٚرٛى٤٠ اٌٞج١خ اٌو٥ب٠خ ّووبد ِغبي فٝ ٚا٦ًٌّ اٌّزقٖٖٗ اٌٞج١خ ٚاٌّواوي اٌَّزْف١بد ٚرٍّه

:  ثغٙخ ، اٌغّٙٛه٠خ ٚفبهط كافً اٌزب١ِٓ ّووبد ٤ِ اٌز٦بلل ٚاثواَ ٚا٦ٌّبًِ اٌٞج٦١ٝ ا٦ٌالط ِٚواوي اٌَّزْف١بد ٚرغ١ٙي ٚفوُ

1811 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ثولُ 21101331 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٍّبن ٦ُِٞ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ِجوٚن ِؾّل عالي ِؾّل -  6

 االهٙٝ اٌلٚه 336 هلُ ٥مبه - ا٦ٌجبً اثٛ ؽَٓ ا١ٌْٙل اِزلاك 1 هلُ ِؾً - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، اٍّبن ٦ُِٞ ٥ٓ ، 52214

٥ٍٜٛ ٚاالٚي  

   اٌو٠ب١ٙٗ اٌلٚهاد ٚر١٢ُٕ اٌو٠ب١ٙٗ ٚاٌٖبالد إٌّْبد ٚاكاهٖ ه٠بٙٝ ر٠َٛك  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب اٌقٛٔىٝ ا١ٌىَبٔلها -  7

 اٌو٠ب١ٙٗ ٚاٌٖبالد إٌّْبد ٚاكاهٖ ه٠بٙٝ ر٠َٛك ٥ٓ ، 52133 ثولُ 21101321 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً

16 ّمخ - ٥ٍٜٛ اٌواث٤ اٌلٚه - ِزوٚ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه 110 هلُ ٥ّبهٖ - اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، اٌو٠ب١ٙٗ اٌلٚهاد ٚر١٢ُٕ  

 فٝ ،ل١لد 61111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٚاٌزغبهٖ ا٦ٌبِٗ اٌزٛه٠لاد أٛا٣ ع٤١ّ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ىغٍٛي ا٠ّٓ -  8

اٌغٌٛف فٕلق ثغٛاه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ:  ثغٙخ ، ٚاٌزغبهٖ ا٦ٌبِٗ اٌزٛه٠لاد أٛا٣ ع٤١ّ ٥ٓ ، 52160 ثولُ 21101326  

 ،هأً   اٌٞجب٥ٗ ِٚب٥لا اٌىّج١ٛرو ِب٥لا ١ِّٛ٥ٗ ِٚمبٚالد رٛه٠لاد  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٍِٛٝ ا١ٌَل إٌٛه ٍواط ٍواط -  9

 ، اٌٞجب٥ٗ ِٚب٥لا اٌىّج١ٛرو ِب٥لا ١ِّٛ٥ٗ ِٚمبٚالد رٛه٠لاد ٥ٓ ، 52116 ثولُ 21101310 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب

اٌؾوف١١ٓ -  401 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  

 فٝ ،ل١لد 18111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛى٤٠ رغبهٖ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ٥ٛٗ اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِؾّل -  10

4 هلُ ِؾً - إٌٛه َِزْفٝ ثٛاه ثبرب ُ  14 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛى٤٠ رغبهٖ ٥ٓ ، 52186 ثولُ 21101318  

 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ١ٍبؽٝ ِٖو٠ٗ عٍٛك ث٤١  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٕ٘لٜ ٠ٍٛف ٠ٕٝ فقوٜ -  11

جبياالٍزم ثغٛاه - ١ِووٛه لو٠ٗ كافً ِؾً:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ ِٖو٠ٗ عٍٛك ث٤١ ٥ٓ ، 52153 ثولُ 21101325  

 ِبٌٙب ،هأً  اٌّبء رؾذ ٚاٌز٠ٖٛو اٌجؾو٠خ ٌٍوؽالد اٌزوف١ٙٝ اٌفزٛغوافٝ ٌٍز٠ٖٛو  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ٥يد ا١ٌَل -  12

 رؾذ ٚاٌز٠ٖٛو اٌجؾو٠خ ٌٍوؽالد اٌزوف١ٙٝ اٌفزٛغوافٝ ٌٍز٠ٖٛو ٥ٓ ، 51065 ثولُ 21101315 فٝ ،ل١لد 11111.111  

اٌجؾواالؽّو ِبه٠ب ٍبٔذ فٕلق اِبَ ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ افو اٌغوكلخ اٌىبئٓ 0 هلُ ا٦ٌبَ اٌْبٝٝ:  ثغٙخ ، اٌّبء  

 52145 ثولُ 21101324 فٝ ،ل١لد 511111.111   ِبٌٙب ،هأً   ١ٍبؽ١ٗ لو٠ٗ  ،  ّووخ   ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٚهصٗ -  13

١ٍف١ٓ رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽ١ٗ لو٠ٗ ٥ٓ ،  

   ِبٌٙب ،هأً  ٚاٌىبف١ٙبد ٚاٌّمب٘ٝ اٌّٞب٥ُ ٚاكاهح ٚرْغ١ً رب١ٌٍ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ هعت ِؾّل ِؾّٛك ِٝ -  14

:  ثغٙخ ، ٚاٌىبف١ٙبد ٚاٌّمب٘ٝ اٌّٞب٥ُ ٚاكاهح ٚرْغ١ً رب١ٌٍ ٥ٓ ، 52161 ثولُ 21101326 فٝ ،ل١لد 111111.111

هعت ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ٍِه اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجٗ اٌَّزْبه ثوط( ثلْٚ) هلُ ٥مبه اٌمّو رم١َُ اٌغوكلخ  

 ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٚاٌجوا٠ٚي اٌف١ٕٗ اٌٍٛؽبد ٚث٤١ هٍُ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ ٥جلاهلل اؽّل ٕجوٜ ِلؽذ -  15

هلُ ِؾً - ؽ١ِْ ًٍٙ:  ثغٙخ ، ٚاٌجوا٠ٚي اٌف١ٕٗ اٌٍٛؽبد ٚث٤١ هٍُ ٥ٓ ، 52166 ثولُ 21101326 فٝ  CG4 ٕٗاٌمل٠ّٗ اٌّل٠ - 

اٌغوكلٗ ِل٠ٕٗ عٕٛة  

 21101325 فٝ ،ل١لد 18111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌزوف١ٙ١خ االْٔٞخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّل هىق ِؾّل هٙٛاْ -  16

5 هلُ ّمخ اٌضبٔٝ اٌلٚه ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ُ اٌَمبٌخ 268 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌزوف١ٙ١خ االْٔٞخ ٥ٓ ، 52154 ثولُ  

 21101314 فٝ ،ل١لد 10111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌّٞب٥ُ ٚرْغ١ً اكاهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٦َِٛك ّؾبرٗ ِبعل ١ِٕب -  17

13 هلُ ّمخ عجو٠ً ُ اٌَمبٌخ 6 هلُ ٥ّبهح اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌّٞب٥ُ ٚرْغ١ً اكاهح ٥ٓ ، 52156 ثولُ  

 فٝ ،ل١لد 1111111.111   ِبٌٙب ،هأً  ٚاالصبس اٌّٛث١ٍ١ب ٦ِٚوٗ ر٤١ٕٖ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٠ٌ ِؾّل ّبمٌٝ -  18

لوّٝ ِغٍَخ ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ:  ثغٙخ ، ٚاالصبس اٌّٛث١ٍ١ب ٦ِٚوٗ ر٤١ٕٖ ٥ٓ ، 52145 ثولُ 21101313  

 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً  ٚك٘بٔبد ٔغبهح ٚهّخ  ،  ّووخ   ّٚووبئٙب اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ِؾّل فبك٠ٗ -  19

 فبك٠ٗ ٍِه اٌَالَ ِقجي فٍف اٌَالَ ُ 3 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٚك٘بٔبد ٔغبهح ٚهّخ ٥ٓ ، 52166 ثولُ 21101318

االهٙٝ اٌٞبثك اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ِؾّل  

 ثولُ 21101321 فٝ ،ل١لد 6111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٍفبهٜ هؽالد رٕف١ن  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ ا١ٌَل ٥جلاٌوؽّٓ -  20

215 هلُ ٥مبه - ٥ٍٜٛ اٚي اٌلٚه - اٌْجبة رم١َُ - اٌضبٌش ؾٝاٌ 2 هلُ ّمخ:  ثغٙخ ، ٍفبهٜ هؽالد رٕف١ن ٥ٓ ، 52135  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ثولُ 21101321 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ١ِٕو ف١ٌّ ٥ّوٚ -  21

اٌيها٥ٗ ؽٝ اٌل٘به:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ٥ٓ ، 52111  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101311 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51651:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ِقبئ١ً ث١ْو ١ِقبئ١ً عبو١ٍٓ   - 1

إٌْبٛ ال٥زياي اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101321 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44602:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ٥يٖ   - 2

اٌزغبهح ٌزون اٌَغً ِٓ اٌم١ل ِؾٛ  

 ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101324 ربه٠ـ ٚفٝ ،   1042:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل   - 3

ٌٍٛفبٖ  ٚاٌفو٣ٚ اٌوئ١َٝ اٌّؾً   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20863 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌؾف٠١ ٥ّو ؽبف٠ -  1

ع١ٕٗ  4111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43533 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جبً اٌغٛاك ٥جل ١٘ٚجخ -  2

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  4801 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ اٍّب١٥ً ِؾّل إٌجٝ ٥جل -  3

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51654 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ١٦ٍل ٔبعٝ ٍٔٙخ -  4

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41466 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل ٥جل اؽّل ّبمٌٟ ٥ج١و -  5

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46164 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل اٌؾّل اثٛ ٕٝٞبٜٚ ِؾّل -  6

ع١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46164 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل غياٌٟ ٥ج١ل ٘بٌخ -  7

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ؽّلٜ ِؾّل -  8

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35014 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فواط ٥ٍٝ ٍٛىاْ -  9

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51636 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌلٍٛلٝ ثىو اثٛ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  10

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12458 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾغٛة ٠ٍٛف فٚوٜ ؽبِل -  11

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41532 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٢ٔو كًٚ ا١ٌَّؼ ٥جل -  12

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45664 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔقٕٛؿ ّؾبرخ ؽبف٠ -  13

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101315 ، ربه٠ـ ٚفٟ  6186 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٦ّجبْ اٌوؽ١ُ ٥جل -  14

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ّواْ اثوا١ُ٘ ٥ٍٟ عّبي ا٠خ -  15

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31353 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ي٠ي فّٙٝ فٍف ا٠ٙبة -  16

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46023 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌؾ١ّل ٥جل ٥فذ اؽّل ِؾّل -  17

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51563 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝٗ ١ٍل غو٠ت ٔٛاي -  18

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40156 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ّبوو ِؾّل فبّٝخ -  19

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51031 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍ٥بْ ِؾّٛك اٌّمٖٛك ٥جل ِٖٞفٝ -  20

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51326 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَالَ ٕفبء -  21

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34463 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝخ ِؾّل ا٦ٌبٝٝ ٥جل ِؾّٛك -  22

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33500 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌٛ٘بة ٥جل ؽ١َٓ ٔف١َٗ -  23

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51365 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌْبف٦ٝ ِؾّٛك ١ٍل ١ٍل ٔغالء -  24

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21840 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِجبهن ٥ٍٟ ا٠ّبْ -  25

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20210 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا١ٌْٙل ِولٔ هِٚبٔٝ -  26

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51004 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ِؾّل أ٠ّٓ -  27

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35666 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل ّو٠ف -  28

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52124 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا٦ٌو٠ٕٝ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ -  29

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101311 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٥جبً ٥بكي -  30

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101312 ، ربه٠ـ ٚفٟ  28516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق ؽَٓ ِؾّل ٥ّو -  31

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33134 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا٦ٌبي ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل ِؾّل ٥ّبك -  32

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20501 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل هىق اّى١و هىق ٥ّبك -  33

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101313 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ج١ل اثٛ اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  34

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33102 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِولٔ ثٞوً هاّل ٕجبػ -  35

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51302 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك وربع  اٍّب١٥ً اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ فبّٝٗ -  36

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46052 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رٛف١ك ٥ي٠ي ٥بىه هاِٟ -  37

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48128 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا٦ٌٛاِٝ ىوو٠ب اؽّل ِؾّل -  38

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11166 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ج١و -  39

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  38281 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  40

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48165 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثٕٙب ه٠بٗ ثوءاَ ثٍجً -  41

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101314 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51036 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هِٚبْ ؽفٕٝ ِؾّٛك هِٚبْ -  42

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21642 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌجٕواٜٚ ِؾّل هاغت ٘بٔٝ -  43

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34110 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك موٝ ا١ٌَل -  44

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً     

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101316 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل لوّٝ ؽّبكح -  45

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101318 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20868 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽج١ت ّٛلٝ فزؾٝ ثٌٌٛ -  46

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101318 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23135 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٝبهق -  47

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41453 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل اؽّل ِؾّل -  48

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51340 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل ِٕزٖو -  49

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45856 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً اٌّالن ٥جل ١ِقبئ١ً ِٕٖٛه -  50

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فالف ؽَٓ ٥ٍٝ اِبي -  51

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48301 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ٕالػ ِؾّل -  52

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101310 ، ربه٠ـ ٚفٟ  38620 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّب١٥ً  اهلل ٥جل ٥ّو ِؾّل -  53

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51154 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌؾف٠١ ٥جل اٌٛاؽل ٥جل ؽّبكٖ -  54

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12431 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ىفبهٜ ِيكاهٜ ٥بكي هِٚبٔٝ -  55

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36611 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك لٕبٜٚ ٥ج١ل ٥بكي -  56

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل٠ٓ ثْبهٞ ؽَٓ ِؾّل -  57

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48066 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاهلل اؽّل ٠بٍو -  58

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30208 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌّمٖٛك ٥جل ِؾّل فإاك هعبء -  59

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101321 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52123 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّٛك ا١ِٓ ِؾّل -  60

ع١ٕٗ  115111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51638 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل ٥جبكٜ ٥جلٖ ِٖٞفٝ -  61

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101324 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40650 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  62

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44323 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، وكف ربعو  اثوا١ُ٘ ِؾّل هٙٛاْ -  63

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101325 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30001 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٕبثو ع٦ّخ ِؾّٛك اؽّل -  64

ع١ٕٗ  121111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30023 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ا١٦ٌُٕ ٥جل ِؾّل -  65

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12616 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اٌؾَٓ اثٛ ٥جلإٌبٕو -  66

ع١ٕٗ  22111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51110 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثْبهح ف١ل فىوٜ فبكٜ -  67

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّبهك ٝب٤٠ ِجبهن ٔٛاي -  68

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32460 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل  ا٦ٌوثٟ ر١َ١و -  69

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46433 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٛٝ ا٦ٌي٠ي ٥جل عّبي ٘جخ -  70

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ٠ًر٦ل:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101326 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48164 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥بثل ِف١ل اٍؾك ١ِٕب -  71

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101328 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51001 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕمو٠ًٛ اٍىٕله ه٠بٗ ٔج١ٍخ -  72

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101328 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35648 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌٛٔلٜ ا١ٌٔ ّٛلٝ ّو٠ف -  73

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101328 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غ١ُٕ ف١ًٍ ِؾّل ؽَٓ -  74

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36681 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ِؾّٛك ١ٌٍٝ -  75

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً     

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِلثٌٛٝ ِؾّل ١ٍّو اؽّل -  76

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46684 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝخ ِؾّل ٥ٛٗ ِؾّل -  77

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101331 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21664 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٠ٌٛٔ ِؾّل ٍب١ِٗ -  78

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٟٚف 45264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ٥جل ؽبهً اٌل٠ٓ ثٙبء فٙل -  1

٥ٍٟ ٥ل٠ً ٥جلا١٢٦ٌُ ِؾّل/ ٍِه اٌجٍٛزخ فٍف ىِيَ ُ 14 -اٌل٘به- اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51040    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل ١ٍّو ِؾّل ِؾّل -  2

ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -ٍِه ٍبَِٛٔظ ّووٗ فٍف ا١ٌْوارْٛ ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 26028    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ٠ٍٛف هِيٜ اٍبِخ -  3

٥جبً اؽّل ٥جبً فبّٝخ ٍِه اٌٖجبػ عب٤ِ فٍف اٌَالَ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 26028    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ٠ٍٛف هِيٜ اٍبِخ -  4

٥مبهٜ ِىزت ثْٕبٛ ِؾّل اؽّل ؽَٓ ٍِه ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ُ 15 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ اٌل٘و ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51054    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل إٌٞٞبٚٞ ِؾّل َٔو٠ٓ -  5

ٕل٠ك هِٚبْ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل -ٍِه ا١ٌّٕبء اِبَ اٌضالعٗ فٍف اٌوئ١َٟ اٌْبه٣-ٍفبعب-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51050    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ى٠بْ اؽّل ا٠ّٓ -  6

هاّل اٌؾك ٥جل ْ٘بَ/ثٍّه اٌغي٠وح ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌّلاهً ُ اٌَمبٌخ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51056    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ئثوا١ُ٘ ٠ؾٝ ٘ل٠ً -  7

1 هلُ ِؾً ---ا١ٌَبؽ١خ ٌٍز١ّٕخ اٚهثذ ّووخ/  ثٍّه ث١بىا ث١زِ ثبٌُ وّجٛٔل --ؽ١ِْ ًٍٙ-اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 26028    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف هِيٜ اٍبِخ -  8

إٌِّٛزبي ٦ِوٗ ثْٕبٛ ٥جبً اؽّل ٥جبً فبّٝٗ ٍِه اٌٖجبػ عب٤ِ فٍف اٌَالَ ُ ،   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51055    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، وكف ربعو ، أ٦ٍل ّؾبرخ ِب٘و ٔبكه -  9

ئثوا١ُ٘ هفب٥ٝ ا١ٌَل/  ثٍّه ٌٍوفبَ ا١٦ٌٖلٜ ٚهّخ فٍف ىٚا٠ب ١ٍّو ُ اٌىٙف ّبه٣ - اٌل٘به-اٌغوكلخ  ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51058    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاهس اثوا١ُ٘ ؽبف٠ ١ِٕب -  10

االهٙٝ اٌٞبٌك ٚاهس اثوا١ُ٘ ١٥َٝ ٍِه ه٠ٚبي ِلهٍخ اِبَ االٍزبك اِزلاك رم١َُ 141 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51056    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ف١ٍفٗ ؽَٓ ِؾّل -  11

-ٍِه-اٌجؾو٠ٗ اٌو٠بٙبد ٔبكٞ ثغٛاه ٍٛي ث١ال لو٠ٗ-ا١ٌَبؽٟ اٌّووي 25-24هلُ ٥مبه-ا١ٌَبؽٟ اٌّّْٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

18هلُ ِؾً-االهٟٙ اٌٞبثك-ا١ٌَبؽ١ٗ اٌّْو٥ٚبد ٚاكاهٖ الْٔبء ٍٛي عوأل ّووٗ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ٥ٍٝ عبثو ٥ّبك -  12

ئثوا١ُ٘ أؽّل ا١٢٦ٌُ ٥جل/  ثٍّه اثٕٛة و١َٕخ فٍف ا٦ٌجبً اثٛ اٌَمبٌخ --اٌغوكلخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌّغل أثٛ أؽّل ؽبِل -  13

٥واثٝ ٥ٞب هِٚبْ/   ثٍّه اٌّيه٥خ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌن٘ج١خ رم١َُ-اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌؾبط ا١ٌَل ٥ٍٟ ه٠ٙبْ -  14

1 هلُ ِؾً- االٚي اٌلٚه- ١٥َٟ ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّؾل ف١ٌّ-ٍِه ٝالي ثٓ ّبه٣ االؽ١بء رم١َُ-اٌغوكلٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هٙب ٔبٕو ه١ٍّٗ -  15

ؽبِل اؽّل اؽّل-ٍِه االرٛث١ٌ ِٛلف اِبَ-اٌل٘به -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 41613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖٞفٝ ِؾّل -  16

ى٘وٖ كوٝ ؽبِل اؽّل/ ثٍّه 3 هلُ ٥مبه اٌجؾو ُ اٌّل٠زخ ِغٌٍ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 22422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ا١٦ٌَل ِؾّل أزٖبه -  17

االٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51066    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثغلاكٞ ِؾّل ِؾّل ّبمٌٟ ؽَٓ -  18

١ٍٍُ اٌزٛاة ٥جل اؽّل-ٍِه اٌٍإٌإٖ ٥ّبهٖ االٍزبك ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 30831    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل اثوا١ُ٘ ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل -  19

ؽَٓ اٌوٚثٟ ؽَٓ ىٔٛثٗ/ ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 31008    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّٛك -  20

ف١وٞ اؽّل ٚائً/ٍِه ف١ِ ٍزبه اِبَ ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ - اٌغوكلخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 36305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  21

ؽبِل عبثو فبّٝخ ٍِه ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ثْٕبٛ اٌجواّ٘خ ع١٦ّخ فٍف اٌَّزْفٝ ُ  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 36305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  22

 اكٚاد ْٚٔبٝٗ اٌّمٖٛك ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل ٍِه اٌٜٚٛ ثٕي٠ٕخ فٍف ا٦ٌوة ؽٝ 56 هلُ ٥مبه اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رُ

 وٙوثبئ١خ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 41318    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ  اهلل ٥جل ِؾّل ِٖجبػ -  23

ِؾّل فٕلٜ اؽّل فبٌل-ٍِه1هلُ ِؾً اٌؾغبى ُ-اٌغوكلٗ-ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىبه٠ًٛ ف١ُٙ فبهً ٕالػ -  24

كاف١ٍخ هؽالد ِىزت ثْٕبٛ عوً ١٦ٍل ٔبٕو ٍِه اٌٞٛك ِووي ِىٝ ٔغ٤ ،:   أ١ّواٌـز   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51065    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ ٥ٍٟ ثبّب ٕجوٞ -  25

٥ٍٟ ثبّب اٌٖجٛه ٥جل-ٍِه إٌَزواي فٍف-اٌفٕلل١ٗ اٌّلهٍٗ ّبه٣ 443 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍّو ِؾّل اؽّل -  26

ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍّو ِؾّل-ٍِه اٌَالَ َِزْفٟ اِبَ ٥واث١ب ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ِؾّل ٦ٍل اٌغٛاك ٥جل -  27

اٌَّبْ ِٕلٚه٥ٞب-ٍِه ىِبْ ا٦ٍبه ِؾً اِبَ االرٛث١ٌ ّبه٣-اٌغوكلٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51060    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌالٖ ٥جل ِؾّٛك أؽّل ؽغبىٜ -  28

 3 ٥لك--- ٥جبكٜ ١ٍٍُ ِؾّٛك ٚهصخ:  ثٍّه اإلٍالَ ٔٛه َِغل فٍف - ا٦ٌٕجو - األرٛث١ٌ ّبه٣ --اٌل٘به -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو

 ِؾالد

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 46810    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ هؤٚف ه٠ّْٛ -  29

ّف١ك ٥ية ِٖٞفٟ/ ٍِه إٌٛه َِزْفٟ ثغٛاه - ثبرب ُ -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٥ّبك -  30

 1،2 هلُ ِؾً اؽّل ٍِٛٝ ِؾّل ١٥ل ٍِه اٌيها١٥خ اٌٖٛة ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ اٌَو٤٠ اٌٞو٠ك اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

وبفزو٠ب ثْٕبٛ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 44115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٚو اؽّل  هثخ ٥جل ٥ّو ٍب١ِخ -  31

ِؾّل ِؾّٛك اؽّل-ٍِه ا١ٌَبؽٟ اٌّووي اٌمّو رم١َُ اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ-اٌَّزْبه ثوط-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 44115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٚو هثخ ٥جل ٥ّو ٍب١ِخ -  32

ِؾّل ِؾّٛك اؽّل-ٍِه ا١ٌَبؽٟ اٌّووي اٌمّو رم١َُ اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ-اٌَّزْبه ثوط-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 35156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل اٌؾ١َٕٝ ِٖجبػ -  33

غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ثْٕبٛ  اٌٞبٌت ٍِه 2 هلُ ِؾً 311 هلُ ٥مبه ا٦ٌجبً اثٛ اِزلاك اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51063    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثل٠و ِؾّل ِؾّل ا١ٌَل ا١٦ٌَل ٕ٘بكٜ -  34

---ؽبِل ِؾّٛك ِؾّل/    ثٍّه اٌغٌٛف فٕلق ثغٛاه - ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ 181 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ   ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ِؾً

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51066    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوًٚ اثٛ ٦ِوٚف ؽّلاْ ِؾّل -  35

 ِٖو ٍٍلاه ّووبد اؽلٞ-ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١ٗ اٌْووٗ-ٍِه-وبهفٛه ِٛي-١ٍزٟ ِٛي-االًِ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

10اٌٛؽلٖ-االهٟٙ اٌٞبثك- ا١ٌَبؽٟ ٌالٍزضّبه  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 36305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  36

اٌّمٖٛك ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل ٍِه اٌٜٚٛ ثٕي٠ٕخ فٍف ا٦ٌوة ؽٝ 56 هلُ ٥مبه  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 36305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  37

االٌغبء رُ  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51062    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ اؽّل غبُٔ ِؾّل -  38

ِؾّل ِؾّل عّبي/ ٍِه اٌمل٠ُ اٌّلٟٔ اٌَغً اِبَ ثبرب فٍف - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٥ّبك -  39

1،2 هلُ ِؾً اؽّل ٍِٛٝ ِؾّل ١٥ل ٍِه اٌيها١٥خ اٌٖٛة ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ اٌَو٤٠ اٌٞو٠ك اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٥ّبك -  40

ٕؾ١خ اكٚاد ث٤١ ثْٕبٛ ِٖٞفٝ ؽبِل ٕجبػ ٍِه وٍضَٛ اَ ِمٙٝ ثغٛاه االًِ ؽٝ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 35156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل اٌؾ١َٕٝ ِٖجبػ -  41

2 هلُ ِؾً اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ اِزلاك 311 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 35156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل اٌؾ١َٕٝ ِٖجبػ -  42

ِغّلاد ثْٕبٛ عبك رِٛب ٚك٤٠ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ  اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51066    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾّل اثٛ اٌوؽ١ُ ٥جل ثَّٗ -  43

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ-ٍِه ٠ٛ٥ل ثٕي٠ٕٗ اِبَ ِٖو ثٕه فٍف اٌْبمٌٟ اٌؾَٓ اثٛ ّبه٣ اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 31008    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّٛك -  44

 ِبي ٚثواً ٥مبهٞ ٚاٍزضّبه ر٠َٛك/ ثْٕبٛ ف١وٞ اؽّل ٚائً/ ٍِه ف١ِ ٍزبه اِبَ-ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ - اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

ِٖوٞ ع١ٕٗ اٌف1111للهٖ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 22422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ا١٦ٌَل ِؾّل أزٖبه -  45

 ٦ِوٗ ثْٕبٛ فبًٙ ِواك فبًٙ/ ٍِه االى٘و ثغٛاه- االرٛث١ٌ فٍف- اٌل٘به اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٟ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو

غ١به ٚل٤ٞ ِٛر١ٍٛىالد  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51068    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ِؾّل ١ٍل اٌؾبط ِؾّل -  46

ٕبٌؼ ٠ٍٛف ِؾٝ ٠ٍٛف/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ --اٌم١ٖو-اٌم١ٖوه   ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51081    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ِؾّل ف١ٍفخ -  47

 ِؾّٛك اِبي/  ثٍّه اٌجؾو َِزْفٝ فٍف ه٠ٚبي ِلهٍخ اِبَ االٍزبك ئِزلاك 56 هلُ ٥مبه - االٍزبك رم١َُ -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو

 هث٤١

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51066    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  48

ا٦ٌبٝٝ ٥جل ١َ٠ٓ ِٕٖٛه/  ثٍّه اٌّغٌٍ ّبه٣ --اٌم١ٖو-اٌم١ٖو  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اكَ اثوا١ُ٘ عّالد -  49

اكَ اثوا١ُ٘ ِؾّل/  ٍِه- اٌجؾو ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51063    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾٟ ٥جل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٟ -  50

ؽ١َٓ ٥ٍٟ ِغلٞ/ ٍِه اٌّلاهً ّبه٣ - اٌَمبٌٗ 3 هلُ ٥مبه -اٌغوكلخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ًّٕٛ غبٌٝ ٠ٛؽٕب ِغلٜ -  51

اٌؾبٜٚ ٥ٍٝ ِؾّل ِغوثٝ ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 12458    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾغٛة ٠ٍٛف فٚوٜ ؽبِل -  52

ؽ١َٓ اؽّل اٌٌّٛٝ عبك/ ٍِه ا١٦ٌَٝ اثٛ وّبي ِؾً ثغٛاه اٌغّٙٛه٠خ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 12458    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾغٛة ٠ٍٛف فٚوٜ ؽبِل -  53

 ْٔبٛ ٥ٍٝ ٙبؽٝ ؽوثٝ/ ٍِه ا١ٌّىب١ٔىٝ ٥بكي ثغٛاه ا١ٌّٕبء ً اٌٖٕب١٥خ اٌّل٠ٕخ اٌٝ االفو اٌّؾً ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ٍفٓ ِٚقٍفبد ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 12458    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾغٛة ٠ٍٛف فٚوٜ ؽبِل -  54

 ِمبٚالد ْٔبٛ ٥ٍٝ ٙبؽٝ ؽوثٝ/ ٍِه ا١ٌّىب١ٔىٝ ٥بكي ثغٛاه ا١ٌّٕبء ً اٌٖٕب١٥خ اٌّل٠ٕخ  اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

ٍفٓ ِٚقٍفبد ١ِّٛ٥ٗ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 46564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ٥جل هٙٛاْ اؽّل -  55

ِوىٚق ِؾّٛك ٥ٍٝ ِؾّل/ ٍِه ٠َٛ اٚي ِٓ ِؾالد اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51060    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ِؾّل اهلل ٦ٍل اٌؾَٓ أثٛ -  56

٠ٍٛف ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل/  ثٍّه ؽّبَ ٚهّخ ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ اٌّل٠ٕخ -اٌم١ٖو ---اٌم١ٖو - اٌم١ٖو  ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 42308    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ٥جل اهلل ؽٕب ١ٍٕت ٍبِؼ -  57

٥جلاٌغ١ل ِؾّل ٥ّبك/ ٍِه ا٦ٌِّٛٝ اٌجو٠ل ِىزت اِبَ إٌٖو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 41466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل اؽّل ّبمٌٟ ٥ج١و -  58

ِجبهن ّجبة ِووي ٍِه 11 هلُ ِؾً ِجبهن ّجبة ِووي ٍِه ِجبهن ّجبة ِووي ٍٛه اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51081    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ أؽّل ِؾّل ٚائً -  59

٠ٍٛف ا١ٌَل فبٌل/  ثٍّه االرٛث١ٌ فٍف االى٘و ّبه٣  324 هلُ ٥مبه -اٌغوكلخ   ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51062    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالة فإاك اٌّالن ٥جل ِٕزٖو -  60

ِؾّل ٥ّو ٥ٍٟ/ ٍِه463 ٥مبههلُ -اثٛا٦ٌجبً -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51068    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل اٌز١٦ُ ٥جل ؽ١ّل -  61

- ِؾّل ِغبىٜ هِٚبْ ٠ٍٛف/  ثٍّه  هاك٠َْٛ فٕلق ثغٛاه - هِٚبْ ِٓ  ا٦ٌبّو ّبه٣ --اٌم١ٖو-اٌم١ٖو  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ِؾً --  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51080    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل ا١ٕ٦ٌٓ اثٛ فبٌل ٝبهق -  62

ٔٛان ا١ٌٕب ِبعل/  ثٍّه ثٝ ثٕٝ وٛٔز١ٕزبي االٔزو رم١َُ -- -اٌغوكلخ -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 31363    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٥ي٠ي ٥بكي -  63

ا١ٌَبؽ١خ ٌٍز١ّٕخ ا٦ٌمبه٠خ اٌْووخ/ ٍِه ث١زِ ٌٛٔظ فٕلق - ؽ١ِْ ًٍٙ ٝو٠ك -اٌغوكلخ ،  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 41466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل اؽّل ّبمٌٟ ٥ج١و -  64

ِٛث١ً ٚفلِبد ث٤١ ثْٕبٛ ِجبهن ّجبة ِووي ٍِه 11 هلُ ِؾً ِجبهن ّجبة ِووي ٍٛه اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51082    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ٦ٌّٝ ٚك٤٠ ِبعل -  65

١٦ٍل ِؾّل ١٦ٍل/  ثٍّه ا٦ٌجبً اثٛ ؽَٓ ا١ٌْٙل ُ 316 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51088    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ئٍّب١٥ً ِؾّٛك ٦ٍبك -  66

غالة ِؾّل ِغوثٝ ِؾّل/  ثٍّه ٍؾٍٛي َِغل ثغٛاه اٌَالَ ّبه٣--اٌم١ٖو-اٌم١ٖو  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51083    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥ضّبْ اؽّل ٥الء -  67

٥بِو اؽّل ِؾّل ؽّبكٖ-ٍِه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد فٍف ٣60-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 0683    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْؾبد إٌجٝ ٥جل ا١ِوح -  68

اؽّل ٍٝجٗ اٌوؽ١ُ ٥جل-ٍِه اٌىٙوثبء ٥ّبهاد اِبَ-ِغب٘ل ؽٝ-اٌٟ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51085    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽجْٝ ٥ٛٗ ثْوٜ ١ِٕب -  69

3 هلُ ِؾً - ا١ٌَبؽ١ٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٌالٍزضّبه ِٖو ّووٗ/ ٍِه اوب١ٍب ٍٕزو ا١ٌَبؽ١ٗ فب٠ف عٌٛلْ لو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51086    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ىفبهٜ ا١٦ّب ئٍؾك -  70

ا١ٌَبؽ١خ اٌز١ّٕخ ٚ ٌإلٍزضّبه ِٖو ّووخ/  ثٍّه اوب١ٍب ٍٕزو 36 هلُ ِؾبي - اٌموٜ ٝو٠ك -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌؾبط ا١ٌَل ٥ٍٟ ه٠ٙبْ -  71

١ٍٍّبْ ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍٍّبْ-اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51086    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌنوٝ اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّٛك اٍّبء -  72

اٌوؽّٓ ٥جل اٌل٠ٓ ٕالػ/  ثٍّه اٌضالص١ٓ ؽٝ ٥واث١ٗ ّبه٣ 63 هلُ ٥مٍو -اٌغوكلخ - اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 46256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ّف١ك ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  73

 ٌالٍزضّبه ِٖو ٍٍلاه ِغ٥ّٛٗ ّووبد اؽلٜ ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١ٗ اٌْووٗ/ ٍِه اٌغوكلٗ ٍٕزو ١ٍزٝ ِٛي - االًِ ،:   اٌـزأ١ّو

هلُ ٚؽلٖ - االٚي اٌٞبثك - ا١ٌَبؽٝ  G017 ٛٚهعبٌٝ ؽو٠ّٝ اوََٛاه ْٔب   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 26150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٠ٍٛف اٌؾ١َٕٝ -  74

ه٠بٗ ِؾّل ٥ٍٝ/ ٍِه اٌٝ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 26116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك فٛىٜ اٌفو٠ل -  75

33 هلُ ِؾً ا١ٌٖبك٠ٓ ١ِٕبء ثغٛاه اٌّبه٠ٕب لو٠خ اٌَمبٌخ ،  d  ا١ٌَبؽ١خ اٌغوكلخ ِبه٠ٕب ّووخ ٍِه   

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 26116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك فٛىٜ اٌفو٠ل -  76

اٌغوكلخ ِبه٠ٕب ّووخ ٍِه اٌّبه٠ٛد فٍف اٌّبه٠ٕب اٌغوكلخ ،    

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط اؽّل اؽّل فزؾٝ -  77

اؽّل فزؾٝ ٘ل٠و/ ٍِه 1 هلُ ِؾً 142 هلُ ٥مبه اٌّٞبه رم١َُ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 46256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ّف١ك ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  78

 ٌالٍزضّبه ِٖو ٍٍلاه ِغ٥ّٛٗ ّووبد اؽلٜ ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١ٗ اٌْووٗ/ ٍِه اٌغوكلٗ ٍٕزو ١ٍزٝ ِٛي - االًِ ،:   اٌـزأ١ّو

هلُ ٚؽلٖ - االٚي اٌٞبثك - ا١ٌَبؽٝ  G017 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 46256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ّف١ك ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  79

٥ٞو٠ٗ ى٠ٛد ث٤١ ْٔبٛ ا٦ٌمبهٜ ٌالٍزضّبه االؽّو اٌجؾو ّووٗ/ ٍِه 3 هلُ ِؾً - ِىبكٜ ١ٍؤزٝ لو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥الَ اؽّل اِبي -  80

ؽ١َٓ اٌوؽ١ُ ٥جل ِؾّل ٖٔوٖ ٍِه ٥ّواْ ووَ ِٕلهٖ فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51003    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّزٛد هِٚبْ ِؾَٓ ِؾّل ِؾّل -  81

ٍِٛٝ ٕبكق أٛه -ٍِه ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه فٍف-اٌىٛصو 236هلُ ٥مبه-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَالَ ٕفبء -  82

ٍفبعب ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ٍِه 1 هلُ ِؾً - اٌوٚٙٗ اٍىبْ ِٕٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51002    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىهك اؽّل ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  83

ىهك اؽّل ١ٍل اثو١ُ٘/ ثٍّه ىهك ِؾّل ا١ٌْٙل َِغل ثغٛاه إٌٖو ّبه٣_ اٌغوكلٗ_اٌغوكلٗ ،  : اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 42261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ اٌٛفب اثٛ ٥الء -  84

اٌغوكلخ ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح ٍِه ة 14 هلُ ِؾً اٌمل٠ُ اٌَٛق ا٥ٌّٕٖٛبد ث٤١ فٍف اٌل٘به ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51084    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هّلٜ ٕجوٜ ١ٍل -  85

٥ٛٗ ؽَبْ ١ٞ٥ٗ ٚهصٗ/ ثٍّه ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ اٌجبّب ّبه٣ -اٌغوكلٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 48865    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ف١ُٙ ١٦ٍل ِؾّل -  86

٥جلا١ٌٍٞف ؽَٓ/ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ُ 3 هلُ ِؾً ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51364    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٛاؽل ٥جل اؽّل ٝٗ كا١ٌب -  87

اؽّل ِؾّل ٦ّٔبد/ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ ُ 10 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوثوٜ أؽّل اٌغٕٝ ٥جل ع١ٙبْ -  88

ِؾّل ئثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ِؾّل/  ثٍّه اٌّضٍش رم١َُ  25 هلُ ٥مبه -اٌم١ٖو -اٌم١ٖو  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51064    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  89

ى٘واْ ّووٗ ثغٛاه اٌل٘به - إٌٖو ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍٚٗ ثْوٜ ِالن و١وٌٌ -  90

االهٙٝ اٌٞبثك ثجبٜٚ ٕالػ ٍبِؼ ٍِه اٌْٛهثغٝ اِبَ اٌَالَ رم١َُ اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ثٞوً ١ٌُٚ ّٕٛكٖ -  91

ثٞوً ١ٌُٚ ٥لٌٝ/ ٍِه اٌضب٠ٛٔٗ ا١ٌّٕبء ِلهٍٗ ُ 108 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 26116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك فٛىٜ اٌفو٠ل -  92

اٌغوكلٗ ِبه٠ٕب ّووٗ/ ٍِه اٌّبه٠ٛد فٍف اٌّبه٠ٕب اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء ،   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ئثوا١ُ٘ ِؾّل اٌغ١ل ٥جل ِؾّل ٍبِؼ -  93

ِؾً--ِٖٞفٝ ِؾّل ١َ٠ٓ/  ثٍّه ِٛي ٍزبه- إٌٖو ّبه٣ --اٌل٘به -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51004    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ِؾّل أ٠ّٓ -  94

ّمخ---٥ٛٗ ِؾّل ئٍالَ/  ثٍّه اٌٖل٠ك ثىو أثٛ َِغل ثغٛاه --اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ١ِقبئ١ً ٠ٍٛف ٥بٝف -  95

٥بىه ١ّٙو اٌمٜ/ ٍِه ١ّوٜ ُ ِٓ ِزفو٣ - هِٚبْ ا١ٌْف ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51006    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ِؾّل ١ٍّو ١ٍل -  96

أؽّل ٥جلٖ هعبء/  ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌوئ١َٝ اٌْبه٣ - اٌجٍل ٍفبعب -ٍفبعب  ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 34463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝخ ِؾّل ا٦ٌبٝٝ ٥جل ِؾّٛك -  97

١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ْٔبٛ ١ٍل اهلل ٥جل ٠ٍٛف/ ٍِه ٥ضّبْ ّووخ اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51005    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍّبْ ١٥َٝ ٕجوٜ ِو٠ُ -  98

٠ٍٛف اٌّالن ٥جل ّٕئ٠ًٛ/  ثٍّه األٍّٕذ ٚ ٌٍؾل٠ل اٌمٕٛٝ ثغٛاه اٌَالَ ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51000    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌال أثٛ اٌوؽ١ُ ٥جل أؽّل ئثوا١ُ٘ -  99

ِؾً--- ِؾّٛك أؽّل اٌل٠ٓ ٥الء/  ثٍّه اٌّٖبٌؼ ّبه٣ 6 هلُ ٥مبه -اٌل٘به -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ٛاْا٦ٌٕ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٙجٗ اٌّؾَٓ ٥جل ِؾّٛك ٍٔٙخ -  100

٥ٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ؽَبَ/  ثٍّه إٌٙٚخ ٔبكٜ ثغٛاه -- اٌَبكاد أٔٛه ّبه٣ -اٌم١ٖو -اٌم١ٖو  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51006    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ٥جل أؽّل عّبي ِؾّٛك -  101

ِؾً-- ٥ٍٝ ٍِٛٝ أؽّل/  ثٍّه األرٛث١ٌ ِؾٞخ فٍف --اٌل٘به -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 23003    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَقوْٚ ؽٕب عّبي هاِٝ -  102

ٚثٞبه٠بد ٚوبٚرِ ى٠ٛد ث٤١ ثْٕبٛ ِؾّل ؽَٓ اٌمبكه ٥جل ِؾّٛك ٍِه 68 هلُ ُ 38 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 21668    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ا١ٌَل ثٕلق -  103

٥ٍٟ كٍٛلٟ ِؾّل/ ٍِه اٌمل٠ُ اٌَّزْفٟ ثغٛاه -اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ْو ِبٙٝ ١ٍٕت ٘بٔٝ -  104

وٛهٔوى صوٜ ف١ٛ اّٚٓ فٕلق ٍِه اٌي٠زٛٔٗ ّبٝٝ اٌغٛٔٗ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اٍّب١٥ً ٖٔبهٞ اؽّل -  105

ا٦ٌي٠ي ٥جل ٥يد ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي -ٍِه ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌّٕبء -اٌَمبٌٗ - اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ٥واثٟ ٥ٞب هِٚبْ -  106

٦َِٛك ٥واثٟ ٥ٞب فزؾٟ -ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه - م٘ج١ٗ - االٍزبك اِزلاك -اٌل٘به -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ٥واثٟ ب٥ٞ هِٚبْ -  107

 ِؾٛ ثولُ 2110-3-6 فٝ غٍمٗ ٚرُ هؽالد ِىزت ْٔبٛ فّٙٝ ِؾّل/ ٍِه االٍزبك اٌن٘ج١ٗ اٌل٘به اٌىبئٓ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو

21654  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 51810    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖٞفٝ اؽّل ٥ّبك -  108

٥ٍٝ اثوا١ُ٘ اِبي ٚهصٗ/  ثٍّه ٥فوٚرٛ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  109

ا٦ٌبي ٥جل ٕبثو ثلٜٚ/  ثٍّه ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ اٌَمبٌخ -ااٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهاى ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  110

٥ضّبْ ١٥ل اؽّل/ ٍِه ع٦١ّٗ اثٛ ّووٗ فٍف اٌؾغبى ُ اٌٝ  االفو اٌّؾً ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 51440    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ِؾّٛك اٌغٕٝ ٥جل ِوغٕٝ ِٖٞفٝ -  111

٥جلاٌوؽ١ُ ؽَٓ/ ٍِه اٌفٕغوٜ ِمٙٝ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهاى ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  112

٥ضّبْ ١٥ل اؽّل/ ٍِه ع٦١ّٗ اثٛ ّووٗ فٍف اٌؾغبى ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٘بُّ ١ٍٍُ ٝبهق -  113

اؽّل ئٍّب١٥ً ١ٌّٓ ٥جلٖ/  ثٍّه اٌٛفبء فلِبد - اٌى١ِٔٛ ّبه٣ 1 هلُ ٥مبه -اٌٛفبء -اٌفوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٦ٍل ِؾّل ٘بُّ -  114

اٌَالَ ٥جل ِؾّل ِؾّل/  هثٍّ ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ ُ 16 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -كلخ اٌغو  ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ إٌجٝ ٥جل ِٖٞفٝ ِؾّل -  115

٥ٍٝ اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل/  ثٍّه الٔل ٍّو ٦ُِٞ ا٥ٍٝ ا١ٌْوٌزْٛ ُ ِٓ -ا٦ٌجبً اثٛ ُ --اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل أثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍل ع٦ّخ -  116

ِؾّل اٌؾ١ٍُ ٥جل فٕغوٜ ٚ ِؾّل اٌقؾ١ٍُ ٥جل ٦ٍل/  ثٍّه اٌفٕغوٜ ِمٙٝ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّب١٥ً ١ٍل ٥ج١و -  117

اٌّٛعٛك ٥جل ِٖٞفٝ ٥جلاٌّٛعٛك ٚهصٗ/ ثٍّه اال٘بٌٝ رم١َُ 86 هلُ  ٥مبه_ ٍفبعب_ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52118    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ِؾّل ١ٍل ١ّّبء -  118

ِؾً ---- ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ّبه٣--ٍفبعب-ٍفٍغب  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 51440    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ِؾّٛك اٌغٕٝ ٥جل ِوغٕٝ ِٖٞفٝ -  119

ثلٜٚ اٌوؽ١ُ ٥جل ؽَٓ/ ٍِه اٌفٕغوٜ ِمٙٝ ثغٛاه - اٌَالَ ُ- اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لو٥بٔٝ لٕبٜٚ ثٙغذ اؽّل ِؾّل -  120

ّف١ك ٠ؾٝ ِو٠ُ/ ٍِه ِو٠ُ/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه االٍزبك ُ- اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 16136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ٥جلا١ٌٍٞف ١َ٠ٓ أٛه -  121

ِب١ّٗ ٚروث١ٗ ث٤١ ْٔبٛ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌو٠ٕٝ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ -  122

٥جلا٦ٌبي ٘بُّ اؽّل/ ٍِه ٥بثل٠ٓ ١ٕل١ٌٗ فٍف ى٘واْ ثغٛاه إٌٖو ُ - اٌل٘به ،:   ١واٌـزأّ ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١و ِؾّل ثَٞبٜٚ عّبي -  123

 اٌٞبثك - ٥جلاٌفزبػ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل/ ٍِه ٌٍٕمً ا٢ٌبفو ثغٛاه - إٌٛاً اثٛ ة 13 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  االهٙٝ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52118    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٖو ١٦ٍل ٖٔواهلل أزٖبه -  124

لٛٝٗ ِؾّل ٠ؾ١ٝ ِؾّل/ ٍِه 31 هلُ ٥مبه - 62 ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 30041    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌجلهٜ فوط اؽّل -  125

ثبٌغٍّخ غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ثْٕبٛ اٌٙغبٔٗ ٥يثٗ اٌج١ْو اَ ُ ٖٔو ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ١ٍل وّبي ِؾّل -  126

٥ّو ١ٍل وّبي ٍِه اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ثغٛاه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  127

 2116-8-23 فٝ غٍمٗ ٚرُ 2116-3-8 فٝ افززبؽٗ رُ ٥جلاٌّمٖٛك فواط/ ٍِه 266 هلُ ٥مبه اٌىٛصو اٌىبئٓ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو

16468 ِؾٛ ثولُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  128

2 هلُ ِؾً - ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل وبًِ اّوف/ ٍِه 148 هلُ ٥مبه إٌزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ا١ِٓ ِؾّل -  129

ؽ١َٓ ا٦ٌّجٛك ٥جل ا١ٌَل ٍِه ّلٚاْ ُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاهلل ِؾّل -  130

اٌٞبٌت/ ٍِه اٌلٔلهاٜٚ وبفز١و٠ب اِبَ 1 ن ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 52125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَب٥ٝ ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ؽَٓ -  131

اؽّل اٌٛ٘بة ٥جل ِؾَٓ ٍِه   عٕٛة اٌزوٍبٔٗ ثغٛاه اٌجٍل ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 26611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  132

ِؾّٛك ِؾل ٕالػ/ ٍِه 26 هلُ ّمخ - اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 26611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  133

هٙٛاْ رغ١بْ ٘بُّ/ ٍِه 23 هلُ ِؾً 202 ِٕٞمٗ اٌىٛصو ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 52126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍبِٟ ١٥ل -  134

ّؾبرٗ ِجوٚن/ ٍِه 23 هلُ ٥مبه اٌىضف عٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 30162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٟ ٘ٛاُ ّٛلٟ ؽٕب -  135

عٍٛك ْٔبٛ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْو٥ٚبد ال٠ف ِبع١ه ّووٗ/ ٍِه والٜٚ ال٠ف ِبع١ه فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 52130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل ؽّلٜ ِؾّل ا٠ّٓ -  136

ِؾوًٚ ِغلٜ ِغلٜ/  ثٍّه ِزوٚ اِبَ اٌىٛصو اٌّٞبه رم١َُ 121 هلُ  ٥مبه_اٌل٘به_ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 26611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أٛه اؽّل ٕلاَ -  137

اال٥ّبي ٚر٠ٛٞو ٚر٦جئخ اكاهح ثْٕبٛ ِؾّٛك اؽّل ٕالػ/ ٍِه 26 هلُ ّمٗ اٌّٞبه رم١َُ ،  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 52131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍَُِ ِؾّل ؽَٓ ؽَبَ -  138

اٌفٕلق/ ٍِه ١ٌٛ٘لا٠ي ثفٕلق اٌىٛه١ِٔ ٝو٠ك - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 30162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٘ٛاُ ّٛلٝ ؽٕب -  139

ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْو٥ٚبد ال٠ف ّووٗ/ ٍِه والٜٚ ال٠ف ِبع١ه فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 30162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٘ٛاُ ّٛلٝ ؽٕب -  140

١ٍود اٌزٝ ٌج٤١ ثبىاه ْٔبٛ ا٠ٌََٛو٠ٗ اٌّٖو٠ٗ/  ٍِه اٌجبروًٚ فٕلق اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 16220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفمٟ ٥جلاٌمبكه ٥ٍٟ اؽّل -  141

اٌمبكه ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل/ ٍِه اٌّمٖٛك ٥جل ا٠ّٓ َِغل ثغٛاه اٌجبٝٓ ؽفو - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه٠بٗ ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  142

ى٠ل اثٛ ِؾّل وبًِ اؽّل/ ٍِه اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح -اٌجٍل ٍفبعب -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هفب٥ٝ ٠ٛ٥ٚخ هِٚبْ ِؾّل -  143

هفب٥ٝ ٠ٛ٥ٚخ هِٚبْ/ثٍّه ا٦ٌمبه٠خ اٌٚوائت ٍِٖؾخ ثغٛاه 3ن اٌي٘واء ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اٌي٘واء -  144

٠ٍٛف ؽ١َٓ ثالي ٍِه 64 ُ 18 ٣ ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 26661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اهلل ٥جل اؽّل اٌل٠ٓ ثٙبء -  145

٥ٍٝ ١ٍل اٌل٠ٓ ِؾٝ ٍِه ١ّْٕٓ ى٠ًٚ اؽّل ُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَؾٍٟ ِؾّل ٦ّجبْ ا١ٌَل ِؾّل -  146

 ِٖٞفٟ-ٍِه رواف١ً ربد ّووبد ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ الىٚه ٥ّبهٖ 166هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

فٞبة ِؾّل فٞبة  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌواٙٝ ١ٍل ؽَٓ -  147

ِؾّل اٌواٙٝ ٥جل ١ٍل \ثٍّه ث١ْو ا١ٌْـ ىٚا٠ٗ ُ ٚاالًِ اٌٛفبء ُ اٌل٘به - اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52148    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾوًٚ ٕجؾٟ ١ِٕب -  148

1 هلُ اٌٛؽلٖ ٚا١ٌَبؽ١ٗ اٌفٕلل١ٗ ٌٍز١ّٕٗ ا٦ٌب١ٌّٗ اٌْووٗ-ٍِه ثبٞ ٍِٛب ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل اثٛ اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  149

٥جلاٌوؽّٓ ٍبٌُ ٕالػ/ ٍِه ا٦ٌمبك ٥جبً ُ 2 هلُ ٥مبه - ١ّْٕٓ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 45636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٟ ؽبِل ِوٍٟ ؽٕبْ -  150

ِؾّٛك ٥جلاٌزٛاة اؽّل/ ٍِه اٌٍإٌإٖ ٥ّبهٖ االٍزبك ُ - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 45636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٟ ؽبِل ِوٍٟ ؽٕبْ -  151

ؽّبك اؽّل اووَ/ ٍِه اٌضب١ٔٗ إٌّٞمٗ رم١َُ اٌى١َٕٗ ُ 2/  3 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  152

1 هلُ ّمخ اٌوث٦١ٝ ٥بّٛه ِؾّل ١ٌٚل ٍِه اٌىٛصو ربٚهى ه٠غ١ٕٝ ِٕزغ٤ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 25064    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوٍٛي ٥جل اؽّل ٠بٍو -  153

ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ٝب٘وح ٚهصخ ٍِه اٌٖبٜٚ ِمٙٝ اِبَ اٌّالؽخ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 36111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٍُٛ ؽ١َٕٝ فب٠ي ِؾّل -  154

اٌٞبٌت ٍِه االهٙٝ ٌلٚها 4 هلُ ٚؽلح 6 هلُ ٥ّبهح 2 ِجبهن ؽٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبٙٝ ا١ٌَل ٠ٍٛف  ّو٠ف -  155

ا١ٌٍٞف ٥جل ١ٍل اؽّل/  ٍِه 136 هلُ ٥مبه االٔزوو١ٕٔٛزبي رم١َُ - اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 51114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل اثٛ اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  156

٥جلاٌوؽّٓ ٍبٌُ ٕالػ/ ٍِه ا٦ٌمبك ٥جبً 2 هلُ ٥مبه - ١ّْٕٓ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ ِالن ٥بٝف هِٚبٔٝ -  157

ى٠ل اثٛ ١ٍل ٘بُّ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ ١ّوٜ ُ 08 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 26661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اهلل ٥جل اؽّل اٌل٠ٓ ثٙبء -  158

ِٛثب٠ً ث٤١ ثْٕبٛ ٥ٍٝ ١ٍل اٌل٠ٓ ِؾٝ ٍِه ى٠ًٚ اؽّل ُ ١ّْٕٓ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٍف١ٓ ٕبكق ٥بٝف -  159

ٍٍّٝ ِٖٞفٝ ١ٍل ؽّبكٖ/ثٍّه ثو٥ٝ ِمٙٝ ثغٛاه االًِ/ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 2151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل ؽ١َٓ ٔبٕو غبكٖ -  160

٥ٍٝ فٌٛٝ فبٌل/ ثٍّه ث١جٛ ِىٛعٟ ثغٛاه اٌزؾو٠و ُ -اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101313 ربه٠ـ ٚفٟ 52144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فّٟٙ هعت اؽّل -  161

فواط اؽّل ٦ِٛٗ ع١ًّ-ٍِه ا١ٌَبؽٟ إٌَزواي ا٦ٌي٠ي ثٓ ٥ّو َِغل فٍف-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل فّٙٝ ٠ٍٛف ؽبرُ -  162

اٌوؽّٓ ٥جل فّٙٝ ٠ٍٛف ؽبرُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 11166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ج١و -  163

ؽّلاْ ؽَٓ عّبي/ ٍِه62 ٥مبههلُ اٌضالص١ٓ ُ ٥واث١ب -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ٛاْا٦ٌٕ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه٠بٗ ِٛه٠ٌ فو١ٌَٔ اووَ -  164

اٌّالن ٥جل ٦َِل ٘لها/ ٍِه اٌّؾبف٢خ اِبَ ا١ٌّٛف١ٓ ّبه٣ -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 48424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً عوعٌ ٥بٝف ث١زو -  165

ا١ٌَبؽ١خ ٚاٌموٜ ٌٍفٕبكق اٌّزؾلٖ اٌّغ٥ّٛخ ّووخ ٍِه االؽ١بء ّّبي 12 ن ث١زِ ٘ٛهعبكا فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 31552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٦ّجبْ ِؾّل ٕبثو -  166

اثوا١ُ٘ ٦ّجبْ اؽّل ٍِه ٥ّواْ ووَ لٕب ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 31552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٦ّجبْ ِؾّل ٕبثو -  167

٦ّجبْ ِؾّل عبثو/  ٍِه هِٚبْ ا١ٌْف ثغٛاه اٌغٌٛف فٕلق فٍف اثٛا٦ٌجبً ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌالٖ ٥جل اؽّل ٔغ١ت ِؾّل ٔغٜٛ -  168

اٌّٙلٜ اٌىو٠ُ ٥جل اٌّٙلٜ ٍِه اٌَمبٌخ ر٠ّٛٓ ِىزت ثغٛاه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ 34 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثله اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل ِٖٞفٝ -  169

ثله اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل ٍِه ٌالعٙيح ث١زه فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل ٦ٍل اؽّل -  170

اؽّل ىوو٠ب ِؾّل/ ٍِه 26 ّبه80٣ هلُ ٥مبه - ٥ٍُ ِوٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبى٠ٗ اثٛ فٚو اٌؾ١ّل ٥جل ِٖٞفٟ -  171

ِؾّل ٍِٟٛ اؽّل ِؾّل/ ٍِه االٍزضّبهٞ االرؾبك ُ ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ - اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل ِؾّل -  172

اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل/ ٍِه االٍزبك ّبه٣ ِٓ اٌغ١ًّ ُ - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52158    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٙبٔٝ ِو٠ُ/ ك ١ٕل١ٌٗ -  173

ثق١ذ ١َُٔ ّٛلٝ ِىوَ/  ثٍّه وبف١ٗ ٚر١بروٚ ِبهوذ ٥ْوٖ اثٛ ثغٛاه - اٌىٛصو ؽٝ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبكاٌوة ِؾّل ٘بٔٝ -  174

ؽَبٔٝ ِؾّٛك ّبمٌٝ/ ٍِه االٍزبك ُ - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍُ اٌَالَ ٥جل صٕبء -  175

٥ضّبْ ِؾّٛك ٠ٍٛف ٍِه ثٕبد اٌضب٠ٛٔخ ِلهٍخ فٍف ا٦ٌوة ؽٝ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 52152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ؽبِل ِٖٞفٟ ِؾّل -  176

اٌىو٠ُ ٥جل ِٖٞفٟ ٝبهق/ ٍِه اٌّلاهً ّبه٣ اٚي ١ّوٞ ُ 145 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ - اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 32820    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍٍّبْ ؽَٓ ٕبٌؼ -  177

 ٥جل اٌٙبكٜ ٥جل ٚ اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل ٍِه 33 هلُ ٥مبه االٍزبك فٍف اٌل٘به اٌىبئٓ ٌٍفو٣ ْٔبٛ اٙبفٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ثب١ٌَبهاد ٚٔمً ثٕبء ِٛاك ْٔبٝٗ ١ٌٖجؼ اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌؾ١ّل  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌت ٥ضّبْ ٍبٌُ اٌؾّل اثٛ -  178

رًٛ ٦ّٔبْ اٍبِٗ/ثٍّه ٥واث١ب اٌزىب١ٌف_ ِٕقف٘ 61ُ ٥مبه_اٌَمبٌٗ_ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 46221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاهلل -  179

ف١ال ث١زِ كه٠ُ اِبَ اٌمل٠ُ ا١ٌْوارْٛ ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  VA ٖاؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي ّو٠ف/ ٍِه ٘بًٚ ثبٌّب ٥ّبه   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 46221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاهلل -  180

 اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛى٤٠ ٚرغ١ٍف ر٦جئخ ْٔبٛ ؽَٓ اٌّغل اثٛ ١ٍٍّبْ/ ٍِه اٌجبّب ُ 366 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌغٍّٗ ٚرغبهٖ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 30508    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ثب١ٍٍٝ ٔبكه ِالن -  181

فبًٙ ٥جلاٌواىق عجو٠ً/ ٍِه اٌجٕبء ٌّٛاك اٌْو٠ف فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جبً ٠ؾٟ ٍبِؼ -  182

ؽَٓ ٕجوٞ ا١ٌَل ووَ/  ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ِبه١ٍ١ٍٛ  وبف١زو اِبَ_ ِزوٚ ُ 214 ٥مبه_ اٌَمبٌٗ_ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍزٌ ٕل٠ك رمٜٛ ٍبِؼ -  183

اٌٙالي رم١َُ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل هِٚبْ ١ٍٙو/ثٍّه اٌو٠ف١بد اٌوائلاد ع١٦ّخ ثغٛاه عٛ٘و ٠ٍٛف ّبه51٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  184

اٍّب١٥ً اؽّل ؽ١َٓ ٍِه ا١ٌّْبء ِقجي ثغٛاه اٌقٍفٝ ُ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52168    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٝ اؽّل ِؾّٛك ا٠ّٓ -  185

١ٍٍُ كِوأٝ ٥ٍٟ وّبي/ ثٍّه ٥ٍٚٝ ١ٍّو ِىزجٗ ثغٛاه اٌجٕٛن ِغ٤ّ_ 2 ِجبهن_ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 21642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجٕواٜٚ ِؾّل هاغت ٘بٔٝ -  186

ِؾّل ٍبِؼ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه 4 هلُ ٥مبه ٌٍٛل٠ي وّجٛٔل اٌج١ٌٕٛظ ُ اٌىٛصو اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّل اثوا١ُ٘ ٍَُِ اٍالَ -  187

 ٚاثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل ِٚؾّٛك اؽّل ِؾّل ٥ٛٗ/ ثٍّه اٌغوكلخ اٌل٘به فٍفً ِمٙٝ فٍف ا٦ٌوة ؽٝ 8/16 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو

ِزغبٚهح ِؾالد 3 اؽّل ِؾّل  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌٞب٘و ١ٍل ثلٜٚ -  188

ا١ٌَبؽٝ ٌالٍزضّبه افزٖبٓ ّووٗ/ ٍِه 05 اٌى١ٍٛ - ٥ٍُ ِوٍٝ اٌف١َزْٛ ِٕزغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 25012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌمبٍُ اثٛ ١٥ل -  189

٥ّو اٌؾبكٜ ١ٍل ٍِه ا١ٌّْبء ِقجي اِبَ اٌقٍفٝ اٌْبه٣ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 25012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌمبٍُ اثٛ ١٥ل -  190

ثَبكح ١٘ٚت هف٦ذ ٍِه اٌز١ّ١ٍ٦خ االكاهح اِبَ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 25012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌمبٍُ اثٛ ١٥ل -  191

ثَبكٖ ١٘ٚت هف٦ذ ٍِه اٌز١ّ١ٍ٦خ االكاهح اِبَ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب ىبئٓاٌ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 25012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌمبٍُ اثٛ ١٥ل -  192

ثَبكٖ ١٘ٚت هف٦ذ ٍِه اٌز١ّ١ٍ٦خ االكاهح اِبَ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 25012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌمبٍُ اثٛ ١٥ل -  193

ثَبكٖ ١٘ٚت هف٦ذ ٍِه اٌز١ّ١ٍ٦خ االكاهح اِبَ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  194

 ٌٍو٠بٙٗ اٌَّىٗ ٚلو٠ٗ فٕلق ّووٗ/ ٍِه ٚاٌغٛٓ ٌٍو٠بٙٗ اٌَّىٗ ٚلو٠ٗ فٕلق اٌموٜ ٝو٠ك - ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ ،:   اٌـزأ١ّو

  ٚاٌغٛٓ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 51533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِغوثٝ ِؾّل ثٙبء -  195

ِؾّل ِؾّل ٥جلإٌبٕو/ ثٍّه - ٌٍز٠ّٛٓ ٍِٛٝ ثغٛاه اٌزمٜٛ ّبه٣ -اثبٝٓ ؽفو- اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 46221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل ا١٦ٌُٕ ٥جل اهلل ٥جل -  196

ف١ال ث١زِ كه٠ُ اِبَ اٌمل٠ُ ا١ٌْوارْٛ ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  VA ْٖٔبٛ اؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي ّو٠ف/ ٍِه ٘بًٚ ثبٌّب ٥ّبه 

َِٚبط ٕؾٝ ٔبكٜ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌَل اٌغ١ًّ ِؾّل ٥جلإٌبٕو -  197

 ِؾً_  االهٙٝ اٌٞبثك_ فإاك ١ِٕو ِؾّل ِؾّٛك/ ثٍّه  ا١ٌٖل١ٌٗ ثغٛاه 6هلُ ٥مبه 68 ّبه٣ ٥ٍُ ِوٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

4 هلُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّؾالٜٚ ا١ٌَل ا١ٌَل فو٠لٖ -  198

ِؾّل ّؾبرٗ ٥ٖبَ/ ٍِه 0 هلُ ه٥مب - اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٕ٘لٜ اثوا١ُ٘ اٌّغل اثٛ ا٠ّٓ -  199

اهلل ٥ٞب ٖٔواهلل ِوفذ/ ٍِه اثبٔٛة و١َٕخ ُ ا٦ٌجبً اثٛ رم٣356ُ١َ -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل صبثذ اٌّالن ٥جل ٥بكي -  200

صبثذ اٌّالن ٥جل ووَ/  ثٍّه ٚاٌج٠ٛبد ٌٍؾلا٠ل اٌّٖوٞ اِبَ اٌَالَ ّبه٣_ اٌل٘به_اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ٕل٠ك ٥بكي اٍالَ -  201

ِؾً - ٥ٍٟ  اهلل ٥جل ثٕغٟ/ ٍِه اٌؾغبى وبفز١و٠ب ثغٛاه -اٌَالَ ّبه٣  اٌل٘به - اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 46515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل عّبي ِؾّل -  202

٠َٓ اؽّل ١ٍّو ، ٠َٓ اؽّل عّبي ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 52182    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٖٚب ١٢ٔو ٥ٞب ٍٛىاْ -  203

6 ٥ّبهح-- اٌغب١٦ِخ اٌّل٠ٕخ فٍف - االٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ - ٥ْوح اثٛ 0 هلُ ِؾً - 1 ِجبهن- اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 16501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  204

ِٕٖٛه ِٕٖٛه ١ٍّوٖ/ ٍِه اٌوئ١َٝ اٌّلفً ٠َبه 2 هلُ ِؾً َّٕ٘و لو٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 42216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  205

 ٚاٝبهاد ١ٍبهاد ى٠ٛد ٚرغ١١و ث٤١ اٌٝ اٌزمٜٛ َِغل ثغٛاه هِٚبْ ِٓ ا٦ٌبّو ُ اٌم١ٖو اٌىبئٓ اٌفو٣ ْٔبٛ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 ٚثٞبه٠بد

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 به٠ـر ٚفٟ 52183    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔغّٗ ِؾّل ِأِْٛ أؽّل اهلل ٥جل -  206

 ّمخ ا١ٌَل اهلل ٥جل ؽّلٜ ِؾّل/  ثٍّه ثٞبٝب اٚالك ٥ّبهح اٌوئ١َٝ إٌٖو ُ 1 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

31 هلُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 43063    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ئثوا١ُ٘ ٕللٝ ِؾّٛك -  207

اٌواٙٝ ٥جل أؽّل اٌواٙٝ ٥جل/  ثٍّه 6 هلُ ٥ّبهح اٌمبك١ٍخ رم١َُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 52121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  208

3 هلُ ِؾً ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل وبًِ اّوف ثٍّه 148 هلُ ٥مبه االٔزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 52121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  209

 ٚهاً هعبٌٝ وٛاف١و ثْٕبٛ ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل وبًِ اّوف/ثٍّه 3 هلُ ِؾً 148 هلُ ٥مبه االٔزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو

1111 ِبي  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 44466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٞب ١ّٙل ٥ٛٗ ٘بٔٝ -  210

اهلل ٥جل اؽّل ٥ٍٝ ٍِه ا١ٌْوارْٛ ُ 8 هلُ ِؾً اٌجؤٌ ٍٕزو اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 51561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ٦ٍل هِٚبْ ِؾّل -  211

اٚر١ً عوأل ِٕزغ٤/ ٍِه اٚر١ً عوأل ِٕزغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 52160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غ١ش ٥ٍٝ ٥يد ٍٙبَ -  212

 ّمخ-٥ٍٜٛ األٚي اٌلٚه - ٔٛػ اٌؾف٠١ ٥جل ٥ّو ؽبف٠/  ثٍّه اٌغل٠لح اٌغوكلخ ِبه٠ٕب اِبَ ا١ٌّٕبء رم١َُ--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

1 هلُ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 36636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ربٚٙوًٚ ٥جلإٌٛه عوعٌ -  213

اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 52168    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ّالْ اٍّب١٥ً ٔي٠ٗ اؽّل -  214

2 هلُ ّمخ-األهٙٝ اٌلٚه- ٥ٍٝ ئٍّب١٥ً ١ٞ٥ٗ ١ٞ٥ٗ/  ثٍّه ؽَبٔٝ ثٍٛوبد 240 هلُ ثٍٛن- األؽ١بء-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 23003    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَقوْٚ ؽٕب عّبي هاِٝ -  215

ِؾّل ؽَٓ اٌمبكه ٥جل ِؾّٛك ٍِه 68 ُ 38 هلُ ٥مبه ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 36636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ربٚٙوًٚ ٥جلإٌٛه عوعٌ -  216

اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 20868    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽج١ت ّٛلٝ فزؾٝ ثٌٌٛ -  217

١ٞ٥خ ٔٛة ٔج١ً ٍِه االهٙٝ اٌلٚه 3،2 هلُ ِؾً 05 هلُ ٥مبه ا٦ٌجبً اثٛ اِزلاك رم١َُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101318 ربه٠ـ ٚفٟ 52166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ٔٛه ٥ٕزو هث٤١ -  218

اؽّل ١ٍ٥بْ ِؾّٛك/ ٍِه ٥جلإٌبٕو عّبي ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52118    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّزٌٛٝ ٝٗ ِٖٞفٝ اؽّل ِؾّل -  219

اٌؾّبكٜ ٝٗ فبٌل ٍِه ث١ٕٓ اٌضب٠ٛٔخ وبًِ ؽَٓ ِلهٍخ فٍف ِغب٘ل ؽٝ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 40650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  220

وٙوثبء ر١ْٞجبد ِىزت ثْٕبٛ ٥بىه ١ّٙو اٌمٜ ٍهِ هِٚبْ ا١ٌْف ٦ُِٞ ثغٛاه ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52180    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل -  221

ؽبِل هّبك ا٦ٌّٕبْ ُ 8 اٌقف١ف إٌمً ِٛلف ثغٛاه -- ا٦ٌَىو٠خ األّغبي - ٍفبعب ،    

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  222

اٌؾ١ّل ٥جل ٠ٍٛف ٥جلٖ/  ثٍّه ىِبْ ف١و فٍف االى٘و ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52184    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ ثٞوً ٦ٍل ثوٍَٛ -  223

اٌمو٠خ/  ثٍّه ث١زِ عٌٛلْ لو٠خ--اٌغوكلخ -اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 35288    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثمٞو اك٠ت فىزٛه ه٠ّْٛ -  224

ه١ّلٜ ؽَٓ ِٖٞفٝ ٍِه االٍزبك ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 35288    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثمٞو اك٠ت فىزٛه ه٠ّْٛ -  225

ٚفوكٚاد ِىزجٗ ثْٕبٛ ٦ّجٍٓ ِؾّل فبّٝخ ٍِه اٌيها٥خ رم١َُ اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ُ 33 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل هِٚبْ ٥ٍٝ -  226

ا٦ٌٍٝ ٥جل اهلل ٥جل ِؾّل/  ثٍّه ىِبْ ف١و اِبَ إٌٖو ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل وّبي ِؾّل ٍّو -  227

ثْبهٜ اؽّل فبّٝخ/  ثٍّه اٌو٠بٙٝ االٍزبك ٍٛه ثغٛاه --ٍفبعب- ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 35852    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ا٤١ٌَّ ٥جل ِؾّل -  228

ٚرَبٌٝ ِمٍخ ثْٕبٛ ٦ٍل ٥ٍٝ عب٤ِ ٍِه االٍزبك ُ اٌل٘به اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 35852    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ا٤١ٌَّ ٥جل ِؾّل -  229

اٌٛفب اثٛ وبًِ ِؾّل ٍِه اٌف١ْبٜٚ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌّلاهً ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 35852    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ا٤١ٌَّ ٥جل ِؾّل -  230

ٚرَبٌٝ ِمٍخ ثْٕبٛ ٦ٍل ٥ٍٝ عب٤ِ ٍِه االٍزبك ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٕب٠ٕٝ اؽّل ٕبثو ِؾّل اؽّل -  231

15 هلُ لخ ُ-- اٌل٠ٓ ٔٛه اٍّب١٥ً ِغلٜ/  ثٍّه االٍزبك اِزلاك ّبه٣ 381 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52108    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبهٖ ثمٞو ِولٔ ث١زو -  232

ِؾً ---- اؽّل ِؾّل اؽّل/  ثٍّه اٌىٙف ّبه٣ --اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ٍوؽبْ ِٖجؼ ٍٛه٠بي -  233

٦ٍل ٥ٍٝ اؽّل - ٍٕزو اٌٙلٜ ثغٛاه- ا١ٌْوارْٛ ُ- اٌَمبٌخ --اٌغوكلخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغبه٠ًٛ ا١ٌَّؼ ٥جل ّىوٜ ١ٍّو -  234

ؽٍجٝ اٌوة عبك ؽغبط/  ثٍّه ثالي َِغل ثغٛاه اٌّٖبٌؼ ُ- اٌيها٥خ رم١َُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52104    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبهٚق ثق١ذ اهلل ٥جل -  235

ِؾً--- ٥ٛٗ ١٘ٚت ١ِالك ١ِٕب/  ثٍّه فٛهِب وبفز١و٠ب ثغٛاه - ِغب٘ل ؽٝ 266 هلُ ٥مبه- اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ًر٦ل٠ رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 8116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ك٠بة ا١ٌَل اؽّل -  236

وو٠ُ ا٠ٌ ثْٕبٛ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52181    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ؽَٓ ٔبٕو ٕ٘بء -  237

ِؾّٛك اؽّل ١ٍل اٌؾى١ُ ٥جل َ ثٍّه وووو ِؾً فٍف اٌجبىاهاد ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ّٛلٝ فٛىٜ أغٝ -  238

11 هلُ ّمخ َِبن ١ِٕب هارت َِبن/ثٍّه االؽّو اٌجؾو َِزْفٝ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 8322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن ٥جلاهلل عالي هِيٜ -  239

ِىزجٗ ثْٕبٛ ا١ٌْـ ّوَ 3هلُ ِؾً اٌْالالد ١ٍ٘زْٛ فٕلق فو٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52100    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىبهٜ ؽبف٠ فإاك ِب٠ىً -  240

 ٚ  ثَبكٖ اثوا١ُ٘ هِٚبٔٝ/  ثٍّه ا٦ٌوثٝ وبفز١و٠ب ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ ىٚا٠ل ١ّوٜ ُ 25 ٣ - ربٌَمبٌخ - اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو

 افوْٚ

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 28666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اّوف -  241

ا٦ٌبي ٥جل اٌغٛاك ٕٚفبء٥جل ٚثٙبء ؽج١جٗ ُٚ٘ ِؾّل ثىو اثٛ فبّٝٗ ٚهصخ/ ثٍّه 0 هلُ ٥مبه ا٦ٌوث١خ اٌلٚي عب٦ِخ ُ ١ّْٕٓ ُ ،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 35288    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثمٞو اك٠ت فىزٛه ه٠ّْٛ -  242

اٍز١ْٓ اٌجالٜ اعٙيح ٝو٠ك ٥ٓ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد ٥وٗ ثْٕبٛ ه١ّلٜ ؽَٓ ِٖٞفٝ ٍِه االٍزبك ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52186    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمٕبٜٚ ِؾّل اٌمٕبٜٚ ِؾّٛك -  243

ف١ُٙ اهلل ٥ٞذ لٕبٜٚ/  ثٍّه اٌَالَ ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52188    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٕبٌؼ ِؾّل -  244

اٌّبٌه ٥جل ٦َِل فبك٠خ/  ثٍّه اٌغ١به ٌم٤ٞ ؽل٠لح اثٛ ثغٛاه اٌىٙف ُ--اٌل٘به-اٌفوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ا١ِٓ ٦ٌّٝ ا٠ٙبة -  245

إٌّٞمٗ - ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ/ ٍِه - اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  Fba 07 - 08 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ اؽّل كهك٠و ا٠ّبْ -  246

 - االهٙٝ اٌلٚه - ِؾّل اهلل ٥جل ِؾّٛك ٥يٖ/  ثٍّه اٌّؾب١ِٓ ٔمبثخ ٥ّبهح كهكّخ وبفز١و٠ب ثغٛاه--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

3 هلُ ِؾً  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 36611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌْواٜٚ فوط ا١ٌَل ا٦ٌْواٜٚ -  247

 ٍِه 3 هلُ ِؾً َِٙؤٝ ٠ب وبفز١و٠ب فٍف 132 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ اٌىبئٓ  اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ثٞوً فزؾٝ ٠ٍٛف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 36611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌْواٜٚ فوط ا١ٌَل ا٦ٌْواٜٚ -  248

٥ضّبْ ٥ّو ٖٔو ٍِه  6 هلُ ِؾً اٌّٞبه رم١َُ 126 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 36611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌْواٜٚ فوط ا١ٌَل ا٦ٌْواٜٚ -  249

ثٞوً فزؾٝ ٠ٍٛف ٍِه 3 هلُ ِؾً َِٙؤٝ ٠ب وبفز١و٠ب فٍف 132 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 40650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  250

٥بىه ١ّٙو اٌمٜ ٍِه هِٚبْ ا١ٌْف ٦ُِٞ ثغٛاه ١ٍوٜ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 40650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  251

ِٚالثٌ ؽو٠ّٝ ار١ٍ١ٗ ثْٕبٛ ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه ٥جلٖ صوٚد ٍِه  اٌجبىاهاد ُ افو ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌفو٠ك ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  252

ّمخ-- فواط ؽَٓ اهلل ٥جل ٥بكي/  ثٍّه اٌمبك١ٍخ رم١َُ 3 هلُ ٥مبه - ٍفبعب- ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌغ١ل ِؾّل -  253

81181 هلُ ثمبٌٗ ْٔبٛ اٌٖغ١و ِؾّل ٦ٍبك/ ٍِه ا٠ٌْٛقبد - اٌجؾو٠ٗ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101310 ربه٠ـ ٚفٟ 52110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌغ١ل ِؾّل -  254

٥جلاٌغ١ل ٥ٍٝ/ ٍِه ِبه٠ب ٍبٔذ ِؾً ثغٛاه - اٌّلاهً ِٓ ١ّوٜ ُ اٚي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّٛك ٥جلٖ اٍبِخ -  255

ا١ٌَبؽ١خ ٌٍز١ّٕخ ١ِود ٠ٛه لو٠خ ٍِه ٥واث١خ ٝو٠ك ١ِٛ٠و٠ذ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 26532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فوط اِبَ -  256

١َِٕٟ ٥ٍٟ ؽَٓ ِغلٜ-ِبن عً ٍٟ فٕلق اِبَ ا١ٌَّٕٟ ٌٛثبٍبط ِٛي ا١ٌْوارْٛ ُ-اٌٟ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 41468    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽجْٝ ربكهً ٠ٛٔبْ اِغل -  257

1111 ِبي ٚهاً ث١وا١ِلى ٍفبهٜ ك٠فوى رغبه٠خ ٍّٚخ ٍفبهٜ ِىزت ثْٕبٛ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد 1 هلُ ل٦ٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛف ِؾّل وبًِ اثوا١ُ٘ ى٠ٕت -  258

4هلُ ِؾً-اٍّب١٥ً ِؾّٛك ِؾّل-ٍِه ثٞبٝب اٚالك فٍف اٌّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ ٥162مبه اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 22613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ِٙٛة ١ٍل اؽّل -  259

ٚٔغبهح رٕغ١ل ٚهّخ ثْٕبٛ ّؾبد ٠ٍٛف ثْوٜ هّبك ٍِه ١ٍّوٚا٠ب فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 41206    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٥ٛكح ِؾّل اٌوؽّٓ ٥جل -  260

٥ٞٛه ِؾً ثْٕبٛ ٍِٛٝ ٦ّجبْ ُ 15 اٌّوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 31110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوؽ١ُ أثٛى٠ل ِورٚٝ -  261

اٌْبمٌٟ اؽّل ِؾّل ٥ٖبَ-ٍِه ٠ٛ٥ل ثٕي٠ٕٗ فٍف-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 23124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل -  262

٥جلاٌؾ١ّل ٥جبً ِؾّل/ ٍِه ا١ٌّلاْ ِقجي فٍف - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52118    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٞٞبٜٚ اٌؾ١ّل ٥جل فإاك ربِو -  263

 ١ٍل ٥ٍٝ ّووخ/  ثٍّه/  اٌف١وٚى ّبٝئ ِلفً ا١ٌَبؽٝ اٌّووي ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ - اٌَبٌٗ --اٌغوكلخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ّٚووبٖ اهلل ٥جل اؽّل  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌّلاٚٞ ٦ٍل ِؾّل ٍبِٟ -  264

ؽ١ّل اؽّل ِؾّل -ٍِه اٌواّل٠ٓ اٌقٍفبء عب٤ِ فٍف ا١ٌٖبك٠ٓ لو٠ٗ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ؽى١ُ اٌّالن ٥جل ؽٕب -  265

٦٠مٛة ١ٍل و١وٌٌ ٍِه اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 51201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  266

ؽبِل ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍِه اٌم١ٖو اثٕبء ع١٦ّخ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 51201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  267

روىٜ ثْٕبٛ ٥ضّبْ ٥ٍٝ ٍِه االٍواء ٦ُِٞ ثغٛاه اٌّلاهً ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 26614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  268

االفْبة ٚر٤١ٕٖ رغبهٖ ْٔبٛ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ٍٝ ١ٌٚل/ ٍِه اٌّٞبه ٍٛه ثغٛاه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ - اٌؾوف١١ٓ ِٕٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 26614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَبهاد ٚاٝبهاد ٌجٞبه٠بد ا٦ٌَٜٛ -  269

 ٚر٤١ٕٖ رغبهٖ ْٔبٛ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ٍٝ ١ٌٚل/ ٍِه اٌّٞبه ٍٛه ثغٛاه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ - اٌؾوف١١ٓ ِٕٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

  االفْبة

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 26614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  270

٥جلا٦ٌي٠ي ٥ٍٝ ١ٌٚل/ ٍِه اٌّٞبه ٍٛه فٍف - اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ - اٌؾوف١١ٓ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 26614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  271

ا٦ٌَٛك اثٛ ٥جلاٌؾ١ّل/ ٍِه هعبن ِلهٍٗ ثغٛاه اٌّٞبه ٝو٠ك ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 41468    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽجْٝ ربكهً ٠ٛٔبْ اِغل -  272

ا٦ٌُّٕ ٥جل ٕالػ ِٚغلٜ لج١ٖٝ ا١٢٦ٌُ ٥جل هاٙٝ/ ثٍّه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد 1 هلُ ل٦ٞٗ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك عورب ، ِْولٟ ثَبكٖ ثَبكٖ ِٛه٠ٌ عوعٌ -  273

١ٍ٥ٛ ٥جلا٤١ٌَّ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل/ ٍِه ١ٍِٖؾٟ ٥ٍٟ عب٤ِ اِبَ - االًِ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمال اهلل فزؼ ٥بكي ِلؽذ -  274

اؽّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ٍِه 3 هلُ ٥مبه 10 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 45056    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ٦٠مٛة ث١ٕب١ِٓ ثب٘و -  275

ليِبْ ىووٜ ٔبّل ١ٍٙو/ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ فٍف اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 22613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ِٙٛة ١ٍل اؽّل -  276

ّؾبد ٠ٍٛف ثْوٜ هّبك ٍِه ىٚا٠ب ١ٍّو فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 22613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ِٙٛة ١ٍل اؽّل -  277

ٚفوكٖ َِز٦ٍّخ ِٛث١ٍ١ب ثْٕبٛ ٥ٛاك ٥ٛكٖ ى٠ٕت ٍِه ا٦ٌوة ؽٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 51201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔغُ اثٛ ٍبٌُ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  278

الّْٗ ثْٕبٛ ِؾّلط ؽبِل ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍِه اٌم١ٖو اثٕبء ع١٦ّٗ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 45056    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ٦٠مٛة ث١ٕب١ِٓ ثب٘و -  279

١ٕل١ٌٗ ثْٕبٛ ليِبْ ىووٜ ٔبّل ١ٍٙو/ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ فٍف اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جبً ِؾّل اٌّجلٞ ٥جل ٥بٝف -  280

اٌٍٛٔلٞ ؽبف٠ ٥بٝف-ٍِه-35هلُ ٥مبه-10ّبه٣-٥ٍُ ِوٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ اؽّل ٚعلٜ ِؾّل -  281

اٌٞبٌت ٍِه ١ّْٕٓ فواغبد رم١َُ 358 هلُ ل٦ٞخ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ هث٦١ٝ اٌفزبػ ٥جل ِٖٞفٝ -  282

ا١٢٦ٌُ ٥جل فزؾٝ ا١٢٦ٌُ ٥جل ٍِه 45 ُ 0 هلُ ٥مبه ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 40650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  283

 ؽو٠ّٝ ار١ٍ١ٗ ْٔبٛ ١ٍف١ٓ ٥جلٖ صوٚد/ ٍِه اٌجبىاهاد ُ افو ٥جلا٦ٌي٠ي اٌفو٠ك ُ اٌل٘به اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

 ِالثٌ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 40650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  284

٥بىه ١ّٙو اٌمٜ ٍِه هِٚبْ ا١ٌْف ٦ُِٞ ثغٛاه ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 40650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  285

١ٍف١ٓ ٥جلٖ صوٚد/ ٍِه اٌجبىاهاد ُ افو ٥جلا٦ٌي٠ي اٌفو٠ك ُ اٌل٘به اٌٝ االفو اٌّؾً ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ؽَٓ -  286

كٍٛلٝ عالي كٍٛلٝ/  ثٍّه ه٠ّف١وا لو٠خ اِبَ 4 ٥مبه-اٌغوكلخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ١ٞ٥خ ا٦ٌُّٕ ٥جل ِٕبي -  287

٥وفخ ِؾّل ثىو اثٛ ؽّبكح ٚهصخ/  ثٍّه اٌٞبث١خ ثغٛاه اٌغّٙٛه٠خ ُ --اٌم١ٖو -اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٘ت اثٛ ٥ٛٗ اٌجلهٜ ِؾّل -  288

12، 11 هلُ ِؾً -- ٍوٚه لٞت هِٚبْ ِؾّٛك/  ثٍّه ٍّله٠ال فٕلق اِبَ اٌىٛه١ِٔ ُ --اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 21610    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٝ اؽّل اثٛاٌّغل ِؾّل -  289

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّٛك/ ٍِه ٣364 َٔٛٔٛ٘ٛ ؽٚبٔٗ ثغٛاه اٌٛفبء اِزلاك -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٥ٛٗ اهلل ٥جل اهلل عبة -  290

ٍِٛٝ لج١ٖٝ اؽّل/  ثٍّه ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ فٍف اٌؾغبى ُ--اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌْٙل ٥جل ١ِقبئ١ً ٕجؾٝ ١ِالك -  291

ٍبٌُ اٍّب١٥ً هّٛاْ ؽَٓ/  ثٍّه ١٥بي ٦ٌت اِبَ ِٖٞفٝ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌفو٠ك ُ --اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٞبٜٚ ؽَٓ اٌفزٛػ اثٛ ِؾّل اؽّل -  292

ا٦ٌبي ٥جل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌمل٠ُ ا١ٌْوارْٛ ُ -اٌغوكلخ ثّل٠ٕخ ا١ٌقذ ٦ُِٞ--اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌو٠ٌ ربغٝ ٍف١ٓ ٍٛىٜ -  293

ِؾّل ٥ٍٝ فبّٝخ/  ثٍّه اٌؾلعبى ُ-ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ ثغٛاه --- 1ِجبهن-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 48856    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب١ًٔٛ ٌٞفٝ ِب٘و هٚؽٝ -  294

هىق ِالن اغًَٕٞٛ ٍِه ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ فٍف اٌؾغبى ُ 1 ِجبهن اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 48856    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب١ًٔٛ ٌٞفٝ ِب٘و هٚؽٝ -  295

 ر٠َٛك ِىزت ثْٕبٛ اثوا١ُ٘ ه١ٌَِ اثوا١ُ٘ ٍِه ٌٍغبد ف١ٛرْو ِلهٍخ اِبَ 33 هلُ ٥ّبهح 5 ِجبهن اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

٥مبهٜ ٚاٍزضّبه   

 ٕٚف،  ٦ٕٛاْاٌ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 52110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هثٗ ٥جل ؽبِل ِؾّل ِغلٜ -  296

اثوا١ُ٘ عجو٠ً ١٦ٍل ِؾّل ٍِه ا١ٌٖبك٠ٓ لو٠خ اٌّبه٠ٕب 16 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 45668    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٛٞ اثٛ ٕبثو ٍبٌُ ِؾّل -  297

ِؾّل اٌّغل اثٛ ؽ١بٖ/ٍِه اٌم١بكاد115 -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 40650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  298

١ٍف١ٓ ٥جلٖ صوٚد/ ٍِه اٌجبىاهاد ُ افو ٥جلا٦ٌي٠ي اٌفو٠ك ُ اٌل٘به  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 48856    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب١ًٔٛ ٌٞفٝ ِب٘و هٚؽٝ -  299

ِبهوذ ٍٛثو ثْٕبٛ هىق ِالن اغًَٕٞٛ ٍِه ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ فٍف اٌؾغبى ُ 1 ِجبهن ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ا٦ٌي٠ي ٥جل ٍبٌُ هاٙٝ -  300

ؽَٓ ِؾّل اٌْبمٌٝ/  ثٍّه اٌَب٠ؼ ٥بكي ِؾً اِبَ اٌىٙف ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽٕفٝ ِؾّل اؽّل -  301

ِؾّل اٍّب١٥ً اؽّل ٥جلٖ/  ثٍّه اٌَزبه ٥جل ِؾّل/  ١ٕل١ٌخ ثغٛاه االٍزبك ُ اال٘بٌٝ رم١َُ -- اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ ١ّّبء -  302

ؽَٓ ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ٍٝ ٍِه اٌّبه٠ٕب اِبَ ا١ٌّٕبء اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 38668    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِلٟٔ ا١٢٦ٌُ ٥جل ِؾّل ٍبِٟ -  303

ل١ٍٕٟ ١ٌُٚ أٛه-ٍِه ثٌٛي ٦ُِٞ ثغٛاه اٌضبٟٔ اٌلٚه 8هلُ ّمٗ ؽ٠ٛلق اٌّؾّلٞ ١ِلاْ 10ُ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، ؽّٛه فّٙٝ ٖٔوٜ ٍؾو -  304

ثٞوً كاٚك ٥بكي هِٚبٔٝ اٌٖؾبثخ َِغل اِبَ االٍزبك ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل غو٠ت فبّٝٗ -  305

ؽبِل ؽَٓ ِؾّل ٥بكي-ٍِه اٌق١ٍٍٟ فبْ ِمٙٝ ثغٛاٌو ف١ِ اٍزبه اِبَ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52138    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ صبثذ فوغٍٝ اؽّل -  306

ثق١ذ عو٠ٌ ١ٞ٥خ ٥بٝف/  ثٍّه هعبن ِلهٍخ ثغٛاه اٌّٞبه ُ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ِؾّٛك ٔبك٠خ -  307

اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل ١٥َٝ/  ثٍّه اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ صوٚد اِبَ ٔجٝ ٚ ١ِلاْ ---اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل اكه٠ٌ ٝالي اؽّل -  308

كووٚٔٝ ِؾّل ٥وفخ ىوٝ/  ثٍّه اٌى١َٕخ ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 1042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  309

ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ِؾٛ رُ ،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  310

ِْٕبٜٚ ١٥ل ١ٞ٥خ اؽّل/  ثٍّه إٌَزو فٍف ا١ٌٍجٝ إٌَزو ُ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 48116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل ِؾّل ٍّبػ -  311

ِؾّل ٥ّو ؽ١َٓ غو٠ت/ ٍِه االٚائً ثغٛاهؽٚبٔٗ ٔبٕوٌٍّْو٥ٚبد رم١َُ اٌىٙف ُ - اٌغوكلخ ،     

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 51800    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ؽّلٜ ٠ب١ٍٓ -  312

اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ فبهٚق/ ٍِه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ - ا٦ٌجبً اثٛ ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 51800    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ؽّلٜ ٠ب١ٍٓ -  313

اٌجبْ ث٤١ ْٔبٛ ؽٍّٝ فبهٚق/ ٍِه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِبْ - جبًا٦ٌ اثٛ ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ؽ١ٕٓ ٠ٌٌٛ ِب٘و -  314

اك٠ت اٌٚج٤ ٚائً/  ثٍّه اٌؾل٠مخ اٌٛفبءثغٛاه االوً--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 51800    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌلٖ ثٛال٠خ ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ؽّلٜ ٠ب١ٍٓ -  315

٢ٔبفٗ ِٛاك رٛه٠لاد ْٔبٛ اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ فبهٚق/ ٍِه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ ا٦ٌجبً اثٛ ُ- اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52148    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ وو٠ّخ -  316

ا١ٌٍٞف ٥جل ِؾّل/  ثٍّه اٌغ١ّٕٝ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اال٘بٌٝ رم١َُ اٌٙلٜ ُ-- اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ ٥جل ا١ِٓ هثٗ ٥جل ٍٙب -  317

اٍّب١٥ً اٌؾ١ّل ٥جل ٚهصخ/  ثٍّه 2111 اٌّٖو٠خ فٍف--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 32151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾبف٠ ٥جل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ِؾّل اؽّل -  318

ا٦ٌال اثٛ ِؾّل اثٛا٦ٌال ٥ٖبَ/ ٍِه ره ثٟ ثغٛاه - ؽٛهً ٍٕزو -إٌٖو ّبه٣ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ا١ٌٍٞف ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل -  319

اٍّب١٥ً اؽّل ١٦ٍل  اثبه١ُ٘/  ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ اِبَ -- اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ٥جل ا٠ٛة ١ٌُٚ عٛهط -  320

٦ٍّبْ ا٦ٌَل إٌبٕؼ/  ثٍّه  اٌٍّجٝ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ١ّوٜ ُ -- -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101324 ربه٠ـ ٚفٟ 52141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍجبق ١ٍل هِٚبْ اِبٔٝ -  321

ؽَٓ ٍّبْ اٌواىق ٥جل/  ثٍّه  ٥ٞب ا١ٌْـ ِلهٍخ فٍف اوزٛثو 6 ُ--اٌم١ٖو-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101325 ربه٠ـ ٚفٟ 51001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ اٍىٕله ه٠بٗ ٔج١ٍخ -  322

عوعٌ ثْبهح ا١ٌَل ٥جل اثوا١ُ٘ ٍِه ا٦ٌْواٜٚ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101325 ربه٠ـ ٚفٟ 52140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٝب٤٠ ِؾّل ٦ٍبك -  323

٥ّو ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّٛك/ ٍِه  ٥بُٕ/ك ١٥بكح ثغٛاه ِغٌٍ - اال٘بٌٟ اِزلاك65 هلُ ٥مبه -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101325 ربه٠ـ ٚفٟ 52151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٕلً ّبوو ؽ١ٍُ عوعٌ -  324

ٍالِخ إٌٍّٞت ٥جل ِؾّل/ ٍِه اٌٍَقبٔخ ثغٛاه اٌَالَ ُ -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101325 ربه٠ـ ٚفٟ 52152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ صبثذ ٥بكي هِٚبٔٝ -  325

ٍالِخ صبثذ ٥بكي ٍبِٝ/  ثٍّه ٔب٘ل - ١ٕل١ٌخ ثغٛاه ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101325 ربه٠ـ ٚفٟ 52155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكح ِٙبٚك ّف١ك اهلل ٥جل -  326

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٕجوٜ ِؾّل/  ثٍّه عبك اٚالك ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌّلاهً ُ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  ٛاْا٦ٌٕ ر٦ل٠ً رُ 21101325 ربه٠ـ ٚفٟ 52151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ٚائً -  327

اؽّل ٥جبً ؽ١َٓ/ ٍِه اٌىؤه ثٕي٠ٕٗ اِبَ - اٌؾغبى ُ -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101325 ربه٠ـ ٚفٟ 8430    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّٛلٝ ١ٍّو ِبهٜ -  328

ِالثٌ ثْٕبٛ ١٢ٔو ع١ًّ عّبي ٍِه اٌَالَ عب٤ِ ثغٛاه االٍزبك ُ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك اؽّل ِؾّٛك اٍالَ -  329

ّووخ ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ - اٌجبّب ّبه٣ 553 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52168    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ف١ٍفخ ّبمٌٝ -  330

اؽّل ٥ٍٝ ف١ٍخ فبٌل/  ثٍّه االّواف ِٕلهٖ ثغٛاه -ا٦ٌَىو٠خ االّغبي -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٛ٘بة ٥جل ٝٗ ِؾّل اؽّل -  331

ثْبهٖ ث١َٛٔٝ ٕبثو/  ثٍّه ا١ٌَؾبؽٝ إٌَزواي ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ 256 هلٓ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٍّجٝ اؽّل ِٖٞفٝ اٌوؽّٓ ٥جل -  332

2 هلُ ّمخ عوعٌ ٦ٍّبْ ٠ؾٝ ٕ٘ٝ/  ثٍّه ٌّّ وبفز١و٠ب ثغٛاه اٌّلهاً ُ 508 ٣-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 31182    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل ٠ٍٛف ٥يٖ -  333

اٌوؽ١ُ ٥جل ٝٗ ف١ُٙ اؽّل/ثٍّه 1 هلُ ٥ّبهح ا٦ٌّلح وبف١زو٠ب ثغٛاه بءاٌٛف اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 43131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٍٛلٝ ِؾّل ؽٕبْ -  334

٠ٍٛف ِؾّل ٍب١ِخ ٍِه ا٠ّٓ -ك ١ٕل١ٌخ ثغٛاه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلح اِبَ اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ُ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 36001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ٍُ ٥جل ١ٍل إٌٛثٝ ٥جلٖ -  335

ؽ١َٓ ا١ٌَل ؽ١َٓ ٚكاك ٍِه اٌّلاهً ُ 266 ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52158    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رىال اٍىٕله ٥ٛٗ ٥بكي -  336

ٍِٛٝ اٍقوْٚ اٍؾك/  ثٍّه ىٚا٠ب ١ٍّو اٌٍَُ ُ --اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٕٝ ٥جل ِؾّل فزؾٝ ِٖٞفٝ -  337

ِؾّٛك ١ٍل اٍالَ/  ثٍّه ىِبْ ف١و ٥ّبهح ا٥ٍٝ --اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فوط ٦ٍل ِؾّل -  338

اٌل٠ٓ ٔٛه اٍّب١٥ً ِغلٜ/  ثٍّه اٌمل٠ُ ار٦ٍمبهٜ اٌْٙو ثغٛاه االٍزبك ُ--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌبي ٥جل اٌٍَّّٝ ِؾّل اؽّل -  339

ؽ١َٓ ١ٍٍُ ِؾّل/  ثٍّه ا١ٌَبهااد ٌيعبط اٌل١ٌٚخ فٍف - اٌَالَ ُ افو -اٌل٘به -- اٌغوكلخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 51051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ا٠ٛة وّبي  ِىبه٠ًٛ -  340

االفو ٚاٌوئ١َٝ اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 41586    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٕلق ِؾّل ؽّلٜ ؽبىَ -  341

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٥ٍُ اؽّل/ٍِه اٌّٙجوا ٌٍٖوافٗ ِٖو ثغٛاه ١ِواط خلو٠ اِبَ اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 43800    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ف١ُٙ ا١ٌَل ا١ٌَل -  342

اٌّٖوٜ ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك/ثٍّه 14 هلُ ٥مبه اٌَالَ َِغل ثغٛاه اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 46165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٍؾك ا١ًِ ١ِٕب -  343

ؽَٓ ِؾّٛك/ ٍِه 3 هلُ ِؾً 86 هلُ ٥مبه - ١ّوٜ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 41586    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلٜ ؽبىَ -  344

فإاك ٥جلاهلل ١ٍُٚ/ ٍِه  أ/266 هلُ ثب٦ٌمبه ِبهوذ ٥ْوح اثٛ اِبَ اٌىٛصو ،     

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 41586    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلٜ ؽبىَ -  345

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٥ٍُ اؽّل/ٍِه اٌّٙجوا ٌٍٖوافٗ ِٖو ثغٛاه ١ِواط لو٠خ اِبَ اٌموٜ ٝو٠ك اٌٝ االفو اٌّؾً ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،    

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 41586    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلٜ ؽبىَ -  346

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ اؽّل/ٍِه اٌّٙجوا ٌٍٖوافٗ ِٖو ثغٛاه ١ِواط لو٠خ اِبَ اٌموٜ ٝو٠ك اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 21180    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اٌغ١ًٍ ٥جل ٥ٞب ؽٕبْ -  347

اٌّْٙٛه ٍالِخ ٦ٍل ٍِه و٠ٛٓ ُ اٌْوٚق رم١َُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ فزؾٝ ٥ّو -  348

ِؾّل ١ٍٍّبْ فزؾٝ:  ثٍّه اٌز١ّ١ٍ٦خ االكهاح ُ--ٍفبعب-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اكَ ِؾّٛك ٘بٌخ -  349

٥ّواْ ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِجبهن/  ثٍّه 18 هلُ ٥مبه -اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ - ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥جل ّبوو هائف -  350

1 هلُ ِؾً - ه٠يٚهد غبٌت ثٛهد ّووخ/ ٍِه غبٌت ثٛهد ِبه٠ٕب -٥ٍُ ِوٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 43613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٛاك ٥جل ِؾّل ٠ٛ٘لا -  351

ِؾّٛك ِؾّل هعت  ٍِه ِبولٚٔبٌن ٥ّبهح ا١ٌْوارْٛ ُ  اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽبِل ٘الي ٥لٔبْ -  352

اؽّل ِؾّل ١ٍٍّبْ/  ثٍّه الوا ِىزجخ اِبَ ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌّٕبء --اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ اك٠ت أٛه اٍبِٗ -  353

ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ/ ٍِه اٌجٍل ٍٜٚ رّوؽٕٗ ٍٛق -اٌغٛٔخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 46165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٍؾك ا١ًِ ١ِٕب -  354

ِغٛ٘واد ِؾً ْٔبٛ ؽَٓ ِؾّٛك/ ٍِه 3 هلُ ِؾً 86 هلُ ٥مبه - ١ّوٜ ُ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 46165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٍؾك ا١ًِ ١ِٕب -  355

ا١ٌَبؽ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌْوق ّووٗ/ ٍِه اٌّبه٠ٛد فٕلق- اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 46165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٍؾك ا١ًِ ١ِٕب -  356

ؽَٓ ِؾّٛك/ ٍِه 3 هلُ ِؾً 86 هلُ ٥مبه - ١ّوٜ ُ اٌٝ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 44326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ اِجبهن عّبي ا٠ّبْ -  357

٥ٚيح ٥ٚج١ل ٥ٚفبف ٥ّٚبك ٥ٖٚبَ ٥ٚبٝف اهلل ٥ٞب ُٚ٘ ؽبِل ٕغ١و ٚهصٗ/ ٍِه اٌٝ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 51655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل اؽّل ٥بّٛه ٕجبػ -  358

اثوا١ُ٘ ثق١ذ ٔج١ً/  اٌٝ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽ١ٍُ ّبؤي ِْٛه -  359

إٌّٞمٗ - اٌّْبٌٝ اٌغجً ،:   اٌـزأ١ّو  T.H025 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووٗ/ ٍِه   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 48164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بثل ِف١ل اٍؾك ١ِٕب -  360

اٍىٕله فب٠ي ٥فبف/ ٍِه اٍؾك ثوط - ٥واث١ب - اٌضالص١ٓ ُ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٌغٛاك ٥جل اٍّب١٥ً اؽّل -  361

ٍالَ اؽّل ٍالَ ِلصو/  ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه - االٍزبك ّبه٣ 12 هلُ ٥مبه-ٍفبعب-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 35153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه٠ًٛ هّلٜ هف١ك -  362

١ٍبؽٝ وبفز١و٠ب ْٔبٛ ٠ٍٛف ٌج١ت اّوف/ ٍِه ٥واث١ٗ ٝو٠ك فٍٛهٔيا ِٕزغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52168    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٙغٛهٜ ا٢ٌب٘و ٥جل ِؾّل ٠بٍو -  363

ِؾً- االهٙٝ اٌٞبثك-ؽبِل ثوثوٜ اؽّل/  ثٍّه اٌَالَ ّبه٣ اِزلاك--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 51151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١ياٜٚ ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  364

ا١ٌَبؽ١ٗ إٌّْبد الكاهٖ وال١ٍه ّووٗ/ ٍِه اٌجبروًٚ ث١زِ فٕلق- اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اْا٦ٌٕٛ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اٍّب١٥ً اٌٖبكق ِؾّل -  365

٥ٍٝ ٍالِخ ؽّلٜ/  ثٍّه ِوِبي وبفز١و٠ب ثغٛاه اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ اٍّب١٥ً ٍٍٛٞ -  366

 ِؾّل اِغل -2 ّٚووبٖ اكَ ؽّلٞ ِؾّٛك -1/ٍِه ا٦ٌي٠ي ٥جل ٥ّوثٓ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ 2 ٥مبههلُ -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

5ٚ6 هلُ ِؾً - هٙٛاْ ِؾّل ِٕٖٛه -4 هٙٛاْ ِؾّل ؽجبّٟ -3 اٌىبًِ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 51151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١ياٜٚ ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  367

ا١ٌَبؽ١ٗ إٌّْبد الكاهٖ وال١ٍه ّووٗ/ ٍِه اٌجبروًٚ ث١زِ فٕلق- اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 35153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِمبه٠ًٛ هّلٜ هف١ك -  368

٠ٍٛف ٌج١ت اّوف/ ٍِه ٥واث١ٗ ٝو٠ك فٍٛهٔيا ِٕزغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 35153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِمبه٠ًٛ هّلٜ هف١ك -  369

ّٛة ٚثٛن ١ّود ٚرٝ اٌق١ٍٍٝ فبْ ِٕزغبد ث٤١ ْٔبٛ اٌمو٠ٗ/ ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ اٌغفزْٛ لو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 31568    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ٍبِٝ ٌٞفٝ ِواك -  370

 ١ٍوالٔل ّووٗ/  ٍِه اٚر١ً عوأل ثغٛاه ١ٍوالْ ِْو٣ٚ 3 هلُ ِؾً ا١ٌَبؽ١ٗ إٌّٞمٗ اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍموٜ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  371

اٌمو٠خ/  ثٍّه ا١ٌَبؽ١خ ّلٚاْ لو٠خ اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52181    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل -  372

-ِؾّل ِؾّل ٥جبً اؽّل/  ثٍّه - ١ّوٜ اِبَ ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ - ٝا١ٌَبؽ اٌّووي - ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ --اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

ِؾً -  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل اٌّغ١ل ٖٔو٥جل -  373

ثْبهح ث١َٛٔٝ  ث١َٛٔٝ ٕبثو/ ثٍّه ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101326 ربه٠ـ ٚفٟ 52181    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجبّٝ ٥ٍٝ فٛىٜ ؽبرُ -  374

 - اٌضبٌش اٌلٚه - اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل اثوا١ُ٘/  ثٍّه اٌّقلهاد ِجبؽش ا٥ٍٝ ٥ْوح اثٛ أ/  8 هلُ -٥مبه-اٌَمبٌخ- اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

6 هلُ ٥مبه  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ٥بىه ٦ٍل ِٝ -  375

اؽّل ٦ٍل ٠ٍٛف ؽَٓ/  ثٍّه ٍزٛه كهن ِٛي فٍف -اٌّلاهً ّبه٣ 123 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52182    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ووَ اؽّل -  376

ِؾّل ٥ٍٝ ّٛلٝ ١ٍل/ ٍِه ٌٍغٍل اهاث١َه ثغٛاه االٍ٘ٝ اٌجٕه اِبَ إٌٖو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 30612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غ١ُٕ ف١ًٍ ِؾّل ؽَٓ -  377

ّؾبرٗ اٌوة عبك هاٙٝ/ ٍِه ا١ٌٍبٌٝ ٍٙو وبفز١و٠ب ثغٛاه 335 هلُ ٥مبه اٌجبّب ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52186    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽى١ُ أٛه ١ّوٜ -  378

5 هلُ ِؾً--ؽج١ت عجوائ١ً اٌمٌ ١ِقبئ١ً/  ثٍّه ىِبْ ف١و اِبَ إٌٖو ٝو٠ك--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52183    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّل ٥الء اثواه -  379

ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٔغبػ ٍِه االٍزبك ُ اال١ٌَّٔٛٛ اٍزبك ٔبكٜ ثغٛاه 221 اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 32613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ٥ٍٟ ِؾّل ٕجوٞ -  380

ؽَٓ ا٦ٌبي ٥جل ِؾّٛك هعت ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 51626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ا٦ٌبِو ٥جل ٥ٍٝ -  381

َِٚب١ِو ١ٍٛه ْٔبٛ ١٦ٍل ِؾّل اؽّل/ ٍِه اٌملً ١ٍوا١ِه فٍف - اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52104    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ غو٠ت اٌوؽ١ُ ٥جل -  382

ِؾً-- ٕل٠ك ِؾّل فبٌل/  ثٍّه اٌقٚبه ٍٛق - اٌّٖبٌؼ ّبه٣ 226 هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواىق ٥جل ِؾّل عّبي ِؾّل -  383

  ِؾً -- ا١ٌَبؽ١خ ٌٍّْو٥ٚبد اٌغوكلخ ٔٛهً ّووخ/  ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك - عً ٍٝ فٕلق-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

5 هلُ  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 36135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ١ٝجٝ ٔل٠ُ -  384

١ٍٍُ وبًِ ١ٝجٟ ٔل٠ُ/ ٍِه اوب ٥ّبهاد - اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52180    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبثً ا١ٌٍٞف ٥جل ئثوا١ُ٘ ِؾّل -  385

١ِٕب ٔقٍٗ ٕبٌؼ هاٙٝ/  ثٍّه اٌّمبثو  ٍٛه ثغٛاه اٌجبّب ُ 515 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اْا٦ٌٕٛ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 30612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غ١ُٕ ف١ًٍ ِؾّل ؽَٓ -  386

ّؾبرٗ اٌوة عبك هاٙٝ/ ٍِه ا١ٌٍبٌٝ ٍٙو وبفز١و٠ب ثغٛاه 335 هلُ ٥مبه اٌجبّب ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 36230    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ف١ًٍ اؽّل ِٖٞفٝ -  387

٘بُّ ٦ٍل اؽّل ٍِه وبٔٛ ِؾً ثغٛاه اٌّلاهً ٔبؽ١خ ِٓ اٌجبّب ُ اٌَمبٌخ  اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِيٞ ٠ٛٔبْ هؤؤف هٚث١و -  388

ا٦ٌجل ا١ٌب ٥ّبك/ ٍِه ا٦ٌوة اٌّمبٌْٚٛ اِبَ اٌىٙف ُ -اٌل٘به - اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 45011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٔٛثٟ ثلهٞ ِؾّل -  389

ٔٛثٝ ثلهٜ هافذ/ ٍِه 1 هلُ ٥مبه 10 ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52188    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِل ف١ُٙ صبثذ ١ِٕب -  390

اٌغوكلخ ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح/  ثٍّه اٌٍَبْ أٚي أ 4 هلُ ٥بَ ّبٝئ- 3 هلُ وبفز١و٠ب--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو - 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52184    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّٛك فبّٝخ -  391

ِؾً--اؽّل ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل/  ثٍّه - 18 هلُ ٥مبه -اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج٦ٍٟٛٝ ِٖٞفٟ اٌمبكه ٥جل اٌل٠ٓ عالي ِؾّل -  392

ِٖٞفٟ اٌمبكه ٥جل ووَ-ٍِه اٌىٙف ُ ِٓ ِزفو٣ ىٚا٠ب ١ٍّو ُ اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52186    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٜٚ ِؾّل ١ٍل ى٠ٕت -  393

--اثوا١ُ٘ اٍىٕله عّبي/  ثٍّه ٍفبهٜ وبفز١و٠ب اِبَ-اٌّلاهً رم١َُ - اٌّلاهً ّبه٣ 111 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ِؾً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52185    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِؾّٛك -  394

اٌْوٚٔٝ  ؽَٓ ِؾّٛك/ ثٍّه -111 ٥مبه-اٌزغبهٜ اٌَٛق ّبه٣ - ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 41252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٦ٍل ٔٛه٘بْ -  395

اهلل ٥ٛٗ فٛىٞ ِبعل/ ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه- اٌن٘ج١ٗ ُ ،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 51626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبِو ٥ٍٝ -  396

١٦ٍل ِؾّل اؽّل/ ٍِه اٌملً ١ٍوا١ِه فٍف - اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 51626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبِو ٥ٍٝ -  397

١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ْٔبٛ ٥جلاهلل اثوا١ُ٘ اؽّل/ ٍِه ٠ٍٛف اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌّؾغو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 52102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَج٤ ِؾّل اٌؾَٓ اثٛ ٕ٘بء -  398

-ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ؽَبٔٝ/  ثٍّه ١ّ٥و ثٓ ٦ِٖت َِغل ثغٛاه - اٌّْبٌٝ اٌغجً اِزلاك 33 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

ِؾً - اٌجلهَٚ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 43065    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٚوٜ ٦ٍل ٥ّو -  399

٥ٍٝ ِؾّٛك اٌَالَ ٥جل ٍِه اال١ٌَِّٕٛٛ ٥ّبهاد ثغٛاه اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101328 ربه٠ـ ٚفٟ 45011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٔٛثٟ ثلهٞ ِؾّل -  400

ٔٛثٝ ثلهٜ هافذ/ ٍِه 1 هلُ ٥مبه - 10 ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ؽ١َٓ ثىو اثٛ ؽ١َٓ -  401

2 ٚ 1 ِؾً-اهلل ٦ٍل اثوا١ُ٘ اٌٍّٞت ٥جل اؽّل/  ثٍّه االًِ ُ 552 ٣ -اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِجبهن ١ٍل اثزَبَ -  402

ِؾّل ِجبهن ١ٍل/ ٍِه ا٦ٌوة َِغل ثغٛاه - اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٟٛ ِؾّٛك ا٦ٌُّٕ ٥جل ِؾّل -  403

ِؾً--- ثق١ذ ِؾّل ِجبهن ٥ج١ل/  ثٍّه اٌىٙف وٛاف١و ثغٌٛو اٌىٙف ّبه٣--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّل ٠ٍٛف اؽّل -  404

اٌفٕلل١خ ٚ ا١ٌَبؽ١خ ٌإلٍزضّبهاد ثالىا ّووخ/  ثٍّه ثالىا اٌف١وٚى وٛهٔو صوٜ ِٕزغ٤--اٌغوكلخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ اٌؾ١ّل ٥جل -  405

 اؽّل ربِؤج١ً/  ثٍّه اٌز١ٍفي٠ْٛ ٚ االما٥خ ٍٛه ثغٛاه رٛد و١ٕظ فٕلق اٍزواؽخ ٥ّبهح 3 هلُ ِؾً - اٌل٘به- اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ِٕٖٛه

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ًّ ىوو٠ب ثبٍُ ٔبكٜ -  406

٠ٍٛف ٌج١ت ٔغ١ت ِلؽذ/  ثٍّه اٜٚ ثَذ ِبهوذ ٍٛثو فٍف-- اٌىٛصو ؽٝ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ٥ّو اٌوؽّٓ ٥جل -  407

ثبّب ؽَٓ ِؾّل فواط ٚهصخ ٚ ثبّب ِؾّل فوط/  ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ ِٓ ِزفو٣--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 43613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ٚا١ٌٔ ِٕٖٛه هاعٝ -  408

ٚإٌؾبً اٌق١ٍٍٝ فبْ ْٔبٛ ١ٌٍٚٗ ١ٌٍٗ اٌف اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌجٟ ٥جل غو٠ت اؽّل -  409

16 اٌى١ٍٛ -ؽ١ِْ ًٍٙ ٝو٠ك ا١ٌَبؽ١خ اٌز١ّٕخ ٚ ٌالٍزضّبه ر١زب١ٔه ّووخ- اٌموٜ ٝو٠ك-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52100    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥بكي وو٠ُ -  410

اؽّل لبٍُ فٚوٜ ِٖٞفٝ/  ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل بَاِ اٌوئ١َٝ اٌجو٠ل ِىزت فٍف--اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٓ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  411

اٌفٕلق/ ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ ّلٚاْ لو٠ٗ - اٌٖؾٝ إٌبكٜ ثغٛاه ه٠يٚهد ث١زِ ١ِواوٝ فٕلق - اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٓ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  412

ٕؾٝ ٔبكٜ ْٔبٛ اٌمو٠ٗ/  ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ ّلٚاْ لو٠ل ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  413

وٛاف١و ْٔبٛ ا١ٌَبؽ١ٗ ّلٚاْ لو٠ٗ اٌٖؾٝ إٌبكٜ ثغٛاه ه٠يٚهد ث١زِ ١ِواوٝ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبٍُ اثٛ ِٖٞفٝ اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل -  414

ِؾّل اؽّل للهٜ/  ثٍّه ؽفواٌجبٝٓ ِؾفٟٛ ٔغ١ت ُ- اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52218    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠بً ٔغ١ت ا١ٍٍ٠ب ٘بٔٝ -  415

1 هلُ ِؾً االهٙٝ اٌلٚه - اهلل ٥جل ؽبِل ِؾّل فزؾٝ - ط/ ٣33 األؽ١بءك-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  416

 - اٍّب١٥ً اِجبهن ِؾّل ١ٌٚل/  ثٍّه ى٠ٕت/  ك ١ٕل١ٌخ ثغٛاه- االؽّو اٌجؾو ّبه٣ 0 هلُ ٥مٍو -اٌم١بكاد-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

4 هلُ ِؾً - االهٙٝ اٌٞبثك  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل موٝ ٍّبػ -  417

ِولٔ ١ٍٕت فقوٜ ١ِٕب/  ثٍّه ه٠ٚبي ِلهٍخ ثغٛاه اٌالٍزبم اِزلاك -- م٘ج١خ رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52108    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ٔبكه -  418

اٌفٕلق/  ثٍّه  اٌجبروًٚ ث١زِ فٕلق -- اٌموٜ ٝو٠ك-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو --- 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101331 ربه٠ـ ٚفٟ 52216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ِزٝ ٥بٝف ّٕٛكح -  419

1 هلُ ِؾً- االهٙٝ اٌٞبثك اٌٍّه ٥جل اثوا١ُ٘ ِغلٜ/  ثٍّه االؽ١بء رم١َُ ط/ 31 ٥ٙمبه-االؽ١بء-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44811   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فبفٛهٜ ١٦ُٔ ِبهٜ -  1

ِٕي١ٌٗ اكٚاد-اٌٟ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51628   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ ١٥بك ٔج١ً هاِٝ -  2

 وبف١ٗ

 ث٤١:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبّب ١ٍل ِغلٜ ٥وفٗ -  3

 ٍٕلٚرْبد

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖٞفٝ ِؾّل -  4

اٌو٠ب١ٙخ االٔل٠خ ٚرْغ١ً اكاهح  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36305   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  5

١ِّٛ٥خ ِمبٚالد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ِؾّٛك ِغلٜ ِؾّٛك -  6

اٌيعبط ّٚٞف ٌزْغ١ً ٚهّخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٚو اؽّل  هثخ ٥جل ٥ّو ٍب١ِخ -  7

ٚوبفز١و٠ب ٦ُِٞ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٚو هثخ ٥جل ٥ّو ٍب١ِخ -  8

ٚوبفز١و٠ب ٦ُِٞ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23184   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١٥بك ؽٍّٝ ا١ٌّٕوٜ -  9

ٚرٖل٠و:  اٌزأ١ّو  

 اكٚاد:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36305   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  10

 وٙوثبئ١خ

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12458   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾغٛة ٠ٍٛف فٚوٜ ؽبِل -  11

وٙوثبئ١خ اكٚاد:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍٍٕٛٝ ٠ٌٛٔ ِؾّٛك -  12

ٍٕلٚرْبد ث٤١-اٌٟ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31363   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٥ي٠ي ٥بكي -  13

ٚثٛفبد عّبي ٚرّبص١ً ٚف١ب١ِخ ١ٍِٛم١خ ٚاكٚاد وو٠ّخ١ّْٚخ ٚاؽغبه ٔؾب١ٍخ ِٕٚزغبد ؽ٢ب١بد  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42308   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ٥جل اهلل ؽٕب ١ٍٕت ٍبِؼ -  14

رغبه٠ٗ درٛو١ال ِىزت:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ اؽّل ِؾّل -  15

فٛي ٍٕلٚرْبد ث٤١:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجل٠ٜٛ ِٕٖٛه اثوا١ُ٘ ١٦ٍل -  16

ّٛة ٚوٛفٝ ٦ُِٞ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45418   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل هّبك ٕ٘بء -  17

اٌق١بٝٗ َِزٍيِبد ٚث٤١ ِٚالثٌ َِٕٛعبد ٦ِٚوٗ ِالثٌ ِْغً  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ اٌٛفب اثٛ ٥الء -  18

اٍّبن ث٤١  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48012   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل للهٜ -  19

ِىزجٗ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَالَ ٕفبء -  20

ٚفبوٙٗ فٚوٚاد:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل ا١ٌٞت اؽّل ؽّلٜ -  21

ٍٕلٚرْبد ث٤١:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33183   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجبهٜ ٥جل وبًِ ّؾبد ؽٍّٝ -  22

عّووٝ رق١ٍٔ:  اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 38514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ١٥بك ٥ٛٗ ؽٕبْ -  23

١ِّٛ٥خ ٚرٛه٠لاد رغبهح:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16028   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل فبهٚق ٠بٍو -  24

ِٚقٍفبد فوكٖ رغبهٖ   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21668   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ا١ٌَل ثٕلق -  25

ٍغبئو ث٤١  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىفبهٜ ثورًٛ ِىوَ ا٠ّٓ -  26

ِؾّٛي ٚاعٙيٖ اوََٛاه ث٤١:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفمٟ ٥جلاٌمبكه ٥ٍٟ اؽّل -  27

ٕؾ١ٗ اكٚاد:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّقٍٛي ١ٍّو ِلؽذ -  28

ثبٌغٍّخ ثؾو اكٚاد:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46650   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّل -  29

ِبهوذ ٍٛثو:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١بٗ ف١ًٍ ِؾّل ٥الء -  30

١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44185   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾبف٠ ٥جل ِؾّل ١٦ٍل -  31

ُ٦ِٞ 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16048   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل -  32

اٍّبن ٦ُِٞ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ا٦ٌبكٌٟ ِؾّل ١ّو٠ٓ -  33

ا٥ّبي هعبي فلِبد:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبهِٚٗ ِؾّل ٕٚفٝ ٥ّو -  34

روف١ٙ١خ ٚأْٞخ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 38281   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  35

 وبفز١و٠ب

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ثٞوً هاّل ٕجبػ -  36

ٚفوكٚاد:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ج١و -  37

ٍٛهٞ ٦ُِٞ:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51080   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل ا١ٕ٦ٌٓ اثٛ فبٌل ٝبهق -  38

ِٚمبٟ٘ ِٞب٥ُ ٚاكاهح:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥ٍٝ ِؾّل -  39

اٌّالثٌ ٚوٟ غ١ًَ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً عوعٌ ٥بٝف ث١زو -  40

ثبٔٛا٥ٙب ٚا١ٌَوا١ِه االٚرٍِٛز١ه وٛثٝ ٚاٌفوٍذ ا١ٌل ٍب٥بد- وو٠ّخ اؽغبه -فٚخ- م٘ت:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥ٍٝ ؽ١َٓ -  41

ا١ٌِٛزبي ٚهّخ  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِغوثٝ ِؾّل ثٙبء -  42

اٌلُ ٚإالػ ث٤١:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌفزٛػ اثٛ هف٦ذ ٠ب١ٍّٓ -  43

٢ٔبفٗ ٚاكٚاد ٚهل١ٗ َِٚزٍيِبد ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجٕواٜٚ ِؾّل هاغت ٘بٔٝ -  44

ثؾو٠خ ٚهؽالد ٍفبهٜ هؽالد ِىزت:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي ؽَٓ ٕالػ ا٠ٙبة -  45

فمٜ ا٦ٌمبهٜ ٚاالٍزضّبه ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد اٌٝ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  46

ٚثٞبه٠بد ٚاٝبهاد ١ٍبهاد ى٠ٛد ٚرغ١١و ث٤١  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ٦ٍل هِٚبْ ِؾّل -  47

١ٍبؽ١ٗ ٤ٍٍٚ ٥بك٠بد   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٞب ١ّٙل ٥ٛٗ ٘بٔٝ -  48

ِبهوذ ٍٛثو   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40866   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌٍٞف ٥جل ِؾّل ا١ٌٞف ٥جل -  49

فف١فٗ ٚعجبد رمل٠ُ ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍجٌ ١ِقبئ١ً اثوا١ُ٘ عٛى٠ف -  50

ِؾّٛي اوََٛاه:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالف ؽَٓ ٥ٍٝ اِبي -  51

ثٍلٜ ِقجي  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35852   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ا٤١ٌَّ ٥جل ِؾّل -  52

ِٚبهوذ رَبٌٝ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21865   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٕبكق ِؾّل ِؾّل -  53

اٌٍٖجخ اٌّقٍفبد ٚر٤١ٕٖ ٚرل٠ٚو   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كف٤١ ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل -  54

١ِّٛ٥خ ٚرٛه٠لاد  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52168   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ّالْ اٍّب١٥ً ٔي٠ٗ اؽّل -  55

ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك لٕبٜٚ ٥ج١ل ٥بكي -  56

 ُ٦ِٞ َِّٜٚ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40650   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  57

ِالثٌ ؽو٠ّٝ ار١ٍ١ٗ  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44564   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ل١ٍلٌٚٔ ١ٍٕت ِٕبي -  58

ِٕي١ٌخ اكٚاد غ١به ل٤ٞ ٚث٤١  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40650   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  59

وٙوثبء ر١ْٞجبد ِىزت  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41404   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هِٚبْ ٥الء -  60

ِٛث١ٍ١ب ٚر٤١ٕٖ  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل ِؾّل ٍّبػ -  61

ٍز١ْٓ ثالٞ  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٔبك٠خ -  62

 ثمبٌخ

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾبف٠ ٥جل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ِؾّل اؽّل -  63

ِٛث١ٍ١بد ٦ِوٗ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44660   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ّ١ٌٓ اثٛ ٔبكٜ ِوفذ -  64

اٍز١ْٓ ثالٞ  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36001   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ٍُ ٥جل ١ٍل إٌٛثٝ ٥جلٖ -  65

اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرغ١ٍف ر٦جئخ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30183   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ًٍ ِٖٞفٝ -  66

كاف١ٍخ عب٘يح ِالثٌ  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40861   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ٕجوٜ هؽبة -  67

غنائ١خ ِٛاك ر٦جئخ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ٥ي٠ي وّبي ِٕٝ -  68

ٚف١بٝٗ ٚالّْٗ اؽن٠ٗ   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ؽَٓ -  69

١ٍبهاد غ١به ٚل٤ٞ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٍؾك ا١ًِ ١ِٕب -  70

فٚٗ ث٤١ ِؾً   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48813   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ ١ِٕو ١ٍّو ٠إٌٔ -  71

ّٕٜ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٍؾك ا١ًِ ١ِٕب -  72

ِغٛ٘واد ِؾً   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 38552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل فإاك اهلل ٥جل ١ٍُٚ -  73

ِٕٙب 36 ،0 فموح 10اٌّغ٥ّٛخ ِب٥لا رٖل٠و ٚ اٍز١واك:  اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41586   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلٜ ؽبىَ -  74

 وبفز١و٠ب

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالف ؽَٓ ٥ٍٝ اِبي -  75

اٌٟ ٖٔف ثٍلٞ ِقجي  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41586   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٕلق ِؾّل ؽّلٜ ؽبىَ -  76

٥مبهٜ اٍزضّبه ِىزت   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل اؽّل ٥بّٛه ٕجبػ -  77

روىٜ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٕجؾٝ اٌج١و -  78

١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بثل ِف١ل اٍؾك ١ِٕب -  79

٥بِٗ ِمبٚالد ِىزت  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43065   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٚوٜ ٦ٍل ٥ّو -  80

ٚرٖل٠و ١ِّٛ٥خ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36230   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ف١ًٍ اؽّل ِٖٞفٝ -  81

ٚف١ل٠ٛ فٛرٛغوافٝ ر٠ٖٛو ِىزت:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35648   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛٔلٜ ا١ٌٔ ّٛلٝ ّو٠ف -  82

اٌفٕبكق ٚاكاهح:  اٌزأ١ّو  

 ٚث٤١:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ١ٝجٝ ٔل٠ُ -  83

اٌّٖب٥ل َِزٍيِبد  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33815   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ -  84

ٚاٌز٦ل٠ٓ إٌّبعُ فبِبد ٚاٍزغالي ٚاٍزقواط ا٦ٌّبكْ ٥ٓ اٌزٕم١ت اٌٟ إٌْبٛ ر٦ل٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ ٥جل ا١ِٓ هثٗ ٥جل ٍٙب -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبِو ٥ٍٝ -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اكَ ِؾّٛك ٘بٌخ -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ فزؾٝ ٥ّو -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٥جل ّبوو هائف -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَج٤ ِؾّل اٌؾَٓ اثٛ ٕ٘بء -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اهلل ٥جل اؽّل اٌل٠ٓ بءثٙ -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل هِٚبْ ٥ٍٝ -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل وّبي ِؾّل ٍّو -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51002   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىهك اؽّل ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جبً ٠ؾٟ ٍبِؼ -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51068   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ِؾّل ١ٍل اٌؾبط ِؾّل -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَؾٍٟ ِؾّل ٦ّجبْ ا١ٌَل ِؾّل -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45011   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٔٛثٟ ثلهٞ ِؾّل -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52188   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِل ف١ُٙ صبثذ ١ِٕب -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ٥ّو اٌوؽّٓ ٥جل -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل اكه٠ٌ ٝالي اؽّل -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٘ت اثٛ ٥ٛٗ اٌجلهٜ ِؾّل -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ًّ ىوو٠ب ثبٍُ ٔبكٜ -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ٍوؽبْ ِٖجؼ ٍٛه٠بي -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41468   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽجْٝ ربكهً ٠ٛٔبْ اِغل -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غ١ش ٥ٍٝ ٥يد ٍٙبَ -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل ٦ٍل اؽّل -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغبه٠ًٛ ا١ٌَّؼ ٥جل ّىوٜ ١ٍّو -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ١ٞ٥خ ا٦ٌُّٕ ٥جل ِٕبي -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51060   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ِؾّل اهلل ٦ٍل اٌؾَٓ أثٛ -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51440   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ِؾّٛك اٌغٕٝ ٥جل ِوغٕٝ ِٖٞفٝ -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ئثوا١ُ٘ ِؾّل اٌغ١ل ٥جل ِؾّل ٍبِؼ -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٟ ؽبِل ِوٍٟ ؽٕبْ -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51055   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أ٦ٍل ّؾبرخ ِب٘و ٔبكه -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51058   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاهس اثوا١ُ٘ ؽبف٠ ١ِٕب -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك اؽّل ِؾّٛك اٍالَ -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52168   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ف١ٍفخ ّبمٌٝ -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌْٙل ٥جل ١ِقبئ١ً ٕجؾٝ ١ِالك -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٞبٜٚ ؽَٓ اٌفزٛػ اثٛ ِؾّل اؽّل -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51051   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌؾبط ا١ٌَل ٥ٍٟ ه٠ٙبْ -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51005   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍّبْ ١٥َٝ ٕجوٜ ِو٠ُ -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 2151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل ؽ١َٓ ٔبٕو غبكٖ -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛف ِؾّل وبًِ اثوا١ُ٘ ى٠ٕت -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52186   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمٕبٜٚ ِؾّل اٌمٕبٜٚ ِؾّٛك -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51085   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽجْٝ ٥ٛٗ ثْوٜ ١ِٕب -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٍف١ٓ ٕبكق ٥بٝف -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّؾالٜٚ ا١ٌَل ا١ٌَل فو٠لٖ -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52182   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٖٚب ١٢ٔو ٥ٞب ٍٛىاْ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51086   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ىفبهٜ ا١٦ّب ئٍؾك -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52218   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠بً ٔغ١ت ا١ٍٍ٠ب ٘بٔٝ -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52183   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّل ٥الء اثواه -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبٍُ اثٛ ِٖٞفٝ اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ٚائً -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52181   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ّٛلٝ فٛىٜ أغٝ -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبٙٝ ا١ٌَل ٠ٍٛف  ّو٠ف -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌالٖ ٥جل اؽّل ٔغ١ت ِؾّل ٔغٜٛ -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43063   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ئثوا١ُ٘ ٕللٝ ِؾّٛك -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52118   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٞٞبٜٚ اٌؾ١ّل ٥جل فإاك ربِو -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ١ٍل وّبي ِؾّل -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٥ٛٗ اهلل ٥جل اهلل عبة -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51081   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ أؽّل ِؾّل ٚائً -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52183   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔغّٗ ِؾّل ِأِْٛ أؽّل اهلل ٥جل -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51086   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌنوٝ اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّٛك اٍّبء -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل اؽّل ّبمٌٟ ٥ج١و -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽبِل ٘الي ٥لٔبْ -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍجبق ١ٍل هِٚبْ اِبٔٝ -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽ١ٍُ ّبؤي هِْٛ -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ؽ١َٓ ثىو اثٛ ؽ١َٓ -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل أثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍل ع٦ّخ -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ اؽّل ٚعلٜ ِؾّل -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51081   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ِؾّل ف١ٍفخ -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ٔٛه ٥ٕزو هث٤١ -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌو٠ٕٝ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه٠بٗ ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جبً ِؾّل اٌّجلٞ ٥جل ٥بٝف -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ هث٦١ٝ اٌفزبػ ٥جل ِٖٞفٝ -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ إٌجٝ ٥جل ِٖٞفٝ ِؾّل -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾّل اثٛ اٌوؽ١ُ ٥جل ثَّٗ -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52118   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّزٌٛٝ ٝٗ ِٖٞفٝ اؽّل ِؾّل -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غ١ُٕ ف١ًٍ ِؾّل ؽَٓ -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ ١ّّبء -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ِزٝ ٥بٝف ّٕٛكح -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل اٌّغ١ل ٖٔو٥جل -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52108   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ٔبكه -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52182   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ووَ اؽّل -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَب٥ٝ ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ؽَٓ -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هثٗ ٥جل ؽبِل ِؾّل ِغلٜ -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51068   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل اٌز١٦ُ ٥جل ؽ١ّل -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51080   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل ا١ٕ٦ٌٓ اثٛ فبٌل ٝبهق -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثغلاكٞ ِؾّل ِؾّل ّبمٌٟ ؽَٓ -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل فّٙٝ ٠ٍٛف ؽبرُ -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌغ١ل ِؾّل -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل صبثذ اٌّالن ٥جل ٥بكي -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40650   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ١٢ُٔ و١وٌٌ -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ٕل٠ك ٥بكي اٍالَ -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51006   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ٥جل أؽّل عّبي ِؾّٛك -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فّٟٙ هعت اؽّل -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل غو٠ت فبّٝٗ -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌبي ٥جل اٌٍَّّٝ ِؾّل اؽّل -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكح ِٙبٚك ّف١ك اهلل ٥جل -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52100   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥بكي وو٠ُ -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52138   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ صبثذ فوغٍٝ اؽّل -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52180   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبثً ا١ٌٍٞف ٥جل ئثوا١ُ٘ ِؾّل -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51006   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ِؾّل ١ٍّو ١ٍل -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌٞب٘و ١ٍل ثلٜٚ -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل ؽّلٜ ِؾّل ا٠ّٓ -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ا١ِٓ ِؾّل -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ٥ٍٝ عبثو ٥ّبك -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ِؾّٛك ٔبك٠خ -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١ياٜٚ ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٓ ِؾّل ِجبهن ا٠ّٓ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِمبه٠ًٛ هّلٜ هف١ك -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52181   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ؽَٓ ٔبٕو ٕ٘بء -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اٍّب١٥ً ٖٔبهٞ اؽّل -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ٥واثٟ ٥ٞب هِٚبْ -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍَُِ ِؾّل ؽَٓ ؽَبَ -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثله اٌّغ١ل ٥جل ِؾّل ِٖٞفٝ -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ؽى١ُ اٌّالن ٥جل ؽٕب -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّل اثوا١ُ٘ ٍَُِ اٍالَ -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ رٛف١ك ٥جلٖ اٍبِٗ -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌّلاٚٞ ٦ٍل ِؾّل ٍبِٟ -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍّو ِؾّل اؽّل -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51062   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالة فإاك اٌّالن ٥جل ِٕزٖو -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ُر21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51065   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ ٥ٍٟ ثبّب ٕجوٞ -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواىق ٥جل ِؾّل عّبي ِؾّل -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52158   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رىال اٍىٕله ٥ٛٗ ٥بكي -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٕٝ ٥جل ِؾّل فزؾٝ ِٖٞفٝ -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فوط ٦ٍل ِؾّل -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ غو٠ت اٌوؽ١ُ ٥جل -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّٛه فّٙٝ ٖٔوٜ ٍؾو -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51004   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ِؾّل أ٠ّٓ -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ١ِقبئ١ً ٠ٍٛف ٥بٝف -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52100   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىبهٜ ؽبف٠ فإاك ِب٠ىً -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل اثٛ اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ ِالن ٥بٝف هِٚبٔٝ -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ِؾّل ٦ٍل اٌغٛاك ٥جل -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51060   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌالٖ ٥جل ِؾّٛك أؽّل ؽغبىٜ -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51056   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ف١ٍفٗ ؽَٓ لِؾّ -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52184   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّٛك فبّٝخ -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اٍّب١٥ً اٌٖبكق ِؾّل -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّل ٠ٍٛف اؽّل -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ اٌؾ١ّل ٥جل -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٕلً ّبوو ؽ١ٍُ عوعٌ -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج٦ٍٟٛٝ ِٖٞفٟ اٌمبكه ٥جل اٌل٠ٓ عالي ِؾّل -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبى٠ٗ اثٛ فٚو اٌؾ١ّل ٥جل ِٖٞفٟ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٕب٠ٕٝ اؽّل ٕبثو ِؾّل اؽّل -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوثوٜ أؽّل اٌغٕٝ ٥جل ع١ٙبْ -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ِٙٛة ١ٍل اؽّل -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍزٌ ٕل٠ك رمٜٛ ٍبِؼ -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ّف١ك ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52148   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾوًٚ ٕجؾٟ ١ِٕب -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٥ّبك -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45056   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ٦٠مٛة ث١ٕب١ِٓ ثب٘و -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٦ٍل ِؾّل ٘بُّ -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51050   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ى٠بْ اؽّل ا٠ّٓ -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51063   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾٟ ٥جل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٕٟ -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اٌي٘واء -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِجبهن ١ٍل اثزَبَ -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ا١ٌٍٞف ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ اك٠ت أٛه اٍبِٗ -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ٥جل ا٠ٛة ١ٌُٚ عٛهط -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52180   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51001   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥الَ اؽّل اِبي -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هفب٥ٝ ٠ٛ٥ٚخ هِٚبْ ِؾّل -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١و ِؾّل ثَٞبٜٚ عّبي -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاهلل -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51054   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل إٌٞٞبٚٞ ِؾّل َٔو٠ٓ -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51003   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّزٛد هِٚبْ ِؾَٓ ِؾّل ِؾّل -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌت ٥ضّبْ ٍبٌُ اٌؾّل اثٛ -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل اٌؾ١َٕٝ ِٖجبػ -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اكَ اثوا١ُ٘ عّالد -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ا٦ٌي٠ي ٥جل ٍبٌُ هاٙٝ -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52186   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽى١ُ أٛه ١ّوٜ -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽٕفٝ ِؾّل اؽّل -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل موٝ ٍّبػ -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ا١ِٓ ٦ٌّٝ ا٠ٙبة -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٙجٗ اٌّؾَٓ ٥جل ِؾّٛك ٍٔٙخ -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٕ٘لٜ اثوا١ُ٘ لاٌّغ اثٛ ا٠ّٓ -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه٠بٗ ِٛه٠ٌ فو١ٌَٔ اووَ -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ اؽّل كهك٠و ا٠ّبْ -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51082   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ٦ٌّٝ ٚك٤٠ ِبعل -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51088   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ئٍّب١٥ً ِؾّٛك ٦ٍبك -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هٙب ٔبٕو ه١ٍّٗ -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52186   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٜٚ ِؾّل ١ٍل ى٠ٕت -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٘ٛاُ ّٛلٝ ؽٕب -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52185   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ١ٞ٥ٗ ِؾّل ِؾّٛك -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ؽ١ٕٓ ٠ٌٌٛ ِب٘و -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52168   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٙغٛهٜ ا٢ٌب٘و ٥جل ِؾّل ٠بٍو -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51800   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ؽّلٜ ٠ب١ٍٓ -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51064   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52158   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٙبٔٝ ِو٠ُ/ ك ١ٕل١ٌٗ -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍٚٗ ثْوٜ ِالن و١وٌٌ -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ثٞوً ١ٌُٚ ّٕٛكٖ -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52108   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبهٖ ثمٞو ِولٔ ث١زو -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٟ ثَبكٖ ثَبكٖ ِٛه٠ٌ عوعٌ -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمال اهلل فزؼ ٥بكي ِلؽذ -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51056   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ئثوا١ُ٘ ٠ؾٝ ٘ل٠ً -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51062   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ اؽّل غبُٔ ِؾّل -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل ِؾّل -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52118   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٖو ١٦ٍل ٖٔواهلل أزٖبه -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٍّجٝ اؽّل ِٖٞفٝ اٌوؽّٓ ٥جل -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٛ٘بة ٥جل ٝٗ ِؾّل اؽّل -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101312ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍبِٟ ١٥ل -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ٥بىه ٦ٍل ِٝ -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌو٠ٌ ربغٝ ٍف١ٓ ٍٛىٜ -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48856   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب١ًٔٛ ٌٞفٝ ِب٘و هٚؽٝ -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52181   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجبّٝ ٥ٍٝ فٛىٜ ؽبرُ -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ْو ِبٙٝ ١ٍٕت ٘بٔٝ -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51083   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥ضّبْ اؽّل ٥الء -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51051   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌّغل أثٛ أؽّل ؽبِل -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51000   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌال أثٛ اٌوؽ١ُ ٥جل أؽّل ئثوا١ُ٘ -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّٛك ٥جلٖ اٍبِخ -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌَل اٌغ١ًّ ِؾّل ٥جلإٌبٕو -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52188   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٕبٌؼ ِؾّل -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31008   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّٛك -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاهلل ِؾّل -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٟٛ ِؾّٛك ا٦ٌُّٕ ٥جل ِؾّل -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52148   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ وو٠ّخ -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٝب٤٠ ِؾّل ٦ٍبك -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ؽَٓ -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٌغٛاك ٥جل اٍّب١٥ً اؽّل -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35288   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثمٞو اك٠ت فىزٛه ه٠ّْٛ -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبكاٌوة ِؾّل ٘بٔٝ -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51040   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل ١ٍّو ِؾّل ِؾّل -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26028   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ٠ٍٛف هِيٜ اٍبِخ -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍُ اٌَالَ ٥جل صٕبء -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌواٙٝ ١ٍل ؽَٓ -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52168   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ّالْ اٍّب١٥ً ٔي٠ٗ اؽّل -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52184   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ ثٞوً ٦ٍل ثوٍَٛ -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51084   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هّلٜ ٕجوٜ ١ٍل -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّب١٥ً ١ٍل ٥ج١و -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ٦ل٠ًر ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52118   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ِؾّل ١ٍل ١ّّبء -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ؽبِل ِٖٞفٟ ِؾّل -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101318ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23003   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَقوْٚ ؽٕب عّبي هاِٝ -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لو٥بٔٝ لٕبٜٚ ثٙغذ اؽّل ِؾّل -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  245

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101331ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌجٟ ٥جل غو٠ت اؽّل -  246

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101325ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ صبثذ ٥بكي هِٚبٔٝ -  247

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101326ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ اٍّب١٥ً ٍٍٛٞ -  248

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101328ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِيٞ ٠ٛٔبْ هؤؤف هٚث١و -  249

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51066   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوًٚ اثٛ ٦ِوٚف ؽّلاْ ِؾّل -  250

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  251

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51063   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثل٠و ِؾّل ِؾّل ا١ٌَل ا١٦ٌَل ٕ٘بكٜ -  252

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101310ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبهٚق ثق١ذ اهلل ٥جل -  253

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52168   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٝ اؽّل ِؾّٛك ا٠ّٓ -  254

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٘بُّ ١ٍٍُ ٝبهق -  255

فبٓ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

اٌغٍٛك ث١ذ: اٌٝ 51412 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101313ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

اال٘واِبد ١ٔٛ: اٌٝ 46030 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101313ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

ٍفبهٞ ٍفٓ: اٌٝ 34641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

وبف١ٗ هأٛ: اٌٝ 48115 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌقل٠ٜٛ: اٌٝ 36305 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

1041ٌٛو١و-اٌٟ اٌَّٗ ر٦ل٠ً: اٌٝ 44115 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6  LE 

CAIRE   

اً ثٝ اوْٓ: اٌٝ 51585 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7    

إٌٍَٟٛ ٥ٞبهح: اٌٝ 18282 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101315ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8    

ا١ٌَبهاد ٥لاكاد ٌز١ٍٖؼ اٌف١ٕخ اٌٛهّٗ: اٌٝ 31285 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101315ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9    

االؽفبك: اٌٝ 48012 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101316ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10    

ٚاٌفبوٙٗ ٌٍقٚوٚاد اٌوٚٙٗ: اٌٝ 51326 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101316ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

اهلل ٥ٍٝ اٌزٛوً ٚهّخ: اٌٝ 51225 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101316ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

ا١ِّٛ٦ٌخ ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍزغبهح ٝٛث١ب: اٌٝ 38514 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101316ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13    

٠ٕٚلٚوٌ اٌلهاى: اٌٝ 38511 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101311ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

ٚاْ وبف١ٗ ثبٔٛهاِب: اٌٝ 45686 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101313ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15    

ِبهوذ اٌجىوٜ: اٌٝ 46650 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101313ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

ثبة ا٠وُ ربِجً وبفز١و٠ب: اٌٝ 21130 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17    

اٌّْوث١خ: اٌٝ 38281 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

اٌغب٦ِخ ٕغبه) ٘بهف١ل ٌز١ً: اٌٝ 51212 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101314ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19 )   

اٌىبهاً افب: اٌٝ 30508 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101316ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20    

رٛهى وبهوٌ: اٌٝ 21642 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101316ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21  (KOREX TOURS)   

ٍبد اٍزبه: اٌٝ 51533 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101316ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22    

ٍزٛه رٛة ر١ت: اٌٝ 16501 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101318ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23    

اٍىٛاٌٛ: اٌٝ 40866 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101318ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24    

ٌٍزغبهٖ ُٚ٘: اٌٝ 48301 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101310ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25    

ا٦ٌمبهٜ ٌٍز٠ٛٞو ه٠غ١َٕٝ: اٌٝ 52140 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101310ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26    
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هِٚبْ ا١ٌْف ٦ُِٞ: اٌٝ 16683 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101321ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  27    

إٌلٜ َِّٜٚ ٦ُِٞ: اٌٝ 36611 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101321ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  28    

ا٦ٌبثل٠ٓ: اٌٝ 40288 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101321ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  29    

اٌق١ٍفٗ َِّٜ: اٌٝ 34665 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101321ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  30    

ال٠ٛعل: اٌٝ 40650 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101321ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  31    

ٌٍّٛث١ٍ١بد َ٘ٛ ِٛكهْ: اٌٝ 32151 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101324ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  32    

ٚاال٠ّبْ إٌٛه ِقجي: اٌٝ 32162 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101324ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  33    

اٚ اوٌ: اٌٝ 44660 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101324ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  34    

اىْٚ: اٌٝ 38668 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101324ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  35  ASONE   

إٌّٝ: اٌٝ 45640 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101325ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  36    

ثٛوٌ ع٠ًٛ ما: اٌٝ 46165 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101326ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  37    

اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٌز٦جئخ اٌؾَٓ: اٌٝ 40861 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101326ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  38    

هِٚبٔزه: اٌٝ 41586 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101326ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  39    

اٌلاف١ٍخ اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ اٌق١ًٍ: اٌٝ 30183 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً واٌزأ١ّ ر21101326ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  40    

اٌىٙوثبئ١خ ٌالكٚاد اٌّؾجخ: اٌٝ 21866 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101326ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  41    

ث١ْٕزٟ: اٌٝ 48164 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101326ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  42    

 ٚرغ١ٙي اٌىٙوثبئ١خ ٌالعٙيح ا١ٌّْٟ: اٌٝ 14246 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101326ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  43

   ا٦ٌوائٌ

 ٚاٌقلِبد اٌفٕبكق ٍزبهالكاهح ٍٟ: اٌٝ 35648 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21101328ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  44

   ا١ٌَبؽ١خ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101316،   ربه٠ـ ٚفٟ 26366، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ِٕٖٛه -  1

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101316،   ربه٠ـ ٚفٟ 26366، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٦ٍل ِؾّٛك عجو٠ً -  2

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101316،   ربه٠ـ ٚفٟ 26366، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ِٕٖٛه -  3

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101316،   ربه٠ـ ٚفٟ 26366، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٦ٍل ِؾّٛك عجو٠ً -  4

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101316،   ربه٠ـ ٚفٟ 26366، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ِٕٖٛه -  5

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101316،   ربه٠ـ ٚفٟ 26366، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٦ٍل ِؾّٛك عجو٠ً -  6

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 21101313،   ربه٠ـ ٚفٟ 30316، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ثىوٜ رٛف١ك اِجبثٝ ٍبِؼ -  7

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101324،   ربه٠ـ ٚفٟ 41114، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبئٗ ١٥ل اؽّل ١٥ل ٥ٍٝ -  8

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101324،   ربه٠ـ ٚفٟ 41114، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبئٗ ١٥ل اؽّل ١٥ل ٥ٍٝ -  9

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101324،   ربه٠ـ ٚفٟ 41114، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبئٗ ١٥ل اؽّل ١٥ل ٥ٍٝ -  10

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 21101324،   ربه٠ـ ٚفٟ 14683، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّل اثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍٍّبْ -  11

ع١ٕٗ  6111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 21101324،   ربه٠ـ ٚفٟ 14683، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّل اثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍٍّبْ -  12

ع١ٕٗ  6111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 21101325،   ربه٠ـ ٚفٟ 40605، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىخ ِؾّٛك ف١ًٍ فٞبة ِؾّل -  13

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101326،   ربه٠ـ ٚفٟ 52111، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ١ِٕو ف١ٌّ ٥ّوٚ -  14

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

   ــــــــــــــــــــــ  

    ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 14036    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  1

 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ا٦ٌّبكٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2116 ٌَٕخ 126   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 14036    لُثو ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  2

 ٌَٕخ 126 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ا٦ٌّبكٜ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2116   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 14036    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  3

 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ا٦ٌّبكٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2116 ٌَٕخ 126   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 14036    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  4

 ٌَٕخ 126 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ا٦ٌّبكٜ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2116   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 14036    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  5

 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ا٦ٌّبكٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2116 ٌَٕخ 126   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 14036    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  6

 ٌَٕخ 126 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ا٦ٌّبكٜ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2116   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51640    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ٠ىّٗٚو ف١ًٍ ؽَٓ ٘بٔٝ اؽّل -  7

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٚي ثبٌىٛصو اٌغٛ٘وح ِْو٣ٚ االهٙٝ اٌلٚه 202 هلُ ٥ّبهح اٌىٛصو رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 51640    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ف١ًٍ ؽَٓ ٘بٔٝ اؽّل -  8

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٚي ثبٌىٛصو اٌغٛ٘وح ِْو٣ٚ االهٙٝ اٌلٚه 202 هلُ ٥ّبهح اٌىٛصو رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ٦ٍٝذ -  9

 اٌزغبه٠خ ثَّزٙب ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ثبٍُ ٕٝٞب صبْ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ ِٓ اٌّزفو٣ إٌبٕو ٥جل عّبي ُ 66 اٌغوث١خ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌجٚبئ٤ ٌٕمً اٌْوٚق   

 ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥بِو ؽَٓ ا١ٍ٦ٌُ ٥جل ؽَٓ -  10

 ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ثبٍُ ٕٝٞب صبْ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ ِٓ اٌّزفو٣ إٌبٕو ٥جل عّبي ُ 66 اٌغوث١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

اٌجٚبئ٤ ٌٕمً اٌْوٚق اٌزغبه٠خ ثَّزٙب   

 ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ إٌْلالرٝ ٠ٍٛف ٠ٍٛف ِؾّٛك -  11

 ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ثبٍُ ٕٝٞب صبْ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ ِٓ اٌّزفو٣ إٌبٕو ٥جل عّبي ُ 66 اٌغوث١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

اٌجٚبئ٤ ٌٕمً اٌْوٚق اٌزغبه٠خ ثَّزٙب   

،  ٦ٌٕٛاْا ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ٦ٍٝذ -  12

 ثَّزٙب ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ثبٍُ ٕٝٞب صبْ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ ِٓ اٌّزفو٣ إٌبٕو ٥جل عّبي ُ 66 اٌغوث١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌجٚبئ٤ ٌٕمً اٌْوٚق اٌزغبه٠خ   

 ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥بِو ؽَٓ ا١ٍ٦ٌُ ٥جل ؽَٓ -  13

 ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ثبٍُ ٕٝٞب صبْ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ ِٓ اٌّزفو٣ إٌبٕو ٥جل عّبي ُ 66 اٌغوث١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

اٌجٚبئ٤ ٌٕمً اٌْوٚق اٌزغبه٠خ ثَّزٙب   

 ر٦ل٠ً رُ 21101315 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ إٌْلالرٝ ٠ٍٛف ٠ٍٛف ِؾّٛك -  14

 ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ثبٍُ ٕٝٞب صبْ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ ِٓ اٌّزفو٣ إٌبٕو ٥جل عّبي ُ 66 اٌغوث١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

اٌجٚبئ٤ ٌٕمً اٌْوٚق اٌزغبه٠خ ثَّزٙب   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ٦ٍٝذ -  15

اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣ 04 االٍزبك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥بِو ؽَٓ ا١ٍ٦ٌُ ٥جل ؽَٓ -  16

اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣ 04 االٍزبك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

 ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ إٌْلالرٝ ٠ٍٛف ٠ٍٛف ِؾّٛك -  17

اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣ 04 االٍزبك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌفزبػ ٥جل ٦ٍٝذ -  18

اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣ 04 االٍزبك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥بِو ؽَٓ ا١ٍ٦ٌُ ٥جل ؽَٓ -  19

اٌمل٠ُ بهٜا٦ٌم اٌْٙو ّبه٣ 04 االٍزبك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

 ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 38006    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ إٌْلالرٝ ٠ٍٛف ٠ٍٛف ِؾّٛك -  20

اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣ 04 االٍزبك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 4041    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ؽفٕٝ اؽّل عّبي -  21

ٌٍٚغ١و اٌْووٗ ٌٖبٌؼ ١ٍبهاد  ١ٕٚبٔخ  فلِخ ِووي ثْٕبٛ  اٌّقبىْ رم١َُ غبهة هاً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 4041    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽفٕٝ اؽّل عّبي -  22

ٌٍٚغ١و اٌْووٗ ٌٖبٌؼ ١ٍبهاد  ١ٕٚبٔخ  فلِخ ِووي ثْٕبٛ  اٌّقبىْ رم١َُ غبهة هاً ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 4041    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ؽفٕٝ اؽّل عّبي -  23

ٌٍٚغ١و اٌْووٗ ٌٖبٌؼ ١ٍبهاد  ١ٕٚبٔخ  فلِخ ِووي ثْٕبٛ  اٌّقبىْ رم١َُ غبهة هاً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 4041    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ؽفٕٝ اؽّل عّبي -  24

اٌغبى َِزٛك٣ ثغٛاه ا٦ٌَىو٠خ اٌْوٝخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 4041    ُثول ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽفٕٝ اؽّل عّبي -  25

اٌغبى َِزٛك٣ ثغٛاه ا٦ٌَىو٠خ اٌْوٝخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101311 ربه٠ـ ٚفٟ 4041    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ؽفٕٝ اؽّل عّبي -  26

اٌغبى َِزٛك٣ ثغٛاه ا٦ٌَىو٠خ اٌْوٝخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 31116    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ١ٍّو ِؾّل ٚائً -  27

هلُ ثبٌّجٕٝ االهٙٝ ثبٌلٚه 11، 11 ، 6،6 هلُ اٌزغبه٠خ اٌٛؽلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  B1 هلُ ثبٌّٕٞمخ  B اٌزغبهٜ ثبٌّووي 

ا١ٌْـ ّوَ ثّل٠ٕخ ا١ٌَل اَ ثٙٚجٗ اٌىبئٓ اٌزوف١ٙٝ االكاهٜ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101312 ربه٠ـ ٚفٟ 31116    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ١ٍّو ِؾّل ٚائً -  28

 ع١ٕٕٗ اٌزغبهٜ ثبٌّووي االهٙٝ ثبٌلٚه 2164 ، 2165 ، 2166 ، 2168 هلُ اٌزغبه٠خ اٌٛؽلح ا١ٌْـ ّوَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ِٛي ١ٍزٝ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51436    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  29

اٌغوكلٗ ٝو٠ك 22 ن - ا١ٌَبؽٝ اٌغٛٔٗ ِٕزغ٤ - اٌغٛٔٗ - اٌزجٗ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51436    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلٖ ِؾّل ٦ّجبْ -  30

اٌغوكلٗ ٝو٠ك 22 ن - ا١ٌَبؽٝ اٌغٛٔٗ ِٕزغ٤ - اٌغٛٔٗ - اٌزجٗ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101314 ربه٠ـ ٚفٟ 51436    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  31

اٌغوكلٗ ٝو٠ك 22 ن - ا١ٌَبؽٝ اٌغٛٔٗ ِٕزغ٤ - اٌغٛٔٗ - اٌزجٗ ٕلقف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101316 ربه٠ـ ٚفٟ 52145    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٠ٌ ِؾّل ّبمٌٝ -  32

اٌٖل٠ك ثىو اثٛ َِغل ثغٛاه اٌوئ١َٝ اٌْبه٣ ا٦ٌَىو٠خ االّغبي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 51421    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌجبلٝ فإاك ّبكٜ -  33

ِغب٠ِٚ ُ اِزلاك 14،  11 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101321 ربه٠ـ ٚفٟ 51421    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ال٠ٛعل -  34

ِغب٠ِٚ ُ اِزلاك 14،  11 هلُ ٥مبه   

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، إٌبٔٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب ٚاٌغٍٛك ٚاالؽن٠خ ٌٍّالثٌ اٌغٍّخ رغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  1

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036    

   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، إٌبٔٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب ٚاٌغٍٛك ٚاالؽن٠خ ٌٍّالثٌ اٌغٍّخ رغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  2

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، إٌبٔٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب ٚاٌغٍٛك ٚاالؽن٠خ ٌٍّالثٌ اٌغٍّخ رغبهح  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٌّغ١ل٥جلا فبهٚق ِؾّل -  3

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036    

   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، إٌبٔٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب ٚاٌغٍٛك ٚاالؽن٠خ ٌٍّالثٌ اٌغٍّخ رغبهح  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  4

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036  

 ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، إٌبٔٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب ٚاٌغٍٛك ٚاالؽن٠خ ٌٍّالثٌ اٌغٍّخ رغبهح  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  5

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036    

   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، إٌبٔٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب ٚاٌغٍٛك ٚاالؽن٠خ ٌٍّالثٌ اٌغٍّخ رغبهح  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  6

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036  

 ٚفٟ 51488   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٌٚٛاىِٙب ٕؾ١ٗ اكٚاد رٛه٠لاد  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ؽَٓ اٌؾك ٥جل ِٖٞفٝ اؽّل -  7

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101311ُ ربه٠ـ  

 اٌجٕبء ٌٛاىَ ٚع٤١ّ ٚاٌج٠ٛبد ٚاٌؾلا٠ل ٚاالكٚاد ا٦ٌلك ٚث٤١ ٚرغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبئٙب ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  8

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،  

 ٍجك  ، اٌجٕبء ٌٛاىَ ٚع٤١ّ ٚاٌج٠ٛبد ٚاٌؾلا٠ل ٚاالكٚاد ا٦ٌلك ٚث٤١ ٚرغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ا١ٌٍٞف ٥جل فب٠ك ٘بٔٝ -  9

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ ل١ل٘ب  

 اٌجٕبء ٌٛاىَ ٚع٤١ّ ٚاٌج٠ٛبد ٚاٌؾلا٠ل ٚاالكٚاد ا٦ٌلك ٚث٤١ ٚرغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبئٙب ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  10

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،  

 ٍجك  ، اٌجٕبء ٌٛاىَ ٚع٤١ّ ٚاٌج٠ٛبد ٚاٌؾلا٠ل ٚاالكٚاد ا٦ٌلك ٚث٤١ ٚرغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ا١ٌٍٞف ٥جل فب٠ك ٘بٔٝ -  11

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ ل١ل٘ب  

 اٌجٕبء ٌٛاىَ ٚع٤١ّ ٚاٌج٠ٛبد ٚاٌؾلا٠ل ٚاالكٚاد ا٦ٌلك ٚث٤١ ٚرغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبئٙب ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  12

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،  

 ٍجك  ، اٌجٕبء ٌٛاىَ ٚع٤١ّ ٚاٌج٠ٛبد ٚاٌؾلا٠ل ٚاالكٚاد ا٦ٌلك ٚث٤١ ٚرغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ا١ٌٍٞف ٥جل فب٠ك ٘بٔٝ -  13

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ بل١ل٘  

 ربه٠ـ ٚفٟ 31641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚا٥الْ ك٥ب٠ٗ ْٔبٛ ٚاٙبفٗ  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ثٌٌٛ ١ِٕو ه٠ّْٛ -  14

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ  

 ربه٠ـ ٚفٟ 31641   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚا٥الْ ك٥ب٠ٗ ْٔبٛ ٚاٙبفٗ  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ثٌٌٛ ١ِٕو ه٠ّْٛ -  15

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101326ُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  1

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101314ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14036   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  2

ث١َٞخ ر١ٕٛخ  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101315ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51640   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ف١ًٍ ؽَٓ ٘بٔٝ اؽّل -  3

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 2465   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  4

رٚبِٓ ّووخ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 2465   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  5

رٚبِٓ ّووخ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101316ُ ربه٠ـ ٚفٟ 2465   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  6

رٚبِٓ ّووخ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئٙب ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  7

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101313ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51463   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ا١ٌٍٞف ٥جل فب٠ك ٘بٔٝ -  8

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101321ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41114   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئٗ ١٥ل اؽّل ١٥ل ٥ٍٝ -  9

ث١َٞخ ر١ٕٛخ  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14683   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّل اثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍٍّبْ -  10

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101324ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41114   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئٗ ١٥ل اؽّل ١٥ل ٥ٍٝ -  11

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل: اٌٝ 31411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101314:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

ّٚووبح ٝٗ  

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل: اٌٝ 2465 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101316:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

 ّٚووبٖ

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل: اٌٝ 2465 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101316:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

 ّٚووبٖ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ؽَٓ أٛه ؽَٓ ِؾّل: اٌٝ 51816 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101311:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

 ّٚو٠ىٗ

 اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ: اٌٝ 46066 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21101311:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

ّٚو٠ىزٗ ا١ٌَل  

 اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ: اٌٝ 46066 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21101311:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

ّٚو٠ىزٗ ا١ٌَل  

 كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل: اٌٝ 51436 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101314:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

 ّٚووبٖ

 ٥جل اٌؾى١ُ ٥جل ِؾّل: اٌٝ 21310 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101321:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

ّٚووبٖ ٚ٘لاْ اٌٛ٘بة  

 ٥جل اٌؾى١ُ ٥جل ِؾّل: اٌٝ 21310 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ٦ل٠ًثز اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21101321:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

ّٚووبٖ ٚ٘لاْ اٌٛ٘بة  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  1

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  2

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  3

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  4

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  5

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  6

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  7

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  8

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  9

31411 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  10

31411 

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  11  

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  12  

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  13

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  14

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  15

31411 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح اٌْووخ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  16

31411 

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  17

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  18

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  19

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  20

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  21

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  22

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  23

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  24

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  25

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  26

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  27

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  28

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  29

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  30

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  31

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  32

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  33

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  34

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  35

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  36

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  37

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  38

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  39

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  40

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  41

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  42

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  43

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  44

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  45

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  46

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  47

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  48

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  49

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ؾّلِ -  50

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  51

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  52

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  53

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  54

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  55

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  56

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  57

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  58

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  59

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  60

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  61

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  62

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  63

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  64

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  65

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  66

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ لاٌّغ١ ٥جل اِبي -  67

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  68

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  69

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  70

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  71

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  72

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  73

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  74

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  75

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  76

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  77

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  78

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  79

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 0.63 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  80

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع380ٗ١ٕ  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  81

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  82

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  83

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  84

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  85

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  86

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  87

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  88

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  89

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  90

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 251 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  91

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 251 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  92

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  93

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  94

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب 251  

 251 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  95

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 251 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 6.25 ثَٕجخ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  96

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  97

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ،  

 ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  98

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ،  

 ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛخ٥ٚ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  99

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ،  

 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  100

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  101

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  102

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  103

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  104

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  105

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ،  

 ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  106

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ،  

 ، ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  107

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ  

 ، ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  108

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ  

 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  109

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  110

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ع١ٕٙب  

 ، ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  111

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ  

 ، ع١ٕٙب 104 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 4.5 ثَٕجخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  112

31411   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  113

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ مٛك٥

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  114

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  115

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٘بُّ اٌّغ١ل ٥جل اِبي -  116

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  117

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل هؽبة -  118

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ ٤١اٌزٛل ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ِٓرٚب ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  119

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  120

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  121

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ٤١ث ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ -  122

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ؽك ر٦ل٠ً ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  123

 ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح

 ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ

    21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ

31411   ثولُ  

 ؽك ر٦ل٠ً ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٟ ؽَت ١٦ٍل -  124

 ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح

 ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ٦ّبِْغز

    21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ

31411   ثولُ  

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  125

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝخ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل اثوا١ُ٘ -  126

 االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ر٦ل٠ً

 ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ ٚاٌزٛل٤١

 21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ ٥مٛك

31411   ثولُ     

 ر٦ل٠ً ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  127

 ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك

 ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ

    21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ

31411   ثولُ  

 ر٦ل٠ً ٚرُ ع١ٕٙب 2111 ثم١ّخ اٌّبي هاً ِٓ% 51 ثَٕجخ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ -  128

 ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌّٙب ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ٚا١ٌَل ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل ٕالػ/  ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك

 ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب فمٜ ِغز٦ّبْ

    21101314:  ربه٠ـ ، ع٦١ّب اٌْووبء ثّٛافمخ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث٤١ ٚفٝ ٦ِٚبِالرٙب اٌْووٗ

31411   ثولُ  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  129

2465   ثولُ    21101316  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  130

2465   ثولُ    21101316  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  131

2465   ثولُ    21101316  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  132

2465   ثولُ    21101316  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  133

2465   ثولُ    21101316  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  134

2465   ثولُ    21101316  

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  135

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  136

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  137

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  138

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  139

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ٌٍٛفبٖ اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  140

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ  

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  141

 اٌْووخ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل

 ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ  

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  142

 اٌْووخ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل

 ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ  

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  143

 اٌْووخ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل

 ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ  

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  144

 اٌْووخ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ  

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  145

 اٌْووخ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل

 ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ  

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  146

 اٌْووخ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل

 ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ  

 ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  147

 اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل ٝٗ إٌجٝ

 اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ اٌْووخ رجوِٙب

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ  

 ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  148

 اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل ٝٗ إٌجٝ

 اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ اٌْووخ رجوِٙب

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ  

 ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  149

 اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل ٝٗ إٌجٝ

 اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ اٌْووخ رجوِٙب

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ  

 ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  150

 اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل ٝٗ إٌجٝ

 اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ اٌْووخ رجوِٙب

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ  

 ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  151

 اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل ٝٗ إٌجٝ

 اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ اٌْووخ رجوِٙب

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ  

 ؽَت ِؾّل/  ا١ٌَل االٚي ٌٍْو٠ه ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك-ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  152

 اٌزٝ ا٦ٌمٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ا٠ٚب ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل ٚا١ٌَل ٝٗ إٌجٝ

 اٌْووخ إٛي ٚث٤١ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ ٚاٌزٛل٤١ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٥ٍٚٝ اٌْووخ رجوِٙب

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ ف١ىْٛ  

 ِؾّل/ ا١ٌَل  ؽك ِٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكهح ثٕل ر٦ل٠ً -ط  ِزقبهط ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ١ٍل ٥ٖٞٛ ِؾّل -  153

 ٥ٍٝ ا٦ٌمل فٝ اٌّؾلكٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك اٌٍَٞبد وبفٗ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ه٠ْٚل ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ/ ٚا١ٌَل أٛه ؽَٓ

 ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اٌّب١ٌٗ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ِب٥لا ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ اٌْووٗ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ع٤١ّ

:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ اٌّب١ٌٗ اٌّإٍَبد ِٓ اٚ ٌٍغ١و اٚ ااٌجٕٛن ِٓ ٚااللواٗ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٚونٌه فمٜ ِغز١٦ّٓ

51816   ثولُ    21101311  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِؾّل/ ا١ٌَل  ؽك ِٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكهح ثٕل ر٦ل٠ً -ط  ِزقبهط ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ١ٍل ٥ٖٞٛ ِؾّل -  154

 ٥ٍٝ ا٦ٌمل فٝ اٌّؾلكٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك اٌٍَٞبد وبفٗ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ه٠ْٚل ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ/ ٚا١ٌَل أٛه ؽَٓ

 ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اٌّب١ٌٗ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ِب٥لا ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ وٗاٌْو رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ع٤١ّ

:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ اٌّب١ٌٗ اٌّإٍَبد ِٓ اٚ ٌٍغ١و اٚ ااٌجٕٛن ِٓ ٚااللواٗ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٚونٌه فمٜ ِغز١٦ّٓ

51816   ثولُ    21101311  

 ِؾّل/ ا١ٌَل  ؽك ِٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكهح ثٕل ر٦ل٠ً -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ه٠ْٚل ه٠بٗ ا٦ٌُّٕ ٥جل -  155

 ٥ٍٝ ا٦ٌمل فٝ اٌّؾلكٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك اٌٍَٞبد وبفٗ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ه٠ْٚل ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ/ ٚا١ٌَل أٛه ؽَٓ

 ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اٌّب١ٌٗ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ِب٥لا ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ اٌْووٗ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ع٤١ّ

:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ اٌّب١ٌٗ اٌّإٍَبد ِٓ اٚ ٌٍغ١و اٚ ااٌجٕٛن ِٓ ٚااللواٗ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٚونٌه فمٜ ِغز١٦ّٓ

51816   ثولُ    21101311  

 ِؾّل/ ا١ٌَل  ؽك ِٓ ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكهح ثٕل ر٦ل٠ً -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ه٠ْٚل ه٠بٗ ا٦ٌُّٕ ٥جل -  156

 ٥ٍٝ ا٦ٌمل فٝ اٌّؾلكٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك اٌٍَٞبد وبفٗ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ه٠ْٚل ه٠بٗ ٥جلا٦ٌُّٕ/ ٚا١ٌَل أٛه ؽَٓ

 ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اٌّب١ٌٗ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ ِب٥لا ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ اٌْووٗ رجوِٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ع٤١ّ

:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغز١٦ّٓ اٌّب١ٌٗ اٌّإٍَبد ِٓ اٚ ٌٍغ١و اٚ ااٌجٕٛن ِٓ ٚااللواٗ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٚونٌه فمٜ ِغز١٦ّٓ

51816   ثولُ    21101311  

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ِزقبهط ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ١ٍل ٥ٖٞٛ ِؾّل -  157

51816 

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ِزقبهط ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ١ٍل ٥ٖٞٛ ِؾّل -  158

51816 

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ه٠ْٚل ه٠بٗ ا٦ٌُّٕ ٥جل -  159

51816 

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ه٠ْٚل ه٠بٗ ا٦ٌُّٕ ٥جل -  160

51816 

 اؽّل/ ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ٗ االكاهٖ ؽك ٠ىْٛ -ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌؾك ٥جل ِٖٞفٝ اؽّل -  161

 ٚلج٘ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ ٚمٌه ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ فمٜ ا٦ٍل ٦َِل ىغٍٛي/ ٚا١ٌَل  ٥جلاٌؾك ِٖٞفٝ

 ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚااللزواٗ ٚاال٠لا٣ ثبٌَؾت اٌّقزٍفٗ اٌجٕٛن وبفٗ ٤ِ اٌؾَبثبد ٚاغالق فزؼ ٚؽك ١ٍ٥ٙب ِب ٚكف٤ ٌٍْووٗ ِب

 ِٚجبٔٝ اهاٙٝ ِٓ اٌْووٗ إٛي ٚث٤١ ّٚواء ثبٌجٕٛن اٌو٘ٓ اٌو٘ٓ ٠قٔ ِب اِب اٌّٚبْ ٚفٞبثبد اٌَزٕل٠ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك ٌّٚٙب(  ِغز١٦ّٓ)  اٌزٛل٤١ ٠ىْٛ ١ٍٚبهاد

51488 

 ِٖٞفٝ اؽّل/ ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ٗ االكاهٖ ؽك ٠ىْٛ -ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٦ٍّبْ ا٦ٍل ٦َِل ىغٍٛي -  162

 ِب ٚلج٘ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ ٚمٌه ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ فمٜ ا٦ٍل ٦َِل ىغٍٛي/ ٚا١ٌَل  ٥جلاٌؾك

 ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚااللزواٗ ٚاال٠لا٣ ثبٌَؾت اٌّقزٍفٗ اٌجٕٛن وبفٗ ٤ِ اٌؾَبثبد ٚاغالق فزؼ ٚؽك ١ٍ٥ٙب ِب ٚكف٤ ٌٍْووٗ

 ِٚجبٔٝ اهاٙٝ ِٓ اٌْووٗ إٛي ٚث٤١ ّٚواء ثبٌجٕٛن اٌو٘ٓ اٌو٘ٓ ٠قٔ ِب اِب اٌّٚبْ ٚفٞبثبد اٌَزٕل٠ٗ اال٥زّبكاد ٚفزؼ

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك ٌّٚٙب(  ِغز١٦ّٓ)  اٌزٛل٤١ ٠ىْٛ ١ٍٚبهاد

51488 

 ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌٗ ٚإجؼ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اٌلا٠ُ ٥جل ِؾّل أّوف -  163

 فٙٛ اٌْووٗ ِمو ثبٌّؾً ٠ز٦ٍك ف١ّب اِب اٌٞوف١ٓ ثزٛل٤١ ٠ىْٛ ٚااللزواٗ ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ اٌؾمٛق رور١ت ٠قٔ ِب ٥لا ف١ّب ِٕفوكا

   21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ اِالن ّٙٓ ٠لفً ٚال َِٚزمج١ٍخ ؽب١ٌٗ ٚك٠ىٛهاد ر١ْٞجبد ِٓ ِبثٗ ثغ٤١ّ اٌضبٔٝ اٌْو٠ه ٠قٔ

46066   ثولُ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌٗ ٚإجؼ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اٌلا٠ُ ٥جل ِؾّل أّوف -  164

 فٙٛ اٌْووٗ ِمو ثبٌّؾً ٠ز٦ٍك ف١ّب اِب وف١ٓاٌٞ ثزٛل٤١ ٠ىْٛ ٚااللزواٗ ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ اٌؾمٛق رور١ت ٠قٔ ِب ٥لا ف١ّب ِٕفوكا

   21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ اِالن ّٙٓ ٠لفً ٚال َِٚزمج١ٍخ ؽب١ٌٗ ٚك٠ىٛهاد ر١ْٞجبد ِٓ ِبثٗ ثغ٤١ّ اٌضبٔٝ اٌْو٠ه ٠قٔ

46066   ثولُ   

 ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌٗ ٚإجؼ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اٌلا٠ُ ٥جل ِؾّل أّوف -  165

 فٙٛ اٌْووٗ ِمو ثبٌّؾً ٠ز٦ٍك ف١ّب اِب اٌٞوف١ٓ ثزٛل٤١ ٠ىْٛ ٚااللزواٗ ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ اٌؾمٛق رور١ت ٠قٔ ِب ٥لا ف١ّب ِٕفوكا

   21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ اِالن ّٙٓ ٠لفً ٚال َِٚزمج١ٍخ ؽب١ٌٗ ٚك٠ىٛهاد ر١ْٞجبد ِٓ ِبثٗ ثغ٤١ّ اٌضبٔٝ اٌْو٠ه ٠قٔ

46066   ثولُ   

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌٗ ٚإجؼ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ -  166

 ٠قٔ فٙٛ اٌْووٗ ِمو ثبٌّؾً ٠ز٦ٍك ف١ّب اِب اٌٞوف١ٓ ثزٛل٤١ ٠ىْٛ ٚااللزواٗ ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ اٌؾمٛق رور١ت ٠قٔ ِب ٥لا ف١ّب

  ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ اِالن ّٙٓ ٠لفً ٚال َِٚزمج١ٍخ ؽب١ٌٗ ٚك٠ىٛهاد ر١ْٞجبد ِٓ ِبثٗ ثغ٤١ّ اٌضبٔٝ اٌْو٠ه

 46066  

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌٗ ٚإجؼ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ -  167

 ٠قٔ فٙٛ اٌْووٗ ِمو ثبٌّؾً ٠ز٦ٍك ف١ّب اِب اٌٞوف١ٓ ثزٛل٤١ ٠ىْٛ ٚااللزواٗ ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ اٌؾمٛق رور١ت ٠قٔ ِب ٥لا ف١ّب

  ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ اِالن ّٙٓ ٠لفً ٚال َِٚزمج١ٍخ ؽب١ٌٗ ٚك٠ىٛهاد ر١ْٞجبد ِٓ ِبثٗ ثغ٤١ّ اٌضبٔٝ اٌْو٠ه

 46066  

 ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ٌٗ ٚإجؼ اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ -  168

 ٠قٔ فٙٛ اٌْووٗ ِمو ثبٌّؾً ٠ز٦ٍك ف١ّب اِب اٌٞوف١ٓ ثزٛل٤١ ٠ىْٛ ٚااللزواٗ ٚاٌج٤١ ٚاٌو٘ٓ اٌؾمٛق رور١ت ٠قٔ ِب ٥لا ف١ّب

  ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ اِالن ّٙٓ ٠لفً ٚال َِٚزمج١ٍخ ؽب١ٌٗ ٚك٠ىٛهاد ر١ْٞجبد ِٓ ِبثٗ ثغ٤١ّ اٌضبٔٝ اٌْو٠ه

 46066  

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اٌلا٠ُ ٥جل ِؾّل أّوف -  169

46066 

   ُثول    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اٌلا٠ُ ٥جل ِؾّل أّوف -  170

46066 

   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اٌلا٠ُ ٥جل ِؾّل أّوف -  171

46066 

46066   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ -  172  

46066   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ -  173  

46066   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ٌَل اٌغفبه ٥جل ِٖٞفٝ -  174  

 اٚ ِغز١٦ّٓ  ٚاٌضبٔٝ االٚي ٌٍْو٠ى١ٓ  ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  175

 رؾم١ك ٍج١ً فٝ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد وبفخ كٌه ٍج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ

 ؽك فٝ اِب فمٜ ِغز١٦ّٓ   اٌضالصٗ ٌالٝواف ف١ىْٛ   اٌضبثزخ االٕٛي ٚث٤١ اٌجٕٛن ٤ِ  ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ِب٥لا اٌْووخ غوٗ

 ٚرٛو١ً ٚرف٠ٛ٘  ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ١ٍ٥ٙب ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٚإلاه اٌؾَبثبد ٚاغالق  اٌؾَبثبد ثفزؼ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ

51463   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، ِٕفوكح هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ اٌضبٌضخ ٌٍْو٠ىٗ اٌغ١و٠ىْٛ  

 اٚ ِغز١٦ّٓ  ٚاٌضبٔٝ االٚي ٌٍْو٠ى١ٓ  ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  176

 رؾم١ك ٍج١ً فٝ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد وبفخ كٌه ٍج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ

 ؽك فٝ اِب فمٜ ِغز١٦ّٓ   اٌضالصٗ ٌالٝواف ف١ىْٛ   اٌضبثزخ االٕٛي ٚث٤١ اٌجٕٛن ٤ِ  ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ِب٥لا اٌْووخ غوٗ

 ٚرٛو١ً ٚرف٠ٛ٘  ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ١ٍ٥ٙب ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٚإلاه اٌؾَبثبد ٚاغالق  اٌؾَبثبد ثفزؼ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ

51463   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، ِٕفوكح هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ اٌضبٌضخ ٌٍْو٠ىٗ اٌغ١و٠ىْٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اٚ ِغز١٦ّٓ  ٚاٌضبٔٝ االٚي ٌٍْو٠ى١ٓ  ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  177

 رؾم١ك ٍج١ً فٝ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد وبفخ كٌه ٍج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ

 ؽك فٝ اِب فمٜ ِغز١٦ّٓ   اٌضالصٗ ٌالٝواف ف١ىْٛ   اٌضبثزخ االٕٛي ٚث٤١ اٌجٕٛن ٤ِ  اٌو٘ٓٚ االلزواٗ ِب٥لا اٌْووخ غوٗ

 ٚرٛو١ً ٚرف٠ٛ٘  ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ١ٍ٥ٙب ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٚإلاه اٌؾَبثبد ٚاغالق  اٌؾَبثبد ثفزؼ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ

51463   ثولُ    21101313 : ربه٠ـ ، ِٕفوكح هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ اٌضبٌضخ ٌٍْو٠ىٗ اٌغ١و٠ىْٛ  

 اٚ ِغز١٦ّٓ  ٚاٌضبٔٝ االٚي ٌٍْو٠ى١ٓ  ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  178

 رؾم١ك ٍج١ً فٝ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد وبفخ كٌه ٍج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ

 ؽك فٝ اِب فمٜ ِغز١٦ّٓ   اٌضالصٗ ٌالٝواف ف١ىْٛ   اٌضبثزخ االٕٛي ٚث٤١ اٌجٕٛن ٤ِ  ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ِب٥لا اٌْووخ غوٗ

 ٚرٛو١ً ٚرف٠ٛ٘  ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ١ٍ٥ٙب ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٚإلاه اٌؾَبثبد ٚاغالق  اٌؾَبثبد ثفزؼ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ

51463   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، ِٕفوكح هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ اٌضبٌضخ ٌٍْو٠ىٗ اٌغ١و٠ىْٛ  

 اٚ ِغز١٦ّٓ  ٚاٌضبٔٝ االٚي ٌٍْو٠ى١ٓ  ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  179

 رؾم١ك ٍج١ً فٝ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد وبفخ كٌه ٍج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ

 ؽك فٝ اِب فمٜ ِغز١٦ّٓ   اٌضالصٗ ٌالٝواف ف١ىْٛ   اٌضبثزخ االٕٛي ٚث٤١ اٌجٕٛن ٤ِ  ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ِب٥لا اٌْووخ غوٗ

 ٚرٛو١ً ٚرف٠ٛ٘  ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ١ٍ٥ٙب ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٚإلاه اٌؾَبثبد ٚاغالق  اٌؾَبثبد ثفزؼ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ

51463   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، ِٕفوكح هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ اٌضبٌضخ ٌٍْو٠ىٗ ىْٛاٌغ١و٠  

 اٚ ِغز١٦ّٓ  ٚاٌضبٔٝ االٚي ٌٍْو٠ى١ٓ  ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِجوٚن هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ -  180

 رؾم١ك ٍج١ً فٝ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد وبفخ كٌه ٍج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ

 ؽك فٝ اِب فمٜ ِغز١٦ّٓ   اٌضالصٗ ٌالٝواف ف١ىْٛ   اٌضبثزخ االٕٛي ٚث٤١ اٌجٕٛن ٤ِ  ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ِب٥لا اٌْووخ غوٗ

 ٚرٛو١ً ٚرف٠ٛ٘  ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت ١ٍ٥ٙب ٚاٌزٛل٤١ ا١ٌْىبد ٚإلاه اٌؾَبثبد ٚاغالق  اٌؾَبثبد ثفزؼ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ

51463   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، ِٕفوكح هىق ا٦ٌي٠ي ٥جل ٘لٜ اٌضبٌضخ ٌٍْو٠ىٗ اٌغ١و٠ىْٛ  

 اال٥زّبكاد إلاه فٝ ِؾّٛك ٕل٠ك ٠ؾ١ٝ/  ا١ٌَل رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٥ٍٝ ِؾّٛك ٕل٠ك ٠ؾ١ٝ -  181

26881   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ٝوف ٌٍْووٗ اٌٍّّٛوٗ االكفبه٠ٗ اال١٥ٚٗ ه٘ٓ ثّٚبْ اٌَّزٕل٠ٗ  

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  182

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  183

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  184

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾ١ّل كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  185

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾ١ّل كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  186

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾ١ّل كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  187

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّلاٜٚ ؽبِل ِؾّٛك ؽبِل -  188

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّلاٜٚ ؽبِل ِؾّٛك ؽبِل -  189

51436 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 93 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّلاٜٚ ؽبِل ِؾّٛك ؽبِل -  190

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلٖ ِؾّل ٦ّجبْ -  191

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلٖ ِؾّل ٦ّجبْ -  192

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلٖ ِؾّل ٦ّجبْ -  193

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  194

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  195

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  196

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾ١ّل كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  197

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾ١ّل كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  198

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾ١ّل كٍٛلٝ ِؾّل فبٌل -  199

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّلاٜٚ ؽبِل ِؾّٛك ؽبِل -  200

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّلاٜٚ ؽبِل ِؾّٛك ؽبِل -  201

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّلاٜٚ ؽبِل ِؾّٛك ؽبِل -  202

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلٖ ِؾّل ٦ّجبْ -  203

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلٖ ِؾّل ٦ّجبْ -  204

51436 

   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ٠ٛٚ٥ٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ا١ٌَل ٥جلٖ ِؾّل ٦ّجبْ -  205

51436 

 اٚ ِغز١٦ّٓ  اٌْووبء ٌغ٤١ّ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٠ىْٛ-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  206

 ٚثبٍّٙب اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ اال٥ّبي رىْٛ اْ ثْوٛ اٌْووٗ ثبٍُ رزُ اٌزٝ اٌز٦بِالد وبفٗ فٝ ِٕفوك٠ٓ

 اٚ اال٠غبه ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٕبىي اٚ اٌْووٗ إٛي ِٓ إً اٚ ٥مبهاد اٜ ه٘ٓ اٚ ث٤١ ؽبالد اِب،  اغواٙٙب ّٚٙٓ ٥ٕٚٛأٙب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ِبٔؾٗ ثٕٛن اٚ ِإٍَٗ اٚ ١٘ئٗ اٚ عٙٗ اٜ اٚ ٌٍز١ّٕٗ االعزّب٥ٝ اٌٖٕلٚق اٚ اٌجٕٛن ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ لوٚٗ ٥ٍٝ اٌؾٖٛي

51436   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ِغز١٦ّٓ اٌْووبء وبفٗ ف١ىٛٔجزٛل٤١ ٌٍموٚٗ  

 اٚ ِغز١٦ّٓ  اٌْووبء ٌغ٤١ّ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٠ىْٛ-ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هّبك ِؾّل ؽفٕٝ  ٦ِزُٖ -  207

 ٚثبٍّٙب اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ اال٥ّبي رىْٛ اْ ثْوٛ اٌْووٗ ثبٍُ رزُ اٌزٝ اٌز٦بِالد وبفٗ فٝ ِٕفوك٠ٓ

 اٚ اال٠غبه ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٕبىي اٚ اٌْووٗ إٛي ِٓ إً اٚ ٥مبهاد اٜ ه٘ٓ اٚ ث٤١ ؽبالد اِب،  اغواٙٙب ّٚٙٓ ٥ٕٚٛأٙب
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 وبفٗ ف١ىٛٔجزٛل٤١ ٌٍموٚٗ ِبٔؾٗ ثٕٛن اٚ ِإٍَٗ اٚ ١٘ئٗ اٚ عٙٗ اٜ اٚ ٌٍز١ّٕٗ االعزّب٥ٝ اٌٖٕلٚق اٚ اٌجٕٛن ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ

51436   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، ِغز١٦ّٓ اٌْووبء  

 ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٌزٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ر٦ل٠ً -ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ -  218

 ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖوف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ِٕفوكا اؽّل اٌل٠ٓ

 اغوٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً اٌْووٗ إٛي ّٚواء ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك(  ِغز١٦ّٓ)  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ/ ٚا١ٌَل   ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٚاٌْو٠ى١ٓ

20418   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، ٚاٌّواوت ٚاالرٛث١َبد ٚا١ٌَبهاد ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌْووٗ الٕٛي اٌج٤١  

 ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٌزٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ر٦ل٠ً -ط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ -  219

 ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖوف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ِٕفوكا اؽّل اٌل٠ٓ

 اغوٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً اٌْووٗ إٛي ّٚواء ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك(  ِغز١٦ّٓ)  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ/ ٚا١ٌَل   ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٚاٌْو٠ى١ٓ

20418   ُثول    21101316:  ربه٠ـ ، ٚاٌّواوت ٚاالرٛث١َبد ٚا١ٌَبهاد ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌْووٗ الٕٛي اٌج٤١  

 اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٌزٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ر٦ل٠ً -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل -  220

 ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖوف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ِٕفوكا اؽّل

 اغوٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً اٌْووٗ إٛي ّٚواء ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك(  ِغز١٦ّٓ)  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ/ ٚا١ٌَل   ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٚاٌْو٠ى١ٓ

20418   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، ٚاٌّواوت ٚاالرٛث١َبد ٚا١ٌَبهاد ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌْووٗ الٕٛي اٌج٤١  

 اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٌزٖجؼ ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ر٦ل٠ً -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل -  221

 ٚغٍك ٚفزؼ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٚاٌّٖوف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌؾك ِٕفوكا اؽّل

 اغوٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً اٌْووٗ إٛي ّٚواء ٚاٌّٖبهف اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد

 ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك(  ِغز١٦ّٓ)  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ/ ٚا١ٌَل   ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل/ ا١ٌَل ٚاٌْو٠ى١ٓ

20418   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، ٚاٌّواوت ٚاالرٛث١َبد ٚا١ٌَبهاد ا٦ٌمبه٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌْووٗ ٕٛيال اٌج٤١  
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 اٌغٙبد ٚوبفٗ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو اِبَ اٌجؾو٠ٗ ٚاٌٛؽلاد  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ -  222

    21101316:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك ٌّٚٙب ٚاٌو٘ٓ اٌموٗ ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ اٌؾى١ِٛخ

20418   ثولُ  

 اٌغٙبد ٚوبفٗ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو اِبَ اٌجؾو٠ٗ ٚاٌٛؽلاد  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٔب١ِٔٛزٌ فو٠َزًٛ ا٠فبٔغًٍٛ -  223

    21101316:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك ٌّٚٙب ٚاٌو٘ٓ اٌموٗ ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ اٌؾى١ِٛخ

20418   ثولُ  

 اٌغٙبد ٚوبفٗ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو اِبَ اٌجؾو٠ٗ ٚاٌٛؽلاد  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل -  224

    21101316:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك ٌّٚٙب ٚاٌو٘ٓ اٌموٗ ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ اٌؾى١ِٛخ

20418   ثولُ  

 اٌغٙبد ٚوبفٗ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو اِبَ اٌجؾو٠ٗ ٚاٌٛؽلاد  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ؽبِل -  225

    21101316:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك ٌّٚٙب ٚاٌو٘ٓ اٌموٗ ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ اٌؾى١ِٛخ

20418   ثولُ  

51421   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، ٌٍفو٣ ِل٠وا ر١١٦ٓ  فو٣ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٦ِٛٗ ٥جلاٌجبلٝ ٘ٛه٠ٌ عْٛ -  226  

51421   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، ٌٍفو٣ ِل٠وا ر١١٦ٓ  فو٣ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٦ِٛٗ ٥جلاٌجبلٝ ٘ٛه٠ٌ عْٛ -  227  

 اِبَ اٌْووٗ ر٦ل٠ً ؽك ٌٚخ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٌخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ١ِٕو ف١ٌّ ٥ّوٚ -  228

 اٌٚوث١ٗ اٌجٞبلٗ اٌغبء ؽك ٌٚٗ ٚاٌقبٕٗ ا٦ٌبِٗ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد

52111   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، اٌضبٔٝ ٌٍٞوف اٌوع٣ٛ كْٚ ِٕفوكا ٚلذ اٜ فٝ اٌْووٗ ٥مل ٚاٌغبء اٌزغبهٜ ٚاٌَغً  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

ــــــــــــــــــــــ      

 

26028   ثولُ    21101312:  ربه٠ـ ، 1614  2118-0-15-ط  ٠ٍٛف هِيٜ اٍبِخ -  1  

16621   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1612  2114-6-3-ط  ٥ج١ل ١٥َٝ اؽّل ؽَٓ -  2  

21215   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1614  2116-3-15-ط  ١ٍ٥بْ اؽّل ٦ِوٚف ٥ّو -  3  
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36521   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1621  2110-2-11-ط  ١ٍلُ٘ ثٕٙبَ ؽوثٟ ٥ٛاٝف -  4  

36335   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1634  2110-1-18-ط  ّؾبد ف١ٍفخ ٦ٍل -  5  

36583   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1626  2118-0-2-ط  ا١ِٓ عوعٌ ٥يد -  6  

36311   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1625  2110-1-13-ط  ١٦ٍل ك٠بة ٥ٍٝ ؽَٕٝ -  7  

35330   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1615  2116-12-16-ط  ٥ف١فٝ ١ٍل ؽّلٜ ِؾّل -  8  

16112   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1613  2110-1-2-ط  إٌْبٚٞ ا١ٌَل ٦َِٛك ِؾّل -  9  

11161   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1620  2114-12-26-ط  اٍّب١٥ً اؽّل ٥ٍٝ ٕجبػ -  10  

11161   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1631  2110-2-26-ط  اٍّب١٥ً اؽّل ٥ٍٝ ٕجبػ -  11  

11161   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1631  2114-252-ط  اٍّب١٥ً اؽّل ٥ٍٝ ٕجبػ -  12  

11161   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1632  2110-2-24ط  اٍّب١٥ً اؽّل ٥ٍٝ ٕجبػ -  13  

32431   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1616  2116-6-1-ط  ٥جلاهلل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٥الء -  14  

21263   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1643  2111-3-21-ط  ِؾّل ّؾبرخ اؽّل ٕجبػ -  15  

21263   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1644  2116-3-21-ط  ِؾّل ّؾبرخ اؽّل ٕجبػ -  16  

15616   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1640  2118-6-16-ط  ىغٍٛي اٌل٠ٓ ٌّّ اؽّل ١٘ضُ -  17  

34366   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1656  2116-6-25-ط  اؽّل ١٦ٍل ٦ٍل إٌبٕو ٥جل -  18  

36263   ثولُ    21101314:  ه٠ـرب ، 1651  2110-1-6-ط  ؽبِل اهلل ٥جل عبثو ٕجبػ -  19  

36600   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1658  2110-3-16-ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّل ّو٠ف -  20  

26315   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1663  2116-6-31-ط  ٕبٌؼ ٥بكي وو٠ُ -  21  

22422   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1685  2116-2-24-ط  ف١ًٍ ا١٦ٌَل ِؾّل أزٖبه -  22  

15616   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1651  2114-11-31-ط  ِؾّل ىغٍٛي اٌل٠ٓ ٌّّ اؽّل ١٘ضُ -  23  

35620   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1605  2118-2-11-ط  ِؾّٛك فٚوٜ ِؾّل -  24  

36800   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1831  2118-11-13-ط  ٥ّو ٕبثو هعت ِوفذ -  25  

14316   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1821  2112-6-1-ط  ٔبهٚى ٥و٠بْ ا١ٌَّؼ ٥جل ٥ّبك -  26  

14316   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1822  2116-6-1-ط  ٔبهٚى ٥و٠بْ ا١ٌَّؼ ٥جل ٥ّبك -  27  

5251   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1686  1008-11-26-ط  ٦ٍل ِؾّل ٥بكي ٝب٘و -  28  

5251   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1686  2113-11-26-ط  ٦ٍل ِؾّل ٥بكي ٝب٘و -  29  

5251   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1688  2118-11-26-ط  ٦ٍل ِؾّل ٥بكي ٝب٘و -  30  
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5251   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1680  2113-11-26-ط  ٦ٍل ِؾّل ٥بكي ٝب٘و -  31  

5251   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1601  2118-11-26-ط  ٦ٍل ِؾّل ٥بكي ٝب٘و -  32  

35014   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1606  2118-4-3-ط  اؽّل فواط ٥ٍٝ ٍٛىاْ -  33  

34816   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1600  2116-0-26-ط  ٠ٍٛف ِٖٞفٝ ِؾّل ٔبٕو -  34  

31182   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1834  2115-8-11-ط  ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل ٠ٍٛف ٥يٖ -  35  

35316   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1811  2116-12-12-ط  ١ٍل ؽّلٜ ِؾّل -  36  

35610   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1603  2118-2-5-ط  اٌغ١ًٍ ٥جل فبٌل اٌٛ٘بة ٥جل فبٌل -  37  

26185   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1820  2118-11-1-ط  عوعٌ َِٕٝ ١ٌُٚ ث١ّٓ -  38  

15115   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1602  2118-1-26-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٠ٍٛف ٕجبػ -  39  

8413   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1861  2116-0-21-ط  اؽّل ِٖٞفٝ اثوا١ُ٘ اؽّل -  40  

26513   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1866  2118-6-20-ط  ىوٝ ٦٠مٛة ّٛلٝ -  41  

0683   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1854  2116-11-20-ط  اٌْؾبد إٌجٝ ٥جل ا١ِوح -  42  

26116   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1865  2118-5-26-ط  ٕل٠ك فٛىٜ اٌفو٠ل -  43  

34215   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1846  2116-5-26-ط  اؽّل اهلل فٍف ١ٍل ٦ّٔٗ -  44  

34215   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1846  2116-5-26-ط  ٘بًٚ وّج١ٛ -  45  

36346   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1836  21110-1-10-ط  ٌج١ت ف١ٍ١ت اّوف -  46  

32548   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 18606  2116-6-25-ط  اٌٖغ١و عوعٌ فّٙٝ ١٦ُٔ -  47  

21068   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1012  2111-12-16-ط  ؽّل ؽ١َٓ ِٕٖٛه عّبي -  48  

21068   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1013  2116-12-16-ط  ؽّل ؽ١َٓ ِٕٖٛه عّبي -  49  

36346   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1805  2110-1-10-ط  اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلاٌفزبػ ١٦ٍل -  50  

15015   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1801  2118-11-2-ط  عبك اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ِٕزٖو -  51  

35240   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1883  2116-12-4-ط  ؽبِل ِؾّل ٥ٍٟ ٔغبٖ -  52  

15433   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1808  2118-6-26-ط  اٌغفبه ٥جل ِؾّل اهلل ٥جل ٕفٛد -  53  

36166   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1018  2118-12-6-ط  اٌّالن ٥جل ٍالِٗ ؽٕب ١ِٕو ٔبه٠ّبْ -  54  

26513   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1016  2118-12-16-ط  اؽّل ٥ٍٝ ؽّلاْ عبك ِؾّل -  55  

21668   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1018  2111-11-22-ط  ٥جلا٦ٌي٠ي ا١ٌَل ثٕلق -  56  

21668   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1010  2116-11-21-ط  ٥جلا٦ٌي٠ي ا١ٌَل ثٕلق -  57  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

15535   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1036  26/6/2118-ط  اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل ربِو -  58  

14162   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1045  2116-3-14-ط  فىوٜ ٥ب٠ل ّٕٛئ١ً -  59  

10131   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1032  0/8/2111-ط  أثٛؽَٓ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٟ ا٦ٌيَ اثٛ ا١ٌَل ٦َِل -  60  

10131   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1033  8/8/2115-ط  أثٛؽَٓ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٟ ا٦ٌيَ اثٛ ا١ٌَل ٦َِل -  61  

36410   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1043  2110-1-20-ط  وٕلً غبث١ًٛ ثٞوً ّٕٛكٖ -  62  

11586   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1051  2115-3-26-ط  ٚهكفبْ ٥بىه ٖٔو -  63  

16220   ثولُ    21101312:  ربه٠ـ ، 1003  2110-1-26-ط  اٌفمٟ ٥جلاٌمبكه ٥ٍٟ اؽّل -  64  

28215   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2115  2110-3-28-ط  ا٦ٌبٕٝ أٛه ٥بٝف ا١٦ٌَل -  65  

36385   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2123  2118--6-24-ط  عوعٌ ٥ٛٗ فب٠ك فبكٜ -  66  

26664   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2133  2110-1-13-ط  اثٛاٌؾَٓ ْ٘بَ -  67  

36102   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2116  2118-12-21-ط  غالة اٌواٙٝ ٥جل اٌؾبف٠ ٥جل ِوٖٚ -  68  

36658   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2114  2110-3-26-ط  ١ِقبئ١ً ه٠ٖب اٍؾبق اّوف -  69  

26661   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2112  2110-1-13-ط  ِؾّل اهلل ٥جل اؽّل اٌل٠ٓ ثٙبء -  70  

16320   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2136  2110-3-1-ط  لبٍُ اؽّل ِؾّل -  71  

15321   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2122  2118-5-16-ط  اٍّب١٥ً ا٦ٌبكٌٟ ِؾّل ١ّو٠ٓ -  72  

26611   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2138  12/8/2113-ط  أٛه اؽّل ٕلاَ -  73  

26611   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2130  11/8/2110-ط  أٛه اؽّل ٕلاَ -  74  

36516   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2180  2118-8-1-ط  ٍالِخ افوا٠ُ ٍبِؼ -  75  

28142   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2156  2110-3-16-ط  ِؾّل ف١ٍفخ ٔٛه ٥ج١ل -  76  

20613   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2155  2114-11-31-ط  ٕبٌؼ ّٔو هٙب -  77  

0454   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2156  2113-8-24-ط  ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلإٌبٕو -  78  

0454   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2158  2118-8-24-ط  ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلإٌبٕو -  79  

0454   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2150  2113-8-24-ط  ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلإٌبٕو -  80  

0454   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2161  2118-8-24-ط  ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلإٌبٕو -  81  

33102   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2166  2116-11-14-ط  ِولٔ ثٞوً هاّل ٕجبػ -  82  

15165   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2162  2118-2-18-ط  ا٠و٠ٓ \ك ١ٕل١ٌخ -  83  

15626   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2168  2118-0-21-ط  ؽَٕٝ ؽَٓ اّوف -  84  
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11166   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2184  2114-12-11-ط  ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ج١و -  85  

11166   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2185  2110-12-0-ط  ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ج١و -  86  

11166   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2186  2114-12-8-ط  ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ج١و -  87  

26680   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2151  2110-1-16-ط  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ؽَٓ اٌٙبَ -  88  

22663   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2164  2116-3-25-ط  اهلل ٥ٞب ٥غب٠جٟ فوأىٛ اه١ِب -  89  

36551   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2160  2110-2-16-ط  ّٕٛكٖ عجوٖ ّٕٛكٖ اِْٛ -  90  

36420   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2164  2110-2-2-ط  اٌقبٌك ٥جل ٍِٟٛ ٦ٍل ١٦ٍل ١ٍّوح -  91  

35582   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2165  2118-2-2-ط  ؽ١َٓ اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل ا١ٌٍٞف ٥جل -  92  

36631   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 2145  2110-3-10-ط  اٌٍٙجٝ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جبً ١ٍّو -  93  

12385   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2116  2115-11-2-ط  اؽّل فىوٜ ٥جلاٌجبٍٜ فبّٝٗ -  94  

12385   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2116  2111-11-2-ط  اؽّل فىوٜ ٥جلاٌجبٍٜ فبّٝٗ -  95  

12385   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2118  2115-11-2-ط  اؽّل فىوٜ ٥جلاٌجبٍٜ فبّٝٗ -  96  

21642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2122  31/11/2111_ط  اٌجٕواٜٚ ِؾّل هاغت ٘بٔٝ -  97  

21642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2123  31/11/2116_ط  اٌجٕواٜٚ ِؾّل هاغت ٘بٔٝ -  98  

26823   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2111  2/0/2118_ط  ؽ١َٓ زؾٝف ؽ١َٓ -  99  

28132   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2121  2110-3-4-ط  ٥ٍٝ ا٦ٌُّٕ ٥جل ِؾّٛك -  100  

22518   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2114  2116-3-6-ط  ث١ٕب١ِٓ ىا٘ٝ ١ٍّو ١ِٕب أ/  ك ١ٕل١ٌٗ -  101  

16312   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2121  22/2/2110_ط  ٚ٘جخ ِىوَ ِب٠ىً -  102  

26016   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2161  2110-2-15-ط  ١ٍ٥ٛ اهلل فزؼ ١ٍل ٘بٔٝ -  103  

24053   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2148  2118-12-31-ط  ِؾّل ا٤١ٌَّ ٥جل ٥ٍٝ ١ٍل -  104  

18528   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2126  2111-4-22-ط  ١ٍٍُ ِؾّٛك اثوا١ُ٘ فب٠يٖ -  105  

18528   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2126  2115-4-22-ط  ١ٍٍُ ِؾّٛك اثوا١ُ٘ فب٠يٖ -  106  

28131   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2163  2114-3-16-ط  ٍب٠ٚوً اكٚاهك ا١ًِ -  107  

28131   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2164  2110-3-16-ط  ٍب٠ٚوً اكٚاهك ا١ًِ -  108  

21150   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2165  2116-6-16-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ اًِ -  109  

16501   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 21144  2114-11-20-ط  ا١ٌَل اؽّل ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  110  

36566   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2166  18/2/2110-ط  اهلل ٥جل ٥ٍٝ ؽ١َٓ وّبي -  111  
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26341   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2142  2118-6-23-ط  ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  112  

5113   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2156  2118-8-21-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٙبؽٝ ١ٍٕٚٗ -  113  

5113   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2156  2113-8-21-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٙبؽٝ ١ٍٕٚٗ -  114  

5113   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2158  2118-8-21-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٙبؽٝ ١ٍٕٚٗ -  115  

26116   ثولُ    21101318:  ربه٠ـ ، 2140  2118-5-16-ط  ثٞوً ٥ي٠ي ْٔأد -  116  

26610   ثولُ    21101310:  ربه٠ـ ، 2211  2113-8-13-ط  ٥جبً اٌّغل اثٛ ِؾّل -  117  

26610   ثولُ    21101310:  ربه٠ـ ، 2212  2118-8-12-ط  ٥جبً اٌّغل اثٛ ِؾّل -  118  

36854   ثولُ    21101310:  ربه٠ـ ، 2185  2110-4-8-ط  اثوا١ُ٘ فبهٚق ٥فبف -  119  

26612   لُثو    21101310:  ربه٠ـ ، 2215  2113-8-12-ط  فالف ؽَٓ ٥ٍٝ اِبي -  120  

26612   ثولُ    21101310:  ربه٠ـ ، 2216  2118-8-11-ط  فالف ؽَٓ ٥ٍٝ اِبي -  121  

36611   ثولُ    21101310:  ربه٠ـ ، 2181  2110-2-28-ط  ا٦ٌْواٜٚ فوط ا١ٌَل ا٦ٌْواٜٚ -  122  

28666   ثولُ    21101310:  ربه٠ـ ، 2213  2114-6-26-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل اّوف -  123  

36611   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2236  2118-0-31-ط-ط  ِؾّٛك لٕبٜٚ ٥ج١ل ٥بكي -  124  

3145   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2261  2118-4-1ط  ٥ٍٝ اهلل ٥جل ٥ٛاٝف -  125  

21516   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2230  2111-0-26-ط  اؽّل ِؾّٛك ؽبِل ِؾّل -  126  

21516   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2241  2116-0-26-ط  اؽّل ِؾّٛك ؽبِل ِؾّل -  127  

23124   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2240  2112-5-8-ط  ؽَٓ ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل -  128  

23124   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2251  2116-5-8-ط  ؽَٓ ِؾّل اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل -  129  

23502   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2255  2116-6-0-ط  ِزٌٟٛ اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل -  130  

36306   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2238  2110-1-28-ط  ىوٝ ّؾبد ثٛال -  131  

16162   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2268  2110-1-13-ط  غجو٠بي ٖٔواهلل غجو٠بي ٍٛىاْ -  132  

36384   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2261  2118-6-24-ط  فٍزبؤًٚ هاعٝ فزؾٝ ٛؽٕب٠ -  133  

26836   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2260  2110-2-4-ط  ِؾّٛك ِؾّل ٍٍٜٛ -  134  

16210   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2200  2110-1-24-ط  ف١ًٍ اؽّل ا١ٌَل ف١ًٍ -  135  

34685   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2282  2116-0-11-ط  اؽّل اٍّب١٥ً ٘بُّ ٔغٛٞ -  136  

26416   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2203  2118-11-24-ط  اٌّوٍٝ ِمجً ٥جلٖ ِؾّل -  137  

11220   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2323  2114-4-21-ط  ٠ٌ ٥ج١ل ١٦ّت -  138  
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11220   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2324  2110-4-10-ط  ٠ٌ ٥ج١ل ١٦ّت -  139  

31661   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2326  2115-6-15-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه ٔغُ -  140  

36108   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2316  2118-5-26-ط  ٥الِخ اثوا١ُ٘ ١٦ٍل ِؾّل -  141  

26622   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2353  2110-1-11-ط  ؽ١َت اثوا١ُ٘ ؽ١َت -  142  

32151   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2344  2116-4-3-ط  اٌؾبف٠ ٥جل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ِؾّل اؽّل -  143  

26435   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2351  2118-12-1-ط  ثق١ذ ٔغ١ت عوعٌ -  144  

1042   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2341  2118-1-0-ط  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل -  145  

35316   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2354  2116-12-12-ط  ِؾّل ١ٍل ؽّلٜ ِؾّل -  146  

26615   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2331  2113-6-20-ط  ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٔبك٠خ -  147  

26615   ثولُ    21101324:  ربه٠ـ ، 2332  2118-6-20-ط  ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٔبك٠خ -  148  

36828   ثولُ    21101325:  ربه٠ـ ، 2363  2118-11-2-ط  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٔٛه اٍبِخ -  149  

28318   ثولُ    21101325:  ربه٠ـ ، 2364  2110-4-5-ط  ١ٞ٥ٗ ١ٞ٥ٗ ِؾّٛك -  150  

34413   ثولُ    21101325:  ربه٠ـ ، 2361  2116-6-2-ط  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ِؾّل ٥ّوٚ -  151  

36011   ثولُ    21101325:  ربه٠ـ ، 2365  2118-11-16-ط  ف١ًٍ ِؾّل اٌجبٍٜ ٥جل اؽّل -  152  

13603   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2303  2116-12-3-ط  ا١ٕ١٦ٌٓ اثٛ ِؾّل ِؾّل هث٤١ -  153  

35502   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2386  2118-2-3-ط  اٍىٕله ٥ي٠ي وّبي ِٕٝ -  154  

36055   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2360  2118-11-10-ط  ِؾّل ؽَٓ ؽٕفٟ ؽَٓ -  155  

26116   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2436  2118-0-20-ط  ِؾّل ٕبثو ٕفبء -  156  

12058   ولُث    21101326:  ربه٠ـ ، 2413  2116-2-23-ط  اثوا١ُ٘ ٥جبً ؽّلٜ -  157  

32613   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2380  2116-6-6-ط  ٥جلا١ٌٍٞف ٥ٍٟ ِؾّل ٕجوٞ -  158  

14563   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2412  2116-8-23-ط  ٥بِو اؽّل هّبك هّبك -  159  

21180   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2426  2116-3-6-ط  ثق١ذ اٌغ١ًٍ ٥جل ٥ٞب ؽٕبْ -  160  

21436   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2381  2111-0-16-ط  اؽّل ٥جلاهلل ِؾّٛك -  161  

21436   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2382  2116-0-16-ط  اؽّل ٥جلاهلل ِؾّٛك -  162  

26556   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2434  2110-3-14-ط  ١ِيكًٚ فزؾٝ ١ٔف١ٓ -  163  

26156   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2305  2113-11-14-ط  ٚ٘جٗ أٛه الػٕ -  164  

26156   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2306  2118-11-14-ط  ٚ٘جٗ أٛه ٕالػ -  165  
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26116   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2436  2118-12-31-ط  ف١ًٍ ِؾّل ٕبثو ٕفبء -  166  

31003   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2328  2116-2-20-ط  هٙٛاْ ٥ٍٝ ٥ٍٝ اٌىو٠ُ ٥جل ٥ٍٝ -  167  

0016   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2381  2110-1-4-ط  ا١٦ٌٖلٜ ا٦ٌبي ٥جل ؽَٓ ا١ٌَل ٥ٍٝ -  168  

36626   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2302  2110-3-3-ط  ِؾّل ٥جلح ؽَٓ ٥جلح -  169  

26556   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2433  2118-12-26-ط  ١ٔف١ٓ/ ك ١ٕل١ٌٗ -  170  

32110   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2411  2116-3-2-ط  اٌجغلاكٞ ٥ٛٗ ِؾّل ٠ٍٛف -  171  

36608   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2461  2110-3-16-ط  رمبٜٚ ١٥ل ِب٘و ِب٠ىً -  172  

25363   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2452  2118-2-24-ط  اٌق١ٞت ٥الء/  ك ١ٕل١ٌٗ -  173  

36814   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2454  2118-11-20-ط  ِؾّل ثىو اثٛ اهلل ٥جل ِؾّل -  174  

3326   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2451  2118-12-21-ط  اٌغٕٝ ٥جل اهلل ٥ٞب هِٚبْ -  175  

31568   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2461  2115-5-15-ط  ربكهً ٍبِٝ ٌٞفٝ ِواك -  176  

0013   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2463  2110-1-11-ط  اٌٖبٚٞ اثوا١ُ٘ فواط ٥ٍٟ -  177  

3148   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2408  2118-4-4-ط  ٍِٛٝ ٥جلاٌواٙٝ اؽّل -  178  

33815   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2484  2116-3-13-ط  ؽ١َٓ ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ -  179  

21818   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2482  2116-11-26-ط  اٌٛ٘بة ٥جل  وز١و اٌٛ٘بة ٥جل -  180  

3148   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2400  2118-3-16-ط  ٍِٛٝ ٥جلاٌواٙٝ اؽّل -  181  

32586   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2481  2116-6-2-ط  ؽَٓ ١ٍٍّبْ اٌواٙٝ ٥جل ١ٍل -  182  

26455   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2402  2118-6-8-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل إٌٛثٝ -  183  

28151   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2511  2110-3-18-ط  ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ ؽبهً -  184  

36230   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2480  2118-12-28-ط  ٠ٍٛف ف١ًٍ اؽّل ِٖٞفٝ -  185  

26621   ثولُ    21101328:  ربه٠ـ ، 2465  2118-8-2-ط  ْٜٔٛ ربط ِؾّل ِٕبي -  186  

33161   ثولُ    21101331:  ربه٠ـ ، 2526  31/11/2116-ط  اثوا١ُ٘ ٕبثو ِؾّل هاِٟ -  187  

36682   ثولُ    21101331:  ربه٠ـ ، 2514  2110-3-12-ط  ِٖٞفٝ اؽّل ِؾّل فبٌل -  188  

11141   ثولُ    21101331:  ربه٠ـ ، 2516  2110-3-10-ط  اثوا١ُ٘ ١٦ٍل ِؾّٛك اّوف -  189  

36681   ثولُ    21101331:  ربه٠ـ ، 2515  12/3/2110_ط  ؽ١َٓ ِؾّٛك ١ٌٍٝ -  190  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

ــــــــــــــــــــــ      
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36012   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 1636  2118-11-16-ط  ٥ٍٝ ِؾَت ٠بٍو ّٚو٠ىخ ٥ٍٝ ِؾَت ِٖٞفٝ -  1  

34263   ثولُ    21101314:  ربه٠ـ ، 1652  2116-6-5-ط  ّٚو٠ىخ اٌٜٚٛ اثوا١ُ٘ عّبي -  2  

8131   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1825  2112-6-6-ط  ّٚووبٖ ٥و٠بْ ٥جلا١ٌَّؼ ٥ّبك -  3  

8131   ثولُ    21101315:  ربه٠ـ ، 1826  2116-6-5-ط  ّٚووبٖ ٥و٠بْ ٥جلا١ٌَّؼ ٥ّبك -  4  

26281   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1848  2118-11-1-ط  ّٚووبٖ ثىولزٗ ٥ٛٗ اثوا١ُ٘ -  5  

5642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1840  2114-11-18-ط  ّٚووبٖ وبًِ ٠ٍٛف ٦ٍل -  6  

5642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1840  2114-11-18-ط  اعٌٕ رواف١ً ع١ُ -  7  

5642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1851  2110-11-18-ط  ّٚووبٖ وبًِ ٠ٍٛف ٦ٍل -  8  

5642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1851  2110-11-18-ط  اعٌٕ رواف١ً ع١ُ -  9  

5642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1851  2114-11-18-ط  ّٚووبٖ وبًِ ٠ٍٛف ٦ٍل -  10  

5642   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1851  2114-11-18-ط  اعٌٕ رواف١ً ع١ُ -  11  

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1015  2116-3-20-ط  ّٚووبٖ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  12  

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1015  2116-3-20-ط  ّٚووبٖ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  13  

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1015  2116-3-20-ط  ّٚو٠ىٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  14  

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1015  2116-3-20-ط  ّٚووبٖ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  15  

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1015  2116-3-20-ط  ّٚووبٖ ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  16  

2465   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 1015  2116-3-20-ط  ّٚو٠ىٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل -  17  

36048   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1024  2110-4-26-ط  ّٚووبٖ ا٦ٌُّٕ ٥جل ١٦ٍل ١٘ضُ -  18  

33062   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1068  2116-4-0-ط  ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٌٞفٝ -  19  

33062   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1068  2116-4-0-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاهلل ٠ؾ١ٝ ٚائً -  20  

16663   ثولُ    21101311:  ربه٠ـ ، 1061  2114-12-6-ط  ّٚو٠ىٗ ؽٕب ف١ٍَٞٓ هاؤف ا٠ٙبة -  21  

23135   ثولُ    21101313:  ربه٠ـ ، 2126  2116-5-12-ط  ّٚو٠ىٗ ٠ي٥جلا٦ٌي اؽّل ّووخ -  22  

36446   ثولُ    21101316:  ربه٠ـ ، 2116  2110-2-3-ط  ّٚووبٖ اٌل٠ٓ ّوف ؽبِل اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل اؽّل -  23  

21244   ثولُ    21101310:  ربه٠ـ ، 2226  2116-3-13-ط  ّٚو٠ىزٗ ِٙلٜ ِؾّل اؽّل -  24  

4506   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2268  2116-6-24-ط  ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٥بّٛه -  25  

4506   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2268  2116-6-24-ط  اؽّل ِؾّل ع٦ّٗ اٌّوؽَٛ ٚٚهصٗ اؽّل ِؾّل ٥بّٛه -  26  
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4506   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2268  2116-6-24-ط  ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٥بّٛه -  27  

4506   ثولُ    21101321:  ربه٠ـ ، 2268  2116-6-24-ط  اؽّل ِؾّل ع٦ّٗ اٌّوؽَٛ ٚٚهصٗ اؽّل ِؾّل ٥بّٛه -  28  

35145   ثولُ    21101326:  ربه٠ـ ، 2421  2116-11-10-ط  ّٚو٠ىزخ اٌَب٥ٝ ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  29  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث٤١   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث٤١    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


