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أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ؽظ١وح ػٓ 21518 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ػجلإٌجٟ ثْبهٞ ٍؼل٠خ -  1

ِزٌٟٛ ػجلاٌّٖل ِؾّل-ٍِه- ا١ٌْق١خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ روث١خ  

 روث١ٗ ؽظ١وح ػٓ 21510 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ فىوٞ اثوا١ُ٘ ػٍٟ -  2

ػٍٟ فىوٞ اثوا١ُ٘ - ثٍّه - اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽظ١وح ػٓ 21642 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ػجلاٌال٘ٝ هِضبْ ِؾّل -  3

ػجلاٌال٘ٝ هِضبْ ػالء -ٍِه- ِغ١وح عي٠وح:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، ثمبٌخ ث١غ ػٓ 21515 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبكٖ وبًِ ػياٌل٠ٓ اال١ِو -  4

وبًِ ػياٌل٠ٓ-ٍِه-زّٗاٌ ٔغُ اٚالك ا١ٌَل وَٛ:  ثغٙخ  

 ػٓ 21423 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ٚ٘ت ػجلاٌّٛعٛك ػجلإٌجٟ ؽ١َٓ -  5

اهلل ٚ٘ت ػجلاٌّغ١ل ػجلإٌجٟ-ٍِه- ثؾوٞ اثِٕٛبع:  ثغٙخ ، صم١ً ِؼلاد ٚربع١و ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ؽظ١وح ػٓ 21482 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ هاضٟ فواط فبعّخ -  6

اٌٌّٟٛ عبك ِؾّل اؽّل-ٍِه-اٌجواّ٘خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ِٕظفبد ث١غ ػٓ 21565 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ػٍٟ عّؼٗ عّالد -  7

ؽفٕٟ ػجلاٌؼبعٟ اٌلٍٛلٟ-ٍِه- اٌَال١ِخ اٌغوثٟ:  ثغٙخ ، رغ١ًّ ٚاكٚاد  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21610 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػٍٟ اؽّل ّبك٠خ -  8

ِؾّل ػجلاٌٛ٘بة غو٠ت-ٍِه- اٌغوث١خ االّواف اٌىوا٠ٚٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21558 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ِؾّٛك ِؾّل ثٍٙٛي -  9

ؽ١َٓ ِؾّل ِٖغفٟ-ٍِه-اٌّواّلح اٌغجً ؽبعو:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21633 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ فواط فٍف اٍّبء -  10

اؽّل ػٍٟ ػجلاٌٍغ١ف - ٍِه - ػّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِْوٚثبد ِمٟٙ ػٓ 21646 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ٍبْ فإاك ٍؼل ِؾّل -  11

فإاك ٍؼل ِىوَ-ٍِه-اٌىوار١خ:  ثغٙخ ، ٚثبهكح ٍبفٕخ  

 ؽظ١وح ػٓ 21520 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اثٛاٌؾّل ك٠بة ٍؼل -  12

اثوا١ُ٘ اثٛاٌؾّل ك٠بة-ٍِه- اٌغوث١خ االّواف:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ روث١خ  

 ِٚٛاك ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 21525 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖبكق ِؾّل اؽّل عٗ -  13

ِؾّٛك اؽّل أٛه - ثٍّه -٘ٛ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ  

 اعٙيٖ ث١غ ػٓ 21480 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌفزبػ ػٖبَ ِؾّل ٔٛاي -  14

اؽّل ػجلاٌوؽّٓ ىوو٠ب - ثٍّه - غبُٔ ٔغغ إٌغٛع اٌي٘واء فبعّٗ ُ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ثالٞ ػٓ 21654 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 22111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِٖغفٟ ِؾّٛك ِٖغفٟ -  15

 ِٖغفٟ ِؾّٛك - ثٍّه - اٌمل٠ُ اٌىٕٛى ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اٌزواف١ٔ ػٍٟ اٌؾٖٛي ثؼل االٔزؤذ فلِبد ػلا ف١ّب ٍز١ْٓ

 ؽَٓ
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 ث١غ ػٓ 21466 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٟٛ ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل -  16

رووٟ اؽّل ٕ٘بء - ثٍّه - اٌؼوق ٔغغ اٌؼ١َواد:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 كل١ك ث١غ ػٓ 21563 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ِؾٟ ىوو٠ب -  17

ػٍٟ ِؾّٛك فل٠غٗ -ٍِه-ثٛهٍؼ١ل ُ:  ثغٙخ ، ثٍلٞ  

 ، ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 21504 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ػٍٟ ٍِٟٛ ِؾّل -  18

وبًِ ِؾّل ػلٔبْ - ثٍّه - اٌّلهٍٗ ُ - اٌقيْ:  ثغٙخ  

 ثٍلٞ ِقجي ػٓ 21408 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػضّبْ ِؾّل ِؾّل فو٠بي -  19

ػضّبْ ّبوو ٠َوٞ/  ثٍّه ثٛهٍؼ١ل ّبهع اثٛرْذ ثٕله:  ثغٙخ ، آٌٟ ٖٔف  

 ػٓ 62185 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌٛ٘بة -  20

ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌوٍٛي - ٍِه - ثؾوٞ اثِٕٛبع:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ ؽظ١وح  

 ث١غ ػٓ 21402 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٍغ١ف ا١ٌٍَٟ ِؾّل ِؾّٛك -  21

ػٍٟ ٠ٍٛف ف١وح -ٍِه-إٌمواّٟ ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ػٓ 62185 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌٛ٘بة -  22

 ِىزت ػٓ اثوا١ُ٘ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌوؽ١ُ/ ٍِه/  ثؾوٜ اثِٕٛبع/  اٌغَو ّبهع ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ ؽظ١وح

لٕب 62185 ثولُ ٚل١ل 2268 ثولُ ٚاٚكع 2112-8-22 فٟ افززؼ   ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ث١غ ػٓ 21512 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌْبفٝ فإاك ػجلاٌْبفٝ -  23

اٍّبػ١ً ػجلاٌفزبػ غبكٖ -ثٍّه- ٘بهْٚ ػيثخ -فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕظفبد  

 ؽظ١وح ػٓ 21523 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَب٠ؼ ٍٍٕٟٛ عّؼٗ ِؾّل -  24

عٛكٖ ىوٟ ِجبهن - ثٍّه - اٌؼية:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، اؽن٠ٗ ث١غ ػٓ 21566 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ كّٖٕٛ ه٠بٗ ٕجبػ -  25

اٌغياٌٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّل - ٍِه - ثٛهٍؼ١ل ُ - اثٛرْذ ثٕله:  ثغٙخ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21513 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٍِٟٛ ٍؼل -  26

ِؾّل اؽّل ٕجبػ -ثٍّه- ثٙغٛهح ه٠بٗ ػجلإٌّؼُ. ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ػٓ 21512 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ػجلاٌؾ١ّل اثٛاٌفضً ِؾّل ػضّبْ -  27

ػجلاٌوؽ١ُ ؽّبكٖ ١ٍل ػّبكاٌل٠ٓ - ٍِه - ِٛي فبٍِٝ ثغٛاه ١ٌٛ٠ٛ 23.  ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ ّٕٚظ اؽن٠ٗ ث١غ  

 ٚهّٗ ػٓ 21526 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ًٕٛ ك١ِبْ ٠ٛؽٕب ٍٕزبؤًٚ -  28

اٍىٕله َِبن ١ٍٕت - ثٍّه - اٌٛى٠و ُ - ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚٗ ٔغبهح  

 ث١غ ػٓ 21505 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ اؽّل إٌٖو ١ٍف ِٖغفٟ -  29

ػٍٟ اؽّل ٔٛهاٌٙلٞ-ٍِه-ث١ٕٓ اٌضب٠ٛٔخ ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ِقجي ػٓ 21612 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ػجلاٌؼبعٟ ٕجوٞ ا٠ّبْ -  30

ِؾّل ٍالِخ رٛف١ك-ٍِه-ٚاٌؾّواْ إٌغّخ:  ثغٙخ ، اٌٟ ٖٔف ثٍلٞ  

 ِمبٚالد ػٓ 55050 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  31

اثٛثىو ِؾّل ٍؼل٠ٗ - ثٍّه - ثٛهٍؼ١ل ُ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ  

 ِمبٚالد ػٓ 55050 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  32

لٕب 55050 ثولُ ٚل١ل 186 ثولُ ٚاٚكع 2113-1-13 افززؼ وبٚرِ ٔفـ ػٓ اٌٛلف ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ  
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 ِٛاك رغبهٖ ػٓ 21511 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّل ّؾبد ف١ُٙ اٍؼل -  33

ّج١ت عبك اؽّل -ثٍّه-اٌمو٠ٗ لّٛال االٍٚظ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ  

 ؽظ١وح ػٓ 21551 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اٍّبػ١ً ّّوٚؿ ػجلٖ -  34

اٍّبػ١ً ّّوٚؿ اٍّبػ١ً -ثٍّه- اٌؼ١ٍ١َخ االّواف:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 كل١ك ث١غ ػٓ 21624 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ب٘واٌغ اؽّل ػجلإٌّؼُ عب٘و -  35

اٌغب٘و اؽّل ػجلإٌّؼُ-ٍِه-ثقبٌٔ:  ثغٙخ ، ٚثمبٌخ  

 ػٓ 21548 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هضٛاْ ػجلاٌؾى١ُ اؽّل ثٙبء -  36

ػ١ل اؽّل لبػٛك-ٍِه-ِب15ٛ٠ ُ ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 ِؼوٗ ػٓ 21544 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل ػجلٖ ِٖغفٝ -  37

ِٕٛفٝ ؽبِل ٍٕبء -ثٍّه- االٌٟ اٌّقجي فٍف ِٕٛفٝ ؽبِل. ُ -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١ب  

 ثٕبء ِٛاك رٛه٠ل ػٓ 21536 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ّ٘بَ ِؾّل وٛوت -  38

ث١ٙظ اؽّل ا١ٌَل -ٍِه- ٍّٙٛك اٌمجٍٟ:  ثغٙخ ،  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 21428 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ِؾّٛك ػجلإٌبٕو ى٠ٕت -  39

ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٟ/ ثٍّه اٌقغبة ثٓ ػّو -ُ ّوق ٍٕزواي فٍف اٌْئْٛ -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ  

 ِمبٚالد ػٓ 21501 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَّبْ ػٍٟ ؽ١َٓ ِٖغفٟ -  40

اٌَّبْ ػٍٟ ؽ١َٓ-ٍِه- اٌَبكاد َِغل ُ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ػ١ِّٛخ  

 ِمبٚالد ػٓ 21611 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِغوثٟ ؽَٓ ٍؼبك -  41

ِٖغفٟ اؽّل ِؾّٛك-ٍِه-ا٠ٌْٕٛخ اٌغجالٚ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ػ١ِّٛخ  

 ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 21612 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ػبٕٟ ٕالػ هألا -  42

ػجلاٌؼظ١ُ ٠ٍٛف أٖبف ٍِه- اٌغوث١خ االّواف:   

 كل١ك ث١غ ػٓ 21666 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  43

ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل - ثٍّه - عواعًٛ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبػٟ  

 كل١ك ث١غ ػٓ 21666 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  44

 ٚل١ل 2023 ثولُ ٚاٚكع 2110-4-22 افززؼ ثمبٌٗ ػٓ  ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل - ٍِه عواعًٛ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبػٟ

لٕب 21666 ربثغ ثولُ  

 ؽظ١وح ػٓ 21681 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌجبلٟ ١ٍل ِؾّل ٍِٟٛ -  45

١ٍل ِؾّل ػ١َٟ-ٍِه- إٌفك ثؾوٞ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 21521 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ِؾّل ػجلاٌجبٍظ اؽّل -  46

ِؾّل ػجلا١ٌَّغ ؽّلٜ -ٍِه- اٌؼغ١بد ثؾوٞ اٌغواثٖٛ:   

 اعٙيٖ ث١غ ػٓ 21511 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ل اٌلٍٛلٟ ٍؼ١ل ٠ب١ٍّٓ -  47

ّؾبد ف١ُٙ ِٖغفٟ - ثٍّه - اٌمٍؼٗ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 21512 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػغ١خ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ فزؾٝ -  48

ػغ١خ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ ٕالػ -ٍِه- ٠ٍٛف ػيثخ كٔلهح:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ  

 ػالفٗ ث١غ ػٓ 21465 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل ٍؼ١ل -  49

ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل -ثٍّه- اٌؼوق ٔغغ اٌؼ١َواد:  ثغٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21625 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽغبىٞ أٛه اؽّل -  50

ؽَٓ ؽغبىٞ أٛه - ٍِه - عو٠ٛ ٔغغ  اٌؾ١ّلاد - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ػالفخ ػٓ 21645 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖبكق ف١ًٍ ػٍٟ فبعّخ -  51

ؽَٓ اؽّل ؽَٓ اؽّل-ٍِه- عواعًٛ:  ثغٙخ ، ؽجٛة ٚلْٛه  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 21653 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِوػٟ ؽّلاْ ػٕزو -  52

اؽّل ِوػٟ ؽّلاْ-ٍِه- اٌّؾوٍٚخ  

 اٍّبن ث١غ ػٓ 60681 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  53

ىا٘و ١ٍل اِبٟٔ/  ثٍّه اٌَٙو٠ظ ّبهع لٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 اٍّبن ث١غ ػٓ 60681 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  54

 ثولُ ٚل١ل 1184 ثولُ اٚكع ٚلْٛه ػالفٗ ْٔبط ػٓ اٍّبػ١ً اؽّل ِؾّل/  ثٍّه ف١ٍفٗ ػيثخ لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ،

لٕب 60681  

 اٍّبن ث١غ ػٓ 60681 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  55

 اٚكع َٔبئٟ وٛاف١و ْٔبط ػٓ اٍّبػ١ً عٍؼذ ِؾّل - ٍِه - اٌغل٠لح ا١ٌّْٕخ ِجبهن ٔغغ لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾال افززؼ:  ثغٙخ ،

لٕب 60681 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2661 ثولُ  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 21503 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل -  56

ؽ١َٓ ِؾّل ثَغبٚٞ ػّو - ثٍّه - ِغ١وٖ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ػٓ 21616 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٍف ِإِٓ -  57

٠ٍٛف ِؾّٛك ِؾّل -ٍِه-اٌغل٠لٖ ٔمبكٖ ؽ١َٓ ا١ٌْـ ُ ٔمبكح ثٕله:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 ٚكل١ك ثمبٌخ ث١غ ػٓ 21663 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك -  58

ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ - ٍِه - لجٍٝ فبٚ االٌفٝ ػيثخ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبػٝ  

 ٔغبهٖ ٚهّخ ػٓ 21514 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽجْٟ ثق١ذ ٍبِٟ فزؾٟ -  59

ٍبِٟ فزؾٟ ٘بٟٔ - ثٍّه - ثؾوٞ فبٚ:  ثغٙخ ،  

 ، فوكٚاد ػٓ 21511 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ّبك٠خ -  60

اؽّل ػٍٛاْ ِؾّل لبٍُ-ٍِه-اٌغل٠ل اٌّغزّغ ُ ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله:  ثغٙخ  

 اكٚاد ػٓ 21402 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌىو٠ُ ١ٍل ؽّبكٖ ػجلاهلل -  61

١ٍل ؽّبكٖ اؽّل/  ثٍّه اثٕٛك:  ثغٙخ ، ِٚمبٚالد ٚرٛه٠لاد وٙوثبئ١ٗ  

 ػٓ 21555 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اثٛاٌَؼٛك هِضبْ -  62

ِؾّل فٕلٞ ِغب٘ل-ٍِه-اٌغّب١ٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 ؽظ١وح ػٓ 21552 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثل٠ٛٞ ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل اًِ -  63

ػجلاٌمبكه ٔٛهاٌل٠ٓ ػجلاٌّؼ١ٓ - ٍِه - اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ِىزت ػٓ 21638 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽ١َٓ -  64

وو٠ُ ِؾّل ١ٍّوٖ - ثٍّه - اٌؼَىوٞ اٌؾبوُ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 21638 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽ١َٓ -  65

وو٠ُ ِؾّل ١ٍّوٖ - ثٍّه - اٌؼَىوٞ اٌؾبوُ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ١ٕل١ٌخ ػٓ 21551 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ِؾّل ٕجؾٝ اؽّل -  66

٠ٌٛٔ اؽّل ١ٍل عبثو -ثٍّه- اٌٖل٠ك اثٛثىو. ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ػبِخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 21562 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ِؾّٛك اؽّل فبٌل -  67

ف١ًٍ اٌٖغ١و اًِ-ٍِه-عواعًٛ  

 ػالفخ ػٓ 21584 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ ؽّبكٖ -  68

ف١ٌّ ٍؼ١ل ؽَٓ -ٍِه- اٌّؾوٍٚخ:  ثغٙخ ، ٚلْٛه  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21528 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ػجلٖ ػالء -  69

ِؾّل ػجلٖ عبهق-ٍِه- ػّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽلا٠ل ث١غ ػٓ 21615 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٠ٍٛف ف١ًٍ اؽّل -  70

ِؾّٛك ٠ٍٛف ف١ًٍ-ٍِه- اٌّؾوٍٚخ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ػٓ 21661 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 1111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ ِؾّل ِؾّل ١ٍٍّبْ ٘جٗ -  71

ِؾّل ػضّبْ ِؾّٛك - ٍِه - اٌّؾوٍٚخ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ ر١َّٓ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 82460 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛل١ٍؼٟ اؽّل ػٍٟ ٍؼل -  72

ػجلاٌالٖ اثٛاٌّغل عٗ - ٍِه  - اٌوٚضٗ عبِغ ُ -  فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 82460 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛل١ٍؼٟ اؽّل ػٍٟ ٍؼل -  73

-4-13 افززؼ -ؽجٛة ٚلْٛه ػالفٗ  ػٓ  عمغٛق ِؾّل ػٍٟ/  ثٍّه اٌّغبىٞ ّبهع فوّٛط ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

لٕب 82460 ثولُ ٚل١ل 2163 ثولُ ٚاٚكع 2116  

 ؽظ١وح ػٓ 21404 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 311111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼبعٟ اثوا١ُ٘ هّبك فبرٓ -  74

ؽَٓ ػجلاٌّغ١ل ِٕزٖو/  ثٍّه اٌمّبٔٗ إٌّبٕوٖ اٌؼو٠ٕٟ ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21401 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػّو ِؾّل ِؾّل ٕبثو -  75

عالي ِؾّٛك ِؾّل هضب/ثٍّه - لجٍٝ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِمبٚالد ػٓ 21556 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ػٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  76

اٍّبػ١ً ػٍٟ اثوا١ُ٘ -ثٍّه- ِغ١وح عي٠وح:  ثغٙخ ، ػّبٌٗ ٚرٛه٠ل ػ١ِّٛٗ  

 َِزٛكع ػٓ 56256 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ؽ١َٕٓ اهلل عبة ػغباهلل -  77

إٌؼ١ُ ػجل ؽَٓ ؽ١ّلح/ ٍِه - اٌغٛاث١خ عي٠وح:  ثغٙخ ، ثٍلٜ كل١ك  

 َِزٛكع ػٓ 56256 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ؽ١َٕٓ اهلل عبة ػغباهلل -  78

-3 افززؼ ثبٌمغبػٟ ثمبٌٗ ث١غ ْٔبط ػٓ ِؾّٛك ١ٍٍُ ثىو٠ٗ - ٍِه - لٕب ِووي - اٌغٛاث١خ عي٠وح ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ كل١ك

لٕب 56256 ثولُ ٚل١ل  1222 ثولُ ٚاٚكع 4-2113  

 ؽظ١وح ػٓ 21468 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ِٕٖٛه ِؾّل -  79

ػجلهثٗ ؽبِل ػّوٚ - ٍِه - اثٕٛك عي٠وح:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 أبس روث١خ ػٓ 21481 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػالَ ػٍٟ ػجلاٌؾ١ّل اووَ -  80

ِؾّل ػٍٟ وو٠ّٗ - ٍِه - ػالَ ػيثخ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ  

 فلِبد ػٓ 21525 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ ِؾّل اؽّل -  81

اؽّل ِؾّل ٍؼبك-ٍِه- ػواثٟ اؽّل ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌّؾّٛي  

 عج١ٗ َِزٍيِبد ػٓ 21500 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ِؾّل ػجلٖ ِؾّل -  82

اؽّل ا١ٌَل ٘بٟٔ - ثٍّه - اٌؼَىوٞ اٌؾبوُ. ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، االك٠ٚٗ ػلا  

 ِالثٌ ث١غ ػٓ 21651 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 311.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك عورب ،  لبػٛك افىبه ف١ٍفٗ اثوا١ُ٘ -  83

لبػٛك ع١وٜ اٍؼل - ٍِه - اٌؼياى٠خ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يح  
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21652 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل ّٛهٖ ٍٕبء -  84

ِزٌٟٛ ؽبِل ٔؼّبد -ثٍّه- إٌَبثَٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ػٓ 21512 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ِؾّٛك هِضبْ ِؾّل -  85

ِؾّٛك هِضبْ ّؼجبْ-ٍِه-اٌجواّ٘خ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ رٛه٠لاد  

 ؽظ١وح ػٓ 21612 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثٛاٌّغل فإاك ػٍٟ -  86

ػجلاهلل ؽ١َٓ ا٠ّٓ/  ثٍّه لّٛال االٍٚظ اٌٖله ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 81820 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عب٘و ىغٍٛي ٍؼل ٔغبٖ -  87

 اٚكع ٚفوكٚاد ػغبهح ْٔبط ػٓ ىغٍٛي ٍؼل ػلٔبْ اؽّل-ٍِه- لّٛال االٍٚظ ٔبؽ١خ ِٓ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

لٕب 81820 ثولُ ٚل١ل4180ثولُ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 81820 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عب٘و ىغٍٛي ٍؼل ٔغبٖ -  88

فّٟٙ اؽّل ِؾّل-ٍِه-اٌمو٠خ ٔغغ لّٛال االٍٚظ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽظ١وح ػٓ 21631 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ػٍٝ اؽّل ِٖغفٝ -  89

ؽ١َٓ ػٍٝ اؽّل -ثٍّه- اٌٖبٌؾ١خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ِىزت ػٓ 21635 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ اؽالَ -  90

اثوا١ُ٘ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ - ثٍّه - وبًِ ِٖغفٟ ُ - لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد  

 ٔمً ِىزت ػٓ 21632 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ اؽّل ِؾّل ػٍٟ -  91

اؽّل ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌؼغ١بد:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚٗ ٚفلِبد  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21545 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فّٟٙ ػٍٟ فّٟٙ -  92

ؽَٓ ؽ١َٓ فإاك ثٍّه -  اٌٛلف ػالَ ػيثخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ٚر١َّٓ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 81201 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل ػجلٖ هئ١َٗ -  93

ػٍٟ ِؾّل ٕالػ -ٍِه- اٌّموث١خ  

 ٌٗ:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 81201 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل ػجلٖ هئ١َٗ -  94

 ِٚم١ل 1342 ثولُ اٚكع 2115-4-2 فٟ افززؼ ٚؽجٛة ٚلْٛه ػالفٗ ػٓ ػٍٟ ِؾّل ػغباٌوة- ثٍّه- اٌّموث١ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً

لٕب 81201 ثولُ  

 ثغٙخ ، ِمٙٝ ػٓ 21535 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل اؽّل ِؾّل اؽّل -  95

ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبع:   

 غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ ػٓ 21510 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ػّو اؽّل -  96

رٛف١ك ػجلاٌواىق ٚفبء - ثٍّه - اٌؾّٛكٞ عي٠وح:  ثغٙخ ،  

 ؽظ١وح ػٓ 21421 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػج١لاهلل اؽّل َِبػل ِؾّٛك -  97

اؽّل َِبػل ّبمٌٝ/ ثٍّه -اٌظبفو٠خ ّجبة ِووي ثغٛاه اٌقغ١ت ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 لغغ ث١غ ػٓ 21546 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػب٠ل ؽّلٞ ٟٔٙ -  98

ػٍٟ ؽّلٞ ثلهاٚٞ-ٍِه-اٌجٍٛزخ ؽبهح كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اكٚاد غ١به  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21568 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍمبٚ ِؾّل ؽَٓ ػجلاهلل -  99

ػٍٟ ِؾّل عّبي اٌي٘واء - ثٍّه - اٌؼل١ٍٗ اٌغٕٛٗ:   

 ، ِغؼُ ػٓ 21522 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِياه ػجلاٌمبكه ِؾّل ١ٌٚل -  100

ِٕٛفٟ ػجبً ٍب١ِٗ - ٍِه - اٍٛاْ ِٖو.  ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ  
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 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِمبٚالد ػٓ 21613 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثغلاكٜ ِؾّل هّبك -  101

٠ب١ٍٓ ْ٘بَ ِؾّل -ثٍّه- ا١ٌْٙل ػّو ١ٍلٞ. ُ -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ػ١ِّٛخ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21400 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ٘بُّ ِؾّل ػّو -  102

ػجلاهلل ٘بُّ ِؾّل -ٍِه- كٔلهح ٠ٍٛف روػخ:   

 ػٓ 21622 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽفٕٟ اٌغ١ت ِؾّل هِضبْ -  103

٠ٍٛف ِؾّل ١ٍٍُ-ٍِه-اٌجواّ٘خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 ػٓ 21622 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽفٕٟ اٌغ١ت ِؾّل هِضبْ -  104

٠ٍٛف ِؾّل ١ٍٍُ-ٍِه-اٌجواّ٘خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 ٚهّخ ػٓ 21626 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖوٞ ضٛٞ هث١غ عالي -  105

هاٚٞ ضٛٞ ٠بِٕخ-ٍِه-ؽالٚح روػخ اٌؼياى٠خ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔىب  

 ػٓ 21636 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ػّبكاٌل٠ٓ ِؾّل -  106

ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اٌل٠ٓ ػّبك - ٍِه - االٌٟ اٌّقجي.  ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِىزجخ  

 ر١ٕٖغ ػٓ 85845 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِٖغفٟ -  107

ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل - ثٍّه - اٌؼ١ٍمبد:  ثغٙخ ، ثالٍز١ه او١بً ٚرٛى٠غ ٚرمغ١غ  

 ر١ٕٖغ ػٓ 85845 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِٖغفٟ -  108

 افززؼ ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  ػٓ- ٍؼلاهلل ؽَبٔٝ ِؾَٓ - ٍِه- ا١ٌَّل ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثالٍز١ه او١بً ٚرٛى٠غ ٚرمغ١غ

لٕب 85845 ثولُ ٚل١ل 8112 ثولُ ٚاٚكع 2-11-2118  

 كل١ك ث١غ ػٓ 21542 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  109

كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ - ٍِه - كٔلهح:  ثغٙخ ، ثٍلٜ  

 ػٓ 21531 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌغ١ًٍ ِؾّل ػجلاٌغ١ًٍ ِٖغفٟ -  110

اٌَب٠ؼ ػغب ٔؼ١ّٗ - ٍِه - لّٛال االٍٚظ ثْالٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 ػٓ 21485 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي عّبي -  111

ؽبِل ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي -ثٍّه- ػّواْ ووَ اٌجؾوٞ. ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽظ١وح  

 ؽظ١وح ػٓ 21482 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػٍٟ ِؾّل ى٠ٕت -  112

اثوا١ُ٘ ػٍٟ ِؾّل اؽّل-ٍِه- اٌؼجبثلح ٔغغ اٌج١بض١خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ روث١خ  

 ، ثمبٌخ ػٓ 21530 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍَِٛة ػٍٝ وٍؾٝ ػٍٝ -  113

اؽّل ػٍٝ ِؾّل -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىح:  ثغٙخ  

 ث١غ ػٓ 21581 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِٖغفٟ ٕبكق ٘بُّ اَ -  114

ِٖغفٟ ٕبكق هث١غ-ٍِه-اٌَؼبكاد ٔغغ اٌيٚا٠لح:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21582 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ؽي٠ٓ اؽّل عّبي -  115

ؽي٠ٓ اؽّل وّبي-ٍِه- ػّواْ ووَ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  

 ِالثٌ ث١غ ػٓ 21580 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ؽَٓ ف١وٜ ِؾّل -  116

اٌْبمٌٝ اؽّل اٌّوؽَٛ ٚهصخ/ ٍِه اٌّؾّلٜ إٌٛه ُ 11 ؽٛٗ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد عب٘يٖ  

 ثمبٌٗ ػٓ 21508 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ؽَب١ٔٓ ػػجلاٌفزب هضب -  117

ػجلاٌّؼغٟ ِؾّل ١ٍل-ٍِه- اٌؾ١ّلاد:  ثغٙخ ،  
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 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهّخ ػٓ 21611 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك ِٕٟ -  118

ػجلاهلل اؽّل ٍؼل٠خ-ٍِه-اٌؼ٠ٛضبد ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚخ ٔغبهح  

 ِقجي ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  119

-2-26 افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ  ػٓ ِلوٛه ى٠بْ ف١ًٍ - ٍِه - كّٕب ثٕله اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛزٗ ّبهع ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٟ فبٓ

لٕب 62244 ثولُ ٚل١ل 2856 ثولُ ٚاٚكع 2112  

 ِقجي ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  120

 ثولُ اٚكع ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػجلاٌؾ١ّل اهلل عبك ِوٖٚ ٍِه اٌؼياى٠ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٟ فبٓ

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2116 ٌَٕٗ 4108 - 

 ِقجي ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  121

 ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٟ فبٓ

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  

 ِقجي ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  122

 ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٟ فبٓ

62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  

 ِقجي ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  123

اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٟ فبٓ  

 اكٚاد ػٓ 21662 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كهك٠و ِؾّٛك ٍِٟٛ ووَ -  124

 ِؾّل اؽّل ٕٚجوٞ ١ٍٍّبْ ِؾّل وبًِ - ٍِه - ػضّبْ َِبوٓ - اٌغبٌجبد هػب٠ٗ عّؼ١ٗ اِبَ - اٌىٕٛى - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ

 عب٠غ

 لغغ ث١غ ػٓ 21561 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ِّ اٌَب٠ؼ فبهً اثوا١ُ٘ -  125

اؽّل ِؾّٛك ا١ٌّٕو اؽّل - ٍِه - اٌغوث١خ االّواف:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد  غ١به  

 لغٓ ث١غ ػٓ 21641 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 52111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٍِٛٝ ٠ٍٛف ػٍٝ -  126

ٍِٛٝ ٠ٍٛف ِؾّل -ٍِه - اٌغٛاث١خ ػّوٚ اٚالك:  ثغٙخ ، ٚالّْخ  

 لغٓ ث١غ ػٓ 21641 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 52111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٍِٛٝ ٠ٍٛف ػٍٝ -  127

ٍِٛٝ ٠ٍٛف ِؾّل -ٍِه - اٌغٛاث١خ ػّوٚ اٚالك:  ثغٙخ ، ٚالّْخ  

 اوََٛاه ػٓ 21541 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاهلل ِؾّل ٕالػ -  128

ِؾّل ػجلاهلل ِؾّل -ثٍّه- اٌّؼوٞ:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به ٚلغغ  

 ػٓ 52823 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٖٚب هِٚبٔٝ ٌّؼٝ هفؼذ -  129

فوغٍٟ ػجلاٌواىق اٌل٠ٓ وّبي -ثٍّه- ثٙغٛهح:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِزؾضواد  

 ػٓ 52823 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٖٚب هِٚبٔٝ ٌّؼٝ هفؼذ -  130

 اٌّؼبكْ ِقبىْ ػٓ اؽّل ٠ٍٛف اؽّل -ٍِه ؽّبكٜ ٔغغ ثٕله اٌمل٠ُ اٌجٛرغبى. ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِزؾضواد

لٕب 52823 ثولُ ِٚم١ل 2115-2-14 فٟ ٚافززؼ 522 ثولُ اٚكع اٌّؼّبه ٚاكٚاد  

 ، ثمبٌخ ػٓ 21658 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػٍٝ ػجلاٌؾف١ظ ٔبكٜ -  131

ػجلاٌٙبكٜ ؽٍّٝ ؽّبكٖ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 21426 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘ٛٞ اثٛاٌٛفب غو٠ت اؽّل -  132

ٍب٠ؼ اثٛاٌٛفب ٚفل٠خ-ٍِه- اٌؼياى٠خ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 21488 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖغ١و ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل -  133

اٌٖغ١و ِؾّل ٍؼ١ل -ثٍّه- اٌغّب١ٌخ اثٛا١ًٌٍ. ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽظ١وح  

 ؽظ١وح ػٓ 21560 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  134

ِؾّل ٠ُعبكاٌىو ػوفٗ - ثٍّه - اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ؽظ١وح ػٓ 21561 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ ِؾّل عبهق -  135

ِؾّل ػٍٟ ِؾّل - ثٍّه - اٌجٕٛٗ ػيثخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21564 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ِؾّل اِبَ -  136

اؽّل ؽَٓ ٍب١ِٗ - ثٍّه - اٌغجالٚ اٌمجٍٟ اٌٙغبْ ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِٛاك ػٓ 21581 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٕلٜ ؽج١ت ػغب٠جٝ ِو٠ُ -  137

وّبي هفؼذ هِٚبٟٔ/ ثٍّه اٌَبؽً اٌغّٙٛه٠خ -ُ - ؽّبكٜ ٔغغ ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ  

 ِيهػخ ػٓ 21616 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ػٍٟ ػجلاٌواىق -  138

ؽَٓ اؽّل ػٍٟ-ٍِه-اٌقوأمخ هعت ٔغغ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ِؾّٖخ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  139

 2112-2-26 افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ  ػٓ ِلوٛه ى٠بْ ف١ًٍ - ٍِه - كّٕب ثٕله اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛزٗ ّبهع ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، رَبٌٟ

لٕب 62244 ثولُ ٚل١ل 2856 ثولُ ٚاٚكع  

 ِؾّٖخ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  140

 4108 ثولُ اٚكع ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػجلاٌؾ١ّل اهلل عبك ِوٖٚ ٍِه اٌؼياى٠ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، رَبٌٟ

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2116 ٌَٕٗ - 

 ِؾّٖخ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  141

 ؽٍٜٛ ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، رَبٌٟ

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ  

 ِؾّٖخ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  142

 ؽٍٜٛ ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، رَبٌٟ

62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ  

 ِؾّٖخ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ١ّلػجلاٌؾ ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  143

اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ:  ثغٙخ ، رَبٌٟ  

 ٚهّخ ػٓ 21406 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٛٗ ِؾّل ػجلاٌف١ُٙ ِؾّل -  144

ٍٍٕٟٛ فىوٞ ِؾّل -ٍِه- اٌظبفو٠خ:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚخ ٔغبهح  

 21420 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٍالْ اؽّل ثبٌغ١ت اٌٍّمت ِؾّل اّوف -  145

ِؾّل ؽَٓ وو٠ّخ- ٍِه - اٌؾ١َٕبد:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ  

 21420 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٍالْ اؽّل ثبٌغ١ت اٌٍّمت ِؾّل اّوف -  146

ِؾّل ؽَٓ وو٠ّخ- ٍِه - اٌؾ١َٕبد:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ  

 ؽظ١وح ػٓ 21621 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل فٕلٞ اٌَبكاد -  147

ِؾّل اثٛاٌَؼٛك هِضبْ/  ثٍّه اٌغّب١ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 رٛه٠لاد ػٓ 21628 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ِجبهن ِؾّٛك ثَّخ -  148

ِؾّل ؽَٕٟ ِؾّٛك - ثٍّه - ا١ٌْق١ٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚهّخ ػٓ 21632 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ك ػجلاٌٛ٘بة ػجلإٌجٟ ػبكي -  149

ػَواْ اثٛاٌؼجبً ؽفٕٟ - ٍِه - اٌزواَِٗ:  ثغٙخ ، ِؼبكْ ٚرْى١ً ؽلاكٖ  

 ؽظ١وح ػٓ 21652 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل هٍالْ ا١ِٓ ػجبكٞ -  150

ٕبثو ػٍٟ ٕبثو - ثٍّه - اٌْولبٚٞ ا١ٌْـ ٔغغ إٌغٛع - فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21522 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػضّبْ ٍؼ١ل اؽّل -  151

ِجبهن ثلٚٞ ِجبهن ثٍّه - اٍٛاْ ِٖو ُ ٕفبهٖ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ػٓ 83014 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً اٌٖغ١و ؽَبٔٝ ى٠ٕت -  152

ِؾّل اؽّل عٛكٖ -ٍِه ا٠ٌٌَٛ ٔغغ اٌمٍؼخ:  ثغٙخ ، ٚىٌظ هًِ ػ١ِّٛخ رٛه٠لاد  

 ِىزت ػٓ 83014 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً اٌٖغ١و ؽَبٔٝ ى٠ٕت -  153

 2112-1-2 افززؼ  ١ٍبهاد وبٚرِ ث١غ  ػٓ- ِؾّل اؽّل ٠ٍٛف/  ثٍّه اٌمٍؼٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚىٌظ هًِ ػ١ِّٛخ رٛه٠لاد

لٕب 83014 ثولُ ٚل١ل 2421 ثولُ ٚاٚكع  

 ػٓ 21422 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٟ ِؾّل اٍّبػ١ً ِؾّل -  154

ِٖغفٟ ِؾّل اٍّبػ١ً-ٍِه- ػّواْ ووَ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 ِمبٚالد ػٓ 21486 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػٍٟ ِؾّل ِٕٖٛهح -  155

ػضّبْ ػبّٛه ثبرؼٗ-ٍِه-اٌجؾوٞ اٌٙغبْ اٌغجالٚ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛخ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21542 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  156

كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ - ثٍّه - كٔلهٖ عي٠وح:   

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21542 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  157

 ثولُ ٚل١ل 2516 ثولُ ٚاٚكع 2110-4-11 فٟ افززؼ ثٍلٜ كل١ك ث١غ   ػٓ كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ - ثٍّه كٔلهٖ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ: 

لٕب 21542  

 ػٓ 21656 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فقواٌل٠ٓ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي -  158

ِؾّل فقواٌل٠ٓ ِؾّل-ٍِه-لجٍٟ ؽغبىح:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ث١غ  

 ، ثمبٌخ ث١غ ػٓ 21562 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّّوٚؿ اؽّل اٌواٚٞ كوزٛه -  159

ػٍٟ ػج١ل ثل٠ؼٗ-ٍِه-اٌؼّوٖ ؽّل ا١ٌْـ ُ:  ثغٙخ  

 لغغ ث١غ ػٓ 21502 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّل ؽَٓ ٍؼ١لٖ -  160

ٕبٌؼ ٍِٟٛ ِؾّل ِؾّل-ٍِه- ّٕٙٛه ٔبؽ١خ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚى٠ٛد غ١به  

 ػٓ 21614 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلا١ٌَّغ فزؾٟ اٌؼوة ػي ػّٖذ -  161

اٌزَٟٛٔ هّلٞ اؽّل - ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌؼوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً ػّبٌٗ رٛه٠ل ِىزت  

 ٚهّخ ػٓ 21622 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 131111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثلٚٞ ِؾّل ػٍٟ -  162

ِؾّل ثلٚٞ ِؾّل-ٍِه- اٌؼغ١بد:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اكٚاد ر١ٕٖغ  

 ػٓ 84311 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼظ١ُ ؽفٕٟ ػجلٖ ِٖغفٟ -  163

١ٍٍّبْ ِٖغفٟ ِؾّل - ثٍّه - إٌٙوٞ ا١ٌّٕبء ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، وبفزو٠ب  

 ػٓ 84311 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼظ١ُ ؽفٕٟ ػجلٖ ِٖغفٟ -  164

-3-31 افززؼ ِٖغفٟ ػٍٟ ِٖغفٟ - ٍِه ِٛى صالعخ ػٓ االٌٟ اٌّقجي ؽٟ 2 هلُ ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، وبفزو٠ب

لٕب 84311 ثولُ ٚل١ل 2312 ثولُ ٚاٚكع 2118  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 82140 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ اؽّل ػٍٟ -  165

ػٍٝ اؽّل ؽّلٜ/ ثٍّه- ثؾوٜ ِٕبع اثٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ػٓ 21642 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ اثٛثىو ٠ٍٛف ّبك٠خ -  166

اؽّل ؽَٓ ِؾّل - ٍِه - اٌّؾغخ ُ. لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ رٛه٠لاد  

 ث١غ ػٓ 21640 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  167

ِؾّل اثٛاٌّغل ِٖغفٝ/ ثٍّه-ػواثٝ اؽّل-ُ -لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 ػٓ 21662 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾبهة رٙبِٟ ِؾبهة ِٖغفٟ -  168

فضبهٞ اٍّبػ١ً ِٖغفٟ - ٍِه - اٌمٍؼٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 82140 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ اؽّل ػٍٟ -  169

 فٟ افززؼ ٚرٛه٠لاد ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػٍٝ اؽّل ؽّلٜ ٍِه ثؾوٜ اثِٕٛبع ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

لٕب82140  ثولُ ٚل١ل 5164 ثولُ ٚاٚكع26/6/2112  

 ِمبٚالد ػٓ 21538 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك وبًِ فزؾٟ ٠بٍو -  170

ِؾّٛك وبًِ فزؾٟ - ٍِه - ػضّبْ ا١ٌْـ ُ- لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ  

 ِمبٚالد ػٓ 21533 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبُٔ ِؾّل ؽَٓ ػٍٟ -  171

ػٍٟ ١ٍف ػجلاٌؾ١ّل -ٍِه-لجٍٟ اٌَّغب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ػ١ِّٛخ  

 ى٠ٛد ث١غ ػٓ 21401 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١َٝ اؽّل ؽَٓ ِؾّل -  172

ػ١َٝ اؽّل ؽَٓ -ثٍّه- اٌؼ١ٍمبد:  ثغٙخ ، ّٚؾِٛبد  

 ػٓ 21421 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فّٟٙ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌوؽّٓ -  173

ِؾّل فّٟٙ ػجلاٌؾ١ّل-ٍِه-اٌغؾبه٠ل عو٠ك اثٛاٌؾّل ٔغغ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ػٓ 21424 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ػجلاٌوؽّٓ فٛىٞ ػجلاٌوؽّٓ -  174

ػٍٟ فٛىٞ ِؾّل-ٍِه-عب٠غ وّبي ف١ال ثغٛاه اٌَو٠غ اٍٛاْ ِٖو عو٠ك ُ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ ِٚمبٚالد ٕ٘لٍٟ ِىزت  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21484 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل عؼٍٛٓ ػٍٟ ِٕٟ -  175

اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ ٠بٍو-ٍِه- اٌْول١خ االّواف:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 21462 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ عّبي ؽَٓ -  176

اؽّل ِبِْٛ ِؾّٛك-ٍِه-اٌؼًّ ِىزت ثغٛاه اٌمبضٟ ١ِْٕخ ُ لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚخ ِٛاك  

 ِمبٚالد ػٓ 21524 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٍبٌّبْ ػب٠ل ػوثٟ -  177

ٍبٌّبْ ػب٠ل اّوف-ٍِه- اٌجواّ٘خ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ػ١ِّٛخ  

 ؽظ١وح ػٓ 21501 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ػجبكٞ ٘بُّ -  178

ِؾّٛك ػجبكٞ وّبي-ٍِه-اٌغجالٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ٌؾبَ ٚهّخ ػٓ 21611 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػغبهلل ا١ٌبً اٍوائ١ً -  179

ػٛٗ ػغبهلل ا١ٌبً ٍِه- لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ:  ثغٙخ ، ثبٌىٙوثبء ِؼبكْ  

 اكٚاد ػٓ 21615 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٟ ا١ِو اؽّل ػجلاٌؼظ١ُ -  180

ِٖغفٝ ا١ِو اؽّل - ٍِه - ا١ٌب١ٕ١ٍٗ ثؾوٞ فبٚ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ث١غ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  181

 2112-2-26 افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ  ػٓ ِلوٛه ى٠بْ ف١ًٍ - ٍِه - كّٕب ثٕله اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛزٗ ّبهع ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ػ١ٖو

لٕب 62244 ثولُ ٚل١ل 2856 ثولُ ٚاٚكع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث١غ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  182

 4108 ثولُ اٚكع ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػجلاٌؾ١ّل اهلل عبك ِوٖٚ ٍِه اٌؼياى٠ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ػ١ٖو

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2116 ٌَٕٗ - 

 

 ث١غ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  183

 ؽٍٜٛ ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ػ١ٖو

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ  

 ث١غ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  184

 ؽٍٜٛ ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ػ١ٖو

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ  

 ث١غ ػٓ 62244 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  185

اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ػ١ٖو  

 رؼجئخ ػٓ 81121 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  186

ٍؼ١ل ى٠بْ اٌٖجٛه ػجل - ثٍّه - عواعًٛ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف  

 رؼجئخ ػٓ 81121 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  187

 ٚل١ل 2116 ثولُ ٚكع 2114-4-8 فٟ افززؼ ػٓ اؽّل ػجلاٌوؽّٓ ثٍّه - اٌقوأمٗ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف

81121 ثولُ  

 ِٛاك رؼجئخ ػٓ 21668 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل عٗ ػجلاٌؾ١ّل ثَّخ -  188

اثوا١ُ٘ اٍّبػ١ً ٠ٍٛف-ٍِه-اٌْول١خ االّوف:  ثغٙخ ، غنائ١خ  

 رغبهح ػٓ 21513 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٌج١ت هِيٞ ٘بٟٔ -  189

ػٍٟ ؽغبط ٠ٍٛف-ٍِه-ػواثٟ اؽّل ُ لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚاٌَبػبد ٚاٌّغٛ٘واد اٌّٖٛغبد  

 ث١غ ػٓ 21403 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍؼ١ل ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌَالَ -  190

ِؾّل هث١غ ؽالٚرُٙ -ٍِه- اٌَالَ ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ِالثٌ  

 ؽظ١وح ػٓ 21620 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل فضً ػغب ؽَٓ هعت -  191

ػغب ؽَٓ َِؼٛك/  ثٍّه اٌؾ١ّلاد لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، وبٚرِ إالػ ػٓ 21541 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ػجلٖ ػٍٟ ١ٍل -  192

ػجلاٌؼبي اثٛاٌٛفب ِٖغفٟ-ٍِه-اٌّواّلح:  ثغٙخ  

 ػٓ 21540 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌّؼغٟ ِؾّل ؽغبط -  193

ِؾّل ػجلاٌّؼغٟ ِؾّل-ٍِه-اٌّقيْ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 رغبهح ػٓ 21543 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل كهك٠و ؽَٓ ٕفبء -  194

ِؾّل كهك٠و ٍؼ١ل - ثٍّه - اثٕٛك:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 21532 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ّبوو ػجلإٌبٕو هائل -  195

اثوا١ُ٘ ّبوو ػجلإٌبٕو - ٍِه - كَٚ ؽّوٖ:  ثغٙخ  

 ثغٙخ ، ثلي ث١غ ػٓ 21531 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٍؼ١ل ١ٌٍٟ -  196

ِؾّل اثٛاٌّغل ِٖغفٟ -ٍِه-ثبّب ١ِو٠ذ ُ لفظ ثٕله:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث١غ ػٓ 21514 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هىق ِٕٖٛه اهلل ػٍٟ ّٕٛكٖ -  197

ثغلاكٞ اؽّل ػجلاٌواضٟ - ثٍّه - فٛكافْٛ ثغٛاه إٌٖو عو٠ك ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٖٕؼٗ افْبة  

 ٚهّخ ػٓ 21518 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وٕيٜ اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ -  198

اؽّل ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -ٍِه- عواعًٛ:  ثغٙخ ، ثغبه٠بد ٚإالػ رغ١١و  

 ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 21425 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً اٌفبٜٚ ِؾّل اِبي -  199

ؽ١َٓ اثٛاٌٛفب ٕالػ -ٍِه- ا١ٌْـ ٔغغ اٌىالؽ١ٓ:   

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 21464 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ب١ٍٓ ىوٟ ِؾّل ِؾَت -  200

ٚافو٠ٓ ٠َٓ ىوٟ ػّٖذ/  ثٍّه فياَ:  ثغٙخ ، ٚكل١ك  

 ٚلْٛه ػالفٗ ػٓ 21460 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ؽوثٟ اؽّل -  201

اؽّل ِؾّل ػٍٟ - ٍِه - اٌىالؽ١ٓ ّجبة ِووي ثغٛاه اثٕٛك والؽ١ٓ:  ثغٙخ ،  

 ؽظ١وح ػٓ 21585 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽفٕٝ اثٛاٌّىبهَ فٛىٜ اؽّل -  202

ؽفٕٝ اثٛاٌّىبهَ فٛىٜ -ثٍّه- لّٛال االٍٚظ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚرغبهح  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 21520 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ هىق ػٕزو ١ٍل -  203

هىق ػٕزو فوؽبْ - ٍِه - اٌَال١ِخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 رؼجئخ ػٓ 21502 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ثوػٟ ِؾّل ؽ١َٓ -  204

ػجلاٌوؽ١ُ ؽَٓ ِؾّل-ٍِه- اٌْول١خ االّواف:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف  

 روث١ٗ ؽظ١وح ػٓ 21506 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل عٗ ِؾّل اؽّل -  205

ؽبِل عٗ ِؾّل - ٍِه - هفبػخ ٔغغ  لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽظ١وح ػٓ 21613 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ِغبٚع عبثو اؽّل -  206

عبثو ِغبٚع ٍؼل - ثٍّه - اٌجواّ٘ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ػٓ 21618 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ٘بعو -  207

ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ٠بٍو - ثٍّه - لٕب ١ٍبهاد ِٛلف فٍف - اٌقٛال - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رؼجئخ  

 ث١غ ػٓ 21516 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٍبٌُ ٠ٍٛف ؽَٓ -  208

٠ٍٛف ٍبٌُ ٠ٍٛف -ثٍّه- اٌمٍؼخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚاعبهاد ثغبه٠بد  

 ؽظ١وح ػٓ 21511 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ هث١غ ِؾّل ِؾوًٚ -  209

هث١غ ِؾّل هّلٞ  - ٍِه - اٌمّبٔٗ إٌّبٕوٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، ثمبٌخ ث١غ ػٓ 21552 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ػٍٟ ِؾّٛك هئ١َٗ -  210

ِؾّل ػجلاهلل اؽّل-ٍِه-اٌّؼوٞ:  ثغٙخ  

 ػ١ِ ِقجي ػٓ 21550 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ػغ١ٗ عّبي ِؾّل -  211

ِؾّل ِب٘و اّوف - ثٍّه - إٌَزواي ُ - لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ  

 ِىزت ػٓ 21648 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ِؾّل ػج١ل اؽّل -  212

ػجبً ِؾّٛك ػٍٟ -ثٍّه -اٌّفوع١خ:  ثغٙخ ، ا١ٌَبؽ١خ ػلا كاف١ٍخ هؽالد  

 ِمبٚالد ػٓ 21651 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ؽَٓ ػبلً ثَّخ -  213

ِجبهن ِزٌٟٛ ٍؼ١ل/ثٍّه -االصبه ُ كٔلهح:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ػ١ِّٛخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21655 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ػجلاٌوٍٛي ػجلاٌّمٖٛك اّوف -  214

ػجلاٌمٜٛ اٌىو٠ُ عبك ثْبهٜ - ٍِه - اثٕٛك والؽ١ٓ:  ثغٙخ ، اٌغ١به ٚلغغ وٙوثبئ١خ اعٙيح ث١غ ػٓ  

 ِمبٚالد ػٓ 21524 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  215

ؽبِل ِؾّل اؽّل-ٍِه-اٌّؾوٍٚخ ػغ١خ ٔغغ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ػ١ِّٛخ  

 ٍغبك ػٓ 86822 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ػضّبْ اثٛاٌٛفب ١ٍّٗ -  216

 ِؼوٗ ػٓ ػ٠ٛضٗ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌؼياى٠ٗ اٌؾل٠ل اٌَىٗ ّبهع -كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد

لٕب 86822 ثولُ ِٚم١ل 1121 ثولُ اٚكع 2112-2-1 فٟ افززؼ ِٛث١ٍ١ب  

 ٍغبك ػٓ 86822 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ػضّبْ اثٛاٌٛفب ١ٍّٗ -  217

ػجلاٌّمٖٛك ػ١ل عبكاٌوة -ثٍّه- ثؾوٞ اثِٕٛبع:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد  

 ؽظ١وح ػٓ 65241 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 81111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ اهلل ػٛٗ اٍّبء -  218

ػٍٟ اهلل ػٛٗ ِؾّل - ثٍّه - ػّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ  

 ؽظ١وح ػٓ 65241 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 81111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٟ اهلل ػٛٗ اٍّبء -  219

ٍٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ  ثولُ ٚاٚكع 2113-2-12 افززؼ ٚلْٛه ػالفٗ ػٓ كهك٠و اثٛاٌّغل ِؾّل/  ثٍّه ػّواْ ووَ ٔبؽ١

لٕب 65241 ثولُ ٚل١ل 208  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21483 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل فبٌل -  220

ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل ٍِه - ٍؼ١ل ثٛه ُ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 82624 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 85111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ ػجبً ٍبِؼ -  221

اؽّل ِؾّٛك ٠ؾ١ٟ - ٍِه - اٌمٍؼٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 82624 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 85111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ ػجبً ٍبِؼ -  222

 ٚاٚكع 2112-2-13 فٟ افززؼ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ػٓ ِٖغفٝ ِؾّٛك ػّوٚ - ٍِه - اٌَٛاؽ١ٍٗ اثٕٛك ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

لٕب 82624 ثولُ ٚل١ل 6366 ثولُ  

 ػٓ 21522 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ػجلاٌىو٠ُ ػجلاٌؾ١ّل ؽّبكٖ -  223

ػجلاٌىو٠ُ ػجلاٌؾ١ّل ٕبثو - ٍِه - اٌقوأمٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 عب٘يٖ ِالثٌ ػٓ 88810 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ىوٟ اؽّل -  224

ِؾّٛك اثٛإٌغب ػجلإٌبٕو - ٍِه - ٕفبهٖ اٌل٠ٓ ٕالػ.  ُ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 عب٘يٖ ِالثٌ ػٓ 88810 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ىوٟ اؽّل -  225

-3 افززؼ ِٚأوٛالد ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ػٓ ِؾّل ىوٟ ؽَٓ - ٍِه- اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة. ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ،

لٕب 88810 ثولُ ٚل١ل 3215 ثولُ ٚاٚكع 5-2112  

 ِمبٚالد ػٓ 21612 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثغلاكٞ اؽّل اؽّل -  226

٠ب١ٍٓ ْ٘بَ ِؾّل - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ. ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ث١غ ػٓ 21664 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل رىوٚٔٝ ؽّبكٖ كػبء -  227

عب٠غ ِؾّٛك عٗ - ٍِه - ؽ١َٓ ا١ٌْـ عو٠ك. ُ.  ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕٚي١ٌخ وٙوثبئ١خ عٙيحا  

 ، ثمبٌخ ػٓ 21666 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  228

ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل - ٍِه - عواعًٛ:  ثغٙخ  

 ٚهّخ ػٓ 88116 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثبفَٛ ٔغ١ت ػبىه ١ٍف١ٓ -  229

ٔغ١ت ػبىه ١ِقبئ١ً - ثٍّه - ٕفبهٖ اٌؾل٠ل اٌَىٗ ُ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚهّخ ػٓ 88116 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثبفَٛ ٔغ١ت ػبىه ١ٍف١ٓ -  230

-2-22 افززؼ  َِغؾبد افْبة ث١غ ػٓ ػجلاٌؾبفظ فٍف اٍّبػ١ً/  ثٍّه ٕفبهٖ هّلٞ ّبهع ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ

لٕب 88116 ثولُ ٚل١ل 1018 ثولُ ٚاٚكع 2112  

 ِٛث١ٍ١بد ث١غ ػٓ 21405 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽّبكح ١ٍل ِؾّل -  231

٠ٍٛف ِؾّل ػٍٟ ِؾّل -ٍِه- اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، َِزؼٍّخ  

 ؽظ١وح ػٓ 21542 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ؽّبَ ِؾّٛك -  232

اؽّل ؽَٓ فزؾٝ -ٍِه- كٔلهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ؽظ١وح ػٓ 21643 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍؼل ػٍٝ اؽّل ٍؼل ِؾّل -  233

اؽّل ٍؼل ؽ١َٓ/ٍِه - اثٕٛك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ث١غ ػٓ 21661 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل اٌضبٚٞ ضبؽٟ ؽّٛكح -  234

ػٖو ف١وٞ ثق١ذ- ٍِه- اٌّياهع ُ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚالّْخ ِالثٌ  

 ث١غ ػٓ 21661 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل اٌضبٚٞ ضبؽٟ ؽّٛكح -  235

ػٖو ف١وٞ ثق١ذ- ٍِه- اٌّياهع ُ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚالّْخ ِالثٌ  

 ػٓ 21532 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ِؾّل ػجلاٌالٖ عّالد -  236

ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّٛك - ٍِه - ِغ١وٖ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 ػٓ 21516 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼي٠ي فإاك اؽّل اثٛاٌؾَٓ -  237

ِؾّٛك ؽٛاً ؽّلٞ - ثٍّه - اٌؼغ١بد:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ ؽظ١وح  

 رغبهح ػٓ 21522 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اٍوائ١ً ٌغفٟ ٔو١ِٓ -  238

َِؼٛك فبضً َِؼٛك أٛه - ثٍّه - اٌج١غوٞ اٌغت فٍف اٌْئْٛ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، االفْبة  

 هؽالد ِىزت ػٓ 21528 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل عبك اثٛاٌّغل عبك -  239

ِؾّل اثٛثىو ؽَٓ -ثٍّه- ثؾوٜ اثِٕٛبع ّوعخ ٔمغخ. ُ:  ثغٙخ ، ا١ٌَبؽ١خ ػلا كاف١ٍخ  

 ث١غ ػٓ 21422 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلهٞ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ػبكي -  240

ؽ١َٓ ِؾّل فبٌل-ٍِه-اٌغجالٚ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١ب  

 ػٓ 21481 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١الٟٔ ا١ٌْٙو ِؾّل ِؾّٛك ٕفٛاْ -  241

ػٍٟ ع١الٟٔ ا١ٌْٙو ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - ثؾوٞ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِالثٌ ث١غ ػٓ 21553 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ىوٟ هفؼذ ١ِٕب -  242

ػجلٖ ِّلٚػ عوعٌ-ٍِه-اثٛاٌؼجبً ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد عب٘يح  

 ػٓ 21586 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثٛاٌّغل اٌل٠ٓ عّبي ا١ٌّْبء -  243

اثٛاٌّغل اٌل٠ٓ عّبي اٌؾ١َٓ - ثٍّه - ٘ٛ اٌغجً ؽبعو:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ  

 ِؼوٗ ػٓ 21582 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ِؾّل ٘بُّ هِضبْ -  244

ِؾّل ػغ١ٗ اؽّل - ثٍّه - اٌقغبهٖ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ  

 ؽظ١وح ػٓ 21588 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ اؽّل ػجلاٌغٕٟ اؽّل -  245

ػٍٟ ف١ًٍ ؽ١َٓ - ٍِه - ػّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ِٛاك رغبهح ػٓ 21521 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل اٍالَ -  246

ِؾّل اؽّل ِبِْٛ ِؾّٛك-ٍِه-اٌمبضٟ ١ِْٕخ ه٠بٗ ػجلإٌّؼُ ُ لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، عٍّخ غنائ١خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وٛاف١و ػٓ 60681 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  247

اٍّبػ١ً عٍؼذ ِؾّل - ٍِه - اٌغل٠لح ا١ٌّْٕخ ِجبهن ٔغغ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، َٔبئٝ  

 وٛاف١و ػٓ 60681 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  248

 1184 ثولُ اٚكع ٚلْٛه ػالفخ ْٔبط ػٓ اٍّبػ١ً اؽّل ِؾّل/  ثٍّه ف١ٍفٗ ػيثخ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، َٔبئٝ

60681 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2114 ٌَٕٗ  

 وٛاف١و ػٓ 60681 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  249

 ثولُ اٚكع اٍّبن ث١غ ْٔبط ػٓ ىا٘و ١ٍل اِبٟٔ/  ثٍّه اٌَٙو٠ظ ّبهع لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ:  ثغٙخ ، َٔبئٝ

لٕب 60681 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2650  

 لغغ ث١غ ػٓ 21611 ثولُ 21101418 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٞ ثلٚٞ ػجلاٌَالَ اؽّل -  250

ِوٍٟ ػجبً ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌو٠بضٟ االٍزبك فٍف اٌَٛق.  ُ - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به  

 ؽظ١وح ػٓ 21614 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غجو٠بي ١ِقبئ١ً ١ِالك ٍب١ِٗ -  251

١ِقبئ١ً ػبكي ١ِقبئ١ً -ٍِه- اٌغٕب٠َٗ لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ػٓ 64521 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ِٖغفٟ -  252

ؽَٓ ِؾّٛك ٍِٛن- ٍِه - اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، اٌؾٍٛة اٌّب١ّٗ أبس روث١خ  

 ػٓ 64521 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ِٖغفٟ -  253

 2112-2-20 افززؼ اػالف ث١غ ػٓ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ؽّلٞ - ثٍّه اٌّواّلٖ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌؾٍٛة اٌّب١ّٗ أبس روث١خ

لٕب 64521 ثولُ ٚل١ل 214 ثولُ ٚاكع  

 رغبهح ػٓ 21618 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِٖغفٝ اؽّل ِؾّل -  254

ِٖغفٝ اؽّل ٠بٍو -ثٍّه- اٌمج١ٍخ االّواف:  ثغٙخ ، ىهاػ١خ َِٚزٍيِبد ىهاػ١خ ِٚقٖجبد االٍّلٖ ٚرٛه٠لاد  

 ث١غ ػٓ 21665 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػج١ل ػٍٝ ٔٛهاٌل٠ٓ اّوف -  255

ا١ِٓ ػٍٝ ػفبف - ٍِه - وبًِ ِٖغفٝ ُ ِٓ ِزفوع ٠َٝ اٌمّٔ.  ُ.  لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٍو٠ؼٗ ٚعجبد ٍٕلٚرْبد  

 اكٚاد ػٓ 21515 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ػجلاٌٛ٘بة صٕبء -  256

ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل -ثٍّه- اٌضٛهح. ُ -لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ  

 ػٓ 21621 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌبً عبكاٌوة اٌغ١ت ػجلاٌالٖ -  257

اٌٖغ١و ِؾّل اٌل٠ٓ ثٙبء -ثٍّه- لّٛال االٍٚظ اٌمو٠خ ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

 اوََٛاه ث١غ ػٓ 21623 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٟ ١ٍل هعت ٔٛها -  258

ِؾَٓ ِؾّل ػجلاٌالٖ - ثٍّه - اٌلٚوٛف١ً ُ اٌّْوٚع غوة - لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ؽظ١وح ػٓ 21610 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٍِٛٝ ػٍٟ ِؾّل -  259

ٍِٛٝ ػٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌْؼوأٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 كل١ك ث١غ ػٓ 82126 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ كهك٠و كاٚك ٠ٍٛف -  260

 ثولُ ٚل١ل 4006 ثولُ اٚكع ا١ٌَبهاد ر٠ّٛٓ فلِٗ ْٔبط ػٓ اٌغبٌت -ٍِه- ػّواْ ووَ  ٔبؽ١ٗ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبػٝ

لٕب 82126  

 كل١ك ث١غ ػٓ 82126 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ كهك٠و كاٚك ٠ٍٛف -  261

كهك٠و كاٚك ِٖغفٝ - ٍِه - اٌجٍل ِلفً اٚي ػّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبػٝ  

 ػبِخ ١ٕل١ٌخ ػٓ 21631 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاهلل اؽّل ى٠ٕت -  262

اؽّل ؽَٓ ِؾّٛك - ٍِه - اٌؼ١ب٠ْب ٚاٌْوة اٌّب٠خ ِوّؼ. ُ. ِٓ ِزفوع ا١ٌّْٕخ:  ثغٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽظ١وح ػٓ 21534 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 85111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِجبهن كهك٠و ٍؼ١ل ٔغٜٛ -  263

ِجبهن كهك٠و ٍؼ١ل -ٍِه- اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ث١غ ػٓ 21521 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ٍمٟ اثٛى٠ل ؽَٓ ِؾّٛك -  264

اثٛى٠ل ؽَٓ ػٖبَ-ٍِه-اٌجبهٚك:  ثغٙخ ، إٍّذ  

 فوكٚاد ػٓ 80224 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌّبْ ِؾّٛك ػٍٝ هعبء -  265

 افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ ػٓ اٌٖغ١و فإاك عّبي ِؾّل -ثٍّه- اٌٍٛاء َِغل. ُ - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚػغٛه

لٕب 80224 ثولُ ِٚم١ل 162 ثولُ ٚاٚكع 2112-0-1 فٟ  

 فوكٚاد ػٓ 80224 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌّبْ ِؾّٛك ػٍٝ هعبء -  266

ِؾّل اؽّل اٌؾ١َٕٟ - ثٍّه اثٛفبٌل اِبَ ِجبهن ؽَٕٟ ُ - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚػغٛه  

 ث١غ ػٓ 21634 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ِؾّٛك ِؾّل ٘بُّ ا٠ّبْ -  267

كهك٠و اثٛاٌؾَٓ هٚؽ١خ -ٍِه- اٌغوثٟ اٌلوٛف١ً. ُ -لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، َِزؼٍّٗ ١ٍبهاد لغغ  

 ، ِىزجخ ػٓ 21630 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبث١ًٛ ثبهى عوعٌ ِبه٠ٛ -  268

ػجبكٞ وبًِ هاعٟ -ثٍّه- إٌْٙٛه٠خ. ُ -لٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 ػٓ 21641 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٍغ١ف ػجلاٌَالَ ؽّيٖ ِوفذ -  269

ِؾّل اٌلٔلهاٚٞ ّؾبد -ٍِه- اٌمٍؼخ:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 ث١غ ػٓ 21644 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 55111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٍالْ ػجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٔغبػ -  270

ػ١ل ٍِٛٝ عّبي -ثٍّه- اٌّؼوٜ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح  

 ِٛاّٟ رغبهح ػٓ 21554 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػغ١ٗ ػجلٖ ِؾّل -  271

اؽّل ػغ١ٗ ػجلٖ-ٍِه-اٌّقيْ:  ثغٙخ ،  

 فلِبد ػٓ 21583 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل صبثذ ػجلاٌجبٍظ اؽّل -  272

ػٍٟ ػجلاٌالٖ ػجلاٌجبٍظ - ٍِه - ه٠بٗ ػجلإٌّؼُ ُ  اٌَالَ َِغل ثغٛاه - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ؽظ١وح ػٓ 21523 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػغ١زٛ ؽَٓ ١ٍّو ِؾّٛك -  273

اؽّل ِؾّٛك اؽّل - ثٍّه - اٌؼ٠ٛضبد:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ِمبٚالد ػٓ 40816 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  274

ِغوثٟ اثٛاٌؾَٓ اؽّل - ٍِه - اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ِمبٚالد ػٓ 40816 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  275

 ثولُ ٚاٚكع 1000-8-15 افززؼ ٍوثٕز١ٓ ِؾغو  ػٓ ٔبفغ اؽّل ؽَٓ ٍِه لفظ ثٕله اٌضٛهٖ ُ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ

لٕب 40816 ثولُ ٚل١ل 2484  

 ػٓ 21660 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل إٌٍَٟٛ اٍّبػ١ً ِؾّٛك -  276

ِؾّل ف١ًٍ ِؾّٛك-ٍِه- اٌقوأمخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151111.111   ِبٌٙب أً،ه   اٌؼض٠ٛخ االٍّلٖ ٚرٛه٠ل ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  ،  ّووخ   ّٚو٠ىخ ػٍٝ ١ٍٍّبْ ؽَٓ ّووخ -  1

 اٍٛاْ ِٖو.  ُ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اٌؼض٠ٛخ االٍّلٖ ٚرٛه٠ل ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ػٓ ، 21526 ثولُ 21101412 فٝ ،ل١لد

ِؾّل ػٍٝ اثٛاٌؾغبط اؽّل - ٍِه - اٌمل٠ُ لٕب ِٛلف اِبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101411 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21182:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ؽّبكٖ ١ٍل ِؾّل   - 1

38231 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101411 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42202:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٍجىٝ ػّٖذ ِؾّل   - 2

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً اٌغبء  

 ٚفٝ ،   42202:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ِؾّل اٌَجىٟ ِؾّل ػّٖذ ِؾّل اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رؼل٠ً   - 3

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101411 ربه٠ـ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51018:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل رٛف١ك ٍؼل ٔغالء   - 4

38234 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ــــنا ّغــــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40312:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجٛكٞ ُٛعوث اؽّل ٍؼبك   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح رون  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62561:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍالِخ ػضّبْ اؽّل ٕللٝ   - 6

38233 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغــــت  

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   88543:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍُ ؽبِل اؽّل ها١ٔب   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62561:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍالِٗ ػضّبْ اؽّل ٕللٝ   - 8

38233 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغــــت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101413 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42326:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌؼبعٟ ِؾّٛك اؽّل فبعّٗ   - 9

38232 ثولــــُ اٌزغـــــبهح ٌزـــــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغــــت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101413 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40222:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاهلل اؽّل ػجلاٌغٕٟ ٔغبػ   - 10

38241 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــــت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101413 ربه٠ـ فٝٚ ،   41842:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٟ ػضّبْ ػٍٟ   - 11

38241 ثولـــُ ٌٍٛفــــبح اٌم١ـــل ٘ـــنا ّْغــــت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101413 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44282:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لٕبٚٞ عب٠غ ػفبف   - 12

38230 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ــــنا ّغـــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101413 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41104:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٟ ِؾّل اٌل٠ت فزؾٟ   - 13

38238 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101413 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42381:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػضّبْ اؽّل ٍؼ١ل فزؾ١ٗ   - 14

38236 ثولـــُ اٌزغـــبهٖ ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّغــــت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101414 ربه٠ـ ٚفٝ ،   43682:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٍٍٛٓ   - 15

38242 ثولـــُ اٌزغـــبهح ٌزــــون اٌم١ـــزل ٘ــــنا ّغــــت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101414 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51502:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ػٍٟ فٛىٞ ِّلٚػ   - 16

38244 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ــــنا ّغـــــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101414 به٠ـر ٚفٝ ،   51028:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؼمٛي ف١ُٙ ِؾّٛك اؽّل   - 17

38243 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ــــنا ّغــــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84241:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٌٌٛ رٛف١ك ٌج١ت ّٕٛكٖ   - 18

38240 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغــــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84241:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٌٌٛ رٛف١ك ٌج١ت ّٕٛكٖ   - 19

38240 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغــــت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21443:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ِقبئ١ً ػج١ل اثبك٠و ِٕز١بً   - 20

38248 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــزل ٘ــــنا ّغــــت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٟ ؽَٓ ػجلاٌغ١ل ف١و٠ٗ   - 21

38246 ثولـــُ اٌزغـــــبهح نٌزـــو اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغـــت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   81418:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػ١َٝ عٗ ّّوٚؿ غو٠ت   - 22

38245 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون  اٌم١ـــل ٘ـــزنا ّغــــت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   85821:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عالي ٚهكأٝ ػجلاٌفزبػ وبهَ   - 23

38242 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌمـــن ٘ــــنا ّغــــت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60816:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَب١ٔٓ فٛاى ِؾّل ّوثبد   - 24

38252 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّغــــت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   83831:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فبضً َِؼٛك أٛه ِغلٞ   - 25

38251 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ــــنا ّغــــت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61804:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػ١ٍمٝ ِٖغفٝ ٠ٍٛف ٔؼّبد   - 26

38251 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ـــزنا ّغــــت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55311:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ   - 27

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55311:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ   - 28

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً اٌغبء  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   82243:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ؽفٕٝ اؽّل ؽَٓ   - 29

38253 ثولـــــُ اٌزغـــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ــــنا ّغـــت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   43312:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  رٛف١ك ػجلاٌٛ٘بة ػجلإٌجٟ   - 30

38255 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّغـــت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61426:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌوؽّٓ عٗ ػجلاٌؾ١ّل عّبي   - 31

38252 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّغــــت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   50843:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  كهك٠و ثبّب ػجلاٌّغ١ل ِؾّل   - 32

38258 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّغــــت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46235:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاهلل عبك ِؾّل اّوف   - 33

38254 ثولـــُ اٌزغـــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘أأأما ّغــــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61025:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثْبٜ ّٙلٜ ٠فظو ػّبك   - 34

38256 ثولـــُ اٌزغـــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغــــت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101411 ربه٠ـ ٚفٝ ،   83632:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌٍِٛبٟٔ ِؾّٛك ػٍٟ ؽَٓ   - 35

38261 ثولــــــُ اٌزغـــــــبهح ٌزـــــه اٌم١ـــــل ٘ــــنا ّغـــــت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101411 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41544:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  هّٛاْ اثوا١ُ٘ ػب٠لٖ   - 36

38250 ثولـــــــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغـــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101411 ربه٠ـ ٚفٝ ،   86863:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لبِٛال ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل   - 37

38262 ثولــــُ اٌزغــــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــــنا ّغــــت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101411 ه٠ـرب ٚفٝ ،   83632:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌٍِٛبٔٝ ِؾّٛك ػٍٝ ؽَٓ   - 38
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38313 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغــــت   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101422 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15018:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل   - 80

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101422 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13812:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػّبه ػٍٟ ِؾّل ػٍٟ   - 81

38311 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101431 ربه٠ـ ٚفٝ ،   80683:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽجبّٟ اؽّل ا١ٌَل ِٕٟ   - 82

38316 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغــــت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101431 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21628:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍالِٗ ِجبهن ِؾّٛك ثَّخ   - 83

38314 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغــــت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101431 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65562:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ؽواعٝ ػج١ل ِغوثٝ   - 84

38315 ثولـــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101431 ربه٠ـ ٚفٝ ،   82043:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌوؽ١ُ ثىوٜ ١ٍل ِؾّٛك   - 85

38318 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغــــت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101431 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42260:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل عبثو ه١ٍّٗ   - 86

38312 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزــــون اٌم١ــل ٘ـــنا ّغــــت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101431 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64365:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  هّٛاْ ٠َٓ اهلل ض١ف ٔٛاكه   - 87

38310 ثولـــُ ٌٍٛفــــبٖ اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت  اٌَغً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63810 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غبٌٟ ك١٘ت هّلٞ ١ِقبئ١ً -  1

ع١ٕٗ  81111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30663 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػجلاٌؼظ١ُ ّؾبد -  2

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53365 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عبكاهلل ِٖغفٟ اهلل فٍف فبوٙٗ -  3

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  83221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ػجلاٌالٖ ِؾّٛك ٍٙٝ -  4

ع١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61214 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػّو وبًِ ِؾّل عّبي -  5

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81223 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌغ١ت ػغب اثوا١ُ٘ ٕبٌؼ -  6

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101413 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86822 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاهلل ػضّبْ اثٛاٌٛفب ١ٍّٗ -  7

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45441 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػجلاهلل ِؾّل اِبي -  8

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84888 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍؾك ٌؾظٝ ػو٠بْ ِب٠ىً -  9

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اٍّبػ١ً اؽّل ٔغالء -  10

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  56125 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِغٍغ ؽٕب ٔي٠ٗ -  11

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82202 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌٖغ١و ػٍٝ ِؾّٛك -  12

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54422 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌٛلب ػبىه ٠ٍٛف ِٕٖف -  13

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  50684 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٛٝ ِؾّل ػٍٝ اؽالَ -  14

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64608 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  االٍّلٖ ٌج١غ اٌوؽّٗ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ -  15

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64608 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل كٍٛلٟ ثٙبء -  16

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84332 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل٠ٓ ٍؼ١ل ػغب ِؾّل -  17

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101410 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51815 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛى٠ل ػغب ث١ْو ِؾّٛك -  18

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101410 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21052 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ؽلاك ػجلاٌّغ١ل -  19

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101410 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ اٌؼي٠ي ػجل اؽّل ٔؼّبد -  20

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101410 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63442 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل٠ٓ ٔغبه ِؾّل عّؼٗ -  21

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101410 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86611 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ػجلا١ٌَّغ ػجلاٌفزبػ ِؾّل -  22

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21336 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّل ػجلإٌّؼُ اؽّل -  23

ع١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52138 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػ١َٟ ١ٖٔو عبكاٌىو٠ُ ٚهكح اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ رؼل٠ً -  24

ع١ٕٗ  211.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52138 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػ١َٝ ٖٔو اٌىو٠ُ عبك ٚهكٖ -  25

ع١ٕٗ  211.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55242 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍؼ١ل هِضبْ ػوفبد -  26

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63513 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فو٠ي ِْٕبٚٞ اٌؾفٕٟ ِؾّل -  27

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػٍٟ ٠ٌ ٘بٌٗ -  28

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88801 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٟ ػجلاٌواىق اؽّل -  29

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجبكٖ ِؾّل اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ٘بٔٝ -  30

ع١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82665 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاهلل ٍٝػ ػجلٖ ٚائً -  31

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  58411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  و١وٌٌ ١ٌُٚ ٚعلٜ ِب٠ىً -  32

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61310 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّل إٌٛثٝ ػٖبَ -  33

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81551 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل اؽّل ػجلإٌؼ١ُ ٌجٕٝ -  34

ع١ٕٗ  81111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88163 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلإٌّغٍت ؽبِل ِجبهن ػجلاٌوؽ١ُ -  35

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  68631 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل اؽّل فوط ى٠ٕت -  36

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  50134 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهِب١ًٔٛ ػغ١ٗ عبك افواػ -  37

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41412 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي ١ٍل ٔٛاي -  38

ع١ٕٗ  511.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21201 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ػجلاهلل ِؾّٛك اثٛاٌؾّل -  39

ع١ٕٗ  121111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51103 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌىو٠ُ ػجل ِٕٖٛه اؽّل -  40

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55406 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌوؽ١ُ ؽبِل ؽبِل ؽَبٔٝ -  41

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101416 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٗ ِى١ٓ ٖٔواهلل ٚائً -  42

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101416 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اثٛاٌؾَٓ ػجلاٌفزبػ أٛه -  43

ع١ٕٗ  3111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل ِّلٚػ -  44

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  80860 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كهك٠و ٔغبه ػجلاٌَالَ ا١ٌّْبء -  45

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  80150 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؼٛٗ ِزٌٟٛ ٠ٍٛف ِؾبٍٓ -  46

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65034 ثولُ ل١لٖ كٍج ،، فوك ربعو  ِؾّل ػٍٟ اثٛى٠ل ػجلاٌواىق -  47

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21534 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِجبهن كهك٠و ٍؼ١ل ٔغٜٛ -  48

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101418 ، ربه٠ـ ٚفٟ  28111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٕالػ ػجلاٌفزبػ -  49

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61815 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ٘جبُ اكَ ؽ١ٍّٗ -  50

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101421 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٙواْ ف١ٍفٗ ثى١و فواط -  51

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54505 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هّٛاْ ؽَٓ ِؾّل ّبك٠ٗ -  52

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82262 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖغفٝ اثوا١ُ٘ وّبي ٠ٛ٘لا -  53

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  50141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ف١وٜ ِؾّل عبهق -  54

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ٖجؼ١ٌ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21528 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل عبك اثٛاٌّغل عبك -  55

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21356 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌل٠ٓ ٔٛه اؽّل ؽَٓ -  56

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  80553 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل اؽّل اٌياٍِٟ -  57

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ١ٍٍّبْ ؽّلٞ ٕ٘بء -  58

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101424 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84210 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػبىه فٛىٞ ٠ٖٚب ٘جٗ -  59

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101424 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84040 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػبِو ثغلاكٞ ِٕٖٛه ّوثبد -  60

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21651 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لبػٛك افىبه ف١ٍفٗ اثوا١ُ٘ -  61

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81820 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عب٘و ىغٍٛي ٍؼل ٔغبٖ -  62

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15018 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل -  63

ع١ٕٗ  311.111، ِبٌٗ أًه ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81218 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػ٠ٌٛ ِؾّل ػ٠ٌٛ ؽَٓ -  64

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101431 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61686 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثوغٛد ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك -  65

ع١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101431 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86506 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل ػجلاٌالٖ عّؼٗ ِٕزٖو -  66

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 65241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ اهلل ػٛٗ اٍّبء -  1

ػٍٟ اهلل ػٛٗ ِؾّل - ثٍّه - ػّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 65241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ اهلل ػٛٗ اٍّبء -  2

ٍٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  ٚل١ل 208 ثولُ ٚاٚكع 2113-2-12 افززؼ ٚلْٛه ػالفٗ ػٓ كهك٠و اثٛاٌّغل ِؾّل/  ثٍّه ػّواْ ووَ ٔبؽ١

لٕب 65241 ثولُ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21481    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١الٟٔ ا١ٌْٙو ِؾّل ِؾّٛك ٕفٛاْ -  3

ػٍٟ ع١الٟٔ ا١ٌْٙو ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - ثؾوٞ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف ، اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21464    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ب١ٍٓ ىوٟ ِؾّل ِؾَت -  4

ٚافو٠ٓ ٠َٓ ىوٟ ػّٖذ/  ثٍّه فياَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل -  5

رووٟ اؽّل ٕ٘بء - ثٍّه - اٌؼوق ٔغغ اٌؼ١َواد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21482    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٟ ِؾّل ى٠ٕت -  6

اثوا١ُ٘ ػٍٟ ِؾّل اؽّل-ٍِه- اٌؼجبثلح ٔغغ اٌج١بض١خ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21484    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عؼٍٛٓ ػٍٟ ِٕٟ -  7

اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ ٠بٍو-ٍِه- اٌْول١خ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽوثٟ اؽّل -  8

اؽّل ِؾّل ػٍٟ - ٍِه - اٌىالؽ١ٓ ّجبة ِووي ثغٛاه اثٕٛك والؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 65241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ اهلل ػٛٗ اٍّبء -  9

 2110 ٌَٕخ 2282 ثولُ اٚكع ِٛاّٟ روث١ٗ ؽظ١وح ػٓ ػٍٟ اهلل ػٛٗ ِؾّل - ٍِه ػّواْ ووَ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 65241 ربثغ ثولُ ٚل١ل  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21483    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل فبٌل -  10

ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل ٍِه - ٍؼ١ل ثٛه ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 80224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ ِؾّٛك ػٍٝ هعبء -  11

 فٟ افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ ػٓ اٌٖغ١و فإاك عّبي ِؾّل -ثٍّه- اٌٍٛاء َِغل. ُ - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 80224 ثولُ ِٚم١ل 162 ثولُ ٚاٚكع 1-0-2112  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 80224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ ِؾّٛك ػٍٝ هعبء -  12

ِؾّل اؽّل اٌؾ١َٕٟ - ثٍّه اثٛفبٌل اِبَ ِجبهن ؽَٕٟ ُ - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 80224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ ِؾّٛك ػٍٝ هعبء -  13

 ػٓ ِؾّل اؽّل ٌؾ١َٕٟا -ثٍّه- اثٛفبٌل اِبَ ِجبهن ؽَٕٟ ّبهع ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 80224 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2205 ثولُ اٚكع ٚػغٛه فوكٚاد   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21468    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ِٕٖٛه ِؾّل -  14

ػجلهثٗ ؽبِل ػّوٚ - ٍِه - اثٕٛك عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21481    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػالَ ػٍٟ ػجلاٌؾ١ّل اووَ -  15

ِؾّل ػٍٟ وو٠ّٗ - ٍِه - ػالَ ػيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21462    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ عّبي ؽَٓ -  16

اؽّل ِبِْٛ ِؾّٛك-ٍِه-اٌؼًّ ِىزت ثغٛاه اٌمبضٟ ١ِْٕخ ُ لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21465    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل ٍؼ١ل -  17

ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل -ثٍّه- اٌؼوق ٔغغ اٌؼ١َواد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21480    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌفزبػ ػٖبَ ِؾّل ٔٛاي -  18

اؽّل ػجلاٌوؽّٓ ىوو٠ب - ثٍّه - غبُٔ ٔغغ إٌغٛع اٌي٘واء فبعّٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21485    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي عّبي -  19

ؽبِل ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي -ثٍّه- ػّواْ ووَ اٌجؾوٞ. ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21482    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هاضٟ فواط فبعّخ -  20

اٌٌّٟٛ عبك ِؾّل اؽّل-ٍِه-اٌجواّ٘خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 44422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِٕٖٛه ِؾّل -  21

لٕب ِٚل٠ٕخ ٌّووي اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/  ثٍّه لٕب ثٕله اٌىٕٛى ّوعخ ٔمغخ ثغٛاه اٌَّبوٓ ِٕغمخ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21488    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل -  22

اٌٖغ١و ِؾّل ٍؼ١ل -ثٍّه- اٌغّب١ٌخ اثٛا١ًٌٍ. ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21486    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٟ ِؾّل ِٕٖٛهح -  23

ػضّبْ ػبّٛه ثبرؼٗ-ٍِه-اٌجؾوٞ اٌٙغبْ اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ ِؾّل اٍّبػ١ً ِؾّل -  24

ِٖغفٟ ِؾّل اٍّبػ١ً-ٍِه- ػّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21401    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١َٝ اؽّل ؽَٓ ِؾّل -  25

ػ١َٝ اؽّل ؽَٓ -ثٍّه- اٌؼ١ٍمبد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػج١لاهلل اؽّل َِبػل ِؾّٛك -  26

اؽّل َِبػل ّبمٌٝ/ ثٍّه -اٌظبفو٠خ ّجبة ِووي ثغٛاه اٌقغ١ت ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٚ٘ت ػجلاٌّٛعٛك ػجلإٌجٟ ؽ١َٓ -  27

اهلل ٚ٘ت ػجلاٌّغ١ل ػجلإٌجٟ-ٍِه- ثؾوٞ اثِٕٛبع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21420    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ اؽّل ثبٌغ١ت اٌٍّمت ِؾّل اّوف -  28

ِؾّل ؽَٓ وو٠ّخ- ٍِه - اٌؾ١َٕبد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21426    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘ٛٞ اثٛاٌٛفب غو٠ت اؽّل -  29

ٍب٠ؼ اثٛاٌٛفب ٚفل٠خ-ٍِه- اٌؼياى٠خ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 86822    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػضّبْ اثٛاٌٛفب ١ٍّٗ -  30

 ِٛث١ٍ١ب ِؼوٗ ػٓ ػ٠ٛضٗ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌؼياى٠ٗ اٌؾل٠ل اٌَىٗ ّبهع -كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 86822 ثولُ ِٚم١ل 1121 ثولُ اٚكع 2112-2-1 فٟ افززؼ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 86822    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػضّبْ اثٛاٌٛفب ١ٍّٗ -  31

ػجلاٌّمٖٛك ػ١ل عبكاٌوة -ثٍّه- ثؾوٞ اثِٕٛبع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهٞ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ػبكي -  32

ؽ١َٓ ِؾّل فبٌل-ٍِه-اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 84324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٟٛ ػجلاٌواضٟ فزؾٟ هعت -  33

ػجلاٌواضٟ فزؾٟ هعت/  ثٍّه لٕب ثٕله ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبهع ِٓ اٌّزفوع ؽغت ١ٍل ّبهع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فّٟٙ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌوؽّٓ -  34

ِؾّل فّٟٙ ػجلاٌؾ١ّل-ٍِه-اٌغؾبه٠ل عو٠ك اثٛاٌؾّل ٔغغ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21428    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّٛك ػجلإٌبٕو ى٠ٕت -  35

ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٟ/ ثٍّه اٌقغبة ثٓ ػّو -ُ ّوق ٍٕزواي فٍف اٌْئْٛ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 86822    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػضّبْ اثٛاٌٛفب ١ٍّٗ -  36

 ثولُ اٚكع ِٚفوّٚبد ٍغبك ػٓ ػجلاٌّمٖٛك ػ١ل عبكاٌوة - ٍِه ثؾوٞ اثِٕٛبع ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 86822 ثولُ ِٚم١ل 2110 ٌَٕخ 2325  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٌَلا ػجلاٌوؽّٓ فٛىٞ ػجلاٌوؽّٓ -  37

ػٍٟ فٛىٞ ِؾّل-ٍِه-عب٠غ وّبي ف١ال ثغٛاه اٌَو٠غ اٍٛاْ ِٖو عو٠ك ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌفبٜٚ ِؾّل اِبي -  38

ؽ١َٓ اثٛاٌٛفب ٕالػ -ٍِه- ا١ٌْـ ٔغغ اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 62232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌفضً ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل -  39

ِؾوًٚ للًٚ ّٕٛكٖ/  ثٍّه لٕب ثٕله ٍّواء ثغٛاه اٌَبػٗ ١ِلاْ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21401    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّو ِؾّل ِؾّل ٕبثو -  40

عالي ِؾّٛك ِؾّل هضب/ثٍّه - لجٍٝ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21405    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽّبكح ١ٍل ِؾّل -  41

٠ٍٛف ِؾّل ػٍٟ ِؾّل -ٍِه- اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21406    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٛٗ ِؾّل ػجلاٌف١ُٙ ِؾّل -  42

ٍٍٕٟٛ فىوٞ ِؾّل -ٍِه- اٌظبفو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21408    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ِؾّل ِؾّل فو٠بي -  43

ػضّبْ ّبوو ٠َوٞ/  ثٍّه ثٛهٍؼ١ل ّبهع اثٛرْذ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف ، اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21404    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼبعٟ اثوا١ُ٘ هّبك فبرٓ -  44

ؽَٓ ػجلاٌّغ١ل ِٕزٖو/  ثٍّه اٌمّبٔٗ إٌّبٕوٖ اٌؼو٠ٕٟ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21400    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ٘بُّ ِؾّل ػّو -  45

ػجلاهلل ٘بُّ ِؾّل -ٍِه- كٔلهح ٠ٍٛف روػخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21402    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ا١ٌٍَٟ ِؾّل ِؾّٛك -  46

ػٍٟ ٠ٍٛف ف١وح -ٍِه-إٌمواّٟ ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 55841    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اٌْبمٌٝ كٔلهاٜٚ ِؾّل -  47

ِؾّٛك ِؾّل ِجبهن وو٠ّخ - ٍِه - لٕب ثٕله اٌزله٠ٌ ١٘ئخ اػضبء َِبوٓ فٍف اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 86211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍؼلاٌل٠ٓ عّبي ػال -  48

اٌٙبكٜ ػجل ِؾّل ٍؼل٠خ - ٍِه - ا١ٌَّل اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 85081    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ عٗ ِؾّل فّٟٙ ِؾّل -  49

اؽّل ؽَٓ ِٖغفٝ عّالد/  ثٍّه لٕب ثٕله اٌزؾو٠و ِلهٍخ ثغٛاه إٌْٙٛه٠ٗ ّبهع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21402    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌىو٠ُ ١ٍل ؽّبكٖ ػجلاهلل -  50

١ٍل ؽّبكٖ اؽّل/  ثٍّه اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغ١خ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ فزؾٝ -  51

ػغ١خ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ ٕالػ -ٍِه- ٠ٍٛف ػيثخ كٔلهح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 82460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛل١ٍؼٟ اؽّل ػٍٟ ٍؼل -  52

 اٚكع ِٛاّٟ روث١ٗ ؽظ١وح ػٓ ٖػجلاٌال اثٛاٌّغل عٗ - ٍِه  - اٌوٚضٗ عبِغ ُ -  فوّٛط ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 82460 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2325 ثولُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 88116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبفَٛ ٔغ١ت ػبىه ١ٍف١ٓ -  53

 ثولُ اٚكع ٔغبهٖ ٚهّخ ػٓ ٔغ١ت ػبىه ١ِقبئ١ً - ثٍّه - ٕفبهٖ اٌؾل٠ل اٌَىٗ ُ - كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 88116 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2322   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ّبك٠خ -  54

اؽّل ػٍٛاْ ِؾّل لبٍُ-ٍِه-اٌغل٠ل اٌّغزّغ ُ ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽجْٟ ثق١ذ ٍبِٟ فزؾٟ -  55

ٍبِٟ فزؾٟ ٘بٟٔ - ثٍّه - ثؾوٞ فبٚ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 88116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبفَٛ ٔغ١ت ػبىه ١ٍف١ٓ -  56

ٔغ١ت ػبىه ١ِقبئ١ً - ثٍّه - ٕفبهٖ اٌؾل٠ل اٌَىٗ ُ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 88116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبفَٛ ٔغ١ت ػبىه ١ٍف١ٓ -  57

 2112-2-22 افززؼ  َِغؾبد افْبة ث١غ ػٓ ػجلاٌؾبفظ فٍف اٍّبػ١ً/  ثٍّه ٕفبهٖ هّلٞ ّبهع ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 88116 ثولُ ٚل١ل 1018 ثولُ ٚاٚكع  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 82460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛل١ٍؼٟ اؽّل ػٍٟ ٍؼل -  58

ػجلاٌالٖ اثٛاٌّغل عٗ - ٍِه  - اٌوٚضٗ عبِغ ُ -  فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 82460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛل١ٍؼٟ اؽّل ػٍٟ ٍؼل -  59

-4-13 افززؼ -ؽجٛة ٚلْٛه ػالفٗ  ػٓ  عمغٛق ِؾّل ػٍٟ/  ثٍّه اٌّغبىٞ ّبهع فوّٛط ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 82460 ثولُ ٚل١ل 2163 ثولُ ٚاٚكع 2116  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل ّؾبد ف١ُٙ اٍؼل -  60

ّج١ت عبك اؽّل -ثٍّه-اٌمو٠ٗ لّٛال االٍٚظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ هث١غ ِؾّل ِؾوًٚ -  61

هث١غ ِؾّل هّلٞ  - ٍِه - اٌمّبٔٗ إٌّبٕوٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٌج١ت هِيٞ ٘بٟٔ -  62

ػٍٟ ؽغبط ٠ٍٛف-ٍِه-ػواثٟ اؽّل ُ لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَب٠ؼ ٍٍٕٟٛ عّؼٗ ِؾّل -  63

عٛكٖ ىوٟ ِجبهن - ثٍّه - اٌؼية ،:   اٌـزأ١ّو   

 ربه٠ـ ٚفٟ 43345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجبهٞ ِؾّل ِؾّل ػجلاٌٖجٛه اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ رؼل٠ً -  64

ػجلاٌجبهٞ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه اٌْؼوأٟ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 43345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٙبكٞ ِؾّل ِؾّل ػجلاٌٖجٛه -  65

ػجلاٌجبهٞ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه اٌْؼوأٟ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21528    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عبك اثٛاٌّغل عبك -  66

ِؾّل اثٛثىو ؽَٓ -ثٍّه- ثؾوٜ اثِٕٛبع ّوعخ ٔمغخ. ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ فٟٚ 21185    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ػجلاٌؾى١ُ عٗ -  67

ػ٠ٛضٗ ػٍٝ ف١و ِؾّل/ ٍِه اٌظبفو٠ٗ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي فإاك اؽّل اثٛاٌؾَٓ -  68

ِؾّٛك ؽٛاً ؽّلٞ - ثٍّه - اٌؼغ١بد ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 48312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌواىق ١ٍل ػالء -  69

ػجلإٌؼ١ُ ٍبٌُ ووَ/  ثٍّه كّٕب ثٕله اٍٛاْ ِٖو ػبهف اٍّبػ١ً ّبهع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل ػجلاٌجبٍظ اؽّل -  70

ِؾّل ػجلا١ٌَّغ ؽّلٜ -ٍِه- اٌؼغ١بد ثؾوٞ اٌغواثٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ػجلاٌٛ٘بة صٕبء -  71

ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل -ثٍّه- اٌضٛهح. ُ -لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ وبًِ ػياٌل٠ٓ اال١ِو -  72

وبًِ ػياٌل٠ٓ-ٍِه-اٌزّٗ ٔغُ اٚالك ا١ٌَل وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػضّبْ ٍؼ١ل اؽّل -  73

ِجبهن ثلٚٞ ِجبهن ثٍّه - اٍٛاْ ِٖو ُ ٕفبهٖ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 83014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌٖغ١و ؽَبٟٔ ى٠ٕت -  74

 رٛه٠لاد ِىزت ػٓ ِؾّل اؽّل عٛكٖ -ٍِه ا٠ٌٌَٛ ٔغغ اٌمٍؼخ لفظ ِووي  ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 83014 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110-4-2 2421 ثولُ اٚكع ٚىٌظ هًِ ػ١ِّٛخ   

 ٕفٚ،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21288    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّولبٚٞ ٍؼل ػجلاهلل -  75

اٌغ١ت ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه لفظ ثٕله االى٘و ّبهع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٍمٟ اثٛى٠ل ؽَٓ ِؾّٛك -  76

اثٛى٠ل ؽَٓ ػٖبَ-ٍِه-اٌجبهٚك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 83014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌٖغ١و ؽَبٔٝ ى٠ٕت -  77

 ثولُ ٚاٚكع 2112-1-2 افززؼ  ١ٍبهاد وبٚرِ ث١غ  ػٓ- ِؾّل اؽّل ٠ٍٛف/  ثٍّه اٌمٍؼٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 83014 ثولُ ٚل١ل 2421  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 83014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌٖغ١و ؽَبٔٝ ى٠ٕت -  78

ِؾّل اؽّل عٛكٖ -ٍِه ا٠ٌٌَٛ ٔغغ اٌمٍؼخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ فىوٞ اثوا١ُ٘ ػٍٟ -  79

ػٍٟ فىوٞ اثوا١ُ٘ - ثٍّه - اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌْبفٝ فإاك ػجلاٌْبفٝ -  80

اٍّبػ١ً ػجلاٌفزبػ غبكٖ -ثٍّه- ٘بهْٚ ػيثخ -فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبكق ِؾّل اؽّل عٗ -  81

ِؾّٛك اؽّل أٛه - ثٍّه -٘ٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٍبٌُ ٠ٍٛف ؽَٓ -  82

٠ٍٛف ٍبٌُ ٠ٍٛف -ثٍّه- اٌمٍؼخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ػّو اؽّل -  83

رٛف١ك ػجلاٌواىق ٚفبء - ثٍّه - اٌؾّٛكٞ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 فٕٚ،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  84

ؽبِل ِؾّل اؽّل-ٍِه-اٌّؾوٍٚخ ػغ١خ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ل اٌلٍٛلٟ ٍؼ١ل ٠ب١ٍّٓ -  85

ّؾبد ف١ُٙ ِٖغفٟ - ثٍّه - اٌمٍؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21518    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٕيٜ اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ -  86

اؽّل ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -ٍِه- عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21518    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ػجلإٌجٟ ثْبهٞ ٍؼل٠خ -  87

ِزٌٟٛ ػجلاٌّٖل ِؾّل-ٍِه- ا١ٌْق١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٍِٟٛ ٍؼل -  88

ِؾّل اؽّل ٕجبػ -ثٍّه- ثٙغٛهح ه٠بٗ ػجلإٌّؼُ. ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ِٕٖٛه اهلل ػٍٟ ّٕٛكٖ -  89

ثغلاكٞ اؽّل ػجلاٌواضٟ - ثٍّه - فٛكافْٛ ثغٛاه إٌٖو عو٠ك ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ػجلاٌؾ١ّل اثٛاٌفضً ِؾّل ػضّبْ -  90

ػجلاٌوؽ١ُ ؽّبكٖ ١ٍل ػّبكاٌل٠ٓ - ٍِه - ِٛي فبٍِٝ ثغٛاه ١ٌٛ٠ٛ 23.  ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّٛك هِضبْ ِؾّل -  91

ِؾّٛك هِضبْ ّؼجبْ-ٍِه-اٌجواّ٘خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍّبٍْ اٍوائ١ً ٌغفٟ ٔو١ِٓ -  92

َِؼٛك فبضً َِؼٛك أٛه - ثٍّه - اٌج١غوٞ اٌغت فٍف اٌْئْٛ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ِؾّل ػجلاٌالٖ عّالد -  93

ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّٛك - ٍِه - ِغ١وٖ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 55311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ -  94

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 2113 ٌَٕٗ 2211 ثولُ اٌّٛكع اٌزبثغ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 55311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ -  95

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 2112 ٌَٕٗ 3050 ثولُ اٌّٛكع اٌزبثغ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اثٛاٌؾّل ك٠بة ٍؼل -  96

اثوا١ُ٘ اثٛاٌؾّل ك٠بة-ٍِه- اٌغوث١خ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽلاك ػجلاٌّغ١ل -  97

اٌؼّبهٜ ١٘ىً - ٍِه - االلٖو ثٕله - ىغٍٛي ٍؼل ّبهع اٌٝ إٌْبط اٌؼٕٛاْ رغ١١و ،     

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٍؼ١ل ١ٌٍٟ -  98

ِؾّل اثٛاٌّغل ِٖغفٟ -ٍِه-ثبّب ١ِو٠ذ ُ لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغ١ًٍ ِؾّل ػجلاٌغ١ًٍ ِٖغفٟ -  99

اٌَب٠ؼ ػغب ٔؼ١ّٗ - ٍِه - لّٛال االٍٚظ ثْالٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ِؾّل ؽَٓ ػٍٟ -  100

ػٍٟ ١ٍف ػجلاٌؾ١ّل -ٍِه-لجٍٟ اٌَّغب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽلاك ػجلاٌّغ١ل -  101

اٌؼّبهٜ ١٘ىً - ٍِه - االلٖو ثٕله ىغٍٛي ٍؼل ّبهع اٌٝ اٌفوع ػٕٛاْ رغ١١و ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 21052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽلاك ػجلاٌّغ١ل -  102

ؽَٓ ٍبٌُ ِل٠ؾٗ - ٍِه - االلٖو ثٕله - ىغٍٛي ٍؼل ّبهع اٌٝ إٌْبط اٌؼٕٛاْ رغ١١و ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21538    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك وبًِ فزؾٟ ٠بٍو -  103

ِؾّٛك وبًِ فزؾٟ - ٍِه - ػضّبْ ا١ٌْـ ُ- لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 81506    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّٛك ٍِٛٝ ِٕٝ -  104

ِؾّٛك ِؾّٛك ١ٍل - ٍِه- لفظ ِووي اٌؾّوح ٔغغ اٌىالؽ١ٓ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  - 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ّ٘بَ ِؾّل وٛوت -  105

ث١ٙظ اؽّل ا١ٌَل -ٍِه- ٍّٙٛك اٌمجٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن كهك٠و ٍؼ١ل ٔغٜٛ -  106

ِجبهن كهك٠و ٍؼ١ل -ٍِه- اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 80225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك لٕبٚٞ عب٠غ فواط -  107

لٕبٚٞ عب٠غ ػٛٗ/  ثٍّه اٌّٖبٌؾٗ اٌمّبٔٗ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21530    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍَِٛة ػٍٝ وٍؾٝ ػٍٝ -  108

اؽّل ػٍٝ ِؾّل -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اؽّل ِؾّل اؽّل -  109

ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبع ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 81201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ػجلٖ هئ١َٗ -  110

 ثولُ ِٚم١ل 2110 ٌَٕخ 2486 ثولُ اٚكع ثمبٌٗ ػٓ ػٍٟ ِؾّل ٕالػ -ٍِه- اٌّموث١خ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81201 ربثغ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 80150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؼٛٗ ِزٌٟٛ ٠ٍٛف ِؾبٍٓ -  111

ؽَٓ ِٖغفٝ ػّْبٜٚ اؽّل -ٍِه لٕب ثٕله ا١ٌَّٕٓ كاه ثغٛاه اٌىٕٛى ١ِْٕخ ُ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّبوو ػجلإٌبٕو هائل -  112

اثوا١ُ٘ ّبوو ػجلإٌبٕو - ٍِه - كَٚ ؽّوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 81201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ػجلٖ هئ١َٗ -  113

ػٍٟ ِؾّل ٕالػ -ٍِه- اٌّموث١خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 81201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ػجلٖ هئ١َٗ -  114

 ثولُ اٚكع 2115-4-2 فٟ افززؼ ٚؽجٛة ٚلْٛه ػالفٗ ػٓ ػٍٟ ِؾّل ػغباٌوة- ثٍّه- اٌّموث١ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81201 ثولُ ِٚم١ل 1342  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21548    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ػجلاٌؾى١ُ اؽّل ثٙبء -  115

ػ١ل اؽّل لبػٛك-ٍِه-ِب15ٛ٠ ُ ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21543    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل كهك٠و ؽَٓ ٕفبء -  116

ِؾّل كهك٠و ٍؼ١ل - ثٍّه - اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 85832    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّغ١ل ػٛٗ ٕ٘ل -  117

ِؾّٛك ِؾّل ػج١ل ٔب٘ل - ٍِه - لٕب ثٕله اٌو٠بضٝ االٍزبك ُ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل ٕجؾٝ اؽّل -  118

٠ٌٛٔ اؽّل ١ٍل عبثو -ثٍّه- اٌٖل٠ك اثٛثىو. ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 82140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ اؽّل ػٍٝ -  119

 ثولُ اٚكع ِٛاّٝ روث١خ ؽظ١وح ػٓ ػٍٝ اؽّل ؽّلٜ/ٍِه ثؾوٜ ِٕبع اثٛ كّٕب ِووي ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب82140 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110ٌَٕخ 2510  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ؽّبَ ِؾّٛك -  120

اؽّل ؽَٓ فزؾٝ -ٍِه- كٔلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21540    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّؼغٟ ِؾّل ؽغبط -  121

ِؾّل ػجلاٌّؼغٟ ِؾّل-ٍِه-اٌّقيْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 62185    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌٛ٘بة -  122

 ِٛاّٟ روث١ٗ ؽظ١وح ػٓ ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌوٍٛي - ٍِه ثؾوٞ ثؾوٞ اثِٕٛبع ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 62185 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2518 ثولُ اٚكع  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 82662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب وّبي ػبعف هاِٟ -  123

هضٛاْ ؽ١َٓ ١ٍّوح -ٍِه فوّٛط ثٕله ٘بهْٚ ػيثخ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  124

كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ - ٍِه - كٔلهح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 61310    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل إٌٛثٝ ػٖبَ -  125

ػجلاٌوؽّٓ ٕل٠ك ِؾّل/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛبع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػب٠ل ؽّلٞ ٟٔٙ -  126

ػٍٟ ؽّلٞ ثلهاٚٞ-ٍِه-اٌجٍٛزخ ؽبهح كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اٍّبػ١ً ّّوٚؿ ػجلٖ -  127

اٍّبػ١ً ّّوٚؿ اٍّبػ١ً -ثٍّه- اٌؼ١ٍ١َخ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 62185    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌٛ٘بة -  128

ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌوٍٛي - ٍِه - ثؾوٞ اثِٕٛبع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 62185    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌٛ٘بة -  129

 ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ اثوا١ُ٘ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌوؽ١ُ/ ٍِه/  ثؾوٜ اثِٕٛبع/  اٌغَو ّبهع ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62185 ثولُ ٚل١ل 2268 ثولُ ٚاٚكع 2112-8-22 فٟ افززؼ   ِزىبٍِٗ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 82665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػٍٝ ػجلٖ ٚائً -  130

ٚى٠وٜ اؽّل ِؾّل ػٍٝ  - هٍِ - ثٙغٛهح ٔغُ اٚالك اٌؼوة ٔغغ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فّٟٙ ػٍٟ فّٟٙ -  131

ؽَٓ ؽ١َٓ فإاك ثٍّه -  اٌٛلف ػالَ ػيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 82140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ اؽّل ػٍٟ -  132

ػٍٝ اؽّل ؽّلٜ/ ثٍّه- ثؾوٜ ِٕبع اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 82140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ اؽّل ػٍٟ -  133

 فٟ افززؼ ٚرٛه٠لاد ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػٍٝ اؽّل ؽّلٜ ٍِه ثؾوٜ اثِٕٛبع ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب82140  ثولُ ٚل١ل 5164 ثولُ ٚاٚكع26/6/2112  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل ػجلٖ ِٖغفٝ -  134

ِٕٛفٝ ؽبِل ٍٕبء -ثٍّه- االٌٟ اٌّقجي فٍف ِٕٛفٝ ؽبِل. ُ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاهلل ِؾّل ٕالػ -  135

ِؾّل ػجلاهلل ِؾّل -ثٍّه- اٌّؼوٞ ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلٖ ػٍٟ ١ٍل -  136

ػجلاٌؼبي اثٛاٌٛفب ِٖغفٟ-ٍِه-اٌّواّلح ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ىوٟ هفؼذ ١ِٕب -  137

ػجلٖ ِّلٚػ عوعٌ-ٍِه-اثٛاٌؼجبً ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبِل اؽّل ِؾّل -  138

ثغلاكٜ هِضبْ ِؾّل - ٍِه لفظ  ثٕله اٌّؾغٗ ُ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 56256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اهلل عبة ػغباهلل -  139

 ثولُ اٚكع ثٍلٜ كل١ك َِزٛكع ػٓ ػجلإٌؼ١ُ ؽَٓ ؽ١ّلٖ -ثٍّه اٌغٛاث١خ عي٠وح- لٕب ِووي ٔبؽ١خ افو ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب56256 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2581  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػغ١ٗ عّبي ِؾّل -  140

ِؾّل ِب٘و اّوف - ثٍّه - إٌَزواي ُ - لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػغ١ٗ ػجلٖ ِؾّل -  141

اؽّل ػغ١ٗ ػجلٖ-ٍِه-اٌّقيْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػٍٟ ِؾّٛك هئ١َٗ -  142

ِؾّل ػجلاهلل اؽّل-ٍِه-اٌّؼوٞ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  143

 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2585 ثولُ اٚكع ثمبٌٗ ػٓ كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ - ثٍّه كٔلهٖ عي٠وح ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 21542   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21558    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ِؾّٛك ِؾّل ثٍٙٛي -  144

ؽ١َٓ ِؾّل ِٖغفٟ-ٍِه-اٌّواّلح اٌغجً ؽبعو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ِّ اٌَب٠ؼ فبهً اثوا١ُ٘ -  145

اؽّل ِؾّٛك ا١ٌّٕو اؽّل - ٍِه - اٌغوث١خ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثل٠ٛٞ ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل اًِ -  146

ػجلاٌمبكه ٔٛهاٌل٠ٓ ػجلاٌّؼ١ٓ - ٍِه - اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 56256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ؽ١َٕٓ اهلل عبة ػغباهلل -  147

إٌؼ١ُ ػجل ؽَٓ ؽ١ّلح/ ٍِه - اٌغٛاث١خ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 56256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ؽ١َٕٓ اهلل عبة ػغباهلل -  148

 2113-4-3 افززؼ ثبٌمغبػٟ ثمبٌٗ ث١غ ْٔبط ػٓ ِؾّٛك ١ٍٍُ ثىو٠ٗ - ٍِه - لٕب ِووي - اٌغٛاث١خ عي٠وح ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 56256 ثولُ ٚل١ل  1222 ثولُ ٚاٚكع  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  149

كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ - ثٍّه - كٔلهٖ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  150

 ٚل١ل 2516 ثولُ ٚاٚكع 2110-4-11 فٟ افززؼ ثٍلٜ كل١ك ث١غ   ػٓ كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ - ثٍّه كٔلهٖ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 21542 ثولُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 21556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  151

اٍّبػ١ً ػٍٟ اثوا١ُ٘ -ثٍّه- ِغ١وح عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21588    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ اؽّل ػجلاٌغٕٟ اؽّل -  152

ػٍٟ ف١ًٍ ؽ١َٓ - ٍِه - ػّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٖغفٟ ٕبكق ٘بُّ اَ -  153

ِٖغفٟ ٕبكق هث١غ-ٍِه-اٌَؼبكاد ٔغغ اٌيٚا٠لح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػٍٟ عّؼٗ عّالد -  154

ؽفٕٟ ػجلاٌؼبعٟ اٌلٍٛلٟ-ٍِه- اٌَال١ِخ اٌغوثٟ ،:   ـزأ١ّواٌ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21582    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ؽي٠ٓ اؽّل عّبي -  155

ؽي٠ٓ اؽّل وّبي-ٍِه- ػّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21583    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل صبثذ ػجلاٌجبٍظ اؽّل -  156

ػٍٟ ػجلاٌالٖ ػجلاٌجبٍظ - ٍِه - ه٠بٗ ػجلإٌّؼُ ُ  اٌَالَ َِغل ثغٛاه - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 82624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ػجبً ٍبِؼ -  157

اؽّل ِؾّٛك ٠ؾ١ٟ - ٍِه - اٌمٍؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 82624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ػجبً ٍبِؼ -  158

 ٚاٚكع 2112-2-13 فٟ افززؼ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ػٓ ِٖغفٝ ِؾّٛك ػّوٚ - ٍِه - اٌَٛاؽ١ٍٗ اثٕٛك ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 82624 ثولُ ٚل١ل 6366 ثولُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 81506    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّٛك ٍِٛٝ ِٕٝ -  159

ِؾّٛك ١ٍل ف١ٌّ - ٍِه - اٌؾبعو اٌىالؽ١ٓ اٌؾّوح ٔغغ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21586    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌّغل اٌل٠ٓ عّبي ا١ٌّْبء -  160

اثٛاٌّغل اٌل٠ٓ عّبي اٌؾ١َٓ - ثٍّه - ٘ٛ اٌغجً ؽبعو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ ؼل٠ًر رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21582    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل ٘بُّ هِضبْ -  161

ِؾّل ػغ١ٗ اؽّل - ثٍّه - اٌقغبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21585    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٝ اثٛاٌّىبهَ فٛىٜ اؽّل -  162

ؽفٕٝ اثٛاٌّىبهَ فٛىٜ -ثٍّه- لّٛال االٍٚظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 82624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ػجبً ٍبِؼ -  163

 ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2500 ثولُ اٚكع ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح ػٓ اؽّل ِؾّٛك ٠ؾ١ٟ - ٍِه اٌمٍؼٗ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 82624 ربثغ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ِؾٟ ىوو٠ب -  164

ػٍٟ ِؾّٛك فل٠غٗ -ٍِه-ثٛهٍؼ١ل ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّٛك اؽّل فبٌل -  165

ف١ًٍ اٌٖغ١و اًِ-ٍِه-عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21584    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ ؽّبكٖ -  166

ف١ٌّ ٍؼ١ل ؽَٓ -ٍِه- اٌّؾوٍٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ؽج١ت ػغب٠جٝ ِو٠ُ -  167

وّبي هفؼذ هِٚبٟٔ/ ثٍّه اٌَبؽً اٌغّٙٛه٠خ -ُ - ؽّبكٜ ٔغغ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 55406    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ؽبِل ؽبِل ؽَبٔٝ -  168

ؽبِل ؽبِل اثوا١ُ٘ - ٍِه - اٌجواّ٘خ اٌؼوٚثخ ٔغغ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ ِؾّل عبهق -  169

ِؾّل ػٍٟ ِؾّل - ثٍّه - اٌجٕٛٗ ػيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21568    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍمبٚ ِؾّل ؽَٓ ػجلاهلل -  170

ػٍٟ ِؾّل عّبي اٌي٘واء - ثٍّه - اٌؼل١ٍٗ اٌغٕٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّل اِبَ -  171

اؽّل ؽَٓ ٍب١ِٗ - ثٍّه - اٌغجالٚ اٌمجٍٟ اٌٙغبْ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّوٚؿ اؽّل اٌواٚٞ كوزٛه -  172

ػٍٟ ػج١ل ثل٠ؼٗ-ٍِه-اٌؼّوٖ ؽّل ا١ٌْـ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّٕٛكٖ ه٠بٗ ٕجبػ -  173

اٌغياٌٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّل - ٍِه - ثٛهٍؼ١ل ُ - اثٛرْذ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21560    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  174

ِؾّل عبكاٌىو٠ُ ػوفٗ - ثٍّه - اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغ١زٛ ؽَٓ ١ٍّو ِؾّٛك -  175

اؽّل ِؾّٛك اؽّل - ثٍّه - اٌؼ٠ٛضبد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21580    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَٓ ف١وٜ ِؾّل -  176

اٌْبمٌٝ اؽّل اٌّوؽَٛ ٚهصخ/ ٍِه اٌّؾّلٜ إٌٛه ُ 11 ؽٛٗ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل اٍالَ -  177

ِؾّل اؽّل ِبِْٛ ِؾّٛك-ٍِه-ٟاٌمبض ١ِْٕخ ه٠بٗ ػجلإٌّؼُ ُ لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  178

 ٌَٕٗ 1184 ثولُ اٚكع ٚلْٛه ػالفخ ْٔبط ػٓ اٍّبػ١ً اؽّل ِؾّل/  ثٍّه ف١ٍفٗ ػيثخ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

60681 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2114   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  179

اٍّبػ١ً عٍؼذ ِؾّل - ٍِه - اٌغل٠لح ا١ٌّْٕخ ِجبهن ٔغغ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  180

 2650 ثولُ اٚكع اٍّبن ث١غ ْٔبط ػٓ ىا٘و ١ٍل اِبٟٔ/  ثٍّه اٌَٙو٠ظ ّبهع لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 60681 ربثغ ثولُ ٚل١ل   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِياه ػجلاٌمبكه ِؾّل ١ٌٚل -  181

ِٕٛفٟ ػجبً ٍب١ِٗ - ٍِه - اٍٛاْ ِٖو.  ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21528    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ػجلٖ ػالء -  182

ِؾّل ػجلٖ عبهق-ٍِه- ػّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاٌىو٠ُ ػجلاٌؾ١ّل ؽّبكٖ -  183

ػجلاٌىو٠ُ ػجلاٌؾ١ّل ٕبثو - ٍِه - اٌقوأمٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  184

ىا٘و ١ٍل اِبٟٔ/  ثٍّه اٌَٙو٠ظ ّبهع لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  185

 ٚل١ل 1184 ثولُ اٚكع ٚلْٛه ػالفٗ ْٔبط ػٓ اٍّبػ١ً اؽّل ِؾّل/  ثٍّه ف١ٍفٗ ػيثخ لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ ،:   واٌـزأ١ّ

لٕب 60681 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  186

 َٔبئٟ وٛاف١و ْٔبط ػٓ اٍّبػ١ً عٍؼذ ِؾّل - ٍِه - اٌغل٠لح ا١ٌّْٕخ ِجبهن ٔغغ لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 60681 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2661 ثولُ اٚكع   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل ِّلٚػ -  187

اؽّل ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل - ٍِه - عواعًٛ اٌؾوعٗ.  ُ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 88810    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ىوٝ اؽّل -  188

 عب٘يٖ ِالثٌ ْٔبط ػٓ ِؾّٛك اثٛإٌغب ػجلإٌبٕو - ٍِه - ٕفبهٖ - اٌل٠ٓ ٕالػ ُ - كّٕب ثٕله ٔبؽ١ٗ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب  88810 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2658 ثولُ اٚكع  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ػٍٟ ؽ١َٓ ِٖغفٟ -  189

اٌَّبْ ػٍٟ ؽ١َٓ-ٍِه- اٌَبكاد َِغل ُ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ هىق ػٕزو ١ٍل -  190

هىق ػٕزو فوؽبْ - ٍِه - اٌَال١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  191

 وٛاف١و ْٔبط ػٓ اٍّبػ١ً عٍؼذ ِؾّل - ٍِه - اٌغل٠لٖ ا١ٌّْٕخ ِجبهن ٔغغ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   زأ١ّواٌـ

2114 ٌَٕٗ 60681 ربثغ ثولُ ل١ل 2661 ثولُ اٚكع َٔبئٝ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  192

 ثولُ ٚاٚكع اٍّبن ث١غ ْٔبط ػٓ ىا٘و ١ٍل اِبٔٝ - ٍِه - اٌَٙو٠ظ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

2114 ٌَٕٗ 60681 ربثغ ثولُ ٚل١ل2650  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 60681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  193

اٍّبن ث١غ ْٔبط ػٓ ىا٘و ١ٍل اِبٟٔ/  ثٍّه اٌَٙو٠ظ ّبهع لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ًٕٛ ك١ِبْ ٠ٛؽٕب ٍٕزبؤًٚ -  194

اٍىٕله َِبن ١ٍٕت - ثٍّه - اٌٛى٠و ُ - ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 88810    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ىوٟ اؽّل -  195

ِؾّٛك اثٛإٌغب ػجلإٌبٕو - ٍِه - ٕفبهٖ اٌل٠ٓ ٕالػ.  ُ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 88810    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ىوٟ اؽّل -  196

 افززؼ ِٚأوٛالد ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ػٓ ِؾّل ىوٟ ؽَٓ - ٍِه- اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة. ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 88810 ثولُ ٚل١ل 3215 ثولُ ٚاٚكع 3-5-2112  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٍبٌّبْ ػب٠ل ػوثٟ -  197

ٍبٌّبْ ػب٠ل اّوف-ٍِه- اٌجواّ٘خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ ِؾّل اؽّل -  198

اؽّل ِؾّل ٍؼبك-ٍِه- ػواثٟ اؽّل ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِغوثٟ ؽَٓ ٍؼبك -  199

ِٖغفٟ اؽّل ِؾّٛك-ٍِه-ا٠ٌْٕٛخ اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21500    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّل ػجلٖ ِؾّل -  200

اؽّل ا١ٌَل ٘بٟٔ - ثٍّه - اٌؼَىوٞ اٌؾبوُ. ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٟ ٍِٟٛ ِؾّل -  201

وبًِ ِؾّل ػلٔبْ - ثٍّه - اٌّلهٍٗ ُ - اٌقيْ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 51001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ ِؾّل ػٍٟ ِؾّل -  202

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزبثغ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٞ ثلٚٞ ػجلاٌَالَ اؽّل -  203

ِوٍٟ ػجبً ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌو٠بضٟ االٍزبك فٍف اٌَٛق.  ُ - ؽّبكٞ ٔغغ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21508    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَب١ٔٓ ػجلاٌفزبػ هضب -  204

ػجلاٌّؼغٟ ِؾّل ١ٍل-ٍِه- اٌؾ١ّلاد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21503    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل -  205

ؽ١َٓ ِؾّل ثَغبٚٞ ػّو - ثٍّه - ِغ١وٖ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ؽَٓ ٍؼ١لٖ -  206

ٕبٌؼ ٍِٟٛ ِؾّل ِؾّل-ٍِه- ّٕٙٛه ٔبؽ١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21506    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل عٗ ِؾّل اؽّل -  207

ؽبِل عٗ ِؾّل - ٍِه - هفبػخ ٔغغ  لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 82821    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٝ ػجلاٌٖبكق ػجلاٌؾىُ ١ّّبء -  208

ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌٍغ١ف اثٛاٌؾغبط/  ثٍّه كّٕب ثٕله اٌؼياى٠ٗ ؽالٖٚ روػخ ّبهع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِغبٚع عبثو اؽّل -  209

عبثو ِغبٚع ٍؼل - ثٍّه - اٌجواّ٘ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ػجبكٞ ٘بُّ -  210

ِؾّٛك ػجبكٞ وّبي-ٍِه-اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 51001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل ػٍٟ ِؾّل -  211

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزبثغ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاٌؼبعٟ ٕجوٞ ا٠ّبْ -  212

ِؾّل ٍالِخ رٛف١ك-ٍِه-ٚاٌؾّواْ إٌغّخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اؽّل إٌٖو ١ٍف ِٖغفٟ -  213

ػٍٟ اؽّل ٔٛهاٌٙلٞ-ٍِه-ث١ٕٓ اٌضب٠ٛٔخ ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101418 ربه٠ـ ٚفٟ 21502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ثوػٟ ِؾّل ؽ١َٓ -  214

ػجلاٌوؽ١ُ ؽَٓ ِؾّل-ٍِه- اٌْول١خ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 64521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ِٖغفٟ -  215

ؽَٓ ِؾّٛك ٍِٛن- ٍِه - اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 64521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ِٖغفٟ -  216

 214 ثولُ ٚاكع 2112-2-20 افززؼ اػالف ث١غ ػٓ ٌوؽّٓػجلا ٘بث١ً ؽّلٞ - ثٍّه اٌّواّلٖ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 64521 ثولُ ٚل١ل  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 40816    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  217

 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2842 ثولُ اٚكع ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ػٓ اثٛاٌؾَٓ اؽّل - ٍِه اٌىالؽ١ٓ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 40816  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  218

-2-26 افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ  ػٓ ِلوٛه ى٠بْ ف١ًٍ - ٍِه - كّٕب ثٕله اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛزٗ ّبهع ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ثولُ ٚل١ل 2856 ثولُ ٚاٚكع 2112  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  219

 ثولُ اٚكع ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػجلاٌؾ١ّل اهلل عبك ِوٖٚ ٍِه اٌؼياى٠ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2116 ٌَٕٗ 4108 - 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  220

 ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  221

 ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ٕلهث ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  222

اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ػٍٟ ػجلاٌواىق -  223

ؽَٓ اؽّل ػٍٟ-ٍِه-اٌقوأمخ هعت ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21618    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖغفٝ اؽّل ِؾّل -  224

ِٖغفٝ اؽّل ٠بٍو -ثٍّه- اٌمج١ٍخ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 81121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  225

ٍؼ١ل ى٠بْ اٌٖجٛه ػجل - ثٍّه - عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 81121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  226

81121 ثولُ ٚل١ل 2116 ثولُ ٚكع 2114-4-8 فٟ افززؼ ػٓ اؽّل ػجلاٌوؽّٓ ثٍّه - اٌقوأمٗ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 42113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ١ٍل ِؾّل ٘لٞ -  227

لٛٓ ثٕله ٍؼلاهلل لبٍُ ٕجؾٟ ّٚٙورٗ اهلل ٍؼل وبًِ ٕجؾٟ/  ثٍّه ا١ٌّْٕٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 به٠ـر ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اٌؾ١ّل ػجل اٌغ١ل ػجل ٠بٍو -  228

 اٚكع ١ٍبؽٟ فبٓ ِقجي ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2858 ثولُ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اٌؾ١ّل ػجل اٌغ١ل ػجل ٠بٍو -  229

 ثولُ اٚكع اٌزَبٌٟ ِؾّٖخ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2856  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اٌؾ١ّل ػجل اٌغ١ل ػجل ٠بٍو -  230

 ثولُ اٚكع ػ١ٖو ث١غ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ثٍّه ػّو ١ٍلٞ  إٌْٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2855  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  231

 ثولُ اٚكع اٌزَبٌٟ ِؾّٖخ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2856  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  232

 ثولُ اٚكع ػ١ٖو ث١غ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ثٍّه ػّو ١ٍلٞ  إٌْٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2855  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  233

 اٚكع ١ٍبؽٟ فبٓ ِقجي ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2858 ثولُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجو٠بي ١ِقبئ١ً ١ِالك ٍب١ِٗ -  234

١ِقبئ١ً ػبكي ١ِقبئ١ً -ٍِه- اٌغٕب٠َٗ لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ُر 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21610    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػٍٟ اؽّل ّبك٠خ -  235

ِؾّل ػجلاٌٛ٘بة غو٠ت-ٍِه- اٌغوث١خ االّواف اٌىوا٠ٚٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 40816    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  236

ِغوثٟ اثٛاٌؾَٓ اؽّل - ٍِه - اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 40816    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  237

 2484 ثولُ ٚاٚكع 1000-8-15 افززؼ ٍوثٕز١ٓ ِؾغو  ػٓ ٔبفغ اؽّل ؽَٓ ٍِه لفظ ثٕله اٌضٛهٖ ُ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 40816 ثولُ ٚل١ل  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 81121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  238

 اٚكع غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف رؼجئخ ػٓ ٍؼ١ل ى٠بْ ػجلاٌٖجٛه/ٍِه-عواعًٛ-لٛٓ ِووي ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب81121ربثغ ثولُ ٚل١ل2864ثولُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػبٕٟ ٕالػ هألا -  239

ػجلاٌؼظ١ُ ٠ٍٛف أٖبف ٍِه- اٌغوث١خ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثغلاكٞ اؽّل اؽّل -  240

٠ب١ٍٓ ْ٘بَ ِؾّل - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ. ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 45432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ِؾّٛك ِٕٖٛه ِؾّٛك -  241

١َ٠ٓ ؽغبط اؽّل/  ثٍّه لفظ ثٕله اٌغوثٟ اٌلٚوٛف١ً ّبهع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغبهلل ًا١ٌب اٍوائ١ً -  242

ػٛٗ ػغبهلل ا١ٌبً ٍِه- لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثغلاكٜ ِؾّل هّبك -  243

٠ب١ٍٓ ْ٘بَ ِؾّل -ثٍّه- ا١ٌْٙل ػّو ١ٍلٞ. ُ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ ا١ِو اؽّل ػجلاٌؼظ١ُ -  244

ِٖغفٝ ا١ِو اؽّل - ٍِه - ا١ٌب١ٕ١ٍٗ ثؾوٞ فبٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  245

-2-26 افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ  ػٓ ِلوٛه ى٠بْ ف١ًٍ - ٍِه - كّٕب ثٕله اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛزٗ ّبهع ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ثولُ ٚل١ل 2856 ثولُ ٚاٚكع 2112   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  246

 ثولُ اٚكع ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػجلاٌؾ١ّل اهلل عبك ِوٖٚ ٍِه اٌؼياى٠ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2116 ٌَٕٗ 4108 - 

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  247

 ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٕخٌَ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  248

 جيِق ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  249

اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٍف ِإِٓ -  250

٠ٍٛف ِؾّٛك ِؾّل -ٍِه-اٌغل٠لٖ ٔمبكٖ ؽ١َٓ ا١ٌْـ ُ ٔمبكح ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  251

 اٚكع ١ٍبؽٟ فبٓ ِقجي ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2858 ثولُ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  252

 ثولُ اٚكع ػ١ٖو ث١غ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ثٍّه ػّو ١ٍلٞ  إٌْٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2855   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  253

 ثولُ اٚكع اٌزَبٌٟ ِؾّٖخ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2856  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21618    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ٘بعو -  254

ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ٠بٍو - ثٍّه - لٕب ١ٍبهاد ِٛلف فٍف - اٌقٛال - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك ِٕٟ -  255

ػجلاهلل اؽّل ٍؼل٠خ-ٍِه-اٌؼ٠ٛضبد ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  256

-2-26 افززؼ عب٘يٖ ِالثٌ ث١غ  ػٓ ِلوٛه ى٠بْ ف١ًٍ - ٍِه - كّٕب ثٕله اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛزٗ ّبهع ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ثولُ ٚل١ل 2856 ثولُ ٚاٚكع 2112  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  257

 ثولُ اٚكع ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ ػجلاٌؾ١ّل اهلل عبك ِوٖٚ ٍِه اٌؼياى٠ٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2116 ٌَٕٗ 4108 - 

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  258

 ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  259

 ِقجي ػٓ ػجلاٌٛ٘بة ؽغبعٝ/ ٍِه اٌيهاػ١ٗ االكاهٖ اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ِم١ل 2112 ٌَٕخ 0214 ثولُ اٚكع ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  260

اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  261

 اٚكع ١ٍبؽٟ فبٓ ِقجي ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه - ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2858 ثولُ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  262

 ثولُ اٚكع ػ١ٖو ث١غ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ثٍّه ػّو ١ٍلٞ  إٌْٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال فززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2855  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 62244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  263

 ثولُ اٚكع اٌزَبٌٟ ِؾّٖخ ػٓ اٌٖغ١و اؽّل ػّو - ٍِه ػّو ١ٍلٞ إٌْٙٛه٠ٗ ُ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 62244 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2856  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلا١ٌَّغ فزؾٟ اٌؼوة ػي ػّٖذ -  264

اٌزَٟٛٔ هّلٞ اؽّل - ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 21615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ٍٛف ف١ًٍ اؽّل -  265

ِؾّٛك ٠ٍٛف ف١ًٍ-ٍِه- اٌّؾوٍٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 64521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، ٠ٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ِٖغفٝ -  266

 ٌَٕخ 2831  ثولُ اٚكع اٌؾٍٛة اٌّب١ّٗ أبس روث١ٗ ػٓ - ؽَٓ ِؾّٛك ٍِٛن - ٍِه اٌّواّلٖ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 65421 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110  

 

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٟ اٌغ١ت ِؾّل هِضبْ -  267

٠ٍٛف ِؾّل ١ٍٍُ-ٍِه-اٌجواّ٘خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 42113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ١ٍل ِؾّل ٘لٞ -  268

 اٌلل١ك ٌج١غ ِقيْ ػٓ ٍؼلاهلل لبٍُ ٕجؾٟ ّٚٙورٗ ٍؼلاهلل وبًِ ٕجؾٟ/  ثٍّه ا١ٌّْٕٗ ّبهع ثٕبؽ١خ فوػب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 42113 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2212 ثولُ اٚكع اٌفبفو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21610    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍِٛٝ ػٍٟ ِؾّل -  269

ٍِٛٝ ػٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌْؼوأٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 81820    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب٘و ىغٍٛي ٍؼل ٔغبح -  270

 اٚكع ِٛاّٟ روث١خ ؽظ١وح ػٓ فّٟٙ اؽّل ِؾّل/  ثٍّه اٌمو٠ٗ ٔغغ لّٛال االٍٚظ ٔمبكٖ ِووي ثٕبؽ١خ افو ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81820 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2862 ثولُ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌبً عبكاٌوة اٌغ١ت ػجلاٌالٖ -  271

اٌٖغ١و ِؾّل اٌل٠ٓ ثٙبء -ثٍّه- لّٛال االٍٚظ اٌمو٠خ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 41428    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثَغٛهً فزؾٟ عوعٌ -  272

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اػالف ْٔبط ػٓ 1311 ثولُ اٌّٛكع اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽغبىٞ أٛه اؽّل -  273

ؽَٓ ؽغبىٞ أٛه - ٍِه - عو٠ٛ ٔغغ  اٌؾ١ّلاد - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغب٘و اؽّل ػجلإٌّؼُ عب٘و -  274

اٌغب٘و اؽّل ػجلإٌّؼُ-ٍِه-ثقبٌٔ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 63025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة هٍّٟ اٌوة عبك ووَ -  275

ِؾبهة هٍّٝ عبكاٌوة ووَ - ٍِه - فوّٛط ثٕله اٌل٠ٓ ٕالػ ُ.  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 41428    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثَغٛهًٚ فزؾٟ عوعٌ -  276

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 81820    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب٘و ىغٍٛي ٍؼل ٔغبٖ -  277

 ٚل١ل4180ثولُ اٚكع ٚفوكٚاد ػغبهح ْٔبط ػٓ ىغٍٛي ٍؼل ػلٔبْ اؽّل-ٍِه- لّٛال االٍٚظ ٔبؽ١خ ِٓ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81820 ثولُ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 81820    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب٘و ىغٍٛي ٍؼل ٔغبٖ -  278

فّٟٙ اؽّل ِؾّل-ٍِه-اٌمو٠خ ٔغغ لّٛال االٍٚظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فضً ػغب ؽَٓ هعت -  279

ػغب ؽَٓ َِؼٛك/  ثٍّه اٌؾ١ّلاد لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػٍٝ اؽّل ِٖغفٝ -  280

ؽ١َٓ ػٍٝ اؽّل -ثٍّه- اٌٖبٌؾ١خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثلٚٞ ِؾّل ػٍٟ -  281

ِؾّل ثلٚٞ ِؾّل-ٍِه- اٌؼغ١بد ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّو ِؾّل ػجلاٌفزبػ ٔٛه -  282

ػبهف اؽّل  ػبهف هفؼذ - ٍِه - فوّٛط ثٕله ٚى٠وٜ ّبوو ػيثٗ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٕلٞ اٌَبكاد -  283

ِؾّل اثٛاٌَؼٛك هِضبْ/  ثٍّه اٌغّب١ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21628    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ِجبهن ِؾّٛك ثَّخ -  284

ِؾّل ؽَٕٟ ِؾّٛك - ثٍّه - ا١ٌْق١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاهلل اؽّل ى٠ٕت -  285

اؽّل ؽَٓ ِؾّٛك - ٍِه - اٌؼ١ب٠ْب ٚاٌْوة اٌّب٠خ ِوّؼ. ُ. ِٓ ِزفوع ا١ٌّْٕخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 86636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثَغبٚٞ ػجلٖ ا١ٌّْبء -  286

إٌغبه ػجلاٌمبكه ػغ١بد - ٍِه -  لٛٓ ثٕله ثبٌؼ٠ٛضبد اٌزؾو٠و ُ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ػجلاٌغفبه ِٙلٞ اؽّل -  287

ِؾّٛك ١ٍل ؽ١َٓ - ٍِه - اٌظبفو٠خ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 82126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ كهك٠و كاٚك ٠ٍٛف -  288

 كل١ك ث١غ ْٔبط ػٓ ٚمٌه كهك٠و كاٚك ِٖغفٝ -ٍِه اٌجٍل ِلفً اٚي ػّواْ ووَ ٔبؽ١ٗ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

82126  ربثغ ثولُ ل١ل 2215 ثولُ اٚكع ثبٌمغبػٝ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌّغل فإاك ػٍٟ -  289

ػجلاهلل ؽ١َٓ ا٠ّٓ/  ثٍّه لّٛال االٍٚظ اٌٖله ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ْاٌؼٕٛا رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21623    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ١ٍل هعت ٔٛها -  290

ِؾَٓ ِؾّل ػجلاٌالٖ - ثٍّه - اٌلٚوٛف١ً ُ اٌّْوٚع غوة - لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 82126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ كهك٠و كاٚك ٠ٍٛف -  291

 82126 ثولُ ٚل١ل 4006 ثولُ اٚكع ا١ٌَبهاد ر٠ّٛٓ فلِٗ ْٔبط ػٓ اٌغبٌت -ٍِه- ػّواْ ووَ  ٔبؽ١ٗ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

  لٕب

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 82126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ كهك٠و كاٚك ٠ٍٛف -  292

كهك٠و كاٚك ِٖغفٝ - ٍِه - اٌجٍل ِلفً اٚي ػّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 41428    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَغٛهًٚ فزؾٟ عوعٌ -  293

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 1311 ثولُ اٌّٛكع اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 21626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖوٞ ضٛٞ هث١غ عالي -  294

هاٚٞ ضٛٞ ٠بِٕخ-ٍِه-ؽالٚح روػخ اٌؼياى٠خ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 84311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼظ١ُ ؽفٕٟ ػجلٖ ِٖغفٟ -  295

١ٍٍّبْ ِٖغفٟ ِؾّل - ثٍّه - إٌٙوٞ ا١ٌّٕبء ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 84311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼظ١ُ ؽفٕٟ ػجلٖ ِٖغفٟ -  296

-31 افززؼ ِٖغفٟ ػٍٟ ِٖغفٟ - ٍِه ِٛى صالعخ ػٓ االٌٟ اٌّقجي ؽٟ 2 هلُ ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 84311 ثولُ ٚل١ل 2312 ثولُ ٚاٚكع 3-2118  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 84311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼظ١ُ ؽفٕٟ ػجلٖ ِٖغفٝ -  297

 2221 ثولُ اٚكع وبفز١و٠ب ػٓ - ١ٍٍّبْ ِٖغفٟ ِؾّل - ٍِه - إٌٙوٞ ا١ٌّٕبء ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 84311 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 88351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ِؾّل ٕالػ اؽّل ػبعف -  298

ِؾّل ٕالػ اؽّل ِؾّل/  ثٍّه ا٠ٌَٛمٗ ّبهع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21528    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عبك اثٛاٌّغل عبك -  299

اٌوٚثٟ ٌٚمجٗ اؽّل فب٠يٖ/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛبع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اثٛثىو ٠ٍٛف ّبك٠خ -  300

اؽّل ؽَٓ ِؾّل - ٍِه - اٌّؾغخ ُ. لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٍِٛٝ ٠ٍٛف ػٍٝ -  301

ٍِٛٝ ٠ٍٛف ِؾّل -ٍِه - اٌغٛاث١خ ػّوٚ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21643    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼل ػٍٝ اؽّل ٍؼل ِؾّل -  302

اؽّل ٍؼل ؽ١َٓ/ٍِه - اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21638    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽ١َٓ -  303

وو٠ُ ِؾّل ١ٍّوٖ - ثٍّه - اٌؼَىوٞ اٌؾبوُ ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 85845    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِٖغفٝ -  304

 ثولُ اٚكع ثالٍز١ه او١بً ٚرٛى٠غ ٚرمغ١غ ر١ٕٖغ ػٓ ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل - ٍِه اٌؼ١ٍمبد ٔبؽ١ٗ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 85845 بثغر ثولُ ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2234  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21635    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ اؽالَ -  305

اثوا١ُ٘ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ - ثٍّه - وبًِ ِٖغفٟ ُ - لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 85845    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِٖغفٟ -  306

ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل - ثٍّه - اٌؼ١ٍمبد ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 85845    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِٖغفٟ -  307

 ثولُ ٚاٚكع 2118-11-2 افززؼ ِزىبٍِٗ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  ػٓ- ٍؼلاهلل ؽَبٔٝ ِؾَٓ - ٍِه- ا١ٌَّل ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 85845 ثولُ ٚل١ل 8112  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ػجلاٌَالَ ؽّيٖ ِوفذ -  308

ِؾّل اٌلٔلهاٚٞ ّؾبد -ٍِه- اٌمٍؼخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ػّبكاٌل٠ٓ ِؾّل -  309

ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اٌل٠ٓ ػّبك - ٍِه - االٌٟ اٌّقجي.  ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21630    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبث١ًٛ ثبهى عوعٌ ِبه٠ٛ -  310

ػجبكٞ وبًِ هاعٟ -ثٍّه- إٌْٙٛه٠خ. ُ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21634    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّٛك ِؾّل ٘بُّ ا٠ّبْ -  311

كهك٠و اثٛاٌؾَٓ هٚؽ١خ -ٍِه- اٌغوثٟ اٌلوٛف١ً. ُ -فظل ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ فواط فٍف اٍّبء -  312

اؽّل ػٍٟ ػجلاٌٍغ١ف - ٍِه - ػّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ػجلاٌٛ٘بة ػجلإٌجٟ ػبكي -  313

ػَواْ اثٛاٌؼجبً ؽفٕٟ - ٍِه - اٌزواَِٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ اؽّل ِؾّل ػٍٟ -  314

اؽّل ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌؼغ١بد ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ػجلاٌال٘ٝ هِضبْ ِؾّل -  315

ػجلاٌال٘ٝ هِضبْ ػالء -ٍِه- ِغ١وح عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52823    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٖٚب هِٚبٔٝ ٌّؼٝ هفؼذ -  316

فوغٍٟ ػجلاٌواىق اٌل٠ٓ وّبي -ثٍّه- ثٙغٛهح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52823    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٖٚب هِٚبٔٝ ٌّؼٝ هفؼذ -  317

 اٌّؼّبه ٚاكٚاد اٌّؼبكْ ِقبىْ ػٓ اؽّل ٠ٍٛف اؽّل -ٍِه ؽّبكٜ ٔغغ ثٕله اٌمل٠ُ اٌجٛرغبى. ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 52823 ثولُ ِٚم١ل 2115-2-14 فٟ ٚافززؼ 522 ثولُ اٚكع   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبػٛك افىبه ف١ٍفٗ اثوا١ُ٘ -  318

لبػٛك ع١وٜ اٍؼل - ٍِه - اٌؼياى٠خ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 80553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل اؽّل اٌياٍِٟ -  319

ثق١ذ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل - ٍِه - اٌجواّ٘ٗ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21645    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبكق ف١ًٍ ػٍٟ فبعّخ -  320

ؽَٓ اؽّل ؽَٓ اؽّل-ٍِه- عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ؽَٓ ػبلً ثَّخ -  321

ِجبهن ِزٌٟٛ ٍؼ١ل/ثٍّه -االصبه ُ كٔلهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21640    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  322

ِؾّل اثٛاٌّغل ِٖغفٝ/ ثٍّه-ػواثٝ اؽّل-ُ -لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21648    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ِؾّل ػج١ل اؽّل -  323

ػجبً ِؾّٛك ػٍٟ -ثٍّه -اٌّفوع١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21644    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ ػجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٔغبػ -  324

ػ١ل ٍِٛٝ عّبي -ثٍّه- اٌّؼوٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52823    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبٔٝ ٌّؼٝ هفؼذ -  325

 اٚكع رغ١ًّ َِزؾضواد ػٓ فوغٍٟ ػجلاٌواىق اٌل٠ٓ وّبي -ٍِه- ثٙغٛهٖ ؽّبكٞ ٔغغ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 52823 ربثغ ثولُ ِٚم١ل 2110 ٌَٕخ 2255 ثولُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٍبْ فإاك ٍؼل ِؾّل -  326

فإاك ٍؼل ِىوَ-ٍِه-اٌىوار١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 53046    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ٍؼ١ل ػيد -  327

ٕل٠ك ػجلاهلل ػٍٝ -ٍِه- ّوق ػٍٝ ا١ٌْـ ،  : اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21654    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٖغفٟ ِؾّٛك ِٖغفٟ -  328

ؽَٓ ِٖغفٟ ِؾّٛك - ثٍّه - اٌمل٠ُ اٌىٕٛى ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 53046    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ٍؼ١ل ػيد -  329

 2205 ثولُ اٚكع ِٛر١ٍٛىالد غ١به لغغ ث١غ ػٓ ٕل٠ك ػجلاهلل ػٍٝ -ٍِه- ّوق ػٍٝ ا١ٌْـ ٔبؽ١خ افو فوػب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 53046 ربثغ ثولُ ِٚم١ل 2110 ٌَٕخ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اٌضبٚٞ ضبؽٟ ؽّٛكح -  330

ػٖو ف١وٞ ثق١ذ- ٍِه- اٌّياهع ُ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هٍالْ ا١ِٓ ػجبكٞ -  331

ٕبثو ػٍٟ ٕبثو - ثٍّه - اٌْولبٚٞ ا١ٌْـ ٔغغ إٌغٛع - فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ّٛهٖ ٍٕبء -  332

ِزٌٟٛ ؽبِل ٔؼّبد -ثٍّه- إٌَبثَٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ِؾّل ِؾّل ١ٍٍّبْ ٘جٗ -  333

ِؾّل ػضّبْ ِؾّٛك - ٍِه - اٌّؾوٍٚخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِوػٟ ؽّلاْ ػٕزو -  334

اؽّل ِوػٟ ؽّلاْ-ٍِه- اٌّؾوٍٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21656    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فقواٌل٠ٓ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي -  335

ِؾّل فقواٌل٠ٓ ِؾّل-ٍِه-لجٍٟ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ه٠ـرب ٚفٟ 21658    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٝ ػجلاٌؾف١ظ ٔبكٜ -  336

ػجلاٌٙبكٜ ؽٍّٝ ؽّبكٖ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 88621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هث١غ ػجلإٌؼ١ُ ِؾّل ِوٖٚ -  337

ِؾّل اؽّل ٔبكهٖ - ٍِه - اٌغٕبئٝ اٌجؾش ُ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 21655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌوٍٛي ػجلاٌّمٖٛك اّوف -  338

ػجلاٌمٜٛ اٌىو٠ُ عبك ثْبهٜ - ٍِه - اثٕٛك والؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة رٙبِٟ ِؾبهة ِٖغفٟ -  339

فضبهٞ اٍّبػ١ً ِٖغفٟ - ٍِه - اٌمٍؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  340

ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل - ٍِه - عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21663    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك -  341

ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ - ٍِه - لجٍٝ فبٚ االٌفٝ ػيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػج١ل ػٍٝ ٔٛهاٌل٠ٓ اّوف -  342

ا١ِٓ ػٍٝ ػفبف - ٍِه - وبًِ ِٖغفٝ ُ ِٓ ِزفوع ٠َٝ اٌمّٔ.  ُ.  لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 21664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل رىوٚٔٝ ؽّبكٖ كػبء -  343

عب٠غ ِؾّٛك عٗ - ٍِه - ؽ١َٓ ا١ٌْـ عو٠ك. ُ.  ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 15018    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل -  344

ِٖغفٝ عٗ ِٖغفٝ -ٍِه عواعًٛ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 15018    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل -  345

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 1084 ٍٕٗ فٝ 2240 ثولُ اٌّٛكع اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 41314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ؽبِل ػٍٟ ف١ُٙ -  346

اثوا١ُ٘ اؽّل هض١ٗ/  ثٍّه ػّواْ ووَ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 55050    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  347

اثٛثىو ِؾّل ٍؼل٠ٗ - ثٍّه - ثٛهٍؼ١ل ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 55050    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  348

لٕب 55050 ثولُ ٚل١ل 186 ثولُ ٚاٚكع 2113-1-13 افززؼ وبٚرِ ٔفـ ػٓ اٌٛلف ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 21668    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عٗ ػجلاٌؾ١ّل ثَّخ -  349

اثوا١ُ٘ اٍّبػ١ً ٠ٍٛف-ٍِه-اٌْول١خ االّوف ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 21666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  350

ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل - ثٍّه - عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 21666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  351

 ربثغ ثولُ ٚل١ل 2023 ثولُ ٚاٚكع 2110-4-22 افززؼ ثمبٌٗ ػٓ  ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل - ٍِه عواعًٛ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 21666  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 21666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  352

 ٚل١ل 2110 ٌَٕخ 2034 ثولُ اٚكع ثبٌمغبػٟ كل١ك ث١غ ػٓ ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل - ٍِه عوعًٛ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 21666 ربثغ ثولُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 55050    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  353

 ثولُ اٚكع ِزىبٍِخ ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط ػٓ  اثٛثىو ِؾّل ٍؼل٠خ - ٍِه - ثٛهٍؼ١ل ُ ٔبؽ١خ افو هئ١َب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

55050 ربثغ ثولُ ل١ل 2043  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 21660    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل إٌٍَٟٛ اٍّبػ١ً ِؾّٛك -  354

ِؾّل ف١ًٍ ِؾّٛك-ٍِه- اٌقوأمخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 21681    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجبلٟ ١ٍل ِؾّل ٍِٟٛ -  355

١ٍل ِؾّل ػ١َٟ-ٍِه- إٌفك ثؾوٞ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 21662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و ِؾّٛك ٍِٟٛ ووَ -  356

عب٠غ ِؾّل اؽّل ٕٚجوٞ ١ٍٍّبْ ِؾّل وبًِ - ٍِه - ػضّبْ َِبوٓ - اٌغبٌجبد هػب٠ٗ عّؼ١ٗ اِبَ - اٌىٕٛى - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ رغ١بْ ٕجؾٝ صوٚد -  1

رغبهح ٔٛع ػٍٝ رٛه٠لاد ْٔبط اضبفخ   

:  أ١ّواٌز ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاهلل ِؾّل اِبي -  2

ثمبٌخ ث١غ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً  
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 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82036   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل و١ىٝ ِؾّل ٍؼل -  3

رغبهرخ ٔٛع ػٍٝ ى٠ٛد رغ١١و ْٔبط اضبفٗ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ -  4

ثبٌمغبػٝ كل١ك اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 86201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىو١و اثٛاٌؾَٓ وّبي ٕؾو -  5

االٌجبْ الكهاه ِٛاّٝ ؽظ١وح اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  6

رغبهرٗ ٔٛع ػٍٝ عٍّٗ ثمبٌٗ ث١غ ْٔبط اضبفخ  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ اؽّل ػجلاٌواضٝ اؽّل -  7

غنائ١خ ِٛاك رؼجئخ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػٍٝ ػجلٖ ٚائً -  8

ِٛاّٝ روث١خ ؽظ١وح اٌٝ إٌْبط إٌٛع رؼل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّبكٖ ػجلاٌواضٟ فبٌل -  9

رغبهرٗ ٔٛع ػٍٝ ثزو١ٌٚٗ ِٛاك ٔمً ِمبٚالد ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ اثٛى٠ل ِؾّل ػبكي -  10

غالي ِغؾٓ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼ١لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88180   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ؽي٠ٓ ِؾَٛة ٍؼٛكٞ -  11

وٙوثبئ١خ اعٙيح ث١غ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕبع ػجلاٌّٛعٛك ٕالػ ِؾّل -  12

رغبهرٗ ٔٛع ػٍٝ ِؼبكْ رْى١ً ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82405   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ رٛف١ك اثٛض١ف ٘بٟٔ -  13

ِٛاّٟ رغبهح اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61815   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٘جبُ اكَ ؽ١ٍّٗ -  14

١ٍبهاد غ١به لغغ ث١غ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88318   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٠ٍٛف اؽّل ٕ٘بء -  15

ٍٚبفٕخ ثبهكٖ ِْوٚثبد اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21286   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ ػج١ل ٔج١ٍٗ -  16

ػ١ِّٛخ رٛه٠لاد اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼ١لي  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 54112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍجٌ ّؾبد وّبي عوعٌ -  17

رغبهرٗ ٔٛػٗ ػٍٝ ٚاكفٕٗ ٍغبئو ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41428   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثَغٛهً فزؾٟ عوعٌ -  18

ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 84021   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕغبة آ١ِٓ ػّو عٙبك -  19

١ٍبؽٝ فبٓ ِقجي اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼ١لي   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81618   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٖغ١و ؽّبكٖ اووَ -  20

رغبهرٗ ٔٛع ػٍٝ ٔظبفخ ٚفلِبد(  اٌؼوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً)  ػّبٌٗ رٛه٠ل ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ؽّلٞ ٕ٘بء -  21

ؽو٠ّٟ ٚوٛاف١و اٍزل٠ٛ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ٍٕغبة ِؾّل ػجلاٌؼبعٝ -  22

رغبهرٗ ٔٛع ػٍٝ فوكٚاد ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21518   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٕيٜ اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ -  23

وبٚرِ اعبهاد ٚإالػ ث١غ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15018   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ِ ِؾّل -  24

إٍّذ ث١غ اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81218   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ٠ٌٛ ِؾّل ػ٠ٌٛ ؽَٓ -  25

ػبِٗ رٛه٠لاد اٌٝ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فّٟٙ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌوؽّٓ -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21428   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّٛك ػجلإٌبٕو ى٠ٕت -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٌج١ت هِيٞ ٘بٟٔ -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَب٠ؼ ٍٍٕٟٛ عّؼٗ ِؾّل -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21538   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك وبًِ فزؾٟ ٠بٍو -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21544   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل ػجلٖ ِٖغفٝ -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثل٠ٛٞ ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل اًِ -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21586   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌّغل اٌل٠ٓ عّبي ا١ٌّْبء -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاٌىو٠ُ ػجلاٌؾ١ّل ؽّبكٖ -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 60681   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21506   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل عٗ ِؾّل اؽّل -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغبهلل ا١ٌبً اٍوائ١ً -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثغلاكٜ ِؾّل هّبك -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖوٞ ضٛٞ هث١غ عالي -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 84311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼظ١ُ ؽفٕٟ ػجلٖ ِٖغفٟ -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21646   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٍبْ فإاك ٍؼل ِؾّل -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53046   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ٍؼ١ل ػيد -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ػجلاٌوؽّٓ فٛىٞ ػجلاٌوؽّٓ -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌفبٜٚ ِؾّل اِبي -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ هث١غ ِؾّل ِؾوًٚ -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21528   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عبك اثٛاٌّغل عبك -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاهلل ِؾّل ٕالػ -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلٖ ػٍٟ ١ٍل -  23

 فبٓ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل ِّلٚػ -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21503   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ؽَٓ ٍؼ١لٖ -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ ا١ِو اؽّل ػجلاٌؼظ١ُ -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ كهك٠و كاٚك ٠ٍٛف -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اثٛثىو ٠ٍٛف ّبك٠خ -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٍِٛٝ ٠ٍٛف ػٍٝ -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21643   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼل ػٍٝ اؽّل ٍؼل ِؾّل -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21654   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٖغفٟ ِؾّٛك ِٖغفٟ -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21462   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ عّبي ؽَٓ -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21485   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي عّبي -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 86822   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػضّبْ اثٛاٌٛفب ١ٍّٗ -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهٞ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ػبكي -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل ّؾبد ف١ُٙ اٍؼل -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي فإاك اؽّل اثٛاٌؾَٓ -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ّ٘بَ ِؾّل وٛوت -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فّٟٙ ػٍٟ فّٟٙ -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82624   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ػجبً ٍبِؼ -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ػٍٟ ؽ١َٓ ِٖغفٟ -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21508   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَب١ٔٓ ػجلاٌفزبػ هضب -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21623   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ١ٍل هعت ٔٛها -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21638   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽ١َٓ -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21644   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ ػجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٔغبػ -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل رىوٚٔٝ ؽّبكٖ كػبء -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ، اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21465   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل ٍؼ١ل -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21480   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌفزبػ ػٖبَ ِؾّل ٔٛاي -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21401   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّو ِؾّل ِؾّل ٕبثو -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل ػجلاٌجبٍظ اؽّل -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ اؽّل ػٍٟ -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ؽ١َٕٓ اهلل عبة ػغباهلل -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21583   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل صبثذ ػجلاٌجبٍظ اؽّل -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ هىق ػٕزو ١ٍل -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٞ ثلٚٞ ػجلاٌَالَ اؽّل -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٍف ِإِٓ -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌّغل فإاك ػٍٟ -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21635   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ اؽالَ -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21648   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ِؾّل ػج١ل اؽّل -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك وربع ، ١ٍل اٌضبٚٞ ضبؽٟ ؽّٛكح -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21483   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل فبٌل -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ ِؾّٛك ػٍٝ هعبء -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘ٛٞ اثٛاٌٛفب غو٠ت اؽّل -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21405   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽّبكح ١ٍل ِؾّل -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػضّبْ ٍؼ١ل اؽّل -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21530   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍَِٛة ػٍٝ وٍؾٝ ػٍٝ -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػٍٟ عّؼٗ عّالد -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21582   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ؽي٠ٓ اؽّل عّبي -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21618   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ٘بعو -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك ِٕٟ -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 85845   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِٖغفٟ -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ػجلاٌَالَ ؽّيٖ ِوفذ -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٛعٔ رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21653   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِوػٟ ؽّلاْ ػٕزو -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21484   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عؼٍٛٓ ػٍٟ ِٕٟ -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21518   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ػجلإٌجٟ ثْبهٞ ٍؼل٠خ -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٍِٟٛ ٍؼل -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ىوٟ هفؼذ ١ِٕب -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21564   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّل اِبَ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21580   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَٓ ف١وٜ ِؾّل -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ػٍٟ ػجلاٌواىق -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21618   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖغفٝ اؽّل ِؾّل -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ١ٍل ِؾّل ٘لٞ -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌوٍٛي ػجلاٌّمٖٛك اّوف -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21660   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل إٌٍَٟٛ اٍّبػ١ً ِؾّٛك -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21681   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجبلٟ ١ٍل ِؾّل ٍِٟٛ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21468   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ِٕٖٛه ِؾّل -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21481   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػالَ ػٍٟ ػجلاٌؾ١ّل اووَ -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبفَٛ ٔغ١ت ػبىه ١ٍف١ٓ -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٍمٟ اثٛى٠ل ؽَٓ ِؾّٛك -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ِؾّل ؽَٓ ػٍٟ -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21534   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن كهك٠و ٍؼ١ل ٔغٜٛ -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21581   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٖغفٟ ٕبكق ٘بُّ اَ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٍبٌّبْ ػب٠ل ػوثٟ -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21500   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّل ػجلٖ ِؾّل -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلا١ٌَّغ فزؾٟ اٌؼوة ػي ػّٖذ -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ٍٛف ف١ًٍ اؽّل -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ػّبكاٌل٠ٓ ِؾّل -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21640   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21406   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٛٗ ِؾّل ػجلاٌف١ُٙ ِؾّل -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽجْٟ ثق١ذ ٍبِٟ فزؾٟ -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 83014   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌٖغ١و ؽَبٔٝ ى٠ٕت -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62185   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػضّبْ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌٛ٘بة -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21588   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ اؽّل ػجلاٌغٕٟ اؽّل -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ ِؾّل اؽّل -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِغوثٟ ؽَٓ ٍؼبك -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثلٚٞ ِؾّل ػٍٟ -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هٍالْ ا١ِٓ ػجبكٞ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ّٛهٖ ٍٕبء -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ِؾّل ِؾّل ١ٍٍّبْ ٘جٗ -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21464   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ب١ٍٓ ىوٟ ِؾّل ِؾَت -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ػجلاهلل ػجلاٌوؽّٓ ١ٍل -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21404   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼبعٟ اثوا١ُ٘ هّبك فبرٓ -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21400   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ٘بُّ ِؾّل ػّو -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغ١خ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ فزؾٝ -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٍؼ١ل ١ٌٍٟ -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21558   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ِؾّٛك ِؾّل ثٍٙٛي -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21585   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٝ اثٛاٌّىبهَ فٛىٜ اؽّل -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِياه ػجلاٌمبكه ِؾّل ١ٌٚل -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِغبٚع عبثو اؽّل -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػبٕٟ ٕالػ هألا -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثغلاكٞ اؽّل اؽّل -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21633   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ فواط فٍف اٍّبء -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21658   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٝ ػجلاٌؾف١ظ ٔبكٜ -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21482   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هاضٟ فواط فبعّخ -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82460   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛل١ٍؼٟ اؽّل ػٍٟ ٍؼل -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ػجلاٌٛ٘بة صٕبء -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ وبًِ ػياٌل٠ٓ اال١ِو -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21546   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػب٠ل ؽّلٞ ٟٔٙ -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اٍّبػ١ً ّّوٚؿ ػجلٖ -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ًٕٛ ك١ِبْ ٠ٛؽٕب ٍٕزبؤًٚ -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88810   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ىوٟ اؽّل -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21504   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٟ ٍِٟٛ ِؾّل -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٕلٞ اٌَبكاد -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21628   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ِجبهن ِؾّٛك ثَّخ -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاهلل اؽّل ى٠ٕت -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػج١ل ػٍٝ ٔٛهاٌل٠ٓ اّوف -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55050   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21482   ثولُ ل١لٖ كٍج  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٟ ِؾّل ى٠ٕت -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21486   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٟ ِؾّل ِٕٖٛهح -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21402   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌىو٠ُ ١ٍل ؽّبكٖ ػجلاهلل -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ل اٌلٍٛلٟ ٍؼ١ل ٠ب١ٍّٓ -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21518   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٕيٜ اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اثٛاٌؾّل ك٠بة ٍؼل -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل ٕجؾٝ اؽّل -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّوٚؿ اؽّل اٌواٚٞ كوزٛه -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّٕٛكٖ ه٠بٗ ٕجبػ -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21560   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغ١زٛ ؽَٓ ١ٍّو ِؾّٛك -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاٌؼبعٟ ٕجوٞ ا٠ّبْ -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌغ١ل ٠بٍو -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌبً عبكاٌوة اٌغ١ت ػجلاٌالٖ -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ػجلاٌٛ٘بة ػجلإٌجٟ ػبكي -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و ِؾّٛك ٍِٟٛ ووَ -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21460   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽوثٟ اؽّل -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػج١لاهلل اؽّل َِبػل ِؾّٛك -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21402   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ا١ٌٍَٟ ِؾّل ِؾّٛك -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّٛك هِضبْ ِؾّل -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اٍوائ١ً ٌغفٟ ٔو١ِٓ -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ِؾّل ػجلاٌالٖ عّالد -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ػجلٖ هئ١َٗ -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21548   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ػجلاٌؾى١ُ اؽّل ثٙبء -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕفٚ،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21550   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػغ١ٗ عّبي ِؾّل -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21581   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ؽج١ت ػغب٠جٝ ِو٠ُ -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ثوػٟ ِؾّل ؽ١َٓ -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ِٖغفٟ -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21610   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍِٛٝ ػٍٟ ِؾّل -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52823   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٖٚب هِٚبٔٝ ٌّؼٝ هفؼذ -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة رٙبِٟ ِؾبهة ِٖغفٟ -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٍبٌُ ٠ٍٛف ؽَٓ -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ػّو اؽّل -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ؽّبَ ِؾّٛك -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21540   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّؼغٟ ِؾّل ؽغبط -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ِّ اٌَب٠ؼ فبهً اثوا١ُ٘ -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21582   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل ٘بُّ هِضبْ -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21528   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ػجلٖ ػالء -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽغبىٞ أٛه اؽّل -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21624   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغب٘و اؽّل ػجلإٌّؼُ عب٘و -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21634   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّٛك ِؾّل ٘بُّ ا٠ّبْ -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبػٛك افىبه ف١ٍفٗ اثوا١ُ٘ -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21663   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ اهلل ػٛٗ اٍّبء -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21481   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١الٟٔ ا١ٌْٙو ِؾّل ِؾّٛك ٕفٛاْ -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٚ٘ت ػجلاٌّٛعٛك ػجلإٌجٟ ؽ١َٓ -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21420   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ اؽّل ثبٌغ١ت اٌٍّمت ِؾّل اّوف -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21408   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ِؾّل ِؾّل فو٠بي -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبكق ِؾّل اؽّل عٗ -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغ١ًٍ ِؾّل ػجلاٌغ١ًٍ ِٖغفٟ -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اؽّل ِؾّل اؽّل -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21563   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ِؾٟ ىوو٠ب -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِؾّٛك اؽّل فبٌل -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21584   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ ؽّبكٖ -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجو٠بي ١ِقبئ١ً ١ِالك ٍب١ِٗ -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21610   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػٍٟ اؽّل ّبك٠خ -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40816   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21630   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبث١ًٛ ثبهى عوعٌ ِبه٠ٛ -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21645   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبكق ف١ًٍ ػٍٟ فبعّخ -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ؽَٓ ػبلً ثَّخ -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ّبك٠خ -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ فىوٞ اثوا١ُ٘ ػٍٟ -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌْبفٝ فإاك ػجلاٌْبفٝ -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ ٔٛه -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػغ١ٗ ػجلٖ ِؾّل -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ػٍٟ ِؾّٛك هئ١َٗ -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل اٍالَ -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 60681   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼية ا١ٌَل ػجلاٌمبكه ٍؼ١ل -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ػجبكٞ ٘بُّ -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81820   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب٘و ىغٍٛي ٍؼل ٔغبٖ -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21620   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فضً ػغب ؽَٓ هعت -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػٍٝ اؽّل ِٖغفٝ -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21656   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فقواٌل٠ٓ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21668   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عٗ ػجلاٌؾ١ّل ثَّخ -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21488   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ ِؾّل اٍّبػ١ً ِؾّل -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21401   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١َٝ اؽّل ؽَٓ ِؾّل -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ِٕٖٛه اهلل ػٍٟ ّٕٛكٖ -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ػجلاٌؾ١ّل اثٛاٌفضً ِؾّل ػضّبْ -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21532   ثولُ ٖل١ل ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّبوو ػجلإٌبٕو هائل -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21543   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل كهك٠و ؽَٓ ٕفبء -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٟ ِؾّل عبهق -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21568   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍمبٚ ِؾّل ؽَٓ ػجلاهلل -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101418ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اؽّل إٌٖو ١ٍف ِٖغفٟ -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٟ اٌغ١ت ِؾّل هِضبْ -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ اؽّل ِؾّل ػٍٟ -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ػجلاٌال٘ٝ هِضبْ ِؾّل -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فو٠ْٝ ِؾّل ٠بٍو -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌّبً اٌٝ اٌزغبه٠خ اٌَّخ اضبفخ: اٌٝ 21350 ثولُ حاٌّم١ل اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

   ٌٍّمبٚالد

 اٌؾّل صالعخ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 81520 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101413ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

ٚاٌّغّلاد اٌغنائ١ٗ ٌٍّٛاك    

 ٌج١غ اٌؼّلٖ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 84324 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101413ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ    

 رّو وبفزو٠ب اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 85081 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101414ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

   ؽٕٗ

 اٌزٛؽ١ل اٌٝ اٌزغبه٠خ اٌَّخ اضبفخ: اٌٝ 80181 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101414ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ    

االػّبه كاه اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 80218 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

 ٌج١غ إٌّٖٛه اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 48624 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

ا١ٌَبهاد ى٠ٛد    

 ػجلاٌٖجٛه اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ رؼل٠ً: اٌٝ 43345 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

ػجلاٌجبهٞ ِؾّل ِؾّل    

اٌؾظ١وٖ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 82211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9    

 ٌج١غ اٌوؽّٗ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 64608 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

   االٍّلٖ
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 ِٛك عٌٟٛ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 58411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11

اٌغب٘يٖ ٚاٌّالثٌ ٌٍقوكٚاد    

 اٌغ١ٍّٝ اٌٝ اٌزغبه٠خ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 35326 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101415ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12

   ٌٍّمبٚالد

 ٌجمبٌخ اٌؼّلٖ اٌٝ اٌزغبه٠خ اٌَّخ اضبفخ: اٌٝ 82106 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101415ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13

   اٌغٍّٗ

 ِووي اٌٝ اٌزغبه٠خ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 64801 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101416ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14

ٚاٌْؾِٛبد ٌٍي٠ٛد اٌّيكٌفخ    

ٍٕزو اٌٍّىٗ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 61815 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101416ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15    

 ٌزغبهح اٌج١ذ اي اٌزغبه٠خ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 86101 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101416ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16

اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٚرؼجئٗ    

 اٌّؾجٗ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 52111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17

اٌغٍل٠ٗ ٌٍّٕزغبد    

ا١ٌٖٓ ػبٌُ -اٌٟ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 53046 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101424ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

 فو٠ِ ِؾّل اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رؼل٠ً: اٌٝ 15018 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101422ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19

   ِؾّٛك

 اٌمجغبْ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 81218 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101431ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20

اٌؼبِٗ دٌٍزٛه٠لا    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21101414 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46111:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٙب اثوا١ُ٘ اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ فبعّٗ   - 1

 ػمل فَـ ػٍٝ اٌغوفبْ الو 2110 ٌَٕخ 1815 ثولُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٖلق رضبِٓ ّووخ فَـ ػمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

 فٟ ثْئ االفو ِغبٌجخ فٟ اٌؾك ِّٕٙب ٌىً ١ٌٌٚ اٌْووٗ لجً ِٓ َِزؾمبرُٙ وبفخ اٍزٍّٛا أُٙ ِّٕٙب وً ٚالو ثٕٛكٖ ثغ١ّغ اٌْووٗ

ٚاٌَّزمجً اٌؾبضو  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51583:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ ػٍٟ ػجبً ٍؼبك ّووٗ   - 2

اٌْووٗ ػمل ٌفَـ اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101418 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51583:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ ػٍٟ ػجبً ٍؼبك ّووٗ   - 3

اٌم١ل ّٚغت َِزؾمبرٗ عوف وً ٚاٍزالَ اٌْووٗ ػمل فَـ ػٍٝ االعواف ث١ٓ االرفبق رُ  اٌَغً  . 

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101423 ربه٠ـ ٚفٝ ،   48408:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٙب ٘الي ٍؼل ى٠ٕت ّووٗ   - 4

رىٓ ٌُ وبْ اٌْووٗ ٚاػزجبه َِزؾمبرٗ عوف وً ٚاٍزالَ اٌْووٗ ػمل فَـ ػٍٝ اٌْووبء ث١ٓ االرفبق رُ  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101423 ربه٠ـ ٚفٝ ،   48408:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٙب ٘الي ٍؼل ى٠ٕت ّووٗ   - 5

اٌْووٗ ػمل ٌفَـ اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 21101424 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40325:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٙب ػجلاٌؾبفظ فٍف اٍّبػ١ً ٍؼل٠ٗ ّووٗ   - 6

 اٌْووبء ارفك 2110-4-24 ثزبه٠ـ 1015 ثولُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٖلق رضبِٓ ّووخ فَـ ػمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ  

رىٓ ٌُ وأْ اٌْووٗ ٚاػزجبه ِب٠قٖٗ وً ِّٕٙب وً ٚاٍزالَ ث١ّٕٙب اٌّجوَ اٌْووٗ ػمل فَـ ػٍٝ  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101422 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52181:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ اؽّل ا١ِٓ ِؾّل ّووٗ   - 7

 الو ٚلل اٌْووٗ ػمل أٙبء ػٍٝ اٌْووبء ث١ٓ االرفبق رُ 2132 ثولُ رٛل١ؼبرغ ػٍٝ ِٖلق رضبِٓ ّووخ فَـ ػمل ثّٛعت  اٌَغً

 اٌيِٗ ٚثوائخ ثبٌزقبٌٔ االعواف ٠مو وّب الغ١و ع١ٕٙب فَّّبئخ 511 ٚللهٖ اٌّبي هأً فٟ ١ٖٔجٗ اٍزٍُ ُِٕٙ وً ثأْ االعواف

 اٌّب١ٌٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 41351    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، َِبّ٘خ ّووخ ، ٌٍٖوافٗ ثوٚوًَ -  1

االؽّو اٌجؾو 2124 ثولُ ٚاٌّم١ل  ثولُ اٌّٛكع االؽّو اٌجؾو ػٍُ ِوٍٝ 62 ُ 32 فٝ اٌىبئٓ اٌْووٗ فوع اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 38024   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووب٘ب ػجلإٌؼ١ُ ؽَٓ فض١ٍٗ -  1

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

 ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 38024   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،(  ١ٌٍَبؽٗ ٍّو)  اؽّل إٌغبه ِؾّٛك ّووخ/  اٌٝ اٌْووٗ اٍُ ػلي -  2

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 38024   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ػجلإٌؼ١ُ ِؾّٛك ٚاٍّبء اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  3

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِؾّٛك/  ١ٌٍَل ٚاٌزٛل١غ االكاهح ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ثٕل رؼل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  1

    21101412:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ االلزواٗ ٚؽك ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ ِغ ِٕفوكا ػٍٝ اؽّل إٌغبه

38024   ثولُ  

 ِؾّٛك/  ١ٌٍَل ٚاٌزٛل١غ االكاهح ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ثٕل رؼل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  2

    21101412:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ االلزواٗ ٚؽك ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ ِغ ِٕفوكا ػٍٝ اؽّل إٌغبه

38024   ثولُ  

 ِؾّٛك/  ١ٌٍَل ٚاٌزٛل١غ االكاهح ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ثٕل رؼل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  3

    21101412:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ االلزواٗ ٚؽك ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ ِغ ِٕفوكا ػٍٝ اؽّل إٌغبه

38024   ثولُ  

 ِؾّٛك/  ١ٌٍَل ٚاٌزٛل١غ االكاهح ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ثٕل رؼل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  4

    21101412:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ االلزواٗ ٚؽك ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ ِغ ِٕفوكا ػٍٝ اؽّل إٌغبه

38024   ثولُ  

 ِؾّٛك/  ١ٌٍَل ٚاٌزٛل١غ االكاهح ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ثٕل رؼل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  5

    21101412:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ االلزواٗ ٚؽك ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ داٌغٙب ع١ّغ ِغ ِٕفوكا ػٍٝ اؽّل إٌغبه

38024   ثولُ  

 ِؾّٛك/  ١ٌٍَل ٚاٌزٛل١غ االكاهح ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ثٕل رؼل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  6

    21101412:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ االلزواٗ ٚؽك ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ ِغ ِٕفوكا ػٍٝ اؽّل إٌغبه

38024   ثولُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ رٛل١غ ػٍٝ ِٖلق  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٙب اثوا١ُ٘ اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ فبعّٗ -  1

46111 

51583   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ رٛل١غ ػٍٝ ِٖلق  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ػٍٟ ػجبً ٍؼبك ّووٗ -  2  

   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب ػجلإٌؼ١ُ ؽَٓ فض١ٍٗ -  3

38024 

 ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ(   ١ٌٍَبؽٗ ٍّو)  اؽّل إٌغبه ِؾّٛك ووخّ/  اٌٝ اٌْووٗ اٍُ ػلي -  4

38024   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ  

    21101412:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػجلإٌؼ١ُ ِؾّٛك ٚاٍّبء اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  5

38024   ثولُ  

   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب ػجلإٌؼ١ُ ؽَٓ فض١ٍٗ -  6

38024 

 ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ(   ١ٌٍَبؽٗ ٍّو)  اؽّل إٌغبه ِؾّٛك ّووخ/  اٌٝ اٌْووٗ اٍُ ػلي -  7

38024   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101412:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػجلإٌؼ١ُ ِؾّٛك ٚاٍّبء اؽّل إٌغبه ِؾّٛك -  8

38024   ثولُ  

   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٙب ٘الي ٍؼل ى٠ٕت ّووٗ -  9

48408 

 21101424:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و ػوفٝ  رضبِٓ ّووخ  بّٚو٠ىزٙ ػجلاٌؾبفظ فٍف اٍّبػ١ً ٍؼل٠ٗ ّووٗ -  10

40325   ثولُ     

   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و ػوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ اؽّل ا١ِٓ ِؾّل ّووٗ -  11

52181 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

45281   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2223  2118-5-31-ط  ٕبكٚق ّٛلٟ هاض١ٗ -  1  

68114   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2288  2112-0-0-ط  ثلٚٞ اؽّل ػج١ل ٠ؾٟ -  2  

62638   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2202  2112-11-10-ط  ِؾّل ػٍٝ أثٛاٌّغل أؽّل -  3  

62638   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2208  2118-11-22-ط  ِؾّل ػٍٟ اثٛاٌّغل اؽّل -  4  

    21101411:  ربه٠ـ ، 2226  2115-3-21-ط  ِؾّٛك ِؾّل اٌَجىٟ ِؾّل ػّٖذ ِؾّل اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رؼل٠ً -  5

42202   ثولُ  

42202   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2226  2115-3-21-ط  ِؾّل ٍجىٟ ػّٖذ ِؾّل -  6  

42202   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2228  2118-2-3-ط  ِؾّل ٍجىٝ ػّٖذ ِؾّل -  7  

 ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2228  2118-2-3-ط  ِؾّٛك ِؾّل اٌَجىٟ ِؾّل ػّٖذ ِؾّل اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رؼل٠ً -  8

  42202  

63810   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2280  2115-0-22-ط  غبٌٟ ك١٘ت هّلٞ ١ِقبئ١ً -  9  

50502   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2285  2111-2-0-ط  ػجلاٌؼي٠ي إٌغبه ؽّلٜ -  10  

50502   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2286  2115-2-0-ط  ػجلاٌؼي٠ي إٌغبه ؽّلٜ -  11  

44422   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2310  2116-11-5-ط  اؽّل ِؾّل ِٕٖٛه ِؾّل -  12  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

40312   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2316  2114-4-20-ط  ػجٛكٞ عوثُٛ اؽّل ٍؼبك -  13  

40312   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2318  2110-4-20-ط  ػجٛكٞ عوثُٛ اؽّل ٍؼبك -  14  

62561   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2313  2114-3-4-ط  ٍالِخ ػضّبْ اؽّل ٕللٝ -  15  

62561   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2314  2110-3-4-ط  ٍالِخ ػضّبْ اؽّل ٕللٝ -  16  

51018   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2315  2115-0-10-ط  ا١ٌَل رٛف١ك ٍؼل ٔغالء -  17  

62561   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2311  2113-11-6-ط  ٍالِٗ ػضّبْ اؽّل ٕللٝ -  18  

62561   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2312  2112-11-6-ط  ٍالِٗ ػضّبْ اؽّل ٕللٝ -  19  

64218   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2313  2118-6-14-ط  ػجلاٌوؽّٓ اٌٖغ١و ِؾّٛك ِؾّل -  20  

40222   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2338  2110-4-11-ط  ػجلاهلل اؽّل ػجلاٌغٕٟ ٔغبػ -  21  

58528   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2343  2110-4-8-ط  ؽ١َٓ ِٖغفٟ ِؾّل ٔغ١ٗ -  22  

42326   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2328  2113-11-10-ط  ػجلاٌؼبعٟ ِؾّٛك اؽّل فبعّٗ -  23  

42326   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2322  2112-11-10-ط  اٌؼبعٟػجل ِؾّٛك اؽّل فبعّٗ -  24  

54381   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2331  2118-1-22-ط  اؽّل ػ٠ٛضٗ ثىوٞ اٌؼبي ػجل -  25  

44282   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2333  2116-0-1-ط  لٕبٚٞ عب٠غ ػفبف -  26  

42381   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2312  2113-11-26-ط  ػضّبْ اؽّل ٍؼ١ل فزؾ١ٗ -  27  

42381   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2310  2112-11-26-ط  ػضّبْ اؽّل ٍؼ١ل فزؾ١ٗ -  28  

42381   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2321  2113-11-26-ط  ػضّبْ اؽّل ٍؼ١ل فزؾ١ٗ -  29  

42381   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2321  2112-11-26-ط  ػضّبْ اؽّل ٍؼ١ل فزؾ١ٗ -  30  

58412   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2341  2110-2-24-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ػٍٝ ِؾّل -  31  

43682   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2356  2111-4-11-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٍٍٛٓ -  32  

43682   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2358  2116-4-11-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٍٍٛٓ -  33  

43682   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2352  2111-4-11-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٍٍٛٓ -  34  

43682   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2350  2116-4-11-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٍٍٛٓ -  35  

63122   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2362  2110-2-24-ط  عبكاٌوة ِو٠ل فٛىٜ عوعٌ -  36  

66821   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2344  2112-8-8-ط  لبٍُ ػٍٟ ػ١ل غو٠ت -  37  

51028   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2363  2115-3-2-ط  ِؼمٛي ف١ُٙ ِؾّٛك اؽّل -  38  

51502   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2365  2115-8-24-ط  ِؾّل ػٍٟ فٛىٞ ِّلٚػ -  39  
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51502   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2366  2111-8-24-ط  ِؾّل ػٍٟ فٛىٞ ِّلٚػ -  40  

51502   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2368  2115-8-24-ط  ِؾّل ػٍٟ فٛىٞ ِّلٚػ -  41  

61804   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2381  2113-3-3-ط  ػ١ٍمٝ ِٖغفٝ ٠ٍٛف ٔؼّبد -  42  

61804   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2382  2112-3-3-ط  ػ١ٍمٝ ِٖغفٝ ٠ٍٛف ٔؼّبد -  43  

62225   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2385  2112-12-2-ط  ػٍٟ ؽَٓ ػجلاٌغ١ل ف١و٠ٗ -  44  

43208   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2326  2116-6-0-ط  غجو٠بي فوط هاّل ١ٍٕٗ -  45  

56125   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2382  2112-2-22-ط  ِغٍغ ؽٕب ٔي٠ٗ -  46  

62210   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2383  2112-12-31-ط  عٗ ّولبٜٚ ػجلاهلل ٍؼل -  47  

52825   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2321  2111-2-1-ط  عبك عوعٌ ٔغ١ت ثزٛي -  48  

52825   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2322  2115-2-1-ط  عبك عوعٌ غ١تٔ ثزٛي -  49  

60816   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2428  2110-2-28-ط  ؽَب١ٔٓ فٛاى ِؾّل ّوثبد -  50  

22012   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2411  2112-2-21-ط  ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ اؽّل -  51  

22012   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2300  2118-11-12-ط  ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ اؽّل -  52  

62110   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2302  2112-2-4-ط  ِؾّٛك ِؾّل اٍّبػ١ً ػّبك -  53  

40322   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2418  2110-5-3-ط  ثوثوٞ ىووٞ ػ١ل ِؾّٛك -  54  

58236   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2413  2112-12-20-ط  هٍالْ اؽّل ؽَٓ هفبػ١ٗ -  55  

40121   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2411  2110-4-1-ط  اثوا١ُ٘ ثز١زٟ اثوا١ُ٘ عبهق -  56  

61025   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2443  2113-11-14-ط  ثْبٜ ّٙلٜ ظو٠ف ػّبك -  57  

61025   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2442    ثْبٜ ّٙلٜ ظو٠ف ػّبك -  58  

55311   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2444  2112-6-12-ط  ؽَٓ كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ -  59  

46524   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2436  2112-11-13-ط  عٗ ػجلاهلل اثٛاٌفضً ِٖغفٝ -  60  

56462   ثولُ    21101410:  به٠ـر ، 2455  2110-5-13-ط  ػجلاٌواىق اؽّل اٌغؼفوٞ ِؾّل -  61  

55311   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2446  2118-0-22-ط  ؽَٓ كّٕبٚٞ ٔٛه ؽ١َٓ -  62  

55311   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2445  2118-2-6-ط  ؽَٓ كّٕبٜٚ ٔٛه ؽ١َٓ -  63  

56182   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2442  2112-3-18-ط  ؽَب١ٔٓ اؽّل ػ١ل ِؾّٛك -  64  

56462   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2452  2112-6-4-ط  ػجلاٌواىق اؽّل اٌغؼفوٞ ِؾّل -  65  

50843   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2450  2115-0-18-ط  كهك٠و ثبّب ػجلاٌّغ١ل ِؾّل -  66  
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43312   ثولُ    21101410:  ـربه٠ ، 2452  2116-1-2-ط  رٛف١ك ػجلاٌٛ٘بة ػجلإٌجٟ -  67  

43312   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2453  2111-1-2-ط  رٛف١ك ػجلاٌٛ٘بة ػجلإٌجٟ -  68  

43312   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2454  2116-1-2-ط  رٛف١ك ػجلاٌٛ٘بة ػجلإٌجٟ -  69  

61426   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2461  2111-3-13-ط  ػجلاٌوؽّٓ عٗ ػجلاٌؾ١ّل عّبي -  70  

61426   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2461  2116-3-13-ط  ػجلاٌوؽّٓ عٗ ػجلاٌؾ١ّل عّبي -  71  

63805   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2432  2115-12-31-ط  ػجلٖ ه١ّلٜ ِؾّل ٍب١ِٗ -  72  

61025   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2444  2113-8-11-ط  ثْبٜ ّٙلٜ ظو٠ف ػّبك -  73  

61025   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2445  2112-8-11-ط  ثْبٜ ّٙلٜ ظو٠ف ػّبك -  74  

41121   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2462  2110-5-2-ط  ١ِقبئ١ً ١َُٔ ٍؼل ا١ٍ٠ب -  75  

41113   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2463  2110-4-14-ط  ٌٚٔ هاّل ٕالػ -  76  

61864   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2482  2112-1-13-ط  ِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك ١ّّبء -  77  

41544   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2481  2113-11-11-ط  هّٛاْ اثوا١ُ٘ ػب٠لٖ -  78  

41544   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2481  2112-11-11-ط  هّٛاْ اثوا١ُ٘ ػب٠لٖ -  79  

58110   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2488  2113-11-21-ط  اثبك٠و ١ٍٕت كوواْ اٍؾك -  80  

58110   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2482  2112-11-21-ط  اثبك٠و ١ٍٕت كوواْ اٍؾك -  81  

34610   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2466  2112-8-21-عل  ػىبٚٞ ػجلاٌوؽ١ُ ػىبٚٞ -  82  

28556   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2422  2112-6-13-ط  ثب١ٍٍٝ ثوثوٞ ف١ٍفٗ ١ِوا -  83  

22250   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2464  2110-3-4-ط  هٚث١ً ؽج١ت ٕجؾٟ هافذ -  84  

62381   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2483  2113-0-25-ط  ؽ١ّل ِوٍٝ اؽّل ِٕٝ -  85  

62381   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2484  2112-0-25-ط  ؽ١ّل ِوٍٝ اؽّل ِٕٝ -  86  

62564   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2423  2113-11-6-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼي٠ي -  87  

62564   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2424  2112-11-6-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼي٠ي -  88  

34610   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2468  2112-8-21-ط  ػىبٚٞ ػجلاٌوؽ١ُ ػىبٚٞ -  89  

65124   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2513  2118-11-11-ط  ؽَبْ ػٍٝ ػجلإٌؼ١ُ لّو -  90  

42331   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2525  2113-11-21-ط  ِؾّل ػٍٟ ػجلاٌواضٟ ٔؼ١ّٗ -  91  

42331   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2526  2112-11-21-ط  ِؾّل ػٍٟ ػجلاٌواضٟ ٔؼ١ّٗ -  92  

42331   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2528  2113-11-21-ط  ِؾّل ػٍٟ ػجلاٌواضٟ ٔؼ١ّٗ -  93  
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42331   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2522  2112-11-21-ط  ِؾّل ػٍٟ ػجلاٌواضٟ ٔؼ١ّٗ -  94  

51528   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2531  2114-12-21-ط  ثوثوٞ ِجلٞ ػبئْٗ -  95  

60268   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2515  2110-1-16-ط  ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل ػجلاٌؼظ١ُ -  96  

44485   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2511  2111-11-3-ط  ػٍٟ ػجلاٌواىق ِؾّل٠ٓ وو٠ّٗ -  97  

44485   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2512  2116-11-3-ط  ػٍٟ ػجلاٌواىق ِؾّل٠ٓ وو٠ّٗ -  98  

44485   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2513  2111-11-3-ط  ػٍٟ ػجلاٌواىق ِؾّل٠ٓ وو٠ّٗ -  99  

44485   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2514  2116-11-3-ط  ػٍٟ ػجلاٌواىق ِؾّل٠ٓ وو٠ّٗ -  100  

56538   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2554  2112-6-23-ط  ِٕٖٛه اؽّل ٔؼّبد -  101  

56538   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2555  2113-6-23-ط  ِٕٖٛه اؽّل ٔؼّبد -  102  

56538   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2556  2112-6-23-ط  ِٕٖٛه اؽّل ٔؼّبد -  103  

38168   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2561  2111-11-20-ط  ٍبٌُ ِؾّل وّبي اؽّل -  104  

38168   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2561  2115-11-20-ط  ٍبٌُ ِؾّل وّبي اؽّل -  105  

38168   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2562  2111-11-20-ط  ٍبٌُ ِؾّل وّبي اؽّل -  106  

38168   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2563  2115-11-20-ط  ٍبٌُ ِؾّل وّبي اؽّل -  107  

30011   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2531  2112-4-24-ط  ِؾّل اؽّل اٌغٕٟ ػجل -  108  

56131   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2564  2110-2-18-ط  رّبَ اٍّبػ١ً ِؾّل فزؾٟ -  109  

55622   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2536  2118-11-12-ط  ٍِٟٛ ا١ٌَل اؽّل ػٛاعف -  110  

55622   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2538  2112-11-12-ط  ٍِٟٛ ا١ٌَل اؽّل ػٛاعف -  111  

55622   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2532  2118-11-12-ط  ٍِٟٛ ا١ٌَل اؽّل ػٛاعف -  112  

81212   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2586  2110-4-16-ط  ّ٘بَ ِؾّٛك اؽّل ِٕبي -  113  

41625   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2542  2112-12-15-ط  ؽَٓ ػٍٟ ِٕزٖو -  114  

35460   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2551  2114-3-6-ط  ػٍٟ ِؾّل ِؾّل ؽٛه٠ٗ -  115  

35460   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2551  2110-3-6-ط  ػٍٟ ِؾّل ِؾّل ؽٛه٠ٗ -  116  

68631   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2541/  2112-11-2-ط  ؽبِل اؽّل فوط ى٠ٕت -  117  

64232   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2588  2118-8-1-ط  ِؾّل رٛف١ك ػجلاٌْبفٝ اؽالَ -  118  

42542   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2546  2110-5-13-ط  ؽ١َٓ إٌٍَٛٝ ىوٝ ِؾّل -  119  

56256   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2562  2112-4-5-ط  ؽَب١ٔٓ اهلل عبة ػغباهلل -  120  
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56131   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2565  2112-3-2-ط  رّبَ اٍّبػ١ً ِؾّل فزؾٟ -  121  

41625   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2540  2118-2-2-ط  ِؾّل ؽَٓ ػٍٟ ِٕزٖو -  122  

56538   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2558  2112-6-23-ط  ِٕٖٛه اؽّل ٔؼّبد -  123  

56538   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2552  2113-6-23-ط  ِٕٖٛه اؽّل ٔؼّبد -  124  

56538   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2550  2112-6-23-ط  ِٕٖٛه اؽّل ٔؼّبد -  125  

22368   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2535  2110-4-11-ط  إٌٛثٟ اؽّل اٌل٠ٓ ّوف ػج١ل -  126  

42542   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2548  2110-4-21-ط  ؽ١َٓ إٌٍَٛٝ ىوٝ ِؾّل -  127  

38300   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2528  2115-12-23-ط  ِؾّٛك ػجلاٌؾ١ّل ٍؼبك -  128  

38300   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2522  2111-12-23-ط  ِؾّٛك ػجلاٌؾ١ّل ٍؼبك -  129  

38300   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2520  2115-12-23-ط  ِؾّٛك ػجلاٌؾ١ّل ٍؼبك -  130  

52651   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2621  2116-2-13-ط  ٍِٟٛ ثٙغبد ١ٍل فب٠يٖ -  131  

52651   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2621  2111-2-13-ط  ٍِٟٛ ثٙغبد ١ٍل فب٠يٖ -  132  

52651   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2622  2116-2-13-ط  ٍِٟٛ ثٙغبد ١ٍل فب٠يٖ -  133  

63218   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2521  2116-1-0-ط  ِؾّل ِؾّٛك لبٍُ ِؾّٛك -  134  

35326   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2615  2110-1-31-ط  اؽّل ف١ًٍ ػجبً ٕفٛد -  135  

62005   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2611  2114-2-1-ط  ػجلاٌؼي٠ي اٌْبمٌٝ ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  136  

62005   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2612  2110-2-1-ط  ػجلاٌؼي٠ي اٌْبمٌٝ ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  137  

28880   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2616  2113-11-21-ط  ٘بُّ اؽّل ِؾّل -  138  

28880   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2613  2112-11-21-ط  ٘بُّ اؽّل ِؾّل -  139  

31000   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2523  2118-1-31-ط  ِؾّل ػجلاٌغ١ل فواط هّلٞ -  140  

31000   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2524  2112-1-31-ط  ِؾّل ػجلاٌغ١ل فواط هّلٞ -  141  

31000   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2525  2118-1-31-ط  ِؾّل ػجلاٌغ١ل فواط هّلٞ -  142  

56332   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2503  2112-5-4-ط  ػجلا١ٌَل ػجبً أٖبف -  143  

28880   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2615  2113-8-12-ط  ِؾّل ٘بُّ اؽّل ِؾّل -  144  

28880   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2612  2112-8-12-ط  ِؾّل ٘بُّ اؽّل ِؾّل -  145  

34310   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2501  2110--4-11-ط  ػٍٟ ِؾّل ِجبهن ػجلهثٗ -  146  

64631   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2632  2118-4-4-ط  ػجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل ّو٠فٗ -  147  
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44182   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2626  2116-2-12-ط  ِٖغفٟ اٌواٚٞ ِٖغفٟ -  148  

81100   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2628  2110-4-15-ط  ِؾّل ِؾّٛك ػبّٛه صو٠ب -  149  

40232   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2651  2114-2-8-ط  اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٘بُّ -  150  

40232   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2651  2110-2-8-ط  اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٘بُّ -  151  

40232   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2652  2114-2-8-ط  اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٘بُّ -  152  

64821   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2622  2118-5-31-ط  ػجلاهلل اٌوة عبك كٚاة ػغبهلل -  153  

60261   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2664  2110-1-15-ط  ػجلاهلل اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ١ٍٕٗ -  154  

44688   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2646  2116-11-20-ط  اؽّل ػجلاهلل ػجلاٌؼبعٟ ِؾّٛك -  155  

58516   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2633  2110-3-23-ط  ػٍٟ ؽ١َٓ ِؾّٛك ِٕبي -  156  

61234   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2630  2116-0-6-ط  اٍّبػ١ً ِجبهن ِؾّل -  157  

31422   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2641  2111-3-1-ط  ٔؼ١ُ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ ٍؼ١لٖ -  158  

31422   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2642  2116-3-1-ط  ٔؼ١ُ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ ٍؼ١لٖ -  159  

31422   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2643  2111-3-1-ط  ٔؼ١ُ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ ٍؼ١لٖ -  160  

31422   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2644  2110-3-1-ط  ٔؼ١ُ ِؾّل ػجلإٌؼ١ُ ٍؼ١لٖ -  161  

81251   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2666  2110-4-22-ط  اؽّل ِؾّل ػجلاٌٛاهس اال١ِو -  162  

62634   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2681  2112-11-10-ط  ِؾّل اؽّل هِضبْ ا٠ّٓ -  163  

30004   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2683  2112-6-22-ط  اٍؾك فٛىٞ ِؾبهة -  164  

65034   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2811  2112-2-25-ط  ِؾّل ػٍٟ اثٛى٠ل ػجلاٌواىق -  165  

21121   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2665  2110-4-21-ط  ثَغبٚٞ ػّواْ ِؾّل -  166  

23150   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2660  2118-12-11-ط  ؽجْٟ ٌج١ت ا١ٖٔو -  167  

23150   ثولُ    21101418:  ٠ـربه ، 2668  2113-11-1-ط  ؽجْٟ ٌج١ت ا١ٖٔو -  168  

23150   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2662  2112-11-1-ط  ؽجْٟ ٌج١ت ا١ٖٔو -  169  

48161   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2603  2113-2-11-ط  ف١ًٍ ػجلا١ٌَّغ هضب ػٍٟ -  170  

48161   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2604  2112-2-11-ط  ف١ًٍ ػجلا١ٌَّغ هضب ػٍٟ -  171  

62306   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2688  2112-11-8-ط  ػجلاٌوؽ١ُ ٖٔواٌل٠ٓ ؽَٓ ٍؼ١ل -  172  

18306   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2681  2116-0-21-ط  ِٙلٞ ِؾّٛك ؽ١َٓ -  173  

68232   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2685  2112-0-16-ط  اؽّل ػجبً ِؾّٛك ٍؾو -  174  
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34020   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2682  2112-11-16-ط  عجو٠ً ِؾّٛك لٕبٚٞ ػجلاهلل -  175  

60846   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2865  2110-3-3-ط  ؽ١َٓ وّبي ػالَ ِؾّٛك -  176  

65501   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2866  2112-1-16-ط  ِؾّل ١ٍٍُ اؽّل ١ٍٍُ -  177  

60621   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2810*  2110-2-24-ط  ٠ؾ١ٝ هٍالْ ِؾّٛك عبك -  178  

61815   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2852  2111-12-28-ط  ؽ١َٓ ٘جبُ اكَ ؽ١ٍّٗ -  179  

61815   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2850  2116-12-28-ط  ؽ١َٓ ٘جبُ اكَ ؽ١ٍّٗ -  180  

64521   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2851  2118-3-1-ط  ٠ٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓ ٘بث١ً ِٖغفٝ -  181  

38340   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2811  2111-12-4-ط  اهلل عبك لل٠ٌ فقوٞ فٛىٞ -  182  

38340   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2812  2115-12-4-ط  اهلل عبك لل٠ٌ فقوٞ فٛىٞ -  183  

38340   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2813  2111-12-4-ط  اهلل عبك لل٠ٌ فقوٞ فٛىٞ -  184  

38340   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2814  2115-12-4-ط  اهلل عبك لل٠ٌ فقوٞ فٛىٞ -  185  

55645   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2853  2118-11-21-ط  ػ١ٍٛ اؽّل ِؾّل ف١ود -  186  

22434   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2814  2110-5-11-ط  ػّو ػٍٟ ِؾّل ػجلاٌج١ٖو -  187  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2841  2111-12-23-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  188  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2841  2116-12-23-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  189  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2842  2111-12-23-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  190  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2843  2116-12-23-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  191  

40816   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2844  2114-8-15-ط  ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  192  

40816   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2845  2110-8-15-ط  ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  193  

40816   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2846  2114-8-15-ط  ثى١و ػ١ل ػغب ِوىٚق -  194  

44620   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2851  2111-11-31-ط  ٍالَ ؽَٓ اثٛثىو عّؼٗ -  195  

44620   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2852  2116-11-31-ط  ٍالَ ؽَٓ اثٛثىو عّؼٗ -  196  

63251   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2822  2116-3-3-ط  اثوا١ُ٘ ؽفٕٟ ِؾّل ىٚىٚ -  197  

81121   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2862  2110-4-8-ط  ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  198  

54121   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2821  2111-11-25-ط  ِؾّل ؽَٓ اؽّل ٖٔوٖ -  199  

54121   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2822  2116-11-25-ط  ِؾّل ؽَٓ اؽّل ٖٔوٖ -  200  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2832  1000-12-22-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  201  
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36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2833  2114-2212-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل بٕوػجلإٌ -  202  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2834  2110-12-22-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  203  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2835  2114-12-22-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  204  

64361   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2825  2112-11-3-ط  ١ٍٍّبْ ِؾّل ػجلاٌَزبه و١ٍ١ّب -  205  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2836  1000-12-22-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  206  

36205   ُثول    21101412:  ربه٠ـ ، 2838  2114-12-22-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  207  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2832  2110-12-22-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  208  

36205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2830  2114-12-22-ط  اٌم١ًٍ ػٍٟ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  209  

46456   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2828  2118-0-25-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ ِؾّل ػٍٟ -  210  

41428   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2212  2112-3-11-ط  عوعٌ ثَغٛهًٚ فزؾٟ عوعٌ -  211  

42113   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2802  2112-0-16-ط  ف١ًٍ ١ٍل ِؾّل ٘لٞ -  212  

61184   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2881  2111-1-23-ط  ِؾّل ػجلاٌْبفٝ ػجلاٌوٚؤف ػجلاٌْبفٝ -  213  

61184   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2881  2116-1-23-ط  ِؾّل ػجلاٌْبفٝ ػجلاٌوٚؤف ػجلاٌْبفٝ -  214  

52348   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2804  2111-12-13-ط  ِؾّل اؽّل وّبي اّوف -  215  

52348   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2805  2115-12-13-ط  ِؾّل اؽّل وّبي اّوف -  216  

61184   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2883  2112-2-22-ط  ِؾّل ػجلاٌْبفٝ ػجلاٌوٚؤف ػجلاٌْبفٝ -  217  

61184   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2884  2118-2-22-ط  ِؾّل ػجلاٌْبفٝ ػجلاٌوٚؤف ػجلاٌْبفٝ -  218  

41428   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2211  2112-11-11-ط  ثَغٛهًٚ فزؾٟ عوعٌ -  219  

41428   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2210  2113-11-11-ط  ثَغٛهًٚ فزؾٟ عوعٌ -  220  

43163   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2221  2115-11-13-ط  ّؾبد ِؾّل ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّل -  221  

68205   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2236  2112-0-10-ط  ػٍٝ ِؾّٛك ِؾّل اّوف -  222  

32618   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2218  2114-1-22-ط  اؽّل ػ٠ٛضٗ ِؾّٛك اؽّل -  223  

32618   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2212  2118-1-22-ط  اؽّل ػ٠ٛضٗ ِؾّٛك اؽّل -  224  

68205   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2235  2112-0-18-ط  ػٍٝ ِؾّٛك ِؾّل اّوف -  225  

62111   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2230  2112-11-20-ط  ِؾّل ١ٍٍّبْ ؽّلٞ ٕ٘بء -  226  

66301   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2261  2112-4-20-ط  ِؾّل اثوا١ُ٘ ٕالػ اٍّبء -  227  

58441   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2253  2110-3-2-ط  ِؾّل ِٕٖٛه ػجلإٌبٕو عّبي -  228  
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63882   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2252  2115-12-15-ط  ػٍٟ ِؾّل ػٍٟ ٠بٍو -  229  

64363   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2252  2116-11-20-ط  ؽَٓ اؽّل ؽَٓ اؽّل -  230  

56020   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2261  2112-11-13-ط  هٍالْ عب٠غ ِؾّل اّوف -  231  

38855   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2242  2116-4-2-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل -  232  

38855   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2243  2111-4-2-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل -  233  

38855   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2244  2116-4-2-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل -  234  

30021   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2201  2112-6-16-ط  ؽَٓ ػٍٟ ػجلاٌؾ١ّل اؽّل -  235  

34132   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2225  2112-4-11-ط  ػٍٝ ف١ًٍ ػٍٝ اك٠جٗ -  236  

44681   ثولُ    21101424:  ـربه٠ ، 2288  2116-11-22-ط  ل١ٍؼٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ػجلاٌؾ١ّل ١ٔف١ٓ -  237  

44681   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2282  2111-11-22-ط  ل١ٍؼٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ػجلاٌؾ١ّل ١ٔف١ٓ -  238  

44681   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2280  2116-11-22-ط  ل١ٍؼٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ػجلاٌؾ١ّل ١ٔف١ٓ -  239  

60303   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2281  2110-1-20-ط  اؽّل اكَ هثبْ ّوثبد -  240  

42600   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2220  2112-12-21-ط  ١ٍٍُ اؽّل اٌٍّٛن ربط اٌمنافٟ -  241  

44681   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2284  2116-11-22-ط  ل١ٍؼٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ػجلاٌؾ١ّل ١ٔف١ٓ -  242  

44681   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2285  2111-11-22-ط  ل١ٍؼٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ١لػجلاٌؾّ ١ٔف١ٓ -  243  

44681   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2286  2116-11-22-ط  ل١ٍؼٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ػجلاٌؾ١ّل ١ٔف١ٓ -  244  

60124   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2200  2112-12-22-ط  ػضّبْ ِؾّٛك ِغوثٟ ثٍٙٛي -  245  

58326   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2281  2110-1-22-ط  اٌىو٠ُ عبك ػٍٝ اؽّل ٍبف١ٕبى -  246  

63612   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2202  2115-5-21-ط  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ؽّلٞ -  247  

56165   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2268  2112-3-15-ط  ِؾّل ٍِٟٛ ػضّبْ وو٠ّٗ -  248  

56165   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2262  2113-3-15-ط  ِؾّل ٍِٟٛ ػضّبْ وو٠ّٗ -  249  

56165   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2260  2112-3-15-ط  ِؾّل ٍِٟٛ ػضّبْ وو٠ّٗ -  250  

58165   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2282  2112-11-2-ط  ثغلاكٞ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ثغلاكٞ -  251  

34132   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2223  2112-3-2-ط  ػٍٝ ف١ًٍ ػٍٟ اك٠جٗ -  252  

31138   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2221  2110-4-3-ط  ػجلاهلل ِؾّل ػجلإٌجٟ -  253  

62640   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2283  2112-11-23-ط  ٍِٛٝ اكه٠ٌ ٠ٍٛف ِؾّل -  254  

31138   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2221  2116-8-18-ط  ف١ًٍ اهلل ػجل ِؾّل ٌٕجٟا ػجل -  255  
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53381   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2014  2116-8-0-ط  فٛىٞ اٍؼل ِؾّل -  256  

55138   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2015  2118-8-1-ط  ؽ١َٓ اؽّل ِٖغفٝ ى٠ٕت -  257  

55138   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2016  2112-8-1-ط  ؽ١َٓ اؽّل ِٖغفٝ ى٠ٕت -  258  

55138   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2018  2118-8-1-ط  ؽ١َٓ اؽّل ِٖغفٝ ى٠ٕت -  259  

13812   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2011  2112-5-11-ط  ػّبه ػٍٟ ِؾّل ػٍٟ -  260  

40420   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2013  2110-5-10-ط  ػٍٟ ثؤٌ ػجلاٌوؽ١ُ ٘لٞ -  261  

15018   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2024  2112-1-31-ط  ِؾّٛك فوثِ ِؾّل -  262  

62618   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2036  2112-11-21-ط  ٠ؾٝ ؽَٓ فزؾٝ ٍٛ٘بَ -  263  

60266   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2031  2110-3-13-ط  ػجلإٌّؼُ ِؾّل اثٛاٌفضً فو٠ل -  264  

50006   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2022  2115-12-5-ط  ؽبِل ؽّيٖ ػجلاٌٛ٘بة اؽّل -  265  

65562   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2026  2112-1-14-ط  ِؾّل ؽواعٝ ػج١ل ِغوثٝ -  266  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2052  2113-5-31-ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  267  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2053  2112-5-31-ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  268  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2054  2113-5-31-ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  269  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2055  2112-5-31-ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  270  

50318   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2028  2115-6-4-ط  ِؾّل ػّو ِؾّل ٚكاك -  271  

40202   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2041  2110-4-26-ط  ِٖغفٟ ػضّبْ ِٖغفٟ ػضّبْ -  272  

  2110-4-26-ط  ِٖغفٝ ػضّبْ ِٖغفٝ ػضّبْ ٌٖبؽجٙب ٚاٌيٚا٠ب اٌٖبط غبهحٌز إٌؾبً اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ رؼل٠ً -  273

40202   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2041  

   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2041  2110-4-26-ط  ِٖغفٝ ػضّبْ ِٖغفٝ ػضّبْ - اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رؼل٠ً -  274

40202 

41366   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2035  2114-8-16-ط  ػضّبْ فوؽبد إٌٛثٟ ػجلاٌقبٌك -  275  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2056  2113-0-14-ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  276  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2058  2112-0-14-ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  277  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2052  2113-0-14ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  278  

34446   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2050  2112-0-14-ط  ثوثوٞ ِؾّٛك اٍزوض١ٕب -  279  

55050   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2044  2112-1-12-ط  ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  280  

55050   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2045  2113-1-12-ط  ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  281  
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55050   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2046  2112-1-12-ط  ِؾّل ػٍٟ رٙبِٟ ١ٍّو -  282  

42260   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2048  2114-2-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل عبثو ه١ٍّٗ -  283  

42260   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2042  2110-2-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل عبثو ه١ٍّٗ -  284  

42260   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2040  2114-2-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل عبثو ه١ٍّٗ -  285  

42260   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 2051  2110-2-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل عبثو ه١ٍّٗ -  286  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

ــــــــــــــــــــــ      

 

51583   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2624  2115-1-4-ط  ّٚووبٖ ػٍٟ ػجبً ٍؼبك ّووٗ -  1  

51583   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2625  2111-1-4-ط  ّٚووبٖ ػٍٟ ػجبً ٍؼبك ّووٗ -  2  

51583   ثولُ    21101418:  ربه٠ـ ، 2626  2115-1-4-ط  ّٚووبٖ ػٍٟ ػجبً ٍؼبك ّووٗ -  3  

21621   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2822  1000-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ ِؾّل ٚهصٗ ّٚووبٖ اٌَّبْ ِؾّل ػٍٟ -  4  

:  ربه٠ـ ، 2822  1000-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ اؽّل ّٚو٠ىٗ اٌَّبْ ِؾّل ػٍٝ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رؼل٠ً -  5

21621   ثولُ    21101421  

21621   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2820  2114-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ ِؾّل ٚهصٗ ّٚووبٖ اٌَّبْ ِؾّل ػٍٟ -  6  

:  ربه٠ـ ، 2820  2114-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ اؽّل ّٚو٠ىٗ اٌَّبْ ِؾّل ػٍٝ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رؼل٠ً -  7

21621   ثولُ    21101421  

21621   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2801  2110-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ ِؾّل ٚهصٗ ّٚووبٖ ٌَّبْا ِؾّل ػٍٟ -  8  

:  ربه٠ـ ، 2801  2110-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ اؽّل ّٚو٠ىٗ اٌَّبْ ِؾّل ػٍٝ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رؼل٠ً -  9

21621   ثولُ    21101421  

   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 2801  2114-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ ِؾّل ٚهصٗ ّٚووبٖ اٌَّبْ ِؾّل ػٍٟ -  10

21621 

:  ربه٠ـ ، 2801  2114-11-23-ط  ِؾّٛك اٌَّبْ اؽّل ّٚو٠ىٗ اٌَّبْ ِؾّل ػٍٝ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رؼل٠ً -  11

21621   ثولُ    21101421  

48408   ثولُ    21101423 : ربه٠ـ ، 2262  2113-5-16-ط  ّٚو٠ىٙب ٘الي ٍؼل ى٠ٕت ّووٗ -  12  

48408   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2263  2112-5-16-ط  ّٚو٠ىٙب ٘الي ٍؼل ى٠ٕت ّووٗ -  13  

48408   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2264  2113-5-16-ط  ّٚو٠ىٙب ٘الي ٍؼل ى٠ٕت ّووٗ -  14  

48408   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 2265  2112-5-16-ط  ّٚو٠ىٙب ٘الي ٍؼل ى٠ٕت ّووٗ -  15  

40325   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2011  2114-5-2-ط  ّٚو٠ىزٙب ػجلاٌؾبفظ فٍف اٍّبػ١ً ٍؼل٠ٗ ّووٗ -  16  
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40325   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 2011  2110-5-2-ط  ّٚو٠ىزٙب ػجلاٌؾبفظ فٍف اٍّبػ١ً ٍؼل٠ٗ ّووٗ -  17  

64050   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 2010  2118-0-4-ط  ّٚووبٖ ١ٍٕٟل ػُْ ٍؼ١ل ثٌٌٛ -  18  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

38510   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، ه٘ٓ رغل٠ل  ِؾّٛك ِؾّل ػجلاٌّغ١ل ٍبِٟ -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

45138   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، ه٘ٓ رغل٠ل  ثباللٖو ثبالً ٔب٠ً -  1  

45138   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، ه٘ٓ رغل٠ل  ال٠ٛعل -  2  

48221   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، ه٘ٓ رغل٠ل  َ َ ُ اٌلٚاء َِزٍيِبد الٔزبط ٘جٟ ّووٗ -  3  

48221   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، ه٘ٓ رغل٠ل  َ َ ُ اٌلٚاء َِزٍيِبد الٔزبط ٘جٟ ّووٗ -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


