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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٔٛع اٌْووخ 

 (ّٚووبد )افواكرغل٠لاد :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثغٙخ ، عياهح ػٓ 51416 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل غو٠ت ٔبعؼ -  1

اٌوؽ١ُ ػجل اٌّغل اثٛ ّؾبد عالي ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه م٘ج١ٗ رم١َُ:   

 ثغٙخ ، عياهح ػٓ 51416 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل غو٠ت ٔبعؼ -  2

اؽّل ِؾّل ػٍجل ٍِه اٌٍّجٝ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ ؽَٓ ُ ا١ٌّٕبء اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:   

 ئوََٛاه ػٓ 52200 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة اهلل ػجل ف١ٍفخ ؽ١َٓ -  3

هلُ ِؾً - غبٌت ثٛهد:  ثغٙخ ، ِٛث١الد  B65 ِؾّل اٌىو٠ُ عبك ؽ١َٓ/  ثٍّه ٘بًٚ وٛهاي ِٛي  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 52225 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ب١ٍٓ ػجبً ِؾّل ػجبً -  4

أؽّل ٠ب١ٍٓ ػجبً ِؾّل/  ثٍّه اٌقٞبهح ِٕلهح ا١ٌْقاثوا١ُ٘ ُ--اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ  

 ٚهّخ ػٓ 52223 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اٌغٕٝ ػجل ِؾّٛك ؽ١َٓ -  5

ِؾّل اؽّل ٍٛه٠ب/  ثٍّه ٌٍج٠ٛبد اٌّٖوٜ  اِبَ - اٌَالَ ّبهع--اٌل٘به:  ثغٙخ ، فٛا١ٌٔ ٌٖالػ  

 اٌٞٛة ر١ٕٖغ ػٓ 42550 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػّو اٌؾبكٞ ١ٍل اؽّل -  6

رٛف١ك ٍؼل ؽ١ّلٖ ٍِه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ رم١َُ:  ثغٙخ ، االٍّٕزٝ  

 اٌٞٛة ر١ٕٖغ ػٓ 42550 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػّو اٌؾبكٞ ١ٍل اؽّل -  7

 ٚػٞبهح ٚفوكٚاد ثمبٌخ ثْٕبٛ ػّو اٌؾبكٜ ١ٍل ٍِه اٌقٍفٝ اٌْبهع ثٕبد اٌضب٠ٛٔخ ِلهٍخ ثغٛاه اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ:  ثغٙخ ، االٍّٕزٝ

ر٠ّٕٛٝ ٚثلاي  

 ، ػٞبهح ػٓ 52246 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  8

اٌغٛٔٗ:  ثغٙخ  FBA-07-04 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ/ثٍّه ؽٕٗ رّو  

 روىٜ ػٓ 52310 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾ١ٍُ ػجل اؽّل ِؾّل ٍبِٝ -  9

45--ثَٛ٘بط اٌؼ١ٍب ِٖو ِٞبؽٓ ّووخ/  ثٍّه ِٛي ك٘ت اٌل٘به ١ِلاْ --اٌل٘به:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ  

 ػٓ 52351 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽ١ُ ػجل اٌالح ػجل اٌجوب ػجل ٕ٘ل -  10

اٌل٠ٓ عالي ِؾّل ؽَبَ-ٍِه اٌزواً وبفز١و٠ب اِبَ ٝاٌوئ١َ اٌجو٠ل ِىزت فٍف اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو  

 اٍز١واك ػٓ 52355 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهر١ٓ ّّبً ؽّلٞ ١ِٕب -  11

 ا١ٌْوارْٛ ُ ِٓ اٌؼجبً اثٛ رم153ُ١َ-اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٌّوالجٗ ٚأظّٗ اٌىّج١ٛرو ٚاوََٛاه االٌىزو١ٔٚبد ٚرٖل٠و

2ٌولُ-ّمٗ ثْبهٖ ٠ٍٛف ػلٌٟ -ٍِه  

 ِٞؼُ ػٓ 52303 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  االِجبثٝ ِؾّٛك اؽّل ػٍٝ ؽَٓ -  12

ِؾً---ػياىٜ اٌّغ١ل ػجل ِؾّٛك/  ٍِه اٌغي٠وح ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ رم١َُ اٌجبّب ّبهع:  ثغٙخ ، ٠ِْٛبد  

 رؼجئخ ػٓ 52414 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّو٠ف اٌؼبي ػجل ٠ٍٛف ػٖبَ -  13

ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٕالػ ٠ؾٝ/   ثٍّه اٌغوكلخ  ِٞجؼخ ثغٛاه ١ّوٜ ّبهع/  اٌَمبٌٗ أ 3 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رغ١ٍف ٚ  

 اثبعٛهاد ث١غ ػٓ 42544 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  14

ٌٍّٞبهاد اٌّٖو٠ٗ اٌْووٗ ٍِه اٌغّوو١ٗ اٌلائوٖ هلُ اٌووبة ِجٕٝ - اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ِٚئٗ  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اثبعٛهاد ث١غ ػٓ 42544 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  15

 رٛه٠لاد ْٔبٛ اؽّل اٌٞب٘و عّبي ٚ اٍىٕله رِٛب ١ِالك/  ٍِه اال١ِو فٕلق ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌّٕبء - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ١ِٚئٗ

 ػ١ِّٛٗ

 ، ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 52322 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٍبِٝ هِيٜ ١ٔف١ٓ -  16

ثلٜٚ اٌغ١ًٍ ػجل اٌؼي٠ي ػجل عّبي/  ثٍّه ٘بٚاٜ لو٠خ اِبَ األؽ١بء ّّبي ا١ٌَبؽٝ اٌّووي-األؽ١بء:  ثغٙخ  

 ػٓ 52342 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػٍٝ اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ -  17

ِؾً---ِجبهن اٌؾَٓ اثخ أؽّل/  ثٍّه  األًِ ٚؽلح ثغٛاه 35 هلُ ػمبه - األًِ ؽٝ:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ِٞؼُ ػٓ 52351 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽي٠ٓ اٌٛ٘بة ػجل ؽَٓ ِؾّٛك -  18

ِؾّل اٌٛفب اثٛ أؽّل غبكٖ/  ثٍّه 42 هلُ ػمبه- اٌَبكاد أٔٛه ّبهع:  ثغٙخ ،  

 ، ػٞبهح ػٓ 52353 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  االػٛه اثوا١ُ٘ اٌغفبه ػجل ٘لٜ -  19

 --- ٍؼل ك٠بة اؽّل&  ِؾّل ػٍٝ ٍٍٜٛ/  ثٍّه -إٌغلح ػّبهاد ثغٛاه اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ِؾالد - إٌغلح ِٕٞمخ --اٌل٘به:  ثغٙخ

0 هلُ ِؾً  

 ٍٛثو ػٓ 52250 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍٞبٚه أٛه ِغلٜ ٠ٛٔبْ -  20

غٞبً ٔبكه ١ِوفذ/  ثٍّه إٌب١ٕخ ػٍٝ اٌىٙف ُ -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 41212 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثبك٠و ٔغ١ت اثبك٠و ٕفٛد -  21

 ِؾً - كاٚك ػبكي هِٚبٔٝ/ ٍِه اٌزٛؽ١ل ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٖؾبثٗ عبِغ اِبَ - اٌوئ١َٝ ّٛة ٍزٛة ُ 1 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ،

2 هلُ  

 ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 41212 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثبك٠و ٔغ١ت اثبك٠و ٕفٛد -  22

روىٜ ْٔبٛ ؽَٓ ػ١ٞٗ ِؾّل/ ٍِه االرٛث١ٌ ِؾٞٗ فٍف اٌل٘به:  ثغٙخ ،  

 ػٓ 52224 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝب١ًٔٛ ّىوٜ وبًِ ِٕٖٛه ِو٠ُ -  23

ثْبهٜ اهلل عبك ٍؼ١ل ا١ًِ/  ثٍّه  األ٘بٌٝ ُ ع 10:  ثغٙخ ، فف١فخ ِٕي١ٌخ َِزٍيِبد ٚ ٘لا٠ب ث١غ  

 رْغ١ً ػٓ 52222 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 611111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبِغ ٝٗ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي -  24

اؽّل اٍّبػ١ً ػٍٟ ٕٚفٟ/ ٍِه اٌغبى َِزٛكع فٍف - اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ 14 هلُ لٞؼخ -ٍفبعب:  ثغٙخ ، اٌّؼبكْ ٚرْى١ً  

 ، فٕللٝ ربعٝ ػٓ 35254 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ ػبكي -  25

13 هلُ ّمخ ا١ٌَل ِؾّل ؽ١َٓ ٍِه اٌٍٛاء ػّبهح ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ  

 ، فٕللٝ ربعٝ ػٓ 35254 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ ػبكي -  26

كاف١ٍخ هؽالد ٚرٕف١ن ١ٍبؽ١خ فلِبد  ثْٕبٛ ػىبّخ ثووبد ٍِه اٌؼوة ؽٝ 5 هلُ ػمبه  اٌَمبٌخ اٌغوكلخ اٌىبئٓ:  ثغٙخ  

 ٍٕزو اوٛا ػٓ 40155 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  27

ٚاٌغٛٓ ٌٍو٠بٙخ اٌَّىخ ٚلو٠خ فٕلق ٍِه اٌَّىٗ لو٠خ ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ:  ثغٙخ ، اٌجؾو٠خ اٌوؽالد ٌز٠َٛك  

 ٍٕزو اوٛا ػٓ 40155 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  28

 هؽالد ِىزت ثْٕبٛ اؽّل ؽَٓ ِلؽذ ػّوٚ ٍِه اٌىٙوثبء ّووخ اِبَ ِغب٠ِٚ رم١َُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌجؾو٠خ اٌوؽالد ٌز٠َٛك

 كاف١ٍخ

 ؽفظ صالعٗ ػٓ 31353 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػي٠ي فّٙٝ فٍف ا٠ٙبة -  29

ػٛاعٗ اؽّل فبهٚق ٍِه ِٕزوان ِؼوٗ فٍف إٌٖو ُ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚث١غ  
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 ؽفظ صالعٗ ػٓ 31353 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػي٠ي فّٙٝ فٍف ا٠ٙبة -  30

 ٚرٖل٠و اٍز١واك ثْٕبٛ فإاك وبًِ ػٍٝ ِؾّل ٍِه اٌىٙف ُ  21/5- 24/5 هلُ ػمبه اٌل٘به ٌغوكلخا:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚث١غ

ػ١ِّٛخ رٛه٠لاد ٚرٛو١الد  

 ٚ رى١١فبد ر١ٍٖؼ ػٓ 52301 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔقٍٗ ثْبهٖ ٔقٍخ ثْبهٖ -  31

3 هلُ ِؾً -- ثْبهح ٔقٍٗ ٔج١ً ِب٠ىب/  ثٍّه اٌجبّب ُ ع 140:  ثغٙخ ، صالعبد  

 ِٕزغبد ث١غ ػٓ 52315 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىٕله ػي٠ي ِو٠ل هعبئٝ -  32

االهٙٝ اٌلٚه - 64 ػمبه ربكهً ػبٝف ػفذ/  ثٍّه اٌٍإٌإح ػّبهاد رم١َُ 2 هلُ ِؾً - االًِ:  ثغٙخ ، ِغّلاد ٚ ِياهع  

 ، ٚهق فَٛ ػٓ 52312 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل ٕبثو ِؾّل -  33

اٌل٠ٓ ٔٛه هِٚبْ ٘لٜ/  ثٍّه اٌّٖٕٛػبد ث١غ فٍف - اٌَّه ؽٍمخ  هلُ ِؾً-اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌخ ػٓ 52423 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽ١ُ ػجل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  34

لٞبِِ ؽَٓ ؽَٓ/  ثٍّه اٌقٞبة ثٓ ػّٕو ٔبكٜ اِب اٌقٞبة ثٓ ػّو رم١َُ -- اٌؼَىو٠خ االّغبي:  ثغٙخ  

 ، وبفز١و٠ب ػٓ 52325 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل رٛف١ك ٍؼل ىوو٠ب -  35

اٌل٠ٓ ٖٔو اؽّل اٌفزبػ ػجل/  اٌّوؽَٛ ٚهصخ/  ثٍّه اٌمل٠ُ اٌج١غٛ ِٛلف اِبَ -- اٌؼَىو٠خ األّغبي:  ثغٙخ  

 ٍٛثو ػٓ 52345 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبكٖ اٌفزبػ ػجل ه١ّل ِٖٞفٝ -  36

اٌمبكه ػجل للهٜ ٠ٍٛف اٌؼظ١ُ ػجل/  ثٍّه--- اٌغّٙٛه٠خ ّبهع - اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ث١غ ػٓ 52435 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ إٌّٖف ػجل اٌجبٍٜ ػجل -  37

 ؽَٓ إٌّٖف ػجل ِؾّل ٍِه اٌّلثؼ اِبَ اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاٌّغبًٍ اٌّٞبثـ ِٚؼلاد ٚرى١١ف رجو٠ل غ١به لٞغ

 ِؾّٛك

 ، فوكٖ ث١غ ػٓ 52226 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػّواْ -  38

ؽَٓ ٕبثو أؽّل/  ثٍّه اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ثغٛاه اٌغوف ُ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 52235 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ رٛف١ك ِؾّل ٍٍٜٛ -  39

اٌالٖ ػجل ثق١ذ ٚائً/  ثٍّه اٌغجً روػخ ُ 62 هلُ ػمبه-اٌم١ٖو-اٌم١ٖو  

 ػٓ 52244 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌمبكه ػجلاٌّغ١ل ػجلاٌفزبػ اؽّل -  40

١ٍل ٕؼُػجلاٌّ اؽّل/ ٍِه ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ُ - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ؽاللٗ ٕبٌْٛ  

 ٍٛثو ػٓ 52212 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ى٠ل اثٛ عّبي فبٌل -  41

ٕجوٖ ؽ١َٓ اٌجبٍٜ ػجل/  ثٍّه ١ٌٍَوا١ِه اٌملً ثغٛاه اٌىٙف ُ--اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 وب١ِواد ػٓ 52320 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚ٘جٗ اٍؼل ٔغ١ت و١وٌٌ -  42

 20ع- اٌىٛصو ؽٟ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌالٍٍى١خ اٌىب١ِواد ِبػلا ثٙب اٌقبٕخ اٌؼوٗ ّٚبّبد ثٙب اٌقبٕخ اٌزَغ١ً ٚاعٙيح ِوالجخ

وبًِ ٕل٠ك ِوىٚق ػّبك/ ٍِه اٌّٞبه رم١َُ -١ِواِبه وبفز١و٠ب فٍف  

 ِىزت ػٓ 52412 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌم١ٍجٟ ِٖٞفٟ ١ٍّو ِؾّل -  43

اٌم١ٍجٟ ِٖٞفٟ ١ٍّو/ٍِه اٌزؾو٠و وْوٞ ثغٛاه اٌجبّب ُ 201 ػمبههلُ -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌّبء رؾذ ر٠ٖٛو  

 عب٘يٖ ِالثٌ ػٓ 52410 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ ا١ٌَل ِؾّل ٔف١ٓ -  44

١ٍٍُ ٍبِٝ ربِو/ ٍِه اٌىٙف ُ ٔبٕو رم١َُ 0 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، اٝفبٌٝ  

 إلكاهح ِىزت ػٓ 52253 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ػٍٝ ػجلٖ ِؾّل -  45

 ؽَٓ إٌْبٜٚ/  ثٍّه ّ٘بَ وّبي اٌل٠ٓ ؽ١َٓ ُ 12 ػمبه - األًِ ؽٝ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، اٌؼ١ِّٛخ اٌّمبٚالد ٚ اٌّؾبعو ٚ إٌّبعُ

ػٍٝ ا١ٌَل  



 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

 ػٓ 52311 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ َِؼٛك اٌؼظ١ُ ػجل اٌّؾَٓ ػجل -  46

ؽَٓ ِوٍٝ ّؼجبْ ؽَبٔٝ ٍِه اٌّلاهً ُ اٚي ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ٔظبفخ فلِبد ِىزت  

 ػٓ 43602 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ ِؾّٛك ؽغبط -  47

 ٍِه اٌفولبْ َِغل اِبَ ِبهوذ ا١ٌب١ٍّٓ ثغٛاه اٌغوكلخ صبْ ّوٝخ لَُ 1 هلُ ػمبه م٘ج١ٗ رم١َُ:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ٍغبك ِغٍَخ

اٌللٝ ِؾّٛك ِؾّل َِؼل  

 ػٓ 43602 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ ِؾّٛك ؽغبط -  48

اٌؾى١ِٛخ اٌقلِبد رمل٠ُ ِىزت ثْٕبٛ اٌّغل اثٛ ؽ١بٖ ٍِه 102 هلُ ػمبه اٌّْبٌٝ اٌغجً اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ٍغبك ِغٍَخ  

 اوََٛاه ػٓ 52325 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ػجل ٠ؼمٛة ٔبعؼ ِوفذ -  49

ثق١ذ اٌىو٠ُ ػجل ا١ٌٍٞف ػجل ٌٞفٝ/  ثٍّه األ١ِو ِبهوذ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ اٌجبّب ُ -اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، اال١ٌِٛزبي  

 ِغٍَخ ػٓ 52326 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼبٝٝ ػجل ا١ٌَل أّوف ١ٍل -  50

كٍٛلٝ عالٌت كٍٛلٝ/  ثٍّه ِغب٠ِٚ اٌّٙجوا لو٠خ اِبَ 5 ع - ِغب٠ِٚ رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِالثٌ ػٓ 52346 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْولٝ غبٌٝ ه٠بٗ ثٞوً -  51

4 هلُ ِؾً --- األهٙٝ اٌٞبثك - اٌىبٌت/  ثٍّه اٌؼجبً اثٛ اكاِزل 426 هلُ ػمبه -اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ث١غ ػٓ 52363 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل اٌوؽ١ُ ػجل ٔبك٠ٗ -  52

اٌَالَ ػجل ػج١ل ٕالػ/ ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕبػ١ٗ اٌضب٠ٛٔٗ اٌم١ٖو ِلهٍٗ اِبَ اٌٖٕب٠غ ّبهع اٌم١ٖو - اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِغّلاد  

 ث١غ ػٓ 52363 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل اٌوؽ١ُ ػجل ٔبك٠ٗ -  53

اٌَالَ ػجل ػج١ل ٕالػ/ ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕبػ١ٗ اٌضب٠ٛٔٗ اٌم١ٖو ِلهٍٗ اِبَ اٌٖٕب٠غ ّبهع اٌم١ٖو - اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِغّلاد  

 ِلػُ ثٍلٜ ِقجي ػٓ 52360 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ عبك ػٍٝ ٍؼ١ل -  54

11 ٚ 11 هلُ ِؾً--إٌٖو ١ٍف أؽّل/  ثٍّه إٌغلح ِٕٞمخ ---اٌل٘به:  ثغٙخ ،  

 ِووي ػٓ 52442 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌج١َٟٛٔ ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّل عّبي -  55

 فزؾٟ ٚ٘جٟ -1 ِؾّل ١ٍٍّبْ فزؾٟ ٚهصٗ/ ٍِه اٌزؼ١ّ١ٍخ االكاهح ثغٛاه - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، اٌىزو١ٔٚبد ٚث١غ ١ٕبٔخ

١ٍٍّبْ فزؾٟ ٚػّوٚ ١ٍٍّبْ  

 ِؾً ػٓ 52221 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِٕٖٛه اثوا١ُ٘ ؽَٓ ؽَبَ -  56

ػٍٝ ؽَٓ ِجوٚن/  ثٍّه ػّو ٌجٛ ؽٛاّٝ اِبَ- اٌؼجبً اثٛ 210 ػمبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ىعبط  

 اٍز١واك ػٓ 52350 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 551111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌْٙل ػجل عٛ٘و ٍؼ١ل ٍب٘و -  57

ا١ٌٍضٝ ٔٛه اؽّل/ثٍّه ِغب٠ِٚ:  ثغٙخ ، ٚرٖل٠و  

 ث١غ ػٓ 52411 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اكَ ِؾّٛك وّبي ا١ٌْٙو ِؾّل ِلؽذ -  58

ػبهف ػجبً هعت ِؾّل/  ثٍّه اٌي٘واء ؽٝ ١ٍف ا١ٌْٙل ِلهٍخ ّبهع 3 اٌى١ٍٛ:  ثغٙخ ، اٍّبن  

 ، غنائ١خ ِٛاك ػٓ 52261 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ ػيِٝ ِىوَ و١وٌٌ -  59

ؽَٓ ثٌٌٛ ػيِٝ ِىوَ/  ثٍّه اٌيالىي ِجٕٝ فٍف االٍزبك ُ ع 526-اٌل٘به:  ثغٙخ  

 فبْ ثبىاه ػٓ 52255 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً ػي٠ي ثْوٜ أْٞٛ -  60

ا١ٌَبؽ١خ إٌّْئبد إلكاهح وال١ٍه ّووخ/  ثٍّه اٌجبروًٚ فٕلق ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ--اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، اٌق١ٍٍٝ  

 ، ِالثٌ ِغٍَخ ػٓ 0141 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٍؼ١ل ِؾّل ٔج١ً -  61

ِٖٞفٝ اِبَ اثوا١ُ٘/ ٍِه ا١ٌّٕبء ٔبكٜ ٍٛه ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ  

 رٛه٠لاد ػٓ 52414 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك رٛف١ك ؽغبط ٚؽ١ل -  62

ا١ٌَل ػجل اثوا١ُ٘ ؽَٕٝ ٘بٔٝ/  ثٍّه ره ثٟ ثغٛاه اٌوئ١َٝ إٌٖو ُ 13 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، رغ١ٍف ٚ رؼجئخ ٚ ػ١ِّٛخ  



 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

 ، ِالثٌ ِغٍَخ ػٓ 0141 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٍؼ١ل ِؾّل ٔج١ً -  63

ٍؼ١ل ِؾّل فٍف/ ٍِه اٌغل٠ل اٌَٛق ثغٛاه - اٌّلاهً ُ:  ثغٙخ  

 لٞغ ث١غ ػٓ 52313 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ِؾّل ٍب٠ؼ فبٌل -  64

 ػٍٝ ا١ٌَّغ ػجل ػٓ ٚو١ال إٌٖو اثٛ ِؾّل ؽَٕٝ ٍِه االٔبث١ت َِزٛكع ثغٛاه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به

اؽّل لبٍُ ٍٚؼبك اٍّبػ١ً  

 ػٓ 52321 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌجبٍٜ ػجل ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  65

ػضّبْ هِٚبْ ػضّبْ  ٍِه اثٍٍٛٞبْ ُ:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به ٚلٞغ كهاعبد ر١ٍٖؼ  

 ِىزت ػٓ 52324 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِمبه اثوا١ُ٘ ف١ًٍ عّبي اثوا١ُ٘ -  66

اٌظ١ُ ػجل اؽّل ْ٘بَ/  ثٍّه - 62 ع 65 ّبهع:  ثغٙخ ، روف١ٙ١خ أْٞخ  

 ، عب٘يح ِالثٌ ػٓ 52332 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  67

ِؾً---ػغ١ّٝ ّبمٌٝ ِؾّل ١ِوفذ/  ثٍّه ---- أوزٛثو 6 ّبهع:  ثغٙخ  

 رؼجئخ ػٓ 52341 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ئثوا١ُ٘ ئٍّبػ١ً اٌؼي٠ي ػجل ٍبِٝ -  68

ِؾً --- ِؼوٚف ٍبه٠ٗ ِؾّٛك/  ثٍّه ف١ِ ٍزبه اِبَ -ا١ٌْوارْٛ ّبهع --اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚ رغ١ٍف ٚ  

 م٘ت ثبىاه ػٓ 52355 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً عٕلٜ ؽٍّٝ هاِٝ -  69

ٔفور١زٝ ّووخ/  ثٍّه اٌفٕلق ه٠َجْٓ ثبهن اوٛا ١ٍياه فٕلق:  ثغٙخ ، اٌىو٠ّخ االؽغبه ٚ االٍزبٌٍٔ ٚ ٍبػبد ٚ فٚخ ٚ  

 ِٖٕغ ػٓ 52443 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػواثٝ اؽّل ِؾّل اووَ -  70

ث١ِٛٝ ِؾّل اٌّغ١ل ػجل ِؾّٛك ٍِه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ رم١َُ:  ثغٙخ ، صم١ٍخ ثبٍز١ه او١بً  

 ػٓ 52256 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽ١ُ ػجل ؽ١َٓ ػٍٝ ع١ٙبْ -  71

ِؾّل ٍبِٝ ِؾّل هعبء/  ثٍّه اٌَىٕٝ اٌوٙب ِغّغ اٌزمٜٛ ُ 2 ة ّٔٛمط هلُ ػمبه-اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ِىزت ػٓ 52221 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ػٍٝ إٌبٕو ػجل عّبي -  72

ربٚٙوًٚ وبًِ ١ِٕو ِغلٜ/  ثٍّه ٌٍج٠ٛبد اٌّٖوٜ ِؾً اِبَ اٌَالَ ُ-اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 52262 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٞ ف١ُٙ ػيد ١ٍّو -  73

ثْبٜ ف١ُٙ ػيد ٜٔبك \ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل اِبَ-112 ػّبهح--اٌىٛصو ؽٝ- اٌغوكلٗ:  ثغٙخ  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 52262 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٞ ف١ُٙ ػيد ١ٍّو -  74

ثْبٜ ف١ُٙ ػيد ٔبكٜ \ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل اِبَ-112 ػّبهح--اٌىٛصو ؽٝ- اٌغوكلٗ:  ثغٙخ  

 ث١غ ػٓ 52236 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ِؾّل اٍٞٛؽٝ ؽّلٜ -  75

 هلُ ِؾالد -- اٌمبكه ػجل ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي/  ثٍّه اٌؼَىو٠خ اٌْوٝخ ١ِلاْ اٌغّٙٛه٠خ ُ-- اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ا١ٌْْخ َِزٍيِبد

(2 /5  ) 

 ػٓ 52226 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّٛكٖ اٌؼي٠ي ػجل ِٖٞفٝ ٍالِخ ِؾّل -  76

ِؾً--- ١٘ٚت ٔبكٜ فبٌل/  ثٍّه ىٚا٠ب ة/  315 هلُ ػمبه-اٌل٘به:  ثغٙخ ، َِٚب١ِو ػلك ث١غ  

 ِؼوٗ ػٓ 52225 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىٕله ٕٚفٝ ِؾت ِبهن -  77

 ٔذ عيء -اٍىٕله ٕٚفٝ ثبٍُ ٚ اٍىٕله ٕٚفٝ ِؾت/  ثٍّه اٌّلاؤً ٘ٚجخ اِزلاك213 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه

صبٔٝ ثلهَٚ ِؾً 2+ وبًِ اٚي ثلهَٚ 214 اٌمٞؼخ ثغٛاه االٌوٙٝ اٌلٚه  

 ِىزت ػٓ 52213 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌَالَ ِؾّل ٕالػ ِؾّل -  78

 ِؾّٛك ػ١ٞٗ ػ١ٞٗ/ ٍِه اٌٛفبء اِزلاك رم١َُ 354 هلُ ػمبه- اٌٛفبء اِزلاك -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌٍٞت رؾذ ِبئ١خ اٌؼبة ربع١و

1 هلُ ّمخ - االهٟٙ اٌٞبثك - اٍّبػ١ً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 52323 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾَٓ اثٛ ِؼٛٗ  ػٍٝ ِؼٛٗ -  79

 اٌفبرؼ ِؾّل َِغل ثغٛاه - اٌىٙف ّبهع 1 هلُ ػمبه-اٌل٘به:  ثغٙخ ، اال١ِٕخ ٌألٔظّخ اٌقف١ف اٌز١به ِب٠ًّْ ٚ ِوالجخ وب١ِواد

ِؾّل ؽّبكٖ ػج١ل/  ثٍّه  

 رٛه٠ل ػٓ 52302 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ِؾّل إٌّؼُ ػجل هعت ِٝ -  80

و١وٌٌ/  ثٍّه االؽّو اٌجؾو َِزْفٝ اِبَ - اٌوئ١َٝ ٔبٕو ٝو٠ك --اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 ِالثٌ ػٓ 52411 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّٛك اٌوعبي ػجل ِؾّل -  81

ػغالْ ف١ٍفٗ ػ١بك ٍِه اٌوئ١َ١خ اٌجٛاثٗ اٌّبه٠ٕب اِبَ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 52413 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّلا ِؾّٛك ٖٔوٖ -  82

ٍِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ػٍٝ ٍِه اٌز١ٍفي٠ْٛ ُ 301 ع اٌم١ٖو  

 ٔظبفخ ػٓ 52421 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  83

ػجلاٌغٕٟ فواط ػجلاهلل/ ٍِه اٌؼلٔبْ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه- اٌى١َٕخ ُ ١ّوٞ ّبهع -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ِٚىبفؾخ  

 رٛه٠ل ػٓ 52416 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾوًٚ ف١ًٍ ١ٖٔو ٕجؾٟ -  84

اٌلٚهاالهٟٙ - ٍىال ّٙلٞ ِّلٚػ/ ٍِه اٌٛفبء ؽل٠مخ فٍف - اٌٛفبء رم١َُ 02ع- اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚفبوٙخ فٚوٚاد  

 صالعٗ ػٓ 52421 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَب١ٔٓ ؽَبْ ػجلاالِبَ -  85

اٌٞبٌت/ ٍِه اٌٞؾبْٔٛ االفٖٛ فٍف اٌؾوف١١ٓ رم١َُ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ ٚث١غ ِٛى  

 ، وبعٛاي ِالثٌ ػٓ 52312 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ٍبِٝ ٚفمٝ ث١زو -  86

ٍؼل ػٍٝ اؽّل/  ثٍّه ف١َزب ث١ال لو٠خ اِبَ اٌمل٠ُ ا١ٌْوارْٛ ُ-اٌَمبٌخ:  ثغٙخ  

 ر١ٍٖؼ ػٓ 52262 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 35111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اه١ٌِ ثق١ذ ثْوٜ أْٞٛ -  87

اثوا١ُ٘ اؽّل ػٍٝ ِؾّل/  ثٍّه اثبٔٛة و١َٕخ ثغٛاه اٌجبّب ُ 5 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، صالعبد  

 ، ثٕبء اػّبي ػٓ 52316 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل هث١غ ٕالػ -  88

اٌٞبٌت/  ثٍّه اٌيالىي ِجٕٝ ثغٛاه االٍزبك ُ --اٌل٘به:  ثغٙخ  

 رٛه٠لاد ػٓ 52321 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػالَ ِؾّل اّوف -  89

اثٛؽالٖٚ ا١ٌَل ا١ٌَل/ ٍِه اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 رٛو١الد ػٓ 52441 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ع١ٕلٞ لؤٟ ػج١و -  90

ِؾّل ع١ٕلٞ لؤٟ ّو٠ف/ ٍِه أٌفب َِزْفٟ فٍف اٌىٛصو-اٌغوكلخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ػمبهٞ ٚاٍزضّبه ػمبه٠ٗ  

 ٍٛثو ػٓ 52315 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ وبًِ اٌٍّمت ؽ١َٓ عّبي -  91

ػٍٝ وبًِ اٌٍّمت ؽ١َٓ فبٌل/  ثٍّه اٌقٞبة ثٓ ػّو رف١َُ 15 هلُ ػمبه - اٌؼَىو٠خ االّغبي:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ث١غ ػٓ 52251 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ١ٍلاهًٚ ٍبِٝ ١ِٕب -  92

َٓؽ اهلل ػٛٗ فبٌل/  ثٍّه ٠ب١ٍٓ اٌؾبط ُ 6 هلُ ِؾً -اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ ل١ٕٞبد  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 52232 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِخ اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل -  93

اٌؾَٓ اثٛ كٚػ اثٛ اٌٚجغ ػج١و/  ثٍّه ١ٍٍُ ٕالػ ُ-اٌم١ٖو  

 ٚهّخ ػٓ 52152 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٍؼل ؽَٓ -  94

إٌٖو اثٛ ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه ث١ْو ا١ٌْـ ىا٠ٚخ ثغٛاه االى٘و ُ-اٌل٘به:  ثغٙخ ، ثبىاهاد  

 ثغٙخ ، وبفز١و٠ب ػٓ 52235 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػبِو ػٍٝ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  95

ٔبّل اؽّل ٔؼّبْ/  ٍِه اٌز١ٍفي٠ْٛ ُ:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغٙخ ، وبفز١و٠ب ػٓ 52235 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػبِو ػٍٝ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  96

ِوٍٝ ٍؼلٜ ِٕٖٛه/ ٍِه اٌمؤٗ ِووي - لبِٛال اٌؼيثٝ:    - 

 ، وبفز١و٠ب ػٓ 52231 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ّّ٘ٝ لوّٝ ا١ٌَل ٚائً -  97

اٌوؽ١ُ ػجل اٌغٕٝ ػجل ِؾّل/  ثٍّه - 15 ػمبه 65 ّبهع:  ثغٙخ  

 ِؾً ػٓ 52225 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ رّوٜ ِٕٖٛه ِبهٜ -  98

ىفبهٜ ّؾبد ووَ ٍِه رجبهن ِٞؼُ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِٕفبرٛهح  

 ، ١ٝٛه ػٓ 52263 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌجٟ ػجل غو٠ت إٌجٟ ػجل ٍؼبك -  99

ٚ٘جٗ اؽّل ١ٍل اؽّل/  ثٍّه 10 ع ػالَ َِبوٓ -- ػْوح أثٛ َِبوٓ:  ثغٙخ  

 رٛه٠لاد ػٓ 52255 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل اٌؾ١ٍُ ػجل ػّبك -  100

ٍٍٞبْ اٌؼبٝٝ ػجل اثوا١ُ٘ ِؾّل/ ثٍّه ػواث١ب رم١َُ اٌضالص١ٓ ُ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ فٍف 2 هلُ ػّبهح-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ  

 ، اٍز١ْٓ ثالٞ ػٓ 52315 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ؽٍّٝ ِغلٜ ا٠بك -  101

ا١ٌَل ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك/  ثٍّه اٚه٠ٕزً ِٞؼُ اِبَ إٌَزواي ّبهع--اٌَمبٌخ:  ثغٙخ  

  رٛه٠ل ػٓ 52321 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼي٠ي ػجل اِبَ فوؽبد اؽّل -  102

اِبَ فوؽباد عّبي ِؾّل/  ثٍٍّه اٌٖبػل اٌغ١ً ِّلهٍخ فٍف 15 هلُ ػمبه-اٌل٘به:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح غ١به لٞغ  

 ث١غ ػٓ 52362 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ٕٓ ٕجؾٝ هؤٚف ِو٠ُ -  103

 ػبكي هِٚبٔٝ/  ثٍّه/  اٌزٛؽ١ل ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٖؾبثخ عبِغ ّٛثبِبَ اٍزٛة ّبهع/ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌزؾب١ًٌ َِزٍيِبد

ثٞوً كاٚك  

 ػفْخ ٚهّخ ػٓ 52306 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٖٔو اؽّل هىق وو٠ُ -  104

ِؾبهة اٌَالَ ػجل غو٠ت/ثٍّه إٌّْبٜٚ ّٛة وٛفٝ اِبَ اٌىٙف ُ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِىزت ػٓ 52425 لُثو 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ّبوو ِؾّٛك ػٛٗ -  105

ٌٍز١ّٕٗ عوٚة و١ٍٛثبروا ّووٗ/  ٍِه فبٔزبى٠بث١زِ ثبٜ ِىبكٜ و١ٍٛثبروا فٕلق - اٌغوكلٗ- اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٍفبهٜ هؽالد  

 َِزٍيِبد ػٓ 52333 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل فإاك ِؾّل -  106

15 هلُ ِؾً --- األؽّو اٌجؾو ِؾبفظخ ػبَ ك٠ٛاْ/  ثٍّه ِٛي إٌغلح ػّبهاد-اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِؾّٛي ٚ وّج١ٛرو  

 ربع١و ػٓ 46525 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕمو٠ًٛ ؽٕب ٔغبػ ِّلٚػ -  107

ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْوٚػبد ال٠ٓ ِبٍزو ّووٗ/ ٍِه ِبع١ه اوٛا ّزب٠غٕجوعو فٕلق:  ثغٙخ ، كهاعبد  

 ربع١و ػٓ 46525 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕمو٠ًٛ ؽٕب ٔغبػ ِّلٚػ -  108

ر١ظ اثٛ ِبه٠ٕب - اٌغٛٔخ:  ثغٙخ ، كهاعبد  MB2-23B عب٘يح ِالثٌ ْٔبٛ اٚهاٍىَٛ ّووٗ/ ٍِه  

 ِالثٌ ػٓ 52225 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل هؽّٗ -  109

اٌٞبٌت/ثٍّه اٌؼف١فٝ عبِغ ثغٛاه االٍزبك ُ 41 ػمبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد عب٘يح  

 ، عب٘يح ِالثٌ ػٓ 52462 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّٙٝ اٌفزبػ ػجل ِٕٝ -  110

اٌغٛٔخ:  ثغٙخ - MB1-10B  ِٛبه٠ٕب ر١ظ اث  

 ثغٙخ ، ِمٙٝ ػٓ 52202 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ّؾبد اؽّل ٍؼبك -  111

اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ٚهصخ ٍِه اٌجؾو ُ اٌجٍل ٍفبعب ٍفبعب:   

 ، ِٞؼُ ػٓ 22211 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلإٌّؼُ ؽَٓ اؽّل -  112

ؽّبك ِؾّل إٌّؼُ ػجل ؽّلٜ ٍِه اٌَبؽٍٝ اٌمب٘وح اٌغوكلخ ٝو٠ك اٌغٛ٘وح رم١َُ أ/ 1 هلُ ػمبه االؽ١بء اٌغوكلخ:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، ِٞؼُ ػٓ 22211 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلإٌّؼُ ؽَٓ اؽّل -  113

فٕلل١خ رٛه٠لاد ثْٕبٛ ٌٞفٝ اؽّل ٍِه ثبرب ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 فلِبد ػٓ 52241 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٌج١ت ِّلٚػ أْٞٛ -  114

ا١ٌَّؼ ػجل ٌّؼٝ ىوو٠ب/   ثٍّه اٌجَزبْ ُ---اٌغٛٔخ:  ثغٙخ ، ٔظبفخ  

 ث١غ ػٓ 52222 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٞب اؽّل اٌل٠ٓ ػي اّوف -  115

ِجبهن ٍؼل ٘لٜ/  ثٍّه ٌٍوفبَ هعت ثغٛاه ا١ٌّْبء رم١َُ -اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٍبٔلٚرْبد  

 ، ػٞبهح ػٓ 52350 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل ؽ١َٓ وّبي هٙب -  116

ِؾً -- عبهكْ ه٠ٚبي ثبث١َٗ/  ثٍّه اٌم١ٖو عٕٛة 21 اٌى١ٍٛ - عبهكْ ه٠ٚبي ثب١َٕ٠ٗ فٕلق:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ث١غ ػٓ 41151 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽبِل هِٚبْ ٔغبٖ -  117

ِؾّٛك اٌؾَٓ اثٛ ٝالي ٍِه اٌقٍفٝ  اٌْبهع اٌضبٔٝ اٌٞبثك  10 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 52314 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فواط ٕبٌؼ ؽّبَ -  118

أؽّل رٛف١ك فبّٝٗ/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ُ 04 هلُ ػمبه:  ثغٙخ  

 ػٓ 52312 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اال١ِو اهلل فٍف هِٚبْ ػّوٚ -  119

2 هلُ ِؾً -االهٙٝ اٌلٚه- ؽَٓ اهلل ػجل ٍؼل ٚهصخ/  ثٍّه اٌٖفب عبِغ اِلاك االٍزبك ُ-اٌلٍ٘و:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ث١غ ِؾً ػٓ 52331 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  120

2 هلُ ِؾً   --- اثوا١ُ٘ ِؾّل ئثوا١ُ٘/  ثٍّه اٌزغبهٜ ِغب٠ِٚ عٕٛة ِٛي ٍٕيٚ:  ثغٙخ ، ؽ٠ٍٛبد  

 ِىزت ػٓ 52202 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبٌٝ كه٠بً ٍالِٗ ٍبِٝ -  121

ىوٝ ٔؼَٛ هفؼذ/  ثٍّه -116 ػمبه - 10 ّبهع:  ثغٙخ ، رأع١و١ٍبهاد  

 ِالثٌ ث١غ ػٓ 41151 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽبِل هِٚبْ ٔغبٖ -  122

عٍل٠خ ِٖٛغبد ثْٕبٛ ِؾّٛك اٌؾَٓ اثٛ ٝالي ٍِه اٌقٍفٝ ُ 10 هلُ ػمبه  ٍفبعب:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ، ِٞؼُ وبف١ٗ ػٓ 33453 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِو ػي٠ي ػيد هاِٝ -  123

اثوا١ُ٘ ا٠ّٓ ِؾّل/ ٍِه اٌمب٘وح ثٕه ثغٛاه اٌموٜ ٝو٠ك:  ثغٙخ  

 ، ِٞؼُ وبف١ٗ ػٓ 33453 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِو ػي٠ي ػيد هاِٝ -  124

ثؾو ٚاكٚاد ١ّود رٝ ْٔبٛ اٌّٖو٠ٗ االٕبٌٗ ّووٗ/ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ فب٠ف عٌٛلْ لو٠ٗ - اٌموٜ ٝو٠ك:  ثغٙخ  

 52425 ثولُ 21101425 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ فبٌل -  125

1 هلُ ِؾً ِؾّل اهلل ٚ٘ت فزؾٝ ٚهصٗ ٍِه ٌّّ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌّلاهً ُ 562 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ٚوبف١ٗ ِٞؼُ ػٓ  

 52451 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غ١ُٕ ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّٛك ػجلاٌؼظ١ُ هٙب -  126

ِؾّل اثوا١ُ٘ ػجلٖ ِٖٞفٟ/ ٍِه اٌّٖٞفٟ ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌىٙف -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو ػٓ  

 رٛه٠لاد ػٓ 52201 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ػ١بك ؽٍّٝ هٙب -  127

اثوا١ُ٘ اٌَبكاد اؽّل/  ثٍّه اٌؼبَ إٌَّْفٝ ّبهع --اٌل٘به:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ  

 ث١غ ػٓ 52251 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غو٠ت ِٙلٜ ِٙلٜ ٍَُِ اثٛ ١ّّبء -  128

١ٍٍّبْ ؽ١َٓ عّلٜ/ثٍّه اٌغبِؼ١خ اٌّل٠ٕخ فٍف ػْوح اثٛ َِبوٓ:  ثغٙخ ، ِٚغّلاد فواؿ  

 ، وبفز١و٠ب ػٓ 52253 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌّغل اثٛ ِؾّل اؽّل -  129

ِؾً -- ِؾّٛك ئثوا١ُ٘ ػٖبَ/  ثٍّه ا١ٌّبٖ فيأبد اِبَ - اٌٖٕبػٝ اٌيِوكح رم١َُ - اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ - ٍفبعب:  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

 ِؼًّ ػٓ 52220 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ئٍّبػ١ً ا١ِٓ ػجلٖ ِٙب -  130

 - ػٍٜٛ األٚي اٌلٚه - اٍّبػ١ً ا١ِٓ ػجلٖ/  ثٍّه ث١وٚد فٕلق ثغٛاه فلِبد اٌىٛه١ِٔ ُ 1 هلُ ػمبه-اٌل٘به:  ثغٙخ ، رؾب١ًٌ

4 هلُ ّمخ  

 ثغٙخ ، ّٕٜٚ اؽن٠خ ػٓ 45210 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل فو٠بي -  131

ا١ٌَّغ ػجل ِؾّٛك ِؾّل ٍِه لٕب ّجبة ِمٙٝ ثغٛاه اٌمل٠ُ اٌَٛق اٌل٘به:   

 ثغٙخ ، ّٕٜٚ اؽن٠خ ػٓ 45210 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل فو٠بي -  132

ػٞبهح ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه اٌمل٠ُ اٌَٛق اٌل٘به اٌغوكلخ:   

 ػٞبهٖ ػٓ 52210 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  133

١ٍٍُ ؽّبك ِؾّل ِؾّٛك \ثٍّه اٌؼوة َِغل ثغٛاه - اٌؼوة ؽٝ -اٌل٘به- اٌوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚغالي  

 ٚهّخ ػٓ 52264 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٕت هٍّٝ اّوف اثبٔٛة -  134

١ٍٕت هٍّٝ ّٕٛكٖ/  ثٍّه ىٚا٠ب ١ٍّو ثغٛاه اٌَالَ ُ--اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٠لٚٞ ٔغبهح  

 ػٓ 52265 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌَالَ ػجل ِٖٞفٟ أزٖبه -  135

اٌٞبٌت-ٍِه ِجبهن إٌم١ت ِلهٍٗ ثغٛاه اٌى١َٕٗ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد  

 ٍٛثو ػٓ 52256 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ئثوا١ُ٘ هِٚبْ ِؾّل -  136

اثوا١ُ٘ اؽّل اهلل ػجل ػْوٜ/  ثٍّه اٌمل٠ُ اٌؼمبهٜ اٌْٙو ثغٛاه اٌمل٠ُ األٍزبك -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 52323 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽغبىٜ ػوثبْ اٌقبٌك ػجل ِؼٛٗ ِؾّل -  137

ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٔغبػ ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ االٍزبك ّبهع:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ربع١و ػٓ  

 ِىزت ػٓ 52325 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػ١ٍبْ اٌؾَٓ اثٛ اؽّل -  138

ِؾّل ػ١ٍبْ اٌؾَٓ اثٛ/  ثٍّه اٌجواّ٘ٗ ِٕلهح ثغٛاه اٌغفو٠ذ ّبهع اٌجٍل:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ٚ ئكاهح ػٓ 52351 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌقبٌك ػجل ؽبِل ِؾّل -  139

 رم١َُ - ا١ٌْوارْٛ عبك ِٞؼُ اِبَ 15 ػمبه- اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، كاف١ٍخ ٚهؽالد ا١ٌَبؽخ ّووذ ٌؾَبة اٌْب١ٌٙبد ٚ اٌفٕبكق ر٠َٛك

ِغٍغ اهلل ػٞب صبثذ ٔج١ً ٚ ط فو ِغٍغ ػٖبَ ٚ فوط ِغٍغ ػّبك/  ثٍّه اٌزغبهٜ اٌّووي  

 ِقجي ػٓ 52354 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ػٍٝ ِؾّٛك ٕالػ -  140

 ػجل ِؾّل اِجبهن ٠بٍو/  ثٍّه اٌّغٌٍ/  اٌز١ٍفي٠ْٛ ّبهع - اٌز١ٍفي٠ْٛ رم١َُ 1213 ػمبه - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ ّبِٝ

ِؾً - االهٙٝ اٌٞبثك - اهلل  

 رٛه٠لاد ػٓ 52304 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِولٔ ٕبكق ا١ِٓ ٍبِؼ -  141

ّمٗ-ّؾبد ا١ِٓ ارَٟ ١ِٕب -ٍِه اٌمّو اِزلاك  رم45ُ١َهلُ ػمبه-اٌٙٚجٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ث١غ ػٓ 52335 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ٞٗ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي ٔٙبي -  142

ؽبِل ػجبكٜ اهلل ػجل/  ثٍّه -255ػمبه - ١ّْٕٓ ّبهع:  ثغٙخ ، ؽ٠ٍٛبد فبِبد  

 ٍٛثو ػٓ 52352 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌجبٍٜ ػجل ا١ٌَل ٘و٠لٜ ٍؾو -  143

ػٍٝ اٌٛ٘بة ػجل أؽّل/  ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ِأوٛالد ِٞؼُ ػٓ 52452 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ػجبً ػٍٟ -  144

ِؾّل ؽَٓ ّؼجبْ ؽَٓ\ثٍّه اٌقٞبة ثٓ ػّو رم١َُ اٌؼَىو٠خ االّغبي ٍفبعب - ٍفبعب:  ثغٙخ ، ّؼج١خ  

 ث١غ ػٓ 52444 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ِوٍٟ ػٍٟ اّوف -  145

اؽّل ؽفٕٟ ِؾّل/ ٍِه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه- إٌّٟ ػّبهح اٌٍإٌإح االؽ١بء 4 هلُ ػمبه -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚفبوٙخ فٚوٚاد  



 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

 ، افْبة ث١غ ػٓ 52311 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لالٖ ِمبه ؽبفظ ا٠ّٓ -  146

اٌٞبٌت ٍِه اٌّل٠ٕخ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ػٓ 52320 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَؼٛك اثٛ هعت فوط ٔٙب -  147

 عوأل ّووخ/  ٍٍِه اٌجؾو٠ٗ اٌو٠ب١ٙبد ٔبكٜ غٛاهث ٍٛي ث١ال فٕلق ٍٛي عوأل لو٠خ - ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح

11 هلُ ِؾً ٍٛي  

 ٚ رٛه٠لاد ػٓ 52203 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٜٚٛ ػ١َٝ ِؾّل فبٌل -  148

 ِؾً - اٌٞبثك - ِولٔ ىوٝ ٔؼَٛ هفؼذ/  ثٍّه -116 هلُ ػمبه - 10 ّبهع:  ثغٙخ ، ثالٍز١ه ِٕزغبد ٚ فَٛ ٚ ِٕظفبد رغبهح

2 هلُ  

 ١ِبٖ فٍزو ػٓ 52420 ثولُ 21101425 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌالٖ ٕبثو ٕجبػ -  149

11 هلُ ػمبه -ػٍُ ِوٍٟ -ػٍُ ِوٍٟ:  ثغٙخ ، ٚث١ؼٙب p ؽَٓ عبِغ اؽّل/ ٍِه اٌجؾو٠خ إٌّٞمخ  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 52332 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  أؽّل ِؾّل أؽّل ِؾّل -  150

ثبٌغوكلخ ا١ٌز١ُ وبفً عّؼ١خ   ثٍّه ثالي َِغل ثغٛاه اٌّٖبٌؼ ُ --اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ثبىاه ػٓ 52322 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ػيِٝ ظوفٝ ِلؽذ -  151

هلُ ِؾً ؽٍّٝ فبًٔٛ ِغلٜ ٍِه ِىبكٜ ٍز١ال لو٠خ   ِىبكٜ    اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثؾو ٚاكٚاد ١ّود رٝ  d8 

 ٚهّٗ ػٓ 52430 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ِؾّل ٍؼ١ل ِؾّٛك -  152

ِؾّل ٍؼ١ل اٍّبػ١ً/ ٍِه اٌٖٕبػ١ٗ إٌّٞمٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد وٙوثبء  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 52255 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً اٍؾك ف١ُٙ ٔبكٜ -  153

ليِٗ فىوٜ اٍؼل/ ٍِه اٌٍّجٝ وبفز١و٠ب ثغٛاه - ١ّوٜ ُ - اٌَمبٌٗ 313 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، اٝفبي ٌٚؼت ثؾو  

 ِىزت ػٓ 52206 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك ٕبٌؼ ِؾّل ؽَبْ -  154

 االٚي اٌٞبثك -ثوّىٛفب أٔب/  ثٍّه اٌؼجبً اثٛ ؽَٓ ا١ٌْٙل أزلاك رم١َُ 422 هلُ ػمبه -اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ثؾو٠خ هؽالد ر٠ٖٛو

ة) ِلفً -3 هلُ ّمخ - ػٍٜٛ ) 

 ٚهّخ ػٓ 52242 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػواثٝ هِٚبْ هائل -  155

اٌمٕبٜٚ ِؾّل اٌمٕبٜٚ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌَّىوٜ ؽبِل ثغٛاه اٌىٙف ُ---اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ١ِىب١ٔىب  

 ػٓ 52422 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ك فقوٜ ١ْ١ًِ هٚىِبهٜ -  156

للٍٟ ػلٌٝ ػي٠يٖ/  ثٍّه ١ّوٜ فٕلق ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ ١ّوٜ ّبهع 125 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ وٛاف١و  

 ػٓ 52453 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ػٍٟ اٌٛ٘بة ػجل -  157

فوغٍٟ ِؾّل فوغٍٟ اِبي \ثٍّه خاٌٖٕبػ١ اٌّل٠ٕٗ - اٌم١ٖو- اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِٞبثـ ِؼلاد غ١به لٞغ رٛه٠ل  

 أكٚاد ػٓ 52252 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل اهلل ػجل اثوا١ُ٘ -  158

اٌٞبٌت/  ثٍّه إٌٖو اثٛ ِؾالد اٌَمبٌخ 2 ِجبهن:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ  

 ثبىاه ػٓ 52252 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕٛكٖ رٛف١ك ػلٌٝ ػبكي -  159

ّٕٛكٖ رٛف١ك ػلٌٝ ػّبٔٛئ١ً/  ثٍّه ِىبكٜ ثمو٠خ 6 اٌٛؽلح - ِىبكٜ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽ١خ ػبك٠بد  

 ٚ كٚوٛ ٚهّخ ػٓ 52101 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة ػبىه ٍؼل ِٝ -  160

اؽّل ٍؼل ٠ٍٛف ؽَٓ/  ثٍّه ٍزٛه كهن ِٛي فٍف -اٌّلاهً ّبهع 123 هلُ ػمبه -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍّىوح  

 ِىزت ػٓ 52222 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  161

اٌل٠ٓ وّبي ٝب٠غ اٌؾ١ّل ػجل ٍِه 561 ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االماػٗ ّبهع:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  



 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

 ، ١ٕل١ٌخ ػٓ 52215 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػفذ ٘ب٠لٞ/ ك ١ٕل١ٌخ -  162

ِؾً - ٕجؾٟ ػٍٟ ِٖٞفٟ اؽّل/ ٍِه اٌىج١و َِغل اِبَ - اٌجبىاهاد ّبهع -اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ  

 ػٓ 52215 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اٌجبٍٜ ػجل اهلل فزؼ اّوف -  163

ِقزبه ػبكي ه٠ّْٛ/  ثٍّه ١ٌٍَوا١ِه اٌملً ثغٛاه --اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ ٔغبهح ٚٚهّخ ثبهو١خ ِؼوٗ  

 ِؼوٗ ػٓ 52416 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ػجل ػٍٝ ١ٍل ِؾّل -  164

اٌٞبٌت/  ثٍّه ٌٍٕمً اٌظبفو ِىزت فٍف اٌؼف١فٝ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ --اٌل٘به:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي  

 ، ّٛة وٛفٝ ػٓ 52252 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠ل أثٛ ػٍٝ ِجبهن أؽّل -  165

ِؾّٛك اٌّمٖٛك ػجل ا٠ٛة/  ثٍّه - 3 ػمبه - اٌز١ٍفي٠ْٛ ٚ اإلماػخ ّبهع:  ثغٙخ  

 ٚ وبٚرِ ػٓ 52336 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل عجً هِٚبْ اؽّل -  166

عجً أؽّل عجً هِٚبْ/  ثٍّه اٌٖٕبػ١خ اٌّل٠ٕخ --اٌؼَىو٠خ األّغبي:  ثغٙخ ، ثٞبه٠بد  

 ِىزت ػٓ 52345 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ػٍٝ عّؼٗ ػّبك -  167

اٌَالَ ػجل اٌّٖل ػجل/  ثٍّه االٍزبك ع 23:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ، ػبَ ّبٝٝء ػٓ 52325 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ِؾّل هفؼذ ٠بٍو -  168

اٌغوكلٗ ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلح \ ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ُ ا٠فً فٕلق ثغٛاه ٍٚٗاٌؼو ١ِلاْ- اٌغوكلٗ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ  

 ِؾً ػٓ 52411 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  الالك٠ًٛ ٝب١ًٔٛ فّٙٝ ّٕٛكٖ -  169

ػجلاٌفزبػ ١ٍل ١ٍّو/ ٍِه عوأل ١ٍفب فٕلق:  ثغٙخ ، ١ّود رٝ  

 رغ١ٙي ػٓ 52355 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 4111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل ٍؼل اؽَبْ -  170

اٌؼبي ػجل اٌغٛاك ػجل اؽّل ٚهصخ/  ثٍّه اٌلٚي عبِؼخ ُ -  اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، عب٘يح ٚعجبد  

 ِىزت ػٓ 52432 ثولُ 21101425 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ػجلاهلل اٌل٠ٓ ػي -  171

 - اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٌيهاػ١خ اٌيهاػ١ٙٛاالػّبي ٚاٌؾلائك ا١ٌّبح ٚفيأبد اٌؼّبهاد ِٚلافً ٚاٌؼّبهاد اٌّجبٔٝ ٔظبفخ فلِبد

311 ١ٌُٚ ٕفٛد ٚائً \ثٍّه اٌف١وٚى 20 ع االؽ١بء  

 اٌزٖل٠و ػٓ 52442 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ػجلاهلل ػٍٟ ٍبِؼ -  172

 ُ اٌم١بكاد -اٌغوكلخ - اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاٌل١ٌٚخ اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛه٠لاد اٌزلف١ٓ َِٚزٍيِبد ٚاٌَغبئو ٚاٌزجغ ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزغبهح

١ِقبئ١ً ٌٛلب ٍؼ١ل ٚهصخ/ ٍِه اٌىٛه١ِٔ  

 ثبىاه ػٓ 52261 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غجو٠بي غٞبً ّٕإئ١ً ؽٕب -  173

ؽى١ُ ٍِٞٝ ِب٠ىً/  ثٍّه ِزوٚ اِبَ ا١ٌْوارْٛ ُ 22 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ  

 ، وبفز١و٠ب ػٓ 52245 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ٕبكق ػٍٝ ػّو -  174

ِؾّل اٍّبػ١ً فوط ١ّّبء-ٍِه ثبثب ػٍٟ ِٞؼُ ثغٛاه اٌغواك رم١َُ ٗاٌّل٠ٕ ِغٌٍ ٍفبعب:  ثغٙخ  

 أؽن٠خ ػٓ 52246 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  175

ٌإلٍىبْ أٚهاٍىَٛ ّووخ/  ثٍّه اٌجٍل ِٕٞمخ ؽٕخ رّو ٍٛق--اٌغٛٔخ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ ٚ هعبٌٝ  

 ٚ غ١به لٞغ ػٓ 52315 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ػٍٝ ٔو١ِٓ -  176

ف١ًٍ ئٍّبػ١ً اٌٛ٘بة ػجل/  ثّبن-- إٌبٕو ػجل عّبي ّبهع:  ثغٙخ ، كهاعبد ١ٕبٔخ  

 ١ِٕٝ ػٓ 52230 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّٙٝ اؽّل اٌل٠ٓ ػٖبَ ٘ب٠لٜ -  177

اٌؼمبهٜ ٌالٍزضّبه اٌى٠ٛز١خ اٌّٖو٠خ اٌْووخ/ ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك - اٌف١ٛ ِْوٚع اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ٚهّخ ػٓ 52315 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَجغ ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  178

ثوثوٜ ِؾّل ّؾبد/  ثٍّه اٌَمبٌخ 06 ػمبه - اٌٙٚجخ:  ثغٙخ ، اصبس ر١ٕٖغ  



 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

 ِالثٌ ػٓ 52342 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ف١ًٍ ِؾّل ٚفبء -  179

ِؾّٛك ػبثل ِؾّل/  ثٍّه رّٛىٝ ؽٝ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ثمبٌخ ػٓ 52234 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ -  180

ثق١ذ ؽبِل ِؾّل ٍؼ١ل/  ثٍّه وٍضَٛ اَ ِمٙٝ اِبَ االًِ--اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٚػالفخ  

 ٚ وبٚرِ ث١غ ػٓ 52364 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ػٍٝ ؽبفظ ِؾّل -  181

ا١ٌٞف ػجل اٌوؽ١ُ ػجل ٔل٠ُ/  ثٍّه اٌَالِٛٔٝ اِبَ اٌزغبهح ِلهٍخ فٍف اٌّلاهً ُ 32 هلُ ػمبه- اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ثٞبه٠بد  

 ثغٙخ ، ٘لا٠ب ػٓ 52365 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ؽَٓ ف١ٌّ ؽَٓ -  182

ػٍٝ ِؾّل هِٚبْ/  ثٍّه ثبٜ ٌٛرٌ لو٠خ اِبَ 5 ن 212 هلُ ػمبه-ٍفبعب-ٍفبعب:   

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 52353 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ؽوثٝ -  183

اٌٞبٌت ٍِه ه٠ٚبي ِلهٍخ ثغٛاه االٍزبك ُ اِزلاك 01 هلُ لٞؼخ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 ٚػٞٛه فٚٗ ػٓ 30360 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ٠ؼمٛة ٚع١ٗ و١وٌٌ -  184

ٌٍفٕبكق اٚىا٠ٌ ٕٓ ّووخ/ثٍّه ِىبك٠ٕب عبى فٕلق ِىبكٜ ف١ٍظ:  ثغٙخ ،  

 عب٘يح ِالثٌ ػٓ 52411 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١و ١ٖٔف ٍٕل ِو٠ُ -  185

ا١ٌبً اثوا١ُ٘ ربِو ٠ٍٛف ٍِه إٌغلح ِبه٠ٕب ك٠و ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد  

 ّٚواء ث١غ ػٓ 35541 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل اؽّل ِؾّٛك -  186

اؽّل ىوو٠ب ِؾّل/ ٍِه 116 هلُ ُ 25 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، فوكٖ  

 ػٓ 52445 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، كفو ربعو ،  ػجلاٌٌّٛٝ ػجلاٌٍّٞت ثغلاكٜ ػجلاهلل -  187

ػجلاٌٌّٛٝ ػجلاٌٍّٞت ثغلاكٜ/ ٍِه اٌىج١و اٌغبِغ ثغٛاه - اٌل٘به:  ثغٙخ ، رَبٌٝ  

 ّٚواء ث١غ ػٓ 35541 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل اؽّل ِؾّٛك -  188

َِٚب١ِو صم١ٍخ ِؼلاد غ١به لٞغ ْٔبٛ ػٍٝ اؽّل اؽّل/ ٍِه 3 هلُ ِؾً - 116 ُ - اٌؾوف١١ٓ ِٕٞمٗ:  ثغٙخ ، فوكٖ  

 ػٓ 52431 ثولُ 21101425 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼجل ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠ب١ٍّٓ -  189

ِؾّل اؽّل ِؾّل \ثٍّه ِجبهن 21 هلُ ػمبه -اٌغوكلٗ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد  

 ٍٛثو ػٓ 52433 ثولُ 21101425 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِٖٞفٟ ١ٍل ٘لٞ -  190

ِؾّل اثوا١ُ٘ ػجلٖ/ٍِه اٌقٞبة ثٓ ػّو َِغل ٚفٍف ثغٛاه اٌَالَ ُ -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ِىزت ػٓ 52221 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِخ ػٍٝ فو٠ل اٌؼ١ٍُ ػجل -  191

٠ٍٛف ِؾّل ػّو/  ثٍّه اٌج٠ٛبد ٚ ٌٍؾلا٠ل ١ٍف ثغٛاه اٌىٙف ُ 25 هلُ ػمبه - اٌل٘به:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد  

 52260 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اكاهٖ اثٛ اٌّؼبٟٝ اثٛ اٌٛ٘بة ػجل اؽّل -  192

اٌغوكلٗ ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ -ٍِه ثغٛاهاٌغ١ََٛ اٌؼبَ اٌْب2ٚ5ٝٝ هلُ ِؾً-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٠ِْٛبد ِٞؼُ ػٓ  

 ٍٛثو ػٓ 52266 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽج١ت هّلٜ عوعٌ ِب٠ىً -  193

16 هلُ ِؾً --االؽّو اٌجؾو ِؾبفظخ ػبَ ك٠ٛاْ/  ثٍّه ػالَ ػّبهح -- ػْوح أثٛ َِبوٓ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ١ٕبٔخ ٚ رٛه٠ل ػٓ 52224 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٝٗ ِؾّلػضّبْ -  194

غجو٠بي َِٕٝ ػّبك/  ثٍّه االٍزبم فٍف اٌفبهٚق عبِغ ثغٛاه االٍزبكك ُ 20-اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌٞج١خ االعٙيح  

 ثٛن ػٓ 52355 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اٍقوْٚ ٕفٛد ٘لها -  195

 الكاهح كا٠ي ٕٕٝ/ثٍّه ١ِو٠ذ ثبٌّبكٜ فٕلق اٌزغبهٜ إٌَزو اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٚوٛرِ ٚػٞٛه ٚثوكٜ ٚعٍٛك ١ّود ٚرٝ ّٛة

 اٌفٕبكق



 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

 ٍبػبد ث١غ ػٓ 52352 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّف١ك ّبوو ّىوٜ ثٌٌٛ -  196

اؽّل ِؾّل اهلل عبك عّبي/ثٍّه ١ّوٜ فٕلق فٍف ١ّوٜ ُ اٌؼجبً اثٛ رم١َُ -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 52345 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ػٍٝ عّؼٗ ػّبك -  197

اٌَالَ ػجل اٌوؽ١ُ ػجل اٌّٖل ػجل/  ثٍّه االٍزبك ع 23:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 أؽن٠خ ث١غ ػٓ 52250 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٙٝ عبك ١ٍّو ٍبِؼ -  198

ِؾّل فإاك ػبهف ِٖٞفٝ/  ثٍّه اٌْواع ِٞؼُ اِبَ ١ّوٜ ُ اٌؼجبً اثٛ رم١َُ-اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ه٠ب١ٙخ  

 ِمٙٝ ػٓ 23611 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  199

اؽّل ا١ِٓ وبهَ/ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ُ:  ثغٙخ ،  

 ِمٙٝ ػٓ 23611 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  200

عب٘يح ِالثٌ ْٔبٛ اٌؼّوا١ٔٗ ٌٍّْوٚػبد ِٖو ّووٗ ٍِه اٌزغبهٞ اٌَٛق ِووي اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ،  

 اوََٛاه ػٓ 20060 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِجبهن ػّو ٍؼ١لٖ -  201

ػ١َٝ اٌَؼٛك اثٛ/ ٍِه ؽ١َٓ ٝٗ ُ 2 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 اوََٛاه ػٓ 20060 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِجبهن ػّو ٍؼ١لٖ -  202

ِالثٌ ِغٍَخ ْٔبٛ اٌّغ١ل ػجل ػٍٝ ٔبٕؼ/ ٍِه اٌفٓ اً٘ ِمٙٝ ثغٛاه االرٛث١ٌ ُ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ثبىاه ػٓ 52411 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  الالك٠ًٛ ٝب١ًٔٛ فّٙٝ ّٕٛكٖ -  203

اٌفٕلق/ ٍِه عوأل ١ٍفب فٕلق:  ثغٙخ ، ثوك٠بد  

 ػٓ 52415 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّب١٘ٓ ِؾّٛك ؽَٓ َِؼل ١ِبكٖ -  204

ػجلا١ٌٍٞف ػٍٟ ؽَٓ ِٙب/ ٍِه عٕٗ اثٛ ِقجي اِبَ - اٌٍإٌإح االؽ١بء 52 هلُ ػمبه-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 فٛي ِٞؼُ ػٓ 52431 ثولُ 21101425 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽغبىٜ ١ٍٍّبْ ؽَٓ ٍؾو -  205

اٌَؼ١ل ِؾّل ١ٍّو ِؾّل \ثٍّه اٌيالىي ِجٕٟ اِبَ اٌن٘ج١ٗ ّبهع اٌغوكلٗ - اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚٝؼ١ّٗ  

 ِىزت ػٓ 52316 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌّالن ػجل ٍّؼبْ ٠ٛٔبْ و١وٌٌ -  206

ػيِٝ وّبي هٔلٖ/  ثٍّه ث١غبً ّووخ ثغٛاه--اٌىٛصو ؽٝ:  ثغٙخ ، ػمبهٜ ئٍزضّبه  

 ، ثمبٌخ ػٓ 52311 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ا١ِوٖ -  207

اٌّغ١ل ػجل ٕبكق ػبكي/  ثٍّه اٌجبٝٓ ؽفو اٌّٖٞفٝ ِقجي ثغٛاه اٌغل٠لح إٌّٞمخ اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ِمبٚالد ػٓ 52334 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اٌَؼٛك اثٛ ١ٍل ِؾّٛك -  208

ِؾً ---ئٍّبػ١ً اٌٖبكق ػجل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌف١ِٛٝ ِبهوذ ٍٛثو فٍف -االٍزبك ّبهع:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ  

 ٚ ػغ١به لٞغ ػٓ 52344 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل -  209

كًٚ ث١ٕٛرٝ ؽَٕٝ/  ثٍّه ٔغلٜ ١ٌْـا ؽبهح ُ 2 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد ٚ وّب١ٌبد  

 ئٍزضّبهٚ ػٓ 52251 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فب١ًٔٛ ف١ًٍ فب٠ك ػٖبَ -  210

ِمو٠ًٛ ٠ؼمٛة ١َٔبْ/  ثٍّه     ٚاٜ ث١َذ فٍف اٌغل٠ل اٌىٛصو ع 0 - اٌىٛصو ؽٝ:  ثغٙخ ، ػمبهٜ ر٠َٛك  

 وجلٖ ِٞؼُ ػٓ 42512 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٘بث١ً ػبكي كاف١ل -  211

ؽَٓ اؽّل هِٚبْ/ ٍِه ا١ٌْف ِٞؼُ ثغٛاه - ١ّوٜ ُ:  ثغٙخ ، ٍٍٚٞبد  

 وجلٖ ِٞؼُ ػٓ 42512 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٘بث١ً ػبكي كاف١ل -  212

 - ٌٍزؼ١ّو ه٠لوْٛ ّووٗ/ ٍِه ف١َزب ث١ال اِبَ ِٛي ه٠لوْٛ ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ اٌىٛه١ِٔ ٝو٠ك - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٍٍٚٞبد

١ٕل١ٌٗ ْٔبٛ 1 هلُ ِؾً - االهٙٝ اٌلٚه  



 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

 ػٓ 52343 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ِؾّل اٌؼي٠ي ػجل ِٖٞفٝ وو٠ُ -  213

ِؾّل ٕالػ اؽّل/ ثٍّه لجبء َِغل اِبَ اٌؾغبى ٔبؽ١خ ِٓ اٌَالَ ُ -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو  

 ػٓ 52351 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌمياى ا١ٌٍٞف ِؾّٛكػجل ِؾّل -  214

15-14-12-12 هلُ ّٔؾً اؽّل ا١ٌَل اثو١ُ٘ ٚ ا١ٌٍٞف ِؾّٛك عّبي/  ثٍّه --6 ِجبهن:  ثغٙخ ، ٚوبف١ٗ ِٞؼُ  

 ػٓ 52446 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾ١ٍُ ػجل ؽَٓ اٌمبٍُ اثٛ ؽَٕٝ -  215

 ١ٍٕت ف١ًٍ/ ٍِه ّٛة ٍزٛة ّبهع -اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاٌفٕبكق ٚاٌىبف١زو٠بد اٌّٞبػُ َِزٍيِبد ٚرٛه٠لاد رغ١ٙياد

 عٛهعٟ

 اؽن٠ٗ ث١غ ػٓ 52451 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل اؽّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  216

ؽَٓ ٠ٍٛف ػٍٝ ٍِه اٌَّزؼّوح اٌم١ٖو:  ثغٙخ ،  

 ػٓ 52311 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽ١ُ ػجل ؽبهً اٌل٠ٓ ثٙبء فبٌل -  217

 ػل٠ً اٌؼظ١ُ ػجل ِؾّل/  ثٍّه وبًِ ؽَٓ ِلهٍخ ثغٛاه اٌجو٠ل فٍف ىِيَ ُ 14هلُ ػمبه-اٌل٘به:  ثغٙخ ، فالفً ٚ فٛي ِٞؼُ

 ػٍٝ

 لٞغ ػٓ 35521 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبهً اٌجلهٜ ثْوٜ اثوا١ُ٘ -  218

كه٠ِٚ ِؾّل ِغوثٝ ِؾّل ٍِه اٌىٙف ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 لٞغ ػٓ 35521 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبهً اٌجلهٜ ثْوٜ اثوا١ُ٘ -  219

١ٍبهاد ى٠ٛد ث١غ ثْٕبٛ اؽّل كهك٠و ِؾّٛك ٍِه اٌىٙف ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 ػٓ 52205 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؼوثٝ ِوىٚق اهلل ػجل ِؾّل ١ٌٚل -  220

- ه٠بٗ اٌّالن ػجل ٍِمٝ/  ثٍّه ٌّّ وبفز١و٠ب ثغٛاه ح-اٌّلاهً ّبهع 501 هلُ ػمبه - اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، هؽالد ر٠ٖٛو ِىزت

11 هلُ ّمخ -  

 ػٓ 52254 ثولُ 21101410 فٝ ١لل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ  اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل اٌل٠ٓ ٔٛه -  221

 اٚفب اثٛ/  ثٍّه إٌقٍز١ٓ ػّبهح هِٚبْ ا١ٌْف ١ّوٜ ُ- اٌَمبٌخ-اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ِالؽ١خ رٛو١الد-فٕلل١خ فلِبد - كاف١ٍخ هؽالد

ػٍٝ اؽّل ِؾّل  

 اكٚاد ػٓ 52232 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كهك٠و ٍؼل كهك٠و ِؾّٛك -  222

1 هلُ ِالن ٠ٛٔبْ فوؽبد/  ثٍّه - 26 هلُ ػمبه 66 ّبهع- ػٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ  

 ثٛن ػٓ 52212 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل فٛىٜ اٌوؽّٓ ػجل -  223

اٌغوكلخ ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح/ ثٍّه اٌّْوث١خ اِبَ--ا١ٌَؾٝ اٌّّْٝ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ّٛة  

 َِزؾٚواد ػٓ 52322 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبٌٝ غٞبً أٔٛه ػ١بك -  224

ِؼٛٗ ؽى١ُ ١ٍّو ِٛها/  ثٍّه االٍزبك اِزلاك اٌن٘ج١خ ِغٍَخ ثغٛاه اٌن٘ج١خ:  ثغٙخ ، ٝج١خ َِزٍيِبد ٚ رغ١ًّ  

 ػٓ 52422 ثولُ 21101424 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ -  225

ِؾّل اؽّل ػالء/  ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل اِبَ اٌَٛق ُ --اٌل٘به:  ثغٙخ ، اؽن٠خ  

 اٍّبن رٛه٠ل ػٓ 52340 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل فإاك ا١ٌَل فٛى٠ٗ -  226

ٍؼ١ل اٌؼبٝٝ ػجل ِؾّل/  ثٍّه --- ١ّْٕٓ ّبهع:  ثغٙخ ، اٍّبن ؽفظ صالعخ ٚ  

 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّل اٌّمٖٛك ػجل ثلهٜ إٌّٖف ػجل -  227

ػٍٝ ػجبً ِؾّٛك ؽّبكٖ/ ثٍّه اٌجوا١٘خ عّؼ١خ اِبَ هِبك اثٛ ُ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ِىزت ػٓ 52365  

 ٍبػبد ػٓ 52352 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبهٚف١ُ ػج١ل هافذ ١ٍُٚ -  228

ٌٍفٕبكق 3 ِبه٠ٕب ّووٗ/ ٍِه ٌٍفٕبكق 3 ِبه٠ٕب - اٌغٛٔٗ:  ثغٙخ ، ٍزبٌٍٔ ٚاوََٛاهاد  



 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

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 52313 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اؽّل ٍؼلْٚ اثوا١ُ٘ -  229

اٌواىق ػجل ىوو٠ب هألا/  ثٍّه االًِ ُ 441 هلُ ػمبه -اٌم١ٖو:   

 ِغٍَخ ػٓ 52205 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌٛ٘بة ػجل ػّو اؽّل -  230

 هلُ ِؾً اٌؼٍٜٛ االٚي اٌٞزجك - هٙٛاْ ا١ِٓ ِؾّٛك ك٠ٕب - 2 ِؾّل اٌٛ٘بة ػجل ػّو اؽّل-1: ثٍّه 2ِجبهن:  ثغٙخ ، ِالثٌ

21 

 ِٞؼُ ػٓ 52241 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٞٝ فوط ؽي٠ٓ و١وٌٌ -  231

 ِؾً - ا١ٌَبؽ١ٗ اٌغوكلٗ ِبه٠ٕب ّووٗ/ ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ اٌغوكلٗ ِبه٠ٕب ِْوٚع ا١ٌٖبك٠ٓ ١ِٕبء ثغٛاه - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ّٛة ٚوٛفٝ

 ( B 10/B + B11 ) هلُ

 ػٓ 52440 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌىو٠ُ ػجل اٌؾ١ّل ػجل ِوٍٝ فزؾٝ -  232

 اٌَالَ ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌفٕلل١خ ٚاالكٚاد اٌفٕلل١خ اٌقلِبد ٚع١ّغ ٚاٌّٞبثـ اٌّوويٜ اٌزى١١ف ٚر٠ٛٙخ اٌٖبط اػّبي رٛه٠لاد

ِوٍٝ ؽبِل ١ٌٍٝ ٍِه اٌّٖوٜ اِبَ  

 

 ػٓ 40510 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اكه٠ٌ ػٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  233

 ػجل ِؾّٛك ِٕٖٛه ٕبثو/  ثٍّه اٌؾلاك ّبهع 11 هلُ ػمبه -اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ٚ ِالثٌ ِٖٕغ

ِؾً--- اٌٙبكٜ  

 ػٓ 40510 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اكه٠ٌ ػٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  234

:  ثْٕبٛ  اؽّل ِؾّل ٍؼل ِؾّٛك/  ثٍّه االرٛث١ٌ ٚلف اِبَ اٌؾل٠ل اٌَىخ ُ اٌجٍل ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ٚ ِالثٌ ِٖٕغ

ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ِىزت  

 ، عب٘يح ِالثٌ ػٓ 52366 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لل٠ٌ ٍِمٝ ؽٍّٝ ك٠ٕب -  235

َِؼٛك ِوىٚق اؽّل ؽ١َٓ ثّالثٌ/  اٌّالثٌ ١ٍف١ٓ اثٛ ِؾً ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ رم١َُ ّبهع اٌَمبٌخ:  ثغٙخ  

 ِٞؼُ ػٓ 42662 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  236

اثٛاٌّغل ػجلاٌقبٌك/ ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ ف١الد ثغٛاه - اٌمل٠ّٗ اٌّؾىّٗ ُ:  ثغٙخ ، ٠ِْٛبد  

 ِٞؼُ ػٓ 42662 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  237

ػٍٝ ػجلاٌٛ٘بة اؽّل/ ٍِه اٌؾ١بٖ ِووي ثغٛاه اال٘بٌٝ ُ:  ثغٙخ ، ٠ِْٛبد  

 ّٛة وٛفٝ ػٓ 52412 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٛ٘بك ػٞب فقوٜ ٍبِؼ -  238

ا١ٌْٙل ػجل هىق ػ١بك ٍو٠ب/  ثٍّه ١ٌٍَبؽخ ث١غٌ ّووخ اِبَ اٌزؼ١ّو ٚ االٍىبْ ثٕه ثغٛاه-اٌىٛصو ؽٝ:  ثغٙخ ،  

 ئكاهح ِىزت ػٓ 52415 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  أؽّل ؽَٓ أؽّل ِؾّل -  239

اٌؼي٠ي ػجل اٌل٠ٓ ٕالػ ػّبك/  ثٍّه اٌقٍٛك ِمٙٝ ثغٛاه اٌؼبَ اٌَّزْفٝ ُ --اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ أٔل٠خ  

 ِالثٌ ػٓ 52434 ثولُ 21101425 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ٞٗ ػجلاٌفزبػ ٝب٘و ِوفذ -  240

ػٖٞٛ ِؾّل ا١ٌَل ِٕبي/ ٍِه اٌىٙوثبء ّجىخ ثغٛاه - إٌغلح ِٕٞمخ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ِؾالد -اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ عب٘يح  

 ٍٛثو ػٓ 52341 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّبك ٠ٍٛف ِؾّل -  241

1 هلُ ِؾً --ِؾّٛك ِؾّل ٍؼ١ل فٛىٜ/  ثٍّه ا١ٌبثب١ٔخ اٌّلهٍخ ثغٛاه - اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ - اٌل٘به 6 ػّبهٖ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 52326 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ػجل اٌوؽّٓ ػجل اٌوؽّٓ ِؾّلػجل -  242

اثوا١ُ٘ ػ١َٝ هاِٝ/  ثٍّه اٌي٘واء اِبَ االٔجب اٌى١َٕخ ُ-اٌل٘به:  ثغٙخ ، اوََٛاهاد ٚ فوكٚاد ػٓ  

 ث١غ ػٓ 51511 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثله ػجلاٌّغ١ل ػجلإٌّؼُ -  243

االهٙٝ اٌلٚه - ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ ِبٍٗ ّووٗ/ ٍِه ا١ٌَبؽٝ االٔلٌٌ ٍٕزو - ؽ١ِْ ًٍٙ:  ثغٙخ ، اٌىٛرْٝ  



 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

 ػٓ 42151 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػجلاٌّؼٞٝ ػج١و -  244

ه٠بٗ ِؾّل ػٍٝ/ ٍِه ا١ٌَبؽٗ ّوٝٗ ٔمٞٗ فٍف اٌمل٠ُ اٌَٛق ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٚرَبٌٝ ؽ٠ٍٛبد  

 ثالٜ ػٓ 52445 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌىو٠ُ ِؾّلػجل ػّبك ِؾّل -  245

ِؾّل ػجبً اٌوؽّٓ ػجل ثٍّه ه١ّ٠ف١وا لو٠ٗ اِبَ -12 اٌى١ٍٛ - اٌموٜ ٝو٠ك -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٍز١ْٓ  

 ث١غ ػٓ 51511 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثله ػجلاٌّغ١ل ػجلإٌّؼُ -  246

عٍٛك ث١غ ْٔبٛ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ ػٍُ ِوٍٝ ّووٗ/ ٍِه ٌٛه٠ف ثو١١ّ٠و فٕلق - ؽ١ِْ ًٍٙ:  ثغٙخ ، اٌىٛرْٝ  

 ، ِٞؼُ ػٓ 52432 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَجبػٝ ػٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك -  247

ػجلاٌؾف١ظ ػٍٝ ١ٙبء/ ٍِه اٌٖبٌؼ اٌواػٝ ثغٛاه اٌٛفبء اِزلاك ٌل٘بها:  ثغٙخ  

 ػٓ 42151 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػجلاٌّؼٞٝ ػج١و -  248

ّٛة ٚوٛفٝ ِٞؼُ ْٔبٛ اٌىو٠ُ عبك ٍىٛد/ ٍِه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ػّبهاد - اٌَمبٌٗ 13 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ٚرَبٌٝ ؽ٠ٍٛبد  

 ر١ٍٖؼ ػٓ 52220 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚهكٜ ػٞبً فزؾٝ عوعٌ -  249

ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ اؽّل/  ثٍّه اٌجبّب ُ-اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، اؽن٠خ  

 ٚ رٛه٠لاد ػٓ 52223 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِٞبٚع اؽّل ػٍٝ -  250

1 ّمخ--- ِؾّٛك ٕالػ/  ثٍّه اٌؼمبهٜ اٌْٙو- اٌجبٝٓ ؽفو 15 ػّبهح-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 ػٓ 52221 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌٌّٛٝ عبك ِؾّل ػّوٚ -  251

ِؾً---اؽّل اٌٌّٛٝ عبك ِؾّل ٚائً/  ثٍّه ه٠ؾبٔخ لبػخ ثغٛاه اٌؾغبى ّبهع--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاهاد  

 ِٕزغبد ث١غ ػٓ 42314 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٍّٟ ػٍٝ اؽّل ٠بٍو -  252

 ػواث١ٗ لو٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌٞج١ٗ ٚاٌي٠ٛد اٌؼمبل١و ِبػلا ١ٕل١ٌٗ ِٕٚزغبد عٍل٠ٗ ِٕٚزغبد ٚاؽن٠ٗ ّٕٜٚ ِٚالثٌ ٚاوََٛاه ِالثٌ

اىٚه ػوث١ٗ لو٠ٗ/ ٍِه اٌجؾو ُ-  اىٚه  

 ِٕزغبد ث١غ ػٓ 42314 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٍّٟ ػٍٝ اؽّل ٠بٍو -  253

 ػمبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌٞج١ٗ ٚاٌي٠ٛد اٌؼمبل١و ِبػلا ١ٕل١ٌٗ ِٕٚزغبد عٍل٠ٗ ِٕٚزغبد ٚاؽن٠ٗ ّٕٜٚ ِٚالثٌ ٚاوََٛاه ِالثٌ

اٌَفبهٜ هؽالد ر٠َٛك ْٔبٛ ػجلاٌوؽّٓ ػجلاٌوؽّٓ فب٠يح/ ٍِه ػواث١ٗ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ رم١َُ 154 هلُ  

 21101415 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ا١ٌٍٞف ػجل ػٍٝ وبًِ  ئثوا١ُ٘ ك/  ١ٕل١ٌخ -  254

5 هلُ ِؾً --- ا١ٌٍٞف ػجل ػٍٝ وبًِ اؽّل/  ثٍّه ىِبْ ف١و اِبَ إٌٖو ّبهع اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌخ ػٓ 52321 ثولُ  

 52361 ثولُ 21101421 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ اٍّبػ١ً ّؼجبْ ِؾّٛك فٍٛك -  255

ػٍٝ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ ى٠ٓ اٍّٙبْ ٍِه اٌغّؼ١ٗ ّّبي رم١َُ 12 هلُ ػمبه اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، اٌغنائ١خ ٚرٛه٠لاد رغبهح ػٓ  

 ٚرغ١ٍف رؼجئخ ػٓ 52305 ثولُ 21101422 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاْ ػضّبْ ِؾّل ِٕٟ -  256

ٍؼ١ل ٠ٍٛف ١ٍل ِؾّل/ ٍِه ع١ّؼٗ اثٛ ّووخ فٍف - اٌؾغبى ّبهع -اٌل٘به -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚىهاػ١خ غنائ١خ ِٛاك  

 وٙوثبئٝ ٚهّخ ػٓ 52413 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٛث١ب ٚ٘جٗ ؽٕب ٚع١ٗ -  257

ِؾّل ؽَٓ اٌوؽّٓ ػجل/  ثٍّه ٌٍج٠ٛبد اٌّٖوٜ ثغٛاه  إٌٖو ّبهع/  اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 اعٙيح ث١غ ػٓ 52254 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػّو اؽّل ػبكي -  258

اؽّل ػّو اؽّل ِؾّل/  ثٍّه اٌٍّىخ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه - اٌّلاهً ُ-- اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ  

 ِٞغ ػٓ 52251 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 4111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ اٌؼبي ػجل اٌواىق ػجل ٍؼبك -  259

ِؾً---اهلل ػجل ِؾَٓ اٌفزبػ ػجل ِإِٓ/  ثٍّه اٌؼّلح وبفز١و٠ب اِبَ 16 هلُ ػمبه-اٌٛفبء:  ثغٙخ ، ّؼج١خ أوالد  



 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

 ػٓ 52240 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغٕٝ ػجل أؽّل اٌؼوة ػي ِؾّل -  260

 ـبٌلٚه/  35 ػمبه - ٔغ١ت فزؾٝ ٔغ١ت/  ثٍّه - 4 ّمخ -اٌغٕٛث١خ اٌٙٚجخ:  ثغٙخ ، كافٍٝ اٌغ١و ٌؾَبة ١ٍبهاد رأع١و ِىزت

 األهٙٝ

 ث١غ ػٓ 52242 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌْٙل ػجل ٍِى١ٗ ػٛٗ ٘لها -  261

األهٙٝ اٌلٚه- أ/35 ػمبه -ِغ١ت فزؾٝ ٔغ١ت/  ثٍّه - 4 ّمخ -اٌغٕٛث١خ اٌٙٚجخ:  ثغٙخ ، عٍٛك  

 ٍوٚعٝ ػٓ 52314 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ اٌؼظ١ُ ػجل ١ٍل فّٙٝ -  262

ِؾّل ِؾّل اؽّل/  ثٍّه ىا٠ٚٗ ١ٍّو ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

)  ثؾو ِالثٌ ػٓ 52322 ثولُ 21101414 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕٛكٖ وّبي ػجلٖ ػّبك -  263

 اار١ّٕخ ٍِِٛٛخ اثٛ ّووخ/  ثٍٍّه(  ٍٕزو اٌّبه٠ٕب) اٌزغبهٜ اٌّووي:  ثغٙخ ،(  ١َّّخ ٔظبهاد  - ِب٠ٛ٘بد - ثأٔٛاػٙب ّجبة

50 هلُ ِؾً --- ا١ٌَبؽ١خ  

 ِٛاك ػٓ 35123 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ ػَو هِٚبْ ِؾّل -  264

ٕل٠ك هِٚبْ اثٛاٌؾَٓ/ ٍِه 65 ُ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ك٘بٔبد ثٕبء  

 كٚاعٓ روث١ٗ ػٓ 35025 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِٖٞفٝ ػجلٖ ؽ١ٍّٗ -  265

اؽّل ػٍٝ اؽّل/ ٍِه ٝوٝٛه اثٛ ِٕٞمٗ:  ثغٙخ ، ٚث١ؼٙب ٚاغٕبَ  

 كٚاعٓ روث١ٗ ػٓ 35025 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِٖٞفٝ ػجلٖ ؽ١ٍّٗ -  266

ٚػٞٛه ثمبٌٗ ْٔبٛ ؽ١َٓ اٌؾَٓ اثٛ عجو٠ً/ ٍِه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه- اٌجٍل:  ثغٙخ ، ٚث١ؼٙب ٚاغٕبَ  

 ػٓ 46015 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ػجلاٌوؽ١ُ -  267

ِٖٞفٝ اؽّل ػجلاٌجبٍٜ/ ٍِه 4،  3  هلُ ِؾً 65 هلُ ػمبه ه٠ٚبي ِلهٍٗ ُ اٌن٘ج١ٗ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف رؼجئخ  

 ػٓ 46015 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ػجلاٌوؽ١ُ -  268

ػ١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد االٍزبك اِزلاك رم١َُ ثبٌن٘ج١ٗ ه٠ٚبي ِلهٍٗ ُ 65 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف رؼجئخ  

 ثٍلٜ ِقجي ػٓ 52265 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  أؽّل ػٍٝ ؽَٓ ػٍٝ -  269

ِوٍٝ اٌؼجبً اثٛ ١َِوٜ/  ثٍّه لؤٝ ّبهع --اٌؼَىو٠خ األّغبي-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِلػُ  

 ِٛاك ػٓ 35123 ثولُ 21101416 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ ػَو هِٚبْ ِؾّل -  270

ػجلاٌوؽ١ُ اٍّبػ١ً فوكًٚ/ ٍِه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ك٘بٔبد ثٕبء  

 ، اٍز١ْٓ ثالٜ ػٓ 52356 ثولُ 21101415 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػبىه فإاك ا١ٍ٠ب ثب٘و -  271

--ظو٠ف ١ٖٔف اكٚاه&  ظو٠ف ١ٖٔف أٛه/  ثٍّه اثبٔٛة ا١ٌْٙل و١َٕخ اِبَ - اٌؼجبً اثٛ رم١َُ 204 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ:  ثغٙخ

4 هلُ ِؾً  

 كل١ك ث١غ ػٓ 52436 ثولُ 21101431 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اؽّل ى٠ٕت -  272

ػٍٝ اؽّل ا٠ّٓ/ ٍِه اٌز٠ّٛٓ ِىزت اِبَ اٍّبػ١ً ِؾّٛك ا١ٌّْو ُ - اٌزمٜٛ ؽٝ:  ثغٙخ ، فبفو  

 ثغٙخ ، ِٞؼُ ػٓ 52222 ثولُ 21101410 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػّو عّؼٗ أؽّل -  273

ِجبهن ّبمٌٝ عّبي/  ثٍّه ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ  ُ -اٌم١ٖو :  

 لٞغ ػٓ 52243 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ػٍٝ ِؾّل ٝالي غبكٖ -  274

ؽَٓ ػجلاٌمبكه ِؾّٛك/ ٍِه 35 هلُ ػمبه 65 ُ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 لٞغ ػٓ 52243 ثولُ 21101413 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ػٍٝ ِؾّل ٝالي غبكٖ -  275

1642 ثولُ ١ٍبهاد غ١به لٞغ ٚث١غ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبٛ اؽّل ؽَٓ ىوو٠ب/ ٍِه ا١ٌْـ ُ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  



 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

 َِزٍيِبد ػٓ 52231 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ٠ٌٛي ١ٍّو ٍبٌٝ -  276

اهلل ػ١ٞذ ػجلا١ٌَّؼ هاؽ١ً/ ٍِه عبى ١ٍزٝ فٍف - اؽّل عالي ِؾّل ُ ا/13 هلُ ػمبه - اٌٙالي رم١َُ:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ اعٙيح  

 ، ثبىاه ػٓ 52214 ثولُ 21101411 فٝ ل١ل ، 2511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف هٚفبئ١ً ١ٍٍّبْ ١ِٕب -  277

 ٌٍّْوٚػبد اٌؼوث١خ اٌْووخ/  ثٍّه ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ افو ه٠يٚهد --اٌغوكلخ ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق --ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ

 ا١ٌَبؽ١خ

 ، ِىزجخ ػٓ 52225 ثولُ 21101412 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل هؽّخ -  278

اٌٞبٌت/  ثٍّه اٌؼف١فٝ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ--اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ى٠ٛد ػٓ 52412 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ٠ٍٛف اٌفزبػ ػجل ؽ١َٓ -  279

ػٍٝ ٠ٍٛف اٌفزبػ ػجل/ ثٍّه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ -------ا١ٌّٕبء ّبهع:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ٚهّخ ػٓ 52301 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثؾ١وٜ ؽَٓ ِؾّل ع١ًّ ؽَٓ -  280

اهلل ػجل اِجبهن ؽ١بد/  ثٍّه وو٠ُ لبٕل وبفز١و٠ب ثغٛاه اٌلائوٜ اٌٞو٠ك:  ثغٙخ ، وبٚرِ  

 ث١غ ػٓ 52300 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ٞخ هِٚبْ اٌّغ١ل ػجل اؽّل -  281

 هلُ ِؾً - األهٙٝ اٌلٚه- ٍٛأٝ ػ١ٞٗ ػي٠ي ٔبعؼ/  ثٍّه اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجخ/ اٌَمبٌخ 121 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ى٠ٛد

2 هلُ  

 ، ِىزجٗ ػٓ 52412 ثولُ 21101423 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػٍٝ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -  282

اؽّل ف١و ػبّٛه/ ٍِه اٌّٖٕٛػبد ث١غ فٍف - اٌمل٠ُ اٌَٛق:  ثغٙخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌؼمبهٜ ٚاٌز٠َٛك االٍزضّبه  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ فٍٗ ثق١ذ ّؾبرٗ ِزٝ -  1

 ِٞؼُ ػّبهٖ - اٌل٘به - اٌجٍٛزٗ اِبَ - اٌوئ١َٝ ٔبٕو ُ:  ثغٙخ ، اٌؼمبهٜ ٚاٌز٠َٛك االٍزضّبه ػٓ ، 52302 ثولُ 21101422

ٍبثمب ا١ٌّٕبء اٍّبن  

 ثولُ 21101421 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ػمبهٜ اٍزضّبه  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٠ٍٛف ف١ُٙ ٠ٍٛف ػّبك -  2

206 ع اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ػمبهٜ اٍزضّبه ػٓ ، 52356  

 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد اٌّؾبي ٚرْغ١ً اكاهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اٌل٠ٓ ثٙبء أؽّل -  3

اٌؼجبً اثٛ اِزلاك ّبهع 222 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد اٌّؾبي ٚرْغ١ً اكاهح ػٓ ، 52435 ثولُ 21101425  

 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ١ٍبؽ١ٗ ِٕزغبد ث١غ ثبىاه  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اٌٞٛاة ِٖٞفٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  4

هلُ ِؾً:  ثغٙخ ، ١ٍبؽ١ٗ ِٕزغبد ث١غ ثبىاه ػٓ ، 52415 ثولُ 21101424  s - 17 , ًهلُ ٚاٌّؾ  S-7 ١ِٕبء ثغٛاه اٌّبه٠ٕب 

اٌَمبٌٗ - ا١ٌٖبك٠ٓ  

 ،هأً   اٌّؾبعو ٚاػّبي اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌّمبٚالد اٌؼ١ِّٛخ اٌزٛه٠لاد  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب اٌق١و اثٛ ِؾّل اٌٛ٘بة ػجل فزؾ١خ -  5

 ، اٌّؾبعو ٚاػّبي اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌّمبٚالد اٌؼ١ِّٛخ اٌزٛه٠لاد ػٓ ، 52410 ثولُ 21101423 فٝ ،ل١لد 111111.111   ِبٌٙب

5 هلُ ِؾً 65 ُ 35 هلُ ػمبه ػٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ  

 ٚ اٌف١ٕخ اٌفوق رغ١ٙي ٚ ر٠َٛك -اٌّالثٌ رف١ًٖ ٚ ر١ُّٖ ٚ ِالثٌ ِؾً  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب ف١ًٍ ِؾّل ؽَٓ اٌؼوثٝ ٍّبػ -  6

 ٚ ر١ُّٖ ٚ ِالثٌ ِؾً ػٓ ، 52331 ثولُ 21101415 فٝ ،ل١لد 10511.111   ِبٌٙب ،هأً  اإلٍزؼوا١ٙخ ٚ ا١ٌٍّٛم١خ

اٌىٛصو ِزوٚ اِبَ اٌمل٠ُ اٌىٛصو:  ثغٙخ ، اإلٍزؼوا١ٙخ ٚ ا١ٌٍّٛم١خ ٚ اٌف١ٕخ اٌفوق رغ١ٙي ٚ ر٠َٛك -اٌّالثٌ رف١ًٖ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً  غنائ١ٗ ِٚٛاك ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد  ،  ّووخ   ّٚووبٖ عبك ٖٔوٞ عبك ػّبك -  7

-ٍِه إٌٛه َِغل ثغٛاه-إٌغلٖ ٝو٠ك-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛاك ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد ػٓ ، 52305 ثولُ 21101422

ِؾً-االٚي اٌٞبثك ِؾّل اٌَّبْ ِؾّل ىوو٠ب  

 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌزغبه٠ٗ ٚاٌّواوي اٌّؾالد ٚاٍزئغبه ربع١و  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ػجلاهلل هى٠ك ربِو -  8

4 هلُ ّمخ- ِجبهن ؽٝ 5 هلُ ػّبهٖ:  ثغٙخ ، اٌزغبه٠ٗ ٚاٌّواوي اٌّؾالد ٚاٍزئغبه ربع١و ػٓ ، 52362 ثولُ 21101412  

 ثولُ 21101412 فٝ ،ل١لد 311111.111   ِبٌٙب ،هأً  ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ِؼٛٗ ١ٍٍّبْ ػبكي -  9

اٌّٖوٜ َِزْفٝ ِبَ ا أ- 231 هلُ ػمبه اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ػٓ ، 52233  

   ِبٌٙب ،هأً  اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛه٠لاد اٌؼ١ِّٛخ اٌّمبٚالد  ثبػّبي اٌم١بَ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ا١ٌَّغ ػجل ِّلٚػ اؽّل -  10

:  ثغٙخ ، اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛه٠لاد اٌؼ١ِّٛخ اٌّمبٚالد  ثبػّبي اٌم١بَ ػٓ ، 52415 ثولُ 21101423 فٝ ،ل١لد 111111.111

2 ّمخ ػٍٜٛ االٚي اٌلٚه ف١و فٕلٜ هِٚبْ ٍِه اٌٛفبء اِزلاك 23 ع اٌغوكلخ  

 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌٖؾ١ٗ االٔل٠ٗ اكاهٖ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ ػجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  11

اٌجٍل ٍٜٚ اٌغٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌٖؾ١ٗ االٔل٠ٗ اكاهٖ ػٓ ، 52201 ثولُ 21101411  

 21101415 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌجؾو٠خ االْٔٞخ ِواوي اكاهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اؽّل ػ١ل اؽّل -  12

 ى٠ٕت ٍِه االػلاك٠خ اٌغوكلخ ِلهٍخ فٍف ِغب٘ل ؽٝ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌجؾو٠خ االْٔٞخ ِواوي اكاهح ػٓ ، 52324 ثولُ

اٌضبٌش اٌٞباثك ِٖٞفٝ اٌؾ١ّل ػجل  

 21101411 فٝ ،ل١لد 15111.111   ِبٌٙب ،هأً   ػمبهٜ اٍزضّبه  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ ػجبكٜ ٔغ١ت ؽ١َت اّوف -  13

 ثغٛاه١ٕل١ٌٗ اٌّغٍَخ ُ اٌَالَ ُ 3 هلُ ػمبه ػٍٜٛ االٚي ثبٌلٚه 1 هلُ ّمٗ:  ثغٙخ ، ػمبهٜ اٍزضّبه ػٓ ، 52216 ثولُ

اٌل٘به - اال٠ّبْ  

   ِبٌٙب ،هأً   اٌجؾو٠خ ٚاالْٔٞخ اٌغٛٓ ِواوي ٚرٍّه ٚاكاهح ١ٍبؽ١خ ر١ّٕخ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ اٍٞفبًٔٛ ِبهو٠ٌٌٛٛ -  14

:  ثغٙخ ، اٌجؾو٠خ ٚاالْٔٞخ اٌغٛٓ ِواوي ٚرٍّه ٚاكاهح ١ٍبؽ١خ ر١ّٕخ ػٓ ، 52361 ثولُ 21101412 فٝ ،ل١لد 51111.111

االٚي اٌٞبثك ؽبِل اٌل٠ٓ ٍؼل ػّوٚ ٍِه اٌؼجبً اثٛ رم١َُ  ا١ٌْوارْٛ ُ اٌجبروًٚ ٘ٛا٠ذ فٕلق ِجٕٝ 162 هلُ ػمبه اٌَمبٌخ  

 121111.111   ِبٌٙب ،هأً  ِؾبعو ٚاٍزغالي ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  ،  ّووخ   ّٚووبٖ اٌوؽّٓ ػجل فوغٍٝ ؽّلٜ ػٍٝ -  15

االًِ اِزلاك 31 هلُ ػمبه اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِؾبعو ٚاٍزغالي ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ػٓ ، 52441 ثولُ 21101431 فٝ ،ل١لد  

 َِٚزؾٚواد ٚإٌّظفبد اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛى٠غ ٚاٌزٛه٠لاد اٌزغبهٖ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اثٛاؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل هٙب -  16

 اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛى٠غ ٚاٌزٛه٠لاد اٌزغبهٖ ػٓ ، 52426 ثولُ 21101424 فٝ ،ل١لد 5111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌزغ١ًّ

اٌٖٕبػ١ٗ إٌّٞمٗ رم١َُ - 1 ِجبهن اِزلاك ِْوٚع 23 هلُ ِؾً:  ثغٙخ ، اٌزغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٚإٌّظفبد  

 21101414 فٝ ،ل١لد 15111.111   ِبٌٙب أً،ه  اٌٖؾ١خ إٌٛاكٜ اكاهح  ،  ّووخ   ّٚووبٖ غو٠ت ِؾّل اؽّل ػّوٚ -  17

ؽلٚرٗ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌقٞبة ثٓ ػّو ُ 1 هلُ ػمبه اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌٖؾ١خ إٌٛاكٜ اكاهح ػٓ ، 52312 ثولُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101412 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12452:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ عّؼخ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ   - 1

إٌْبٛ الػزياي اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101415 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25050:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ػضّبْ فب٠ي   - 2

إٌْبٛ الػزياي اٌّؾٛ ثبِو االفو ٚاٌوئ١َٝ اٌوئ١َٝ ِؾٛاٌّؾً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، به٠ـر ٚفٟ  45613 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػغب٠جٟ ١ِٕب ع١ًّ ١ِٕب -  1

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36404 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَّغ ػجل ِؾّل ؽَٕٟ ِؾّل -  2

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21335 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػ١ل اؽّل ١ٍل ِؾّل هعت -  3

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43011 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌوؽ١ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  4

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

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51154 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌوؽّٓ ػجل ؽَٓ اٌوؽّٓ ػجل هثبة -  5

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101413 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك اٌؾغبط اثٛ اؽّل -  6

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101413 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43331 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ ِؾّل هِٚبْ ١ٍل -  7

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101413 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25524 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجبكٜ ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  8

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43412 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاالِبَ اؽّل ١ٍل ػّوٚ -  9

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51005 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍّؼبْ ػ١َٝ ٕجوٜ ِو٠ُ -  10

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  11

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

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  أٛه اؽّل ٕلاَ -  12

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36356 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌّالن ػجل ٔقٍخ ِغلٜ هاِٝ -  13

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23022 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٛه٠بي ىاهع ٍٛه٠بي اِغل -  14

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15335 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٟ ِؾّل ى٠ٚٓ ِؾّل ِبىْ -  15

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41024 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌٌّٛٝ ػجل ِؾّٛك ِؾّل -  16

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26120 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ػجلا١ٌَّغ ٘بٌٗ -  17

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51652 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػٍٝ فٛىٜ ٚهكٖ -  18

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51021 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِواك ِؾّل فزؾٝ فبّٝٗ -  19

ع١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  251 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌوؽّٓ ٍبٌُ ِواك -  20

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً     

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43553 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػيٚى ِؾّل٠ٓ ػيٚى ٔبٕو -  21

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

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔغ١ت ١ٌُٚ ها١ٔب -  22

ع١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40350 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّٛكٖ ا١ٌَل اٌْؾبد ١ّّبء -  23

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51611 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ ِٖٞفٝ ؽَٓ ِٖٞفٝ -  24

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25106 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل اؽّل للهٜ -  25

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101410 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31142 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػ١َٝ اٌجبٍٜ ػجل ِؾّل -  26

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101410 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46543 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔغ١ت اثوا١ُ٘ ث١ْٛٞ -  27

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ًرؼل٠ رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12101 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠َٝ غوكْٚ ػيد ِب٠ىً -  28

ع١ٕٗ  01111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  29

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

 23 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  41114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  30

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26223 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌَالَ ػجل ػٍٝ  أٖبهٞ -  31

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ِؾّل ؽ١َٓ ثالي -  32

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40113 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾَٓ اٌؾّل اثٛ اٍّبء -  33

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51365 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ اٌغٛي أؽّل اٌجبٍٜ ػجل -  34

ع١ٕٗ  2111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35025 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ ِٖٞفٝ ػجلح ؽ١ٍّخ -  35

ع١ٕٗ  2111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  36

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21022 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌوؽ١ُ ػجل ٠ٍٛف ٍؼل ؽغبىٞ -  37

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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22623 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ١ٍل أزٖبه -  38

ٗع١ٕ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً     

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51163 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رٛف١ك ِؾّل فزؾٝ اؽّل -  39

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44542 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثب١ٍٍٝ هِٚبٔٝ أغ١ً -  40

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51256 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ػضّبْ اٌؼي٠ي ػجل ا١ِّخ -  41

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

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101411 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43255 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٟ ِؾّل اؽّل فىوٞ إٌبٕو ػجل -  42

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

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل اٌؾ١ّل ػجل ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  43

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42355 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عو٠بعًٛ ػ١بك ووٍز١ٕب -  44

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101414 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32564 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّٛكح ِؾّٛك اؽّل -  45

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ فٟٚ  11252 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌؼبي ػجل اٌغ١ًٍ ػجل اٌَؼ١ل ِؾّل -  46

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ اؽّل ا١ِوح -  47

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً     

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101416 ، ربه٠ـ ٚفٟ  6252 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍبٌُ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل فو٠ل -  48

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101416 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45013 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌّغوثٝ ِؾّل فبٜٚ ِؾّٛك ِؾّل -  49

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101416 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ اثوا١ُ٘ اٌؼبٝٝ ػجل ثق١زخ -  50

ع١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101416 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبد ِؾّل ؽَٓ ؽَٕٝ -  51

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101416 ، ربه٠ـ ٚفٟ  4420 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍبٌُ ؽّيٖ ػ١ٞٗ اؽّل -  52

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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ِؾّل ٍب١ِخ -  53

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً     

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34613 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ِٖٞفٝ -  54

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٟ ا١ٌَل َِؼل ِٕبه -  55

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42260 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ هِٚبْ ٘بُّ ؽَٓ -  56

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101412 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45655 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل اٌواىق ػجل اؽّل -  57

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43262 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ اٍبِخ -  58

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35461 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ ِؾّل اؽّل ١ٍٙو -  59

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101415 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44543 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ؽَٓ هعت ِٕٝ -  60

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101421 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍٞفبًٔٛ ٕللٝ ػبكي -  61

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101421 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30032 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ػٍٝ اؽّل ِؾّل -  62

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101421 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45322 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌمبكه اؽّل ػجلاٌٙبكٜ اؽّل -  63

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

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ٍجبق اؽّل -  64

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثوٍَٛ كا١ٔبي ١ٍّو ِبهٜ -  65

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25200 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌٗ -  66

ع١ٕٗ  55111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101422 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41525 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌْب٠ت عوعٌ ٚائً -  67

ع١ٕٗ  2111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21215 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػ١ٍبْ اؽّل ِؼوٚف ػّو -  68

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44530 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّيح ػ١ٞٗ ٕبٌؼ اٙٛاء -  69

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41304 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل ػ١ٞٗ ا١ٌَل ِؾّل -  70

ع١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّل اٌّغ١ل ػجل ِؾّل -  71

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101423 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّل اٌّغ١ل ػجل ِؾّل -  72

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101425 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51333 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍؼ١ل ٠ٍٛف ِؾّل أِبٔٝ -  73

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101425 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اٌواٙٝ ػجل ػجلٖ ىوو٠ب -  74

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101431 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41035 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ مووٜ اثٛ اؽّل -  75

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101431 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىوٜ ١ٍل ِٖٞفٝ ِؾّل -  76

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101431 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32011 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١ّل ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  77

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101431 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44165 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍبٌُ ؽّيٖ ؽ١ّل اٍالَ -  78

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

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  21101431 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44232 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌوِالٚٞ ػٛٗ اهلل ػجل ووَ ا١ِوح -  79

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  
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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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 42314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٍّٟ ػٍٝ اؽّل ٠بٍو -  1

اىٚه ػوث١ٗ لو٠ٗ/ ٍِه اٌجؾو ُ-  اىٚه ػواث١ٗ لو٠ٗ ،     

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 42314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٍّٟ ػٍٝ اؽّل ٠بٍو -  2

اٌَفبهٜ هؽالد ر٠َٛك ْٔبٛ ػجلاٌوؽّٓ ػجلاٌوؽّٓ فب٠يح/ ٍِه ػواث١ٗ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ رم١َُ 154 هلُ ػمبه اٌل٘به ،     

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 31145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ٠ٕٝ ث١ٙظ اه١ِب -  3

اٌفٕلق/ ٍِه ه٠يٚهد فالِٕىٛ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٌجبٍٜ ػجل اهلل فزؼ اّوف -  4

ِقزبه ػبكي ه٠ّْٛ/  ثٍّه ١ٌٍَوا١ِه اٌملً ثغٛاه --اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌَالَ ِؾّل ٕالػ ِؾّل -  5

 ّمخ - االهٟٙ اٌٞبثك - اٍّبػ١ً ِؾّٛك ػ١ٞٗ ػ١ٞٗ/ ٍِه اٌٛفبء اِزلاك رم١َُ 354 هلُ ػمبه- اٌٛفبء اِزلاك -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

1 هلُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ى٠ل اثٛ عّبي فبٌل -  6

ٕجوٖ ؽ١َٓ اٌجبٍٜ ػجل/  ثٍّه ١ٌٍَوا١ِه اٌملً ثغٛاه اٌىٙف ُ--اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 45613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغب٠جٟ ١ِٕب ع١ًّ ١ِٕب -  7

ّٚو٠ىٗ ؽبهً باهللػٞ اٌل٠ٓ عّبي/ ٍِه ٌٍي٠ٛد ِٕٖٛه ِؾً ثغٛاه - اٌىٙف ُ-اٌغوكلخ ،     

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٌّٛٝ عبك ِؾّل ػّوٚ -  8

ِؾً---اؽّل اٌٌّٛٝ عبك ِؾّل ٚائً/  ثٍّه ه٠ؾبٔخ لبػخ ثغٛاه اٌؾغبى ّبهع--اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 42314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٍّٟ ػٍٟ اؽّل ٠بٍو -  9

 ِٕٚزغبد ٚاؽن٠ٗ ّٕٜٚ ِٚالثٌ ٚاوََٛاه ِالثٌ ِٕزغبد ث١غ ْٔبٛ اىٚه ػوث١ٗ لو٠ٗ/ ٍِه اٌجؾو ُ اىٚه ػواث١ٗ لو٠ٗ ،  

اٌٞج١ٗ ٚاٌي٠ٛد اٌؼمبل١و ِبػلا ١ٕل١ٌٗ ِٕٚزغبد عٍل٠ٗ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 36404    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَّغ ػجل ِؾّل ؽَٕٟ ِؾّل -  10

ا١ٌٞت اؽّل اٌل٠ٓ ٔٛه/ ٍِه اٌَمبٌٗ -اٌّبه٠ٕب فٍف5ع -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 31145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ٠ٕٝ ث١ٙظ اه١ِب -  11

اٌفٕلق/ ٍِه ه٠يٚهد فالِٕىٛ فٕلق اٌم١ٖو فوع اٙبفٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  12

ِفوّٚبد ٚ ِالثٌ ِٖٕغ:  ثْٕبٛ ِؾّٛك ِٕٖٛه ٕبثو/  ٍِه اٌؾلاك ّبهع 11 هلُ ػمبه -اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف هٚفبئ١ً ١ٍٍّبْ ١ِٕب -  13

 اٌؼوث١خ اٌْووخ/  ثٍّه ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ افو ه٠يٚهد --اٌغوكلخ ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق --ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٌَبؽ١خ ٌٍّْوٚػبد  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػفذ ٘ب٠لٞ/ ك ١ٕل١ٌخ -  14

ِؾً - ٕجؾٟ ػٍٟ ِٖٞفٟ اؽّل/ ٍِه اٌىج١و َِغل اِبَ - اٌجبىاهاد ّبهع -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ػٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  15

ِؾً--- اٌٙبكٜ ػجل ِؾّٛك ِٕٖٛه ٕبثو/  ثٍّه اٌؾلاك ّبهع 11 هلُ ػمبه -اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ػٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  16

 ِمبٚالد ِىزت:  ثْٕبٛ  اؽّل ِؾّل ٍؼل ِؾّٛك/  ثٍّه االرٛث١ٌ ٚلف اِبَ اٌؾل٠ل اٌَىخ ُ اٌجٍل ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ػ١ِّٛخ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل فٛىٜ اٌوؽّٓ ػجل -  17

اٌغوكلخ ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح/ ثٍّه اٌّْوث١خ اِبَ--ا١ٌَؾٝ اٌّّْٝ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٕٖٛه اثوا١ُ٘ ؽَٓ ؽَبَ -  18

ػٍٝ ؽَٓ ِجوٚن/  ثٍّه ػّو ٌجٛ ؽٛاّٝ اِبَ- اٌؼجبً اثٛ 210 ػمبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٞبٚع اؽّل ػٍٝ -  19

1 ّمخ--- ِؾّٛك ٕالػ/  ثٍّه اٌؼمبهٜ اٌْٙو- اٌجبٝٓ ؽفو 15 ػّبهح-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 46140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزٛاة ػجل اٌَؼٛك اثٛ ٕفبء -  20

ِؾّٛك ِؾّل اٌواىق ػجل ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ ١ِلاْ ثغٛاه اٌي٘ٛه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 3114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهع١ًٛ ٠ٌٛي ِوفذ -  21

اٌغوكلخ اٌّٞبه رم١َُ رىال ِىوَ عٛهط ٍِه ١ِوااِبه وبف١زو٠ب ثغٛاه ٚا٠ي روافً ّووخ ثغٛاه 2 ِجبهن اِبَ 6 هلُ رؼمبه ،     

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 3114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهع١ًٛ ٠ٌٛي ِوفذ -  22

غبهة هاً ٍمٍٛ ؽفٕٝ ِؾّل ٍِه اٌّؼبّبد ُ ،    

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 3114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهع١ًٛ ٠ٌٛي ِوفذ -  23

ٍمبٚ ؽفٕٝ ِؾّل ٍِه اٌّؼبّبد ُ اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رب١ّو ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  24

اٌل٠ٓ وّبي ٝب٠غ اٌؾ١ّل ػجل ٍِه 561 ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االماػٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّّ٘ٝ لوّٝ ا١ٌَل ٚائً -  25

اٌوؽ١ُ ػجل اٌغٕٝ ػجل ِؾّل/  ثٍّه - 15 ػمبه 65 ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 34641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّل فبٌل -  26

ِؾّٛك ِٖٞفٝ ؽغبعٝ -َ ٍِه اٌقبٌل٠ٓ َِغل اِبَ اٌغّٙٛه٠خ ُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

 رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّٛكٖ اٌؼي٠ي ػجل ِٖٞفٝ ٍالِخ ِؾّل -  27

ِؾً--- ١٘ٚت ٔبكٜ فبٌل/  ثٍّه ىٚا٠ب ة/  315 هلُ ػمبه-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  28

١ٍٍُ ؽّبك ِؾّل ِؾّٛك \ثٍّه اٌؼوة َِغل ثغٛاه - اٌؼوة ؽٝ -اٌل٘به- اٌوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٠ٌٛي ١ٍّو ٍبٌٝ -  29

اهلل ػ١ٞذ ػجلا١ٌَّؼ هاؽ١ً/ ٍِه عبى ١ٍزٝ فٍف - اؽّل عالي ِؾّل ُ ا/13 هلُ ػمبه - اٌٙالي رم١َُ ،     

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٞب اؽّل اٌل٠ٓ ػي اّوف -  30

ِجبهن ٍؼل ٘لٜ/  ثٍّه ٌٍوفبَ هعت ثغٛاه ١ٌّْبءا رم١َُ -اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 3114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغل٠لٖ ٠ٌٛي ِوفذ/  ك ١ٕل١ٌخ -  31

ّمبٚ ؽفٕٝ ِؾّل ٍِه اٌّؼبّبد ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ٕٚفٝ ِؾت ِبهن -  32

 اٌلٚه ٔذ عيء -اٍىٕله ٕٚفٝ ثبٍُ ٚ اٍىٕله ٕٚفٝ ِؾت/  ثٍّه اٌّلاؤً ٘ٚجخ اِزلاك213 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

صبٔٝ ثلهَٚ ِؾً 2+ وبًِ اٚي ثلهَٚ 214 اٌمٞؼخ ثغٛاه االٌوٙٝ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚهكٜ ػٞبً فزؾٝ عوعٌ -  33

ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ اؽّل/  ثٍّه اٌجبّب ُ-اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و ٍؼل كهك٠و ِؾّٛك -  34

1 هلُ ِالن ٠ٛٔبْ فوؽبد/  ثٍّه - 26 هلُ ػمبه 66 ّبهع- ػٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٝٗ ِؾّلػضّبْ -  35

غجو٠بي َِٕٝ ػّبك/  ثٍّه االٍزبم فٍف اٌفبهٚق عبِغ ثغٛاه االٍزبكك ُ 20-اٌل٘به ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل هؽّخ -  36

اٌٞبٌت/  ثٍّه اٌؼف١فٝ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ--اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٍؼل ؽَٓ -  37

إٌٖو اثٛ ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه ث١ْو ا١ٌْـ ىا٠ٚخ ثغٛاه االى٘و ُ-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل -  38

اٌؾَٓ اثٛ كٚػ اثٛ ٌٚجغا ػج١و/  ثٍّه ١ٍٍُ ٕالػ ُ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبِو ػٍٝ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  39

ٔبّل اؽّل ٔؼّبْ/  ٍِه اٌز١ٍفي٠ْٛ ُ  ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبِو ػٍٝ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  40

ِوٍٝ ٍؼلٜ ِٕٖٛه/ ٍِه اٌمؤٗ ِووي - لبِٛال اٌؼيثٝ ،:   اٌـزأ١ّو   -  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ػٍٝ ِؾّل ٝالي غبكٖ -  41

ؽَٓ ػجلاٌمبكه ِؾّٛك/ ٍِه 35 هلُ ػمبه 65 ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ػٍٝ ِؾّل ٝالي غبكٖ -  42

1642 ثولُ ١ٍبهاد غ١به لٞغ ٚث١غ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٔبٛ اؽّل ؽَٓ ىوو٠ب/ ٍِه ا١ٌْـ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 25524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  43

ٍفبعب ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلح/ٍِه اٌزم١ً إٌمً ِٛلف ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٞٝ فوط ؽي٠ٓ و١وٌٌ -  44

هلُ ِؾً - ا١ٌَبؽ١ٗ اٌغوكلٗ ِبه٠ٕب ّووٗ/ ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ اٌغوكلٗ ِبه٠ٕب ِْوٚع ا١ٌٖبك٠ٓ ١ِٕبء ثغٛاه - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  ( B 

10/B + B11 ) 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 42463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ؽ١َٓ ّولبٜٚ ١ٍل -  45

اٌىو٠ُ ػجل اٌوعبي ػجل ٔٛه اٌّوؽَٛ ٚهصخ ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 42463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ؽ١َٓ ّولبٜٚ ١ٍل -  46

اٌىو٠ُ ػجل اٌوعبي ػجل ٔٛه اٌّوؽَٛ ٚهصخ ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ رٛف١ك ِؾّل ٍٍٜٛ -  47

اٌالٖ ػجل ثق١ذ ٚائً/  ثٍّه اٌغجً روػخ ُ 62 هلُ ػمبه-اٌم١ٖو-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52236    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل اٍٞٛؽٝ ؽّلٜ -  48

5/ 2) هلُ ِؾالد -- اٌمبكه ػجل ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي/  ثٍّه اٌؼَىو٠خ اٌْوٝخ ١ِلاْ اٌغّٙٛه٠خ ُ-- اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52230    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٙٝ اؽّل اٌل٠ٓ ػٖبَ ٘ب٠لٜ -  49

اٌؼمبهٜ ٌالٍزضّبه اٌى٠ٛز١خ اٌّٖو٠خ اٌْووخ/ ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك - اٌف١ٛ ِْوٚع اٌَمبٌخ ،:   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 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ -  50

ثق١ذ ؽبِل ِؾّل ٍؼ١ل/  ثٍّه وٍضَٛ اَ ِمٙٝ اِبَ االًِ--اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 42550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّو اٌؾبكٞ ١ٍل اؽّل -  51

رٛف١ك ٍؼل ؽ١ّلٖ ٍِه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 42550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّو اٌؾبكٞ ١ٍل اؽّل -  52

 ٚثلاي ٚػٞبهح ٚفوكٚاد ثمبٌخ ثْٕبٛ ػّو اٌؾبكٜ ١ٍل ٍِه اٌقٍفٝ اٌْبهع ثٕبد اٌضب٠ٛٔخ ِلهٍخ ثغٛاه اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ،:   اٌـزأ١ّو

 ر٠ّٕٛٝ

 ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 42550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾبكٞ -  53

االٍّٕزٝ ٝٛة ر١ٕٖغ ثْٕبٛ  ٛف١كر ٍؼل ؽ١ّلٖ ٍِه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼٛكٜ اؽّل ىوو٠ب هفؼذ -  54

١ٍٍُ ٍبٌُ اؽّل/ ٍِه 111 ُ اٌٖٕبػ١ٗ إٌّٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼٛكٜ اؽّل ىوو٠ب هفؼذ -  55

111 هلُ ُ 211 هلُ ػمبه اٌٖٕبػ١ٗ إٌّٞمٗ اٌٝ اٌفوع ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 21546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼٛكٜ اؽّل ىوو٠ب هفؼذ -  56

111 هلُ ُ 211 هلُ ػمبه اٌٖٕبػ١ٗ إٌّٞمٗ اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػجلاٌّغ١ل ػجلاٌفزبػ اؽّل -  57

١ٍل ػجلإٌّؼُ اؽّل/ ٍِه ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 40455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ػجل ؽ١َٓ ٕبثو هّب -  58

ػضّبْ اؽّل ِؾّل ١ٍل ٍِه إٌبٕو ػجل عّبي ُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 51365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اٌغٛي أؽّل اٌجبٍٜ ػجل -  59

ٍِٛٝ فٚوٜ ٍِٛٝ/ ٍِه ىٚا٠ب ١ٍّو ثغٛاه 634 هلُ ػمبه - اٌىٙف ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 25524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبكٜ ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  60

ر٠ّٛٓ ِؾٞٗ اٍزغالي ْٔبٛ  ٍفبعب ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ٍِه اٌزم١ً إٌمً ِٛلف ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 25524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبكٜ ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  61

ػجبكٜ ِؾّل ػجلاٌغفبه/ ٍِه اٌغّؼ١ٗ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 25524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبكٜ ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  62

ر٠ّٛٓ ِؾٞٗ اٍزغالي ْٔبٛ  ٍفبعب ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ/ ٍِه اٌزم١ً إٌمً ِٛلف اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػواثٝ هِٚبْ هائل -  63

اٌمٕبٜٚ ِؾّل اٌمٕبٜٚ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌَّىوٜ ؽبِل ثغٛاه اٌىٙف ُ---اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 52241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٌج١ت ِّلٚػ أْٞٛ -  64

ا١ٌَّؼ ػجل ٌّؼٝ ىوو٠ب/   ثٍّه اٌجَزبْ ُ---اٌغٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 42463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ؽ١َٓ ّولبٜٚ ١ٍل -  65

ػٞبهح ثْٕبٛ اٌىو٠ُ ػجل اٌوعبي ػجل ٔٛه اٌّوؽَٛ ٚهصخ ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101413 ربه٠ـ ٚفٟ 42463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ؽ١َٓ ّولبٜٚ ١ٍل -  66

اٌىو٠ُ ػجل اٌوعبي ػجل ٔٛه اٌّوؽَٛ ٚهصخ ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو   



 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 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 23611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  67

ِمٙٝ ْٔبٛ اؽّل ا١ِٓ وبهَ/ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌْٙل ػجل ٍِى١ٗ ػٛٗ ٘لها -  68

األهٙٝ اٌلٚه- أ/35 ػمبه -ِغ١ت فزؾٝ ٔغ١ت/  ثٍّه - 4 ّمخ -اٌغٕٛث١خ اٌٙٚجخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 26211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  69

هٙٛاْ رغ١بْ ٘بُّ/ ٍِه 23 هلُ ِؾً 202 ِٕٞمٗ اٌىٛصو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  70

اٌجٍل ِٕٞمخ اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  FBA-07-04 ٌٛالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ ثٍّه 11111 ِبي ٚهاً ػٞبهح ثْٕب  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  71

اٌجٍل ِٕٞمخ اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  FBA-07-05 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ ثٍّه   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  72

ٌإلٍىبْ أٚهاٍىَٛ ّووخ/  ثٍّه اٌجٍل ِٕٞمخ ؽٕخ رّو ٍٛق--اٌغٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 0141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ِؾّل ٔج١ً -  73

ِالثٌ ِغٍَخ ْٔبٛ ِٖٞفٝ اِبَ اثوا١ُ٘/ ٍِه ا١ٌّٕبء ٔبكٜ ٍٛه ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ اٌَمبٌٗ   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 26211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أٛه اؽّل ٕلاَ -  74

ِؾّٛك ِؾّل ٕالػ/ ٍِه 22 هلُ ػمبه اٌّٞبه رم١َُ   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 26211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أٛه اؽّل ٕلاَ -  75

هٙٛاْ رغ١بْ ٘بُّ/  ٍِه 23 هلُ ِؾً 202 ِٕٞمخ اٌىٛصو االفو اٌّؾً ػٕٛاْ رؼل٠ً  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 26211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أٛه اؽّل ٕلاَ -  76

ػٖبئو ْٔبٛ هٙٛاْ رغ١بْ ٘بُّ/  ٍِه 23 هلُ ِؾً 202 ِٕٞمخ اٌىٛصو اٌٝ االفو اٌّؾً اٌغبء   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ٠ـربه ٚفٟ 42151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػجلاٌّؼٞٝ ػج١و -  77

ه٠بٗ ِؾّل ػٍٝ/ ٍِه ا١ٌَبؽٗ ّوٝٗ ٔمٞٗ فٍف اٌمل٠ُ اٌَٛق ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 42151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػجلاٌّؼٞٝ ػج١و -  78

ّٛة ٚوٛفٝ ِٞؼُ ْٔبٛ اٌىو٠ُ عبك ٍىٛد/ ٍِه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ػّبهاد - اٌَمبٌٗ 13 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 0141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٍؼ١ل ِؾّل ٔج١ً -  79

ِٖٞفٝ اِبَ اثوا١ُ٘/ ٍِه ا١ٌّٕبء ٔبكٜ ٍٛه ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ اٌَمبٌٗ ،    

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 0141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٍؼ١ل ِؾّل ٔج١ً -  80

ٍؼ١ل ِؾّل فٍف/ ٍِه اٌغل٠ل اٌَٛق ثغٛاه - اٌّلاهً ُ ،     

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  81

اٌغٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  FBA-07-05 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ ثّىٍه اٌجٍل ِٕٞمخ  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 25121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٕبٌؼ ٍّو -  82

لٕل٠ً ٌٚٔ ٔؼ١ُ/ ٍِه ِبهوذ ِزوٚ ُ 435 هلُ ػمبه اٌّْبٌٝ اٌغجً رم١َُ - اٌَمبٌٗ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اٌؼبي ػجل اٌواىق ػجل ٍؼبك -  83

ِؾً---اهلل ػجل ِؾَٓ اٌفزبػ ػجل ِإِٓ/  ثٍّه اٌؼّلح وبفز١و٠ب اِبَ 16 هلُ ػمبه-اٌٛفبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 35012    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٍّٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ػبٝف -  84

اؽّل اال١ِو اٌَزبه ػجل/ثٍّه 46 هلُ ػمبه اٌي٘واء ؽٍٛأٝ اِبَ ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ فٟٚ 16535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اهلل فزؼ رٛف١ك ِٖٞفٝ -  85

اٌؾ١ّل ػجل هأفذ ٍٙبَ/ثٍّه ِظٙو ١ٍٍّبْ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52240    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٕٝ ػجل أؽّل اٌؼوة ػي ِؾّل -  86

األهٙٝ ـبٌلٚه/  35 ػمبه - ٔغ١ت فزؾٝ ٔغ١ت/  ثٍّه - 4 ّمخ -اٌغٕٛث١خ اٌٙٚجخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  87

اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  FBA-07-04 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ/ثٍّه ؽٕٗ رّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 23611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  88

اؽّل ا١ِٓ وبهَ/ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 23611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  89

عب٘يح ِالثٌ ْٔبٛ اٌؼّوا١ٔٗ ٌٍّْوٚػبد ِٖو ّووٗ ٍِه اٌزغبهٞ اٌَٛق ِووي اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 42151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٛاؽل ػجل اٌّؼٞٝ ػجل ػج١و -  90

ٚرَبٌٝ ؽ٠ٍٛبد ْٔبٛ ه٠بٗ ِؾّل ػٍٝ/ ٍِه ا١ٌَبؽٗ ّوٝٗ ٔمٞٗ فٍف اٌمل٠ُ اٌَٛق ُ - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فب١ًٔٛ ف١ًٍ فب٠ك ػٖبَ -  91

ِمو٠ًٛ ٠ؼمٛة ١َٔبْ/  ثٍّه     ٚاٜ ث١َذ فٍف اٌغل٠ل اٌىٛصو ع 0 - اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػٍٝ ػجلٖ ِؾّل -  92

ػٍٝ ا١ٌَل ؽَٓ إٌْبٜٚ/  ثٍّه ّ٘بَ وّبي اٌل٠ٓ ؽ١َٓ ُ 12 ػمبه - األًِ ؽٝ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اْاٌؼٕٛ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 45640    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّل اؽّل ِٕٝ -  93

اٌغٕٟ ػجل ١ٍل اؽّل-ٍِه اال١َِٕٛ ف١الد رم١َُ اٌجؾو ُ ٍفبعب اٌٟ-اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌَالَ ػجل ِٖٞفٟ أزٖبه -  94

اٌٞبٌت-ٍِه ِجبهن إٌم١ت ِلهٍٗ ثغٛاه اٌى١َٕٗ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 31353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػي٠ي فّٙٝ فٍف ا٠ٙبة -  95

ػٛاعٗ اؽّل فبهٚق ٍِه ِٕزوان ِؼوٗ فٍف إٌٖو ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 31353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػي٠ي فّٙٝ فٍف ا٠ٙبة -  96

 ٚرٛو١الد ٚرٖل٠و اٍز١واك ثْٕبٛ فإاك وبًِ ػٍٝ ِؾّل ٍِه اٌىٙف ُ  21/5- 24/5 هلُ ػمبه اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

ػ١ِّٛخ رٛه٠لاد   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل أثٛ ػٍٝ ِجبهن أؽّل -  97

ِؾّٛك اٌّمٖٛك ػجل ا٠ٛة/  ثٍّه - 3 ػمبه - اٌز١ٍفي٠ْٛ ٚ اإلماػخ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌجٟ ػجل غو٠ت إٌجٟ ػجل ٍؼبك -  98

ٚ٘جٗ اؽّل ١ٍل اؽّل/  ثٍّه 10 ع ػالَ َِبوٓ -- ػْوح أثٛ َِبوٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اٌؾ١ٍُ ػجل ػّبك -  99

ٍٍٞبْ اٌؼبٝٝ ػجل اثوا١ُ٘ ِؾّل/ ثٍّه ػواث١ب رم١َُ اٌضالص١ٓ ُ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ فٍف 2 هلُ ػّبهح-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجو٠بي غٞبً ّٕإئ١ً ؽٕب -  100

ؽى١ُ ٍِٞٝ ِب٠ىً/  ثٍّه ِزوٚ اِبَ ا١ٌْوارْٛ ُ 22 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 51052    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌنوٝ اٌؾ١ّل ػجل ِؾّٛك اٍّبء -  101

ِؾّل اٌوؽّٓ ػجل ٕالػ-ٍِه ػواث١ٗ ٝو٠ك اٌضالص١ٓ ُ 63 ػمبه اٌغوكلٗ- اٌٟ اٌؼٕٛاْ رٖؾ١ؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ػيِٝ ِىوَ و١وٌٌ -  102

ؽَٓ ثٌٌٛ ػيِٝ ِىوَ/  ثٍّه اٌيالىي ِجٕٝ فٍف االٍزبك ُ ع 526-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ػي٠ي ثْوٜ أْٞٛ -  103

ا١ٌَبؽ١خ إٌّْئبد إلكاهح وال١ٍه ّووخ/  ثٍّه اٌجبروًٚ فٕلق ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ--اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 43312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل رَّبػ اٌؼي٠ي ػجل ؽَبَ -  104

 اهلل ػجل اثٛ ِقجي ثغٛاه-ىٚا٠ب ١ٍّو ّبهع فٍف-اٌىٙف رم١َُ-اٌىٙف ّبهع-اٌغوكلٗ-اٌٟ إٌْبٛ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ػبهف ِؾّل ِجبهن  اهلل ػجل ٍِه  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 31353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػي٠ي فّٙٝ فٍف ا٠ٙبة -  105

غنائ١خ ِٛاك ؽفظ ث١غ صالعٗ ثْٕبٛ ػٛاعخ اؽّل فبهٚق ٍِه ِٕزوان ِؼوٗ فٍف إٌٖو ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػّو اؽّل ػبكي -  106

اؽّل ػّو اؽّل ِؾّل/  ثٍّه اٌٍّىخ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه - اٌّلاهً ُ-- اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٙٝ عبك ١ٍّو ٍبِؼ -  107

ِؾّل فإاك ػبهف ِٖٞفٝ/  ثٍّه اٌْواع ِٞؼُ اِبَ ١ّوٜ ُ اٌؼجبً اثٛ رم١َُ-اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اه١ٌِ ثق١ذ ثْوٜ أْٞٛ -  108

اثوا١ُ٘ اؽّل ػٍٝ ِؾّل/  ثٍّه اثبٔٛة و١َٕخ ثغٛاه اٌجبّب ُ 5 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ئثوا١ُ٘ هِٚبْ ِؾّل -  109

اثوا١ُ٘ اؽّل اهلل ػجل ػْوٜ/  ثٍّه اٌمل٠ُ اٌؼمبهٜ اٌْٙو ثغٛاه اٌمل٠ُ األٍزبك -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب١ًٔٛ ّىوٜ وبًِ ِٕٖٛه ِو٠ُ -  110

ثْبهٜ اهلل عبك ٍؼ١ل ا١ًِ/  ثٍّه  األ٘بٌٝ ُ ع 10 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 45210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل فو٠بي -  111

ّٕٜٚ اؽن٠خ ثْٕبٛ ا١ٌَّغ ػجل ِؾّٛك ِؾّل ٍِه لٕب ّجبة ِمٙٝ ثغٛاه اٌمل٠ُ اٌَٛق اٌل٘به اٌغوكلخ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 44543    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ هعت ِٕٝ -  112

اٌّمٖٛك ػجل ِؾَٓ ٍِه ِزوٚ ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ 462 هلُ ػمبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽج١ت هّلٜ عوعٌ ِب٠ىً -  113

16 هلُ ِؾً --االؽّو اٌجؾو ِؾبفظخ ػبَ ك٠ٛاْ/  ثٍّه ػالَ ػّبهح -- ػْوح أثٛ َِبوٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 22211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلإٌّؼُ ؽَٓ اؽّل -  114

ِٞؼُ ثْٕبٛ اٌَبؽٍٝ اٌمب٘وح اٌغوكلخ ٝو٠ك االؽ١بء اٌغٛ٘وح رم١َُ أ/1 اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 25106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل للهٜ -  115

اٌٞبٌت ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ػٍٝ فو٠ل اٌؼ١ٍُ ػجل -  116

٠ٍٛف ِؾّل ػّو/  ثٍّه اٌج٠ٛبد ٚ ٌٍؾلا٠ل ١ٍف ثغٛاه اٌىٙف ُ 25 هلُ ػمبه - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٝ إٌبٕو ػجل عّبي -  117

ربٚٙوًٚ وبًِ ١ِٕو لِٜغ/  ثٍّه ٌٍج٠ٛبد اٌّٖوٜ ِؾً اِبَ اٌَالَ ُ-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 40155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  118

ٚاٌغٛٓ ٌٍو٠بٙخ اٌَّىخ ٚلو٠خ فٕلق ٍِه اٌَّىٗ لو٠خ ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 40155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  119

كاف١ٍخ هؽالد ِىزت ثْٕبٛ اؽّل ؽَٓ ِلؽذ ػّوٚ ٍِه اٌىٙوثبء ّووخ اِبَ ِغب٠ِٚ رم١َُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 36465    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف ػيِٝ هّلٜ اٍز١و -  120

 ِؾً ٚاٌؼمبهٜ ا١ٌَبؽٝ ٌالٍزضّبه ا٠غجذ ثوٚ ّووخ ٍِه اٌم١ٖو ّّبي 6 اٌى١ٍٛ ث١زِ  ١ٍٍفو فٕلق ِؾالد اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو

6 هلُ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت هٍّٝ اّوف اثبٔٛة -  121

١ٍٕت هٍّٝ ّٕٛكٖ/  ثٍّه ىٚا٠ب ١ٍّو ثغٛاه اٌَالَ ُ--اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ف١ُٙ ػيد ١ٍّو -  122

ثْبٜ ف١ُٙ ػيد ٔبكٜ \ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل اِبَ-112 ػّبهح--اٌىٛصو ؽٝ- اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 45210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل فو٠بي -  123

ا١ٌَّغ ػجل ِؾّٛك ِؾّل ٍِه لٕب ّجبة ِمٙٝ ثغٛاه اٌمل٠ُ اٌَٛق اٌل٘به   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 45210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل فو٠بي -  124

ػٞبهح ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه اٌمل٠ُ اٌَٛق اٌل٘به اٌغوكلخ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 22211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلإٌّؼُ ؽَٓ اؽّل -  125

ؽّبك ِؾّل إٌّؼُ ػجل ؽّلٜ ٍِه اٌَبؽٍٝ اٌمب٘وح كلخاٌغو ٝو٠ك اٌغٛ٘وح رم١َُ أ/ 1 هلُ ػمبه االؽ١بء اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 22211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلإٌّؼُ ؽَٓ اؽّل -  126

فٕلل١خ رٛه٠لاد ثْٕبٛ ٌٞفٝ اؽّل ٍِه ثبرب ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 36465    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف ػيِٝ هّلٜ اٍز١و -  127

 هلُ ِؾً ٚاٌؼمبهٜ ا١ٌَبؽٝ ٌالٍزضّبه ا٠غجذ ثوٚ ّووخ ٍِه اٌم١ٖو ّّبي 6 اٌى١ٍٛ ث١زِ ٍٍفو فٕلق ِؾالد اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو

6 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبىه ف١و ػب٠ل اٍؾك -  128

اٌفوع اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو   

 رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52260    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكاهٖ اثٛ اٌّؼبٟٝ اثٛ اٌٛ٘بة ػجل اؽّل -  129

اٌغوكلٗ ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ -ٍِه ثغٛاهاٌغ١ََٛ اٌؼبَ اٌْب2ٚ5ٝٝ هلُ ِؾً-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبِغ ٝٗ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي -  130

اؽّل اٍّبػ١ً ػٍٟ ٕٚفٟ/ ٍِه اٌغبى َِزٛكع فٍف - اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ 14 هلُ لٞؼخ -ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌغٕٝ ػجل ِؾّٛك ؽ١َٓ -  131

ِؾّل اؽّل ٍٛه٠ب/  ثٍّه ٌٍج٠ٛبد اٌّٖوٜ  اِبَ - اٌَالَ ّبهع--اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبىه ف١و ػب٠ل اٍؾك -  132

اٌفوع اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ػٍٝ ؽَٓ ػٍٝ -  133

ِوٍٝ ؼجبًاٌ اثٛ ١َِوٜ/  ثٍّه لؤٝ ّبهع --اٌؼَىو٠خ األّغبي-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 33411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌفزبػ ػٛٗ فقوٞ -  134

اٌٍّٛن ربط اٌؾبط/ ٍِه ا١ٌَبؽٟ إٌَزواي فٍف - اثٛاٌؼجبً ُ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌّغل اثٛ ِؾّل اؽّل -  135

ِؾً -- ِؾّٛك ئثوا١ُ٘ ػٖبَ/  ثٍّه ا١ٌّبٖ فيأبد اِبَ - اٌٖٕبػٝ اٌيِوكح رم١َُ - اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ - ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 40155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  136

 ٌز٠َٛك ٍٕزو اوٛا ثْٕبٛ ٚاٌغٛٓ ٌٍو٠بٙٗ اٌَّىخ ٚلو٠خ فٕلق ّووخ ٍِه اٌَّىٗ لو٠خ ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌجؾو٠خ اٌوؽالد   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 26514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ا٠ٙبة -  137

إٌْبٛ الػزياي اٌّؾً اٌغبء رب١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 26514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١ٍل ا٠ٙبة -  138

وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ثْٕبٛ االفو٠ٓ اٌوئ١١َ١ٓ اٌّؾ١ٍٓ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ رٛف١ك ػلٌٝ ػبكي -  139

ّٕٛكٖ رٛف١ك ػلٌٝ ػّبٔٛئ١ً/  ثٍّه ِىبكٜ ثمو٠خ 6 اٌٛؽلح - ِىبكٜ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػّواْ -  140

ؽَٓ ٕبثو أؽّل/  ثٍّه اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ثغٛاه اٌغوف ُ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 26514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ا٠ٙبة -  141

إٌْبٛ الػزياي اٌّؾً اٌغبء رب١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 41212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ٔغ١ت اثبك٠و ٕفٛد -  142

 - كاٚك ػبكي هِٚبٔٝ/ ٍِه اٌزٛؽ١ل ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٖؾبثٗ عبِغ اِبَ - اٌوئ١َٝ ّٛة ٍزٛة ُ 1 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو

ِبهوذ ٍٛثو ْٔبٛ 2 هلُ ِؾً   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 32541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌلاٌٝ ِؾّل ِؾّل ػّوٚ -  143

وٛهٔو صوٜ ف١ٛ اّٚٓ/ ٍِه ١ٌٖجؼ اٌّبٌه اٍُ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ رّوٜ ِٕٖٛه ِبهٜ -  144

ىفبهٜ ّؾبد ووَ ٍِه رجبهن ِٞؼُ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػّو عّؼٗ أؽّل -  145

ِجبهن ّبمٌٝ عّبي/  ثٍّه ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ  ُ -اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 41212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ٔغ١ت اثبك٠و ٕفٛد -  146

 - كاٚك ػبكي هِٚبٔٝ/ ٍِه اٌزٛؽ١ل ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٖؾبثٗ عبِغ اِبَ - اٌوئ١َٝ ّٛة ٍزٛة ُ 1 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو

2 هلُ ِؾً  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 41212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ٔغ١ت اثبك٠و ٕفٛد -  147

روىٜ ْٔبٛ ؽَٓ ػ١ٞٗ ِؾّل/ ٍِه االرٛث١ٌ ِؾٞٗ فٍف اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ئٍّبػ١ً ا١ِٓ ػجلٖ ِٙب -  148

 ّمخ - ػٍٜٛ األٚي اٌلٚه - اٍّبػ١ً ا١ِٓ ػجلٖ/  ثٍّه ث١وٚد فٕلق ثغٛاه فلِبد اٌىٛه١ِٔ ُ 1 هلُ ػمبه-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

4 هلُ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غو٠ت ِٙلٜ ِٙلٜ ٍَُِ اثٛ ١ّّبء -  149

١ٍٍّبْ ؽ١َٓ عّلٜ/ثٍّه اٌغبِؼ١خ اٌّل٠ٕخ فٍف ػْوح اثٛ َِبوٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ  اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل اٌل٠ٓ ٔٛه -  150

ػٍٝ اؽّل ِؾّل اٚفب اثٛ/  ثٍّه إٌقٍز١ٓ ػّبهح هِٚبْ ا١ٌْف ١ّوٜ ُ- اٌَمبٌخ-اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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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 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ب١ٍٓ ػجبً ِؾّل ػجبً -  151

أؽّل ٠ب١ٍٓ ػجبً ِؾّل/  ثٍّه اٌقٞبهح ِٕلهح ا١ٌْقاثوا١ُ٘ ُ--اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 43451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغّٝ ِٖٞفٝ ٍؼ١لٖ -  152

اؽّل ػجلإٌّؼُ ٍٍٛٛ/ ٍِه اٌزمٜٛ عبِغ ثغٛاه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 52251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍلاهًٚ ٍبِٝ ١ِٕب -  153

ؽَٓ اهلل ػٛٗ فبٌل/  ثٍّه ٠ب١ٍٓ اٌؾبط ُ 6 هلُ ِؾً -اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52206    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ٕبٌؼ ِؾّل ؽَبْ -  154

 -3 هلُ ّمخ - ػٍٜٛ االٚي اٌٞبثك -ٛفبثوّى أٔب/  ثٍّه اٌؼجبً اثٛ ؽَٓ ا١ٌْٙل أزلاك رم١َُ 422 هلُ ػمبه -اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

ة) ِلفً ) 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 15516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل ؽ١َٓ ثالي -  155

٠ٍٛف ِؾّل ؽ١َٓ ٚ٘لاْ-ٍِه15 هلُ ػمبه64هلُ ّبهع ػٍُ ِوٍٝ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 41114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  156

اٌفزبػ ػجل ١ٍل ١ٍّو ٍِه ثزِ عوأل ١ٍفب فٕلق اٌموٞ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52204    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٠ب١ٍٓ ػٍٝ فبٌل -  157

ػجلاٌؼي٠ي ِؾّٛك ِلؽذ/ ٍِه 11 ػّبهٖ 65 ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً اٍؾك ف١ُٙ ٔبكٜ -  158

ليِٗ فىوٜ اٍؼل/ ٍِه اٌٍّجٝ وبفز١و٠ب ثغٛاه - ١ّوٜ ُ - اٌَمبٌٗ 313 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍٞبٚه أٛه ِغلٜ ٠ٛٔبْ -  159

غٞبً ٔبكه ١ِوفذ/  ثٍّه إٌب١ٕخ ػٍٝ اٌىٙف ُ -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ؽ١َٓ ػٍٝ ع١ٙبْ -  160

ِؾّل ٍبِٝ ِؾّل هعبء/  ثٍّه اٌَىٕٝ اٌوٙب ِغّغ اٌزمٜٛ ُ 2 ة ّٔٛمط هلُ ػمبه-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 30001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو عّؼخ ِؾّٛك اؽّل -  161

اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛه٠ل رؼجئخ ْٔبٛ اؽّل اؽّل ِؾّٛك/ ٍِه ٌٍّْوٚػبد ٔبٕو رم١َُ 141 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 51025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾى١ُ ػجل ثل٠ٜٛ اٌّغل اثٛ اؽّل -  162

اٌىٕٛى - ؽ١َٓ ٝٗ ُ - لٕب اٌىبئٓ االفو اٌغبءاٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 13412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  163

اٌفوع اٌغبء رب١ّو ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل اهلل ػجل اثوا١ُ٘ -  164

اٌٞبٌت/  ثٍّه إٌٖو اثٛ ِؾالد اٌَمبٌخ 2 ِجبهن ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼوثٝ ِوىٚق اهلل ػجل ِؾّل ١ٌٚل -  165

 هلُ ّمخ -- ه٠بٗ اٌّالن ػجل ٍِمٝ/  ثٍّه ٌّّ وبفز١و٠ب ثغٛاه ح-اٌّلاهً ّبهع 501 هلُ ػمبه - اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

11 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌٛ٘بة ػجل ػّو اؽّل -  166

21 هلُ ِؾً اٌؼٍٜٛ االٚي اٌٞزجك - هٙٛاْ ا١ِٓ ِؾّٛك ك٠ٕب - 2 ِؾّل اٌٛ٘بة ػجل ػّو اؽّل-1: ثٍّه 2ِجبهن ،:   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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 46015    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ اٌوؽ١ُ ػجل -  167

 ٚرغ١ٍف رؼجئخ ْٔبٛ  ِٖٞفٝ اؽّل ػجلاٌجبٍٜ/ ٍِه 4،  3  هلُ ِؾً 65 هلُ ػمبه ه٠ٚبي ِلهٍٗ ُ اٌن٘ج١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

غنائ١خ ِٛاك    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّؾبد اؽّل ٍؼبك -  168

اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ٚهصخ ٍِه اٌجؾو ُ اٌجٍل ٍفبعب ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 51245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ػّبك -  169

إٌْبٛ  ٌّؾٛ إٌْبٛ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 41114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  170

ٚا١ٌَبؽٝ اٌؼمبهٜ ٌالٍزضّبه ِٖو ّووخ ثٍّه 43 هلُ ِؾً ه٠يٚهد العٛٔي ه٠ٚبي فٕلق ا١ٌَبؽٝ ٌّّْٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 41114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  171

 ْٔبٝٗ ٚرؼل٠ً اٌفزبػ ػجل ١ٍل ١ٍّو ٍِه ثزِ عوأل ١ٍفب فٕلق اٌموٞ ٝو٠ك اٌٝ االفو اٌّؾً ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

١ّود رٝ ثبىاه اٌٝ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 41114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  172

١ّود رٝ ثبىاه ْٔبٛ اٌفزبػ ػجل ١ٍل ١ٍّو ٍِه ثزِ عوأل ١ٍفب فٕلق اٌموٞ ٝو٠ك اٌٝ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 46015    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ػجلاٌوؽ١ُ -  173

ِٖٞفٝ اؽّل ػجلاٌجبٍٜ/ ٍِه 4،  3  هلُ ِؾً 65 هلُ ػمبه ه٠ٚبي ِلهٍٗ ُ اٌن٘ج١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 46015    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ػجلاٌوؽ١ُ -  174

ػ١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد االٍزبك اِزلاك رم١َُ ثبٌن٘ج١ٗ ه٠ٚبي ِلهٍٗ ُ 65 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 51245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ػّبك -  175

وبف١زو٠ب ثْٕبٛ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 13412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  176

إٌْبٛ اٌغبء رب١ّو ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 13412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ عبك ١ٍل ٚالء -  177

ّٛة ٚوٛفٝ وبف١زو٠ً ثْٕبٛ اٌؾ١ٍُ ػجل ّبك٠خ ٍِه اٌْوٝخ لَُ اِبَ ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 13412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ عبك ١ٍل ٚالء -  178

ٚوبف١زو٠ب ٍٕلٚرْبد ٚث١غ ّٛة وٛفٝ ثبالْٔٞٗ ٚاٌفوٚع االفوٜ اٌوئ١َ١خ اٌّؾالد اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 13412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  179

إٌْبٛ اٌغبء رب١ّو ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 30001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك وربع ، ٕبثو عّؼخ ِؾّٛك اؽّل -  180

اؽّل اؽّل ِؾّٛك/ ٍِه ٌٍّْوٚػبد ٔبٕو رم١َُ 141 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 20534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ِؾّل اؽّل ٔظوٖ -  181

اؽّل ِؾّل هِٚبْ اؽّل ٍِه اٌٖٕب٠غ ِلهٍخ ثغٛاه اوزٛثو 6 ُ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 35521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهً اٌجلهٜ ثْوٜ اثوا١ُ٘ -  182

كه٠ِٚ ِؾّل ِغوثٝ ِؾّل ٍِه اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 35521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهً اٌجلهٜ ثْوٜ اثوا١ُ٘ -  183

١ٍبهاد ى٠ٛد ث١غ ثْٕبٛ اؽّل كهك٠و ِؾّٛك ٍِه اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  184

هؽالد ِىزت ْٔبٛ ٓ 23 اٌىٙوثبء ّووخ اِبَ ِغب٠ِٚ رم١َُ اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  185

ٚاٌغٛٓ ٌٍو٠بٙٗ اٌَّىخ ٚلو٠خ فٕلق ّووخ ٍِه اٌَّىٗ لو٠خ ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  186

 هؽالد ِىزت اٌٝ ْٔبٝٗ ٚرؼل٠ً ٓ 23 اٌىٙوثبء ّووخ اِبَ ِغب٠ِٚ رم١َُ ١ٌٖجؼ االفو اٌّؾً ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

  كاف١ٍٗ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل ٍؼلْٚ اثوا١ُ٘ -  187

اٌواىق ػجل ىوو٠ب هألا/  ثٍّه االًِ ُ 441 هلُ ػمبه -اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 35521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهً اٌجلهٜ ثْوٜ اثوا١ُ٘ -  188

١ٍبهاد غ١به لٞغ ثْٕبٛ كه٠ِٚ ِؾّل ِغوثٝ ِؾّل ٍِه اٌىٙف ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػٍٝ ٔو١ِٓ -  189

ف١ًٍ ئٍّبػ١ً اٌٛ٘بة ػجل/  ثّبن-- إٌبٕو ػجل عّبي ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 34121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَالَ ػجل اثوا١ُ٘ ػٍٝ -  190

اٌوئ١َٝ ٌٍّووي اٌزبثغ اٌفوع اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 36425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؼٛٗ ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  191

اٌمو٠خ ٍِه اٌجبروًٚ ث١زِ لو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٍبِٝ ٚفمٝ ث١زو -  192

ٍؼل ػٍٝ اؽّل/  ثٍّه ف١َزب ث١ال لو٠خ اِبَ اٌمل٠ُ ا١ٌْوارْٛ ُ-اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 35025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٖٞفٝ ػجلٖ ؽ١ٍّٗ -  193

اؽّل ػٍٝ اؽّل/ ٍِه ٝوٝٛه اثٛ ِٕٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 35025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٖٞفٝ ػجلٖ ؽ١ٍّٗ -  194

ٚػٞٛه ثمبٌٗ ْٔبٛ ؽ١َٓ اٌؾَٓ اثٛ عجو٠ً/ ٍِه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه- اٌجٍل ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اال١ِو اهلل فٍف هِٚبْ ػّوٚ -  195

2 هلُ ِؾً -االهٙٝ اٌلٚه- ؽَٓ اهلل ػجل ٍؼل ٚهصخ/  ثٍّه اٌٖفب عبِغ اِلاك االٍزبك ُ-اٌلٍ٘و ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 36425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؼٛٗ ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  196

٠خاٌمو ٍِه اٌجبروًٚ ث١زِ لو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 36425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؼٛٗ ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  197

اٌق١ٍٍٝ فبْ ِٕزغبد ٌج١غ ثبىاه ثْٕبٛ اٌمو٠خ ٍِه اٌجبروًٚ ث١زِ لو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ػ١بك ؽٍّٝ هٙب -  198

اثوا١ُ٘ اٌَبكاد اؽّل/  ثٍّه اٌؼبَ إٌَّْفٝ ّبهع --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ؽبهً اٌل٠ٓ ثٙبء فبٌل -  199

ػٍٝ ػل٠ً اٌؼظ١ُ ػجل ِؾّل/  ثٍّه وبًِ ؽَٓ ِلهٍخ ثغٛاه اٌجو٠ل فٍف ىِيَ ُ 14هلُ ػمبه-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 35025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٖٞفٝ ػجلح ؽ١ٍّخ -  200

ٚث١ؼٙب ٚاغٕبَ كٚاعٓ روث١ٗ ْٔبٛ اؽّل ػٍٝ اؽّل/ ٍِه ٝوٝٛه اثٛ ِٕٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ػٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  201

اٌٙبكٜ ػجل ِؾّٛك ِٕٖٛه عبثو/  ثٍّه اٌؾلاك ّبهع أ/  6  هلُ ػمبه -اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 40155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  202

ٓ 23 اٌىٙوثبء ّووخ اِبَ ِغب٠ِٚ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فواط ٕبٌؼ ؽّبَ -  203

أؽّل رٛف١ك فبّٝٗ/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ُ 04 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ وبًِ اٌٍّمت ؽ١َٓ عّبي -  204

ػٍٝ بًِو اٌٍّمت ؽ١َٓ فبٌل/  ثٍّه اٌقٞبة ثٓ ػّو رف١َُ 15 هلُ ػمبه - اٌؼَىو٠خ االّغبي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ػجل ٍّؼبْ ٠ٛٔبْ و١وٌٌ -  205

ػيِٝ وّبي هٔلٖ/  ثٍّه ث١غبً ّووخ ثغٛاه--اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 41511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ٌَل -  206

عب٘يح ِالثٌ ْٔبٛ ا١ٌَل اؽّل ػبٝف ٍِه إٌَٝ ِٞؼُ اِبَ اٌَٛق ُ اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 51416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل غو٠ت ٔبعؼ -  207

اٌوؽ١ُ ػجل اٌّغل اثٛ ّؾبد عالي ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه م٘ج١ٗ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 51416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل غو٠ت ٔبعؼ -  208

اؽّل ِؾّل ػٍجل ٍِه اٌٍّجٝ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ ؽَٓ ُ ا١ٌّٕبء اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 21546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼٛكٜ اؽّل ىوو٠ب هفؼذ -  209

ػجلاٌفزبػ اٌَؼ١ل ٔٙبي/ ٍِه 6 هلُ ػمبه 111 ُ - اٌٖٕبػ١ٗ إٌّٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 36425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  210

ػٞٛه ث١غ ثْٕبٛ اٌمو٠خ ٍِه اٌجبروًٚ ث١زِ لو٠خ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 36425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  211

عٍٛك ثْٕبٛ اٌمو٠خ ٍِه اٌجبروًٚ ث١زِ لو٠خ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101411 ربه٠ـ ٚفٟ 52200    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة اهلل ػجل ف١ٍفخ ؽ١َٓ -  212

هلُ ِؾً - غبٌت ثٛهد ،:   اٌـزأ١ّو  B65 ِؾّل اٌىو٠ُ عبك ؽ١َٓ/  ثٍّه ٘بًٚ وٛهاي ِٛي  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لالٖ ِمبه ؽبفظ ا٠ّٓ -  213

اٌٞبٌت ٍِه اٌّل٠ٕخ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ا١ِوٖ -  214

اٌّغ١ل ػجل ٕبكق ػبكي/  ثٍّه اٌجبٝٓ ؽفو اٌّٖٞفٝ ِقجي ثغٛاه اٌغل٠لح إٌّٞمخ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجبٍٜ ػجل ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  215

ػضّبْ هِٚبْ ػضّبْ  ٍِه اثٍٍٛٞبْ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 41232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل فبهٚق اٍالَ -  216

اؽّل هفبػٝ ِؾّل/ ٍِه ٌٍل٠يي اٌٖجبػ ّووٗ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ ُ 102 ثٍٛن ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 43602    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ ِؾّٛك ؽغبط -  217

 ِؾّل َِؼل ٍِه اٌفولبْ َِغل اِبَ ِبهوذ ا١ٌب١ٍّٓ ثغٛاه اٌغوكلخ صبْ ّوٝخ لَُ 1 هلُ ػمبه م٘ج١ٗ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌللٝ ِؾّٛك   



 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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 43602    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ ِؾّٛك ؽغبط -  218

اٌؾى١ِٛخ اٌقلِبد رمل٠ُ ِىزت ثْٕبٛ اٌّغل اثٛ ؽ١بٖ ٍِه 102 هلُ ػمبه اٌّْبٌٝ اٌغجً اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ َِؼٛك اٌؼظ١ُ ػجل اٌّؾَٓ ػجل -  219

ؽَٓ ِوٍٝ ّؼجبْ ؽَبٔٝ ٍِه اٌّلاهً ُ اٚي ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 51522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فوط اؽّل ١ٍل -  220

ػجلاٌٛ٘بة بكٜف ػجلاٌٛ٘بة/ ٍِه اٌؼّلٖ وبفز١و٠ب ثغٛاه االًِ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجغ ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  221

ثوثوٜ ِؾّل ّؾبد/  ثٍّه اٌَمبٌخ 06 ػمبه - اٌٙٚجخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52310    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ٍُ ػجل اؽّل ِؾّل ٍبِٝ -  222

45--ثَٛ٘بط اٌؼ١ٍب ِٖو ِٞبؽٓ ّووخ/  ثٍّه ِٛي ك٘ت اٌل٘به ١ِلاْ --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 45631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَؼ١ل ػٕزو ٠ب١ٍّٓ -  223

ِٖٞفٝ اهلل ػجل هاثؾٗ ٍِه 22 هلُ ػّبهح ثبٌؾغبى ّؾبد ا١ٌْـ ػّبهاد ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اٌؼظ١ُ ػجل ١ٍل فّٙٝ -  224

ِؾّل ِؾّل اؽّل/  ثٍّه ىا٠ٚٗ ١ٍّو ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجغ ِؾّل اٌؾَٓ اثٛ ٕ٘بء -  225

ؽ١َٓ ػجلاٌؾى١ُ ِؾّل/ ٍِه ا١ٌّٕبء - ِغب٘ل ثٍٛوبد - ثلْٚ هلُ ػمبه ثلهَٚ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل هث١غ ٕالػ -  226

اٌٞبٌت/  ثٍّه اٌيالىي ِجٕٝ ثغٛاه االٍزبك ُ --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل اٌوؽّٓ ػجل اٌوؽّٓ ِؾّلػجل -  227

اثوا١ُ٘ ػ١َٝ هاِٝ/  ثٍّه اٌي٘واء اِبَ االٔجب اٌى١َٕخ ُ-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ِؾّل ٍب٠ؼ فبٌل -  228

 اٍّبػ١ً ػٍٝ ا١ٌَّغ ػجل ػٓ ٚو١ال إٌٖو اثٛ ِؾّل ؽَٕٝ ٍِه االٔبث١ت َِزٛكع ثغٛاه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو

اؽّل لبٍُ ٍٚؼبك  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 51522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فوط اؽّل ١ٍل -  229

غٞبً ٠ٍٛف ِبعل/ ٍِه اٌٖبٌؼ اٌواػٝ ثغٛاه اٌٛفبء ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 51522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فوط اؽّل ١ٍل -  230

ػجلاٌٛ٘بة فبكٜ ػجلاٌٛ٘بة/ ٍِه اٌؼّلٖ وبفز١و٠ب ثغٛاه االًِ - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 51522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فوط اؽّل ١ٍل -  231

غٞبً ٠ٍٛف ِبعل/ ٍِه اٌٖبٌؼ اٌواػٝ ثغٛاه اٌٛفبء ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ وّبي ػجلٖ ػّبك -  232

50 هلُ ِؾً --- ا١ٌَبؽ١خ اار١ّٕخ ٍِِٛٛخ اثٛ ّووخ/  ثٍٍّه(  ٍٕزو اٌّبه٠ٕب) اٌزغبهٜ اٌّووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ػي٠ي ِو٠ل هعبئٝ -  233

االهٙٝ اٌلٚه - 64 ػمبه ربكهً ػبٝف ػفذ/  ثٍّه اٌٍإٌإح ػّبهاد رم١َُ 2 هلُ ِؾً - االًِ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل ٕبثو ِؾّل -  234

اٌل٠ٓ ٔٛه هِٚبْ ٘لٜ/  ثٍّه اٌّٖٕٛػبد ث١غ فٍف - اٌَّه ؽٍمخ  هلُ ِؾً-اٌل٘به ،:   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 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ؽٍّٝ ِغلٜ ا٠بك -  235

ا١ٌَل ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك/  ثٍّه اٚه٠ٕزً ِٞؼُ اِبَ إٌَزواي ّبهع--اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼي٠ي ػجل اِبَ فوؽبد اؽّل -  236

اِبَ فوؽباد عّبي ِؾّل/  ثٍٍّه بػلاٌٖ اٌغ١ً ِّلهٍخ فٍف 15 هلُ ػمبه-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 52102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجغ ِؾّل اٌؾَٓ اثٛ ٕ٘بء -  237

ؽ١َٓ ػجلاٌؾى١ُ ِؾّل/ ٍِه ا١ٌّٕبء - ِغب٘ل ثٍٛوبد -ثلْٚ هلُ ػمبه ثلهَٚ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو               

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 43602    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّٛك ؽغبط -  238

 ِؾّٛك ِؾّل َِؼل ٍِه اٌفولبْ َِغل اِبَ ِبهوذ ا١ٌب١ٍّٓ ثغٛاه اٌغوكلخ صبْ لَُ 1 هلُ ػمبه م٘ج١خ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

ِٚفوّٚبد ٍغبك ِغٍَخ ثْٕبٛ اٌللٝ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 44323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل هٙٛاْ -  239

ػٍٝ ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل ٍِه 3 هلُ ػمبه اٌغل٠لح اٌؼ٠ٕٛخ ِلهٍخ اِزلاك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 32201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  240

ف١ًٍ ِؾّل اؽّل/ ٍِه إٌٛه َِزْفٝ فٍف اٌٛؽلٖ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٍبِٝ هِيٜ ١ٔف١ٓ -  241

ثلٜٚ اٌغ١ًٍ ػجل اٌؼي٠ي ػجل عّبي/  ثٍّه ٘بٚاٜ لو٠خ اِبَ األؽ١بء ّّبي ا١ٌَبؽٝ اٌّووي-األؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ٠ؼمٛة ٔبعؼ ِوفذ -  242

ثق١ذ اٌىو٠ُ ػجل ا١ٌٍٞف ػجل ٌٞفٝ/  ثٍّه األ١ِو ِبهوذ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ اٌجبّب ُ -اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل رٛف١ك ٍؼل ىوو٠ب -  243

اٌل٠ٓ ٖٔو اؽّل اٌفزبػ ػجل/  اٌّوؽَٛ ٚهصخ/  ثٍّه اٌمل٠ُ اٌج١غٛ ِٛلف اِبَ -- اٌؼَىو٠خ األّغبي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، ػبكي كاف١ل/ ك ١ٕل١ٌٗ -  244

ٍٍٚٞبد وجلٖ ِٞؼُ ْٔبٛ ؽَٓ اؽّل هِٚبْ/ ٍِه هِٚبْ ا١ٌْف ِٞؼُ ثغٛاه - ١ّوٜ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52320    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَؼٛك اثٛ هعت فوط ٔٙب -  245

 ٍٛي عوأل ّووخ/  ٍٍِه اٌجؾو٠ٗ اٌو٠ب١ٙبد ٔبكٜ ثغٛاه ٍٛي ث١ال فٕلق ٍٛي عوأل لو٠خ - ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

11 هلُ ِؾً   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ كه٠بً ٍالِٗ ٍبِٝ -  246

ىوٝ ٔؼَٛ هفؼذ/  ثٍّه -116 ػمبه - 10 ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه اثوا١ُ٘ ف١ًٍ عّبي اثوا١ُ٘ -  247

اٌظ١ُ ػجل اؽّل ْ٘بَ/  ثٍّه - 62 ع 65 ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٜ ػوثبْ اٌقبٌك ػجل ِؼٛٗ ِؾّل -  248

ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٔغبػ ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ االٍزبك ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 51111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ػلٌٝ ؽّلٜ ا٠ٙبة -  249

اك٠ش ا١ٌَبؽ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌؼمبهٜ ّووخ ٍِه ث١زِ ٌٛٔظ ثفٕلق اٌقبٓ ثبٌَٛه 23 هلُ ِؾً ؽ١ِْ ًٍٙ ٝو٠ك65 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٘بث١ً ػبكي كاف١ل -  250

ؽَٓ اؽّل هِٚبْ/ ٍِه ا١ٌْف ِٞؼُ ثغٛاه - ١ّوٜ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٘بث١ً ػبكي كاف١ل -  251

 ٌلٚها - ٌٍزؼ١ّو ه٠لوْٛ ّووٗ/ ٍِه ف١َزب ث١ال اِبَ ِٛي ه٠لوْٛ ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ اٌىٛه١ِٔ ٝو٠ك - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

١ٕل١ٌٗ ْٔبٛ 1 هلُ ِؾً - االهٙٝ   

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 41311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، موٝ ٍّجٝ ِغلٜ -  252

ٚػٞبهٖ ػٞٛه ْٔبٛ اٌّؾً ٚاٌغبء - ثوكٜ ْٔبٛ اٌّؾً ٚاٌغبء - وو٠ّٗ ٚاؽغبه ٚفٚٗ م٘ت ْٔبٝٗ االفو اٌّؾً اٌغبء ،   

 رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 21225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجبػٟ ِؾّل ػجلٖ ِؾّٛك/  ك ١ٕل١ٌخ -  253

 اٌَّزْفٝ اِبَ 60 هلُ ػمبه اٌٖؾوا٠ٚخ رم١َُ غبهة هاً فٝ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ

ػٍٝ جٝإٌ ػجل ؽّلاْ ِؾّل ٍِه  اٌؼَىوٜ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل فإاك أٍبَ ث١زو ثبٌٚٛ -  254

ؽّٛهٖ اثوا١ُ٘ ِؾّل/ ٍِه اٌىٛصو ة/  106 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  255

2 هلُ ِؾً   --- اثوا١ُ٘ ِؾّل ئثوا١ُ٘/  ثٍّه اٌزغبهٜ ِغب٠ِٚ عٕٛة ِٛي ٍٕيٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼبٝٝ ػجل ا١ٌَل أّوف ١ٍل -  256

كٍٛلٝ عالٌت كٍٛلٝ/  ثٍّه ِغب٠ِٚ اٌّٙجوا لو٠خ اِبَ 5 ع - ِغب٠ِٚ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٜٚٛ ػ١َٝ ِؾّل فبٌل -  257

2 هلُ ِؾً - اٌٞبثك - ِولٔ ىوٝ ٔؼَٛ هفؼذ/  ثٍّه -116 هلُ ػمبه - 10 ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّبك ٠ٍٛف ِؾّل -  258

1 هلُ ِؾً --ِؾّٛك ِؾّل ٍؼ١ل فٛىٜ/  ثٍّه ا١ٌبثب١ٔخ اٌّلهٍخ ثغٛاه - اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ - اٌل٘به 6 ػّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عجً هِٚبْ اؽّل -  259

عجً أؽّل عجً هِٚبْ/  ثٍّه اٌٖٕبػ١خ اٌّل٠ٕخ --اٌؼَىو٠خ األّغبي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 22521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ؽَٓ ؽَٕٝ -  260

ا١ٌَل ِؾّٛك ِؾّل/ ٍِه اٌقٞبة ثٓ ػّو َِزٕٛف اِبَ االًِ ثٍٛوبد 634 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ عبك ِؾّل ٚهكأٝ عّبي -  261

اٌٞبٌت/ ٍِه ٝوٝٛه اثٛ ١ِٕبء اِبَ - اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 15161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼلٜٚ ػٍٝ ِؾّل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  262

اٌفٕلق/ ٍِه اٌّبئ١خ ثبالؽ١بء ثٛه٠فبط ٍزبه ٍٝ فٕلق اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 15161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼلٜٚ ػٍٝ ِؾّل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  263

ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ - ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْوٚػبد اٌؼوث١ٗ اٌْووٗ/ ٍِه ١ٍ٘زْٛ إٌٛه فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 15161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼلٜٚ ػٍٝ ِؾّل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  264

اٌفٕلق/ ٍِه اٌّبئ١خ ثبالؽ١بء ثٛه٠فبط ٍزبه ٍٝ فٕلق اٌٝ اٌفوع ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 44566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبّل ه١ٌَِ ٔج١ً -  265

إٌّزغغ ٍِه 6 هلُ ِؾً ػٍُ ِوٍٝ ّّبي 31 اٌى١ٍٛ اٌّبٌى١خ ِٕزغغ ،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ اٌفزبػ ػجل ه١ّل ِٖٞفٝ -  266

اٌمبكه ػجل للهٜ ٠ٍٛف اٌؼظ١ُ ػجل/  ثٍّه--- اٌغّٙٛه٠خ ّبهع - اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 22521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ؽَٓ ؽَٕٝ -  267

ا١ٌَل ِؾّٛك ِؾّل/ ِبن اٌقٞبة ثٓ ػّو َِزٛٓ اِبَ االًِ ثٍٛوبد 634 ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 35123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػَو هِٚبْ ِؾّل -  268

ٚث٠ٛبد ك٘بٔبد ثٕبء ِٛاك ْٔبٛ ٕل٠ك هِٚبْ اثٛاٌؾَٓ/ ٍِه 65 ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52343    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل اٌؼي٠ي ػجل ِٖٞفٝ وو٠ُ -  269

ِؾّل ٕالػ اؽّل/ ثٍّه لجبء َِغل اِبَ اٌؾغبى ٔبؽ١خ ِٓ اٌَالَ ُ -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل فإاك ِؾّل -  270

15 هلُ ِؾً --- األؽّو اٌجؾو ِؾبفظخ ػبَ ك٠ٛاْ/  ثٍّه ِٛي إٌغلح ػّبهاد-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل -  271

كًٚ ث١ٕٛرٝ ؽَٕٝ/  ثٍّه ٔغلٜ ا١ٌْـ ؽبهح ُ 2 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٝ اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ -  272

ِؾً---ِجبهن اٌؾَٓ اثخ أؽّل/  ثٍّه  األًِ ٚؽلح ثغٛاه 35 هلُ ػمبه - األًِ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 35604    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٠ٌ فبهً ٍِٛٝ -  273

ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ثله٠ٗ/ ٍِه ا١ٌم١ٓ َِغل اهثغٛ االهٙٝ اٌلٚه 141 ػمبههلُ 13 ِجبهن االؽ١بء ّّبي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٞٗ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي ٔٙبي -  274

ؽبِل ػجبكٜ اهلل ػجل/  ثٍّه -255ػمبه - ١ّْٕٓ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52334    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌَؼٛك اثٛ ١ٍل ِؾّٛك -  275

ِؾً ---ئٍّبػ١ً اٌٖبكق ػجل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌف١ِٛٝ ِبهوذ ٍٛثو فٍف -االٍزبك ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 40206    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل -  276

ٕبٌؼ ِٖٞفٝ ِؾّل/ ٍِه 4 هلُ ِؾً إٌم١ت ِلهٍٗ اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 31261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ٍُ ػجل اٌفزبػ ػجل ػٍٝ اٌفزبػ ػجل -  277

ػجلاٌَالَ ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل/ ٍِه 5 هلُ ػمبه ١ّْٕٓ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 42354    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفقوأٟ ثؾ١وٞ ٍؼ١ل ّو٠ف -  278

ػّو ؽَٓ ِؾّل ٚهصٗ/ ٍِه اٌمل٠ُ اٌّوٚه فٍف اٌزمٜٛ عبِغ فٍف - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 42416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ٍفخ اؽّل  ؽّلٞ -  279

اٌّبٌى١خ ِٕزغغ ٍِه 2 هلُ ِؾً ػٍُ ِوٍٝ ّّبي 31 ن اٌّبٌى١ٗ ِٕزغغ ػٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ئثوا١ُ٘ ئٍّبػ١ً اٌؼي٠ي ػجل ٍبِٝ -  280

ِؾً --- ِؼوٚف ٍبه٠ٗ ِؾّٛك/  ثٍّه ف١ِ ٍزبه اِبَ -ا١ٌْوارْٛ ّبهع --اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 21224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كا١ٔبي ّٕٛئ١ً ٔبعٝ -  281

ؽغبىٜ ػبٝف ٍِه 2 هلُ ػمبه65 ُ اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ِؾّل أؽّل ِؾّل -  282

ثبٌغوكلخ ا١ٌز١ُ وبفً عّؼ١خ   ثٍّه ثالي َِغل ثغٛاه اٌّٖبٌؼ ُ --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 44261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ِؾّٛك ثىوٜ ا١ِوح -  283

ٕبٌؼ ِؾّل ِؾّٛك ٍؼل ٚهصٗ ٍِه اٌقف١ف إٌمً ِٛلف ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 35123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ػَو هِٚبْ ِؾّل -  284

ٕل٠ك هِٚبْ اثٛاٌؾَٓ/ ٍِه 65 ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 35123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ػَو هِٚبْ ِؾّل -  285

ػجلاٌوؽ١ُ اٍّبػ١ً فوكًٚ/ ٍِه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52346    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ غبٌٝ ه٠بٗ ثٞوً -  286

4 هلُ ِؾً --- األهٙٝ اٌٞبثك - اٌىبٌت/  ثٍّه اٌؼجبً اثٛ اِزلاك 426 هلُ ػمبه -اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 52332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  287

ِؾً---ػغ١ّٝ ّبمٌٝ ِؾّل ١ِوفذ/  ثٍّه ---- أوزٛثو 6 ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52340    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فإاك ا١ٌَل فٛى٠ٗ -  288

ٍؼ١ل اٌؼبٝٝ ػجل لِؾّ/  ثٍّه --- ١ّْٕٓ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 45015    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اٌوؽّٓ ػجل عبثو ػالء -  289

اثوا١ُ٘ ّٙبٜٚ هىق ١ٌٚل ٍِه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ػّبهاد فٍف رم١َُ اٌن٘ج١خ 256 هلُ ػمبه اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 46525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ ؽٕب ٔغبػ ِّلٚػ -  290

كهاعبد ربع١و ْٔبٛ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْوٚػبد ال٠ٓ ِبٍزو ّووٗ/ ٍِه ِبع١ه اوٛا ّزب٠غٕجوعو فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 46564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ا١ٌَل ػجل ِب٠ىً -  291

ثْبٜ وبًِ ػٞبهلل/ ٍِه عبك ِٞؼُ فٍف ١ّوارْٛ ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػٍٝ عّؼٗ ػّبك -  292

اٌَالَ ػجل اٌّٖل ػجل/  ثٍّه االٍزبك ع 23 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 46525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ ؽٕب ٔغبػ ِّلٚػ -  293

ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْوٚػبد ال٠ٓ ِبٍزو ّووٗ/ ٍِه ِبع١ه اوٛا ّزب٠غٕجوعو فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 46525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ ؽٕب ٔغبػ ِّلٚػ -  294

ر١ظ اثٛ ِبه٠ٕب - اٌغٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  MB2-23B عب٘يح ِالثٌ ْٔبٛ اٚهاٍىَٛ ّووٗ/ ٍِه   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 31542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ا١ٌَل ٝٗ ٍَُّ -  295

٘ل٠ٗ ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه اٌج١غٛ ِٛلف ثغٛاه اٌؾغبى ٝو٠ك اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ف١ًٍ ِؾّل ٚفبء -  296

ِؾّٛك ػبثل ِؾّل/  ثٍّه رّٛىٝ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 34613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ِٖٞفٝ -  297

ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ٍِه ػىبّخ َِغل ثغٛاه اٌَّزؼّوح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52364    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػٍٝ ؽبفظ ِؾّل -  298

ا١ٌٞف ػجل اٌوؽ١ُ ػجل ٔل٠ُ/  ثٍّه اٌَالِٛٔٝ اِبَ اٌزغبهح ِلهٍخ فٍف اٌّلاهً ُ 32 هلُ ػمبه- اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 42544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٌَٛفٝ ػٍٝ ِؾّل ئثوا١ُ٘ ِؾّل -  299

ٌٍّٞبهاد اٌّٖو٠ٗ اٌْووٗ/ ٍِه اٌغّوو١ٗ اٌلائوح كافً 1 هلُ اٌووبة ِجٕٝ  اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمياى ا١ٌٍٞف ِؾّٛكػجل ِؾّل -  300

15-14-12-12 هلُ ّٔؾً اؽّل ا١ٌَل اثو١ُ٘ ٚ ا١ٌٍٞف ِؾّٛك عّبي/  ثٍّه --6 ِجبهن ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 42544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  301

ٌٍّٞبهاد اٌّٖو٠ٗ اٌْووٗ ٍِه اٌغّوو١ٗ اٌلائوٖ هلُ اٌووبة ِجٕٝ - اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 42544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  302

 رٛه٠لاد ْٔبٛ اؽّل اٌٞب٘و عّبي ٚ اٍىٕله رِٛب ١ِالك/  ٍِه اال١ِو فٕلق ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌّٕبء - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

  ػ١ِّٛٗ

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ه٠ـرب ٚفٟ 52363    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل اٌوؽ١ُ ػجل ٔبك٠ٗ -  303

اٌَالَ ػجل ػج١ل ٕالػ/ ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕبػ١ٗ اٌضب٠ٛٔٗ اٌم١ٖو ِلهٍٗ اِبَ اٌٖٕب٠غ ّبهع اٌم١ٖو - اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، االػٛه اثوا١ُ٘ اٌغفبه ػجل ٘لٜ -  304

 ك٠بة اؽّل&  ِؾّل ػٍٝ ٍٍٜٛ/  ثٍّه -إٌغلح ػّبهاد ثغٛاه اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ِؾالد - إٌغلح ِٕٞمخ --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

0 هلُ ِؾً --- ٍؼل  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػٍٝ عّؼٗ ػّبك -  305

اٌَالَ ػجل اٌوؽ١ُ ػجل اٌّٖل ػجل/  ثٍّه االٍزبك ع 23 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 33652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِى١ًَّٛ ػٍُ ٌّؼٝ عٛهط -  306

ِٛي ِجٕٝ عً ٍٝ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  C ٌٍّْٗٙوٚػبد اٌغوكلٗ ٔٛهً ّووٗ/ ٍِه 6 هلُ ِؾً - االهٙٝ اٌلٚه ثبٌٛع 

  ا١ٌَبؽ١ٗ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 41542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  307

إٌْبٛ الػزياي اٌم١ل ِؾٛ رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٍؼل اؽَبْ -  308

اٌؼبي ػجل اٌغٛاك ػجل اؽّل ٚهصخ/  ثٍّه اٌلٚي عبِؼخ ُ -  اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽي٠ٓ اٌٛ٘بة ػجل ؽَٓ ِؾّٛك -  309

ِؾّل اٌٛفب اثٛ أؽّل غبكٖ/  ثٍّه 42 هلُ بهػم- اٌَبكاد أٔٛه ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 52352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجبٍٜ ػجل ا١ٌَل ٘و٠لٜ ٍؾو -  310

ػٍٝ اٌٛ٘بة ػجل أؽّل/  ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ؽَٓ ف١ٌّ ؽَٓ -  311

ػٍٝ ِؾّل هِٚبْ/  ثٍّه ثبٜ ٌٛرٌ لو٠خ اِبَ 5 ن 212 هلُ ػمبه-ٍفبعب-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 35511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ػجل اؽّل فإاك اؽّل -  312

11-61 هلُ اٌقلِٗ ِٕٞمخ اٌجٍل ِٕٞمخ اٌغٛٔخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو - CBA ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ ٍِه  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 35511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ػجل اؽّل فإاك اؽّل -  313

اؽّل ِؾّٛك ِلؽذ/ثٍّه اِجبٍلٚه فٕلق ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء  ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 23611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  314

اٌؼّوا١ٔٗ ٌٍّْوٚػبد ِٖو ّووٗ ٍِه اٌزغبهٞ اٌَٛق ِووي اٌَمبٌٗ اٌٝ االفو اٌّؾً ػٕياْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 23611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  315

اؽّل ا١ِٓ وبهَ/ ٍِه اٌغّٙٛه٠ٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 23611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  316

عب٘يح ِالثٌ ْٔبٛ اٌؼّوا١ٔٗ ٌٍّْوٚػبد ِٖو ّووٗ ٍِه اٌزغبهٞ اٌَٛق ِووي اٌَمبٌٗ اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل اٌّمٖٛك ػجل ثلهٜ إٌّٖف ػجل -  317

ػٍٝ ػجبً ِؾّٛك ؽّبكٖ/ ثٍّه اٌجوا١٘خ عّؼ١خ اِبَ هِبك اثٛ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  
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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

 رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ٌٍٞف ػجل ػٍٝ وبًِ  ئثوا١ُ٘ ك/  ١ٕل١ٌخ -  318

5 هلُ ِؾً --- ا١ٌٍٞف ػجل ػٍٝ وبًِ اؽّل/  ثٍّه ىِبْ ف١و اِبَ إٌٖو ّبهع اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 41145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ثلٜٚ ٚع١ٗ ّو٠ف -  319

1 هلُ ِؾً - فقوٜ ِغلٜ اثبٔٛة/ ٍِه اٌّٖوٜ َِزْفٝ اِبَ ة 225 هلُ ػمبه - اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 35254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ ػبكي -  320

ا١ٌَل ِؾّل ؽ١َٓ ٍِه 13 هلُ ّمخ اٌٍٛاء ػّبهح ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل هؽّٗ -  321

اٌٞبٌت/ثٍّه اٌؼف١فٝ عبِغ ثغٛاه االٍزبك ُ 41 ػمبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 35254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ ػبكي -  322

13 هلُ ّمخ ا١ٌَل ِؾّل ؽ١َٓ ٍِه اٌٍٛاء ػّبهح ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 35254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ ػبكي -  323

كاف١ٍخ هؽالد ٚرٕف١ن ١ٍبؽ١خ فلِبد  ثْٕبٛ ػىبّخ ثووبد ٍِه اٌؼوة ؽٝ 5 هلُ ػمبه  اٌَمبٌخ اٌغوكلخ اٌىبئٓ  ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 35511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ػجل اؽّل فإاك اؽّل -  324

الغٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 35511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ػجل اؽّل فإاك اؽّل -  325

اؽّل ِؾّٛك ِلؽذ/ ٍِه اِجبٍلٚه فٕلق ثغٛاه اٌّٞبه ُ اٌّٞبه رم١َُ ، :  اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبهٚف١ُ ػج١ل هافذ ١ٍُٚ -  326

ٌٍفٕبكق 3 ِبه٠ٕب ّووٗ/ ٍِه ٌٍفٕبكق 3 ِبه٠ٕب - اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبىه فإاك ا١ٍ٠ب ثب٘و -  327

 ١ٖٔف اكٚاه&  ظو٠ف ١ٖٔف أٛه/  ثٍّه اثبٔٛة ا١ٌْٙل و١َٕخ اِبَ - اٌؼجبً اثٛ رم١َُ 204 هلُ ػمبه-اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

4 هلُ ِؾً--ظو٠ف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 44102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌّإِٓ ػجل ٍٙبَ -  328

ا١ٌَل ِؾّل  ؽَٓ ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52360    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ عبك ػٍٝ ٍؼ١ل -  329

11 ٚ 11 هلُ ِؾً--إٌٖو ١ٍف أؽّل/  ثٍّه إٌغلح ِٕٞمخ ---اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػ١ٍبْ اٌؾَٓ اثٛ اؽّل -  330

ِؾّل ػ١ٍبْ اٌؾَٓ اثٛ/  ثٍّه اٌجواّ٘ٗ ِٕلهح ثغٛاه اٌغفو٠ذ ّبهع اٌجٍل ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 41145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ثلٜٚ ٚع١ٗ ّو٠ف -  331

1 هلُ ِؾً - ِؾوًٚ فقوٜ ِغلٜ اثبٔٛة/ ٍِه اٌّٖوٜ َِزْفٝ اِبَ ة 225 هلُ ػمبه - اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 12415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ١َُٔ هِٚبْ ١ٍّو -  332

اؽّل ا١ٌَل ػٍٝ/ ٍِه اٌجؤٌ ٍٕزو - ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػالَ ِؾّل اّوف -  333

اثٛؽالٖٚ ا١ٌَل ا١ٌَل/ هٍِ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه ٔٛاً اثٛ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل هفؼذ ٠بٍو -  334

اٌغوكلٗ ٌّل٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلح \ ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ُ ا٠فً فٕلق ثغٛاه اٌؼوٍٚٗ ١ِلاْ- اٌغوكلٗ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52362    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ٕجؾٝ هؤٚف ِو٠ُ -  335

ثٞوً كاٚك ػبكي هِٚبٔٝ/  ثٍّه/  اٌزٛؽ١ل ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٖؾبثخ عبِغ ّٛثبِبَ اٍزٛة ّبهع/ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 51513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبمٌٝ ِؾّل ِغلٜ ِّلٚػ -  336

ِؾّل ّبمٌٝ ِؾّل اٌّوؽَٛ ٚهصٗ/ ٍِه  اٌٝ اٌّبٌه اٍُ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ غٞبً أٔٛه ػ١بك -  337

ِؼٛٗ ؽى١ُ ١ٍّو ِٛها/  ثٍّه االٍزبك اِزلاك اٌن٘ج١خ ِغٍَخ ثغٛاه اٌن٘ج١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ػيِٝ ظوفٝ ِلؽذ -  338

هلُ ِؾً ؽٍّٝ فبًٔٛ ِغلٜ ٍِه ِىبكٜ ٍز١ال لو٠خ   ِىبكٜ    اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  d8 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52366    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لل٠ٌ ٍِمٝ ؽٍّٝ ك٠ٕب -  339

َِؼٛك ِوىٚق اؽّل ؽ١َٓ ثّالثٌ/  اٌّالثٌ ١ٍف١ٓ اثٛ ِؾً ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ رم١َُ ّبهع اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل هؽّخ -  340

الغ١و ع١ٕٗ اٌفبْ 2111 ِبي ٚهاً ِٚفوّٚبد عب٘يح ِالثٌ ثْٕبٛ اٌٞبٌت/ ثٍّه 41 هلُ ػمبه االٍزبك ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ُر 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 23611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  341

اٌؼّوا١ٔٗ ٌٍّْوٚػبد ِٖو ّووٗ ٍِه اٌزغبهٞ اٌَٛق ِووي اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 52355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً عٕلٜ ؽٍّٝ هاِٝ -  342

ٔفور١زٝ ّووخ/  ثٍّه اٌفٕلق ه٠َجْٓ ثبهن اوٛا ١ٍياه فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾَٓ اثٛ ِؼٛٗ  ػٍٝ ِؼٛٗ -  343

ِؾّل ؽّبكٖ ػج١ل/  ثٍّه اٌفبرؼ ِؾّل َِغل ثغٛاه - اٌىٙف ّبهع 1 هلُ ػمبه-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 4166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽفٕٟ ِؾّل -  344

ػضّبْ ِؾّل ِٖٞفٟ-ٍِه ٌٍجزوٚي اٌؼبِٗ َِبوٓ اٌغٕٛث١ٗ ٍٛه٠ب اٌضٛه23ٖ ُ غبهة هاً-اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّف١ك ّبوو ّىوٜ ثٌٌٛ -  345

اؽّل ِؾّل اهلل عبك عّبي/ثٍّه ١ّوٜ فٕلق فٍف ١ّوٜ ُ اٌؼجبً اثٛ رم١َُ -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 42051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ؽلاك ِؾّل ١ٍّو -  346

ِوٍٝ ٚؽ١ل ِؾّل ٔج١ً-ٍِه اٌغوكلٗ اٚي لَُ االؽّو اٌجؾو ا١ٌْوارْٛ ُ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52350    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌْٙل ػجل عٛ٘و ٍؼ١ل ٍب٘و -  347

ا١ٌٍضٝ ٔٛه اؽّل/ثٍّه ِغب٠ِٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ؽوثٝ -  348

اٌٞبٌت ٍِه ه٠ٚبي ِلهٍخ ثغٛاه االٍزبك ُ اِزلاك 01 هلُ لٞؼخ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼل رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ّّبً ؽّلٞ ١ِٕب -  349

2ٌولُ-ّمٗ ثْبهٖ ٠ٍٛف ػلٌٟ -ٍِه ا١ٌْوارْٛ ُ ِٓ اٌؼجبً اثٛ رم153ُ١َ-اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52320    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ اٍؼل ٔغ١ت و١وٌٌ -  350

وبًِ ٕل٠ك ِوىٚق ػّبك/ ٍِه اٌّٞبه رم١َُ -١ِواِبه وبفز١و٠ب فٍف 20ع- اٌىٛصو ؽٟ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52354    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ػٍٝ ِؾّٛك ٕالػ -  351

 - اهلل ػجل ِؾّل اِجبهن ٠بٍو/  ثٍّه اٌّغٌٍ/  اٌز١ٍفي٠ْٛ ّبهع - اٌز١ٍفي٠ْٛ رم١َُ 1213 ػمبه - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ،:   اٌـزأ١ّو

ِؾً - االهٙٝ اٌٞبثك  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً وبًِ ٔبعٝ ػّبك -  352

ٚا١ٌَبؽ١خ اٌؼمبه٠خ ٌٍز١ّٕخ اٌّبٌى١خ اٌْووٗ ثٍّه غبٌت ثٛهرٛ ِٞبه عٕٛة 31ن غبٌت ثٛهرٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ اٍّبػ١ً ّؼجبْ ِؾّٛك فٍٛك -  353

ػٍٝ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ ى٠ٓ اٍّٙبْ ٍِه اٌغّؼ١ٗ ّّبي رم١َُ 12 هلُ ػمبه اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌقبٌك ػجل ؽبِل ِؾّل -  354

 ٚ ط فو ِغٍغ ػٖبَ ٚ فوط ِغٍغ ػّبك/  ثٍّه اٌزغبهٜ اٌّووي رم١َُ - ا١ٌْوارْٛ عبك ِٞؼُ اِبَ 15 ػمبه- اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

ِغٍغ اهلل ػٞب صبثذ ٔج١ً  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 52355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اٍقوْٚ ٕفٛد ٘لها -  355

اٌفٕبكق الكاهح كا٠ي ٕٕٝ/ثٍّه ١ِو٠ذ ثبٌّبكٜ فٕلق اٌزغبهٜ إٌَزو اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

: أ١ّواٌـز ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101421 ربه٠ـ ٚفٟ 4531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَالَ ػجل ١ٍٍُ ٔغبٖ -  356

ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ عّؼ١ٗ فٍف اٌىبئٓ ثٍلٜ كل١ك ثْٕبٛ اٌفوع اٌغبء ،     

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 35123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ػَو هِٚبْ ِؾّل -  357

اٌوؽ١ُ ػجل اٍّبػ١ً فوكًٚ/ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 20060    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِجبهن ػّو ٍؼ١لٖ -  358

ػ١َٝ اٌَؼٛك اثٛ/ ٍِه ؽ١َٓ ٝٗ ُ 2 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 20060    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِجبهن ػّو ٍؼ١لٖ -  359

ِالثٌ ِغٍَخ ْٔبٛ اٌّغ١ل ػجل ػٍٝ ٔبٕؼ/ ٍِه اٌفٓ اً٘ ِمٙٝ ثغٛاه االرٛث١ٌ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 25200    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌٗ -  360

هلُ ِؾً اٌمل٠ّخ اٌّل٠ٕخ - ؽ١ِْ ًٍٙ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  DGI ا١ٌَبؽٟ ٌالٍزضّبه ؽ١ِْ ًٍٙ ّووخ/ٍِه  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 25200    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌٗ -  361

 ها٠ي ٕٓ لو٠خ اِبَ -ثبٓ إٌَزواي ا١ٌَبؽٟ ِغب٠ِٚ عٕٛة ِووي -اٌغوكلخ فٟ اٌىبئٓ  اٌفوع ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

٠ٍٛف ٕفٛد ٘بٟٔ/ٍِه  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 25200    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌٗ -  362

 ٕٓ لو٠خ اِبَ - ثبٓ إٌَزواي ا١ٌَبؽٟ ِغب٠ِٚ عٕٛة ِووي -اٌغوكلخ فٟ اٌىبئٓ اٌوئ١َٟ ٌٍّووي اٌزبثغ اٌفوع اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

٠ٍٛف ٕفٛد ٘بٟٔ/ٍِه ها٠ي  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 52304    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ٕبكق ا١ِٓ ٍبِؼ -  363

ّمٗ-ّؾبد ا١ِٓ ارَٟ ١ِٕب -ٍِه اٌمّو اِزلاك  رم45ُ١َهلُ ػمبه-اٌٙٚجٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 35123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػَو هِٚبْ لِؾّ -  364

اٌوؽ١ُ ػجل اٍّبػ١ً فوكًٚ/ثٍّه اٌٖبػل اٌغ١ً ِلهٍخ ثغٛاه إٌٖو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 35123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػَو هِٚبْ ِؾّل -  365

اٌوؽ١ُ ػجل اٍّبػ١ً فوكًٚ/ ٍِه ا١ٌْوارْٛ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 42662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  366

٠ِْٛبد ِٞؼُ ْٔبٛ اٌّغل اثٛ ػجلاٌقبٌك/ ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ ف١الد ثغٛاه - اٌمل٠ّٗ اٌّؾىّٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 52302    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل إٌّؼُ ػجل هعت ِٝ -  367

و١وٌٌ/  ثٍّه االؽّو اٌجؾو َِزْفٝ اِبَ - اٌوئ١َٝ ٔبٕو ٝو٠ك --اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 42662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  368

اثٛاٌّغل ػجلاٌقبٌك/ ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ ف١الد ثغٛاه - اٌمل٠ّٗ اٌّؾىّٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 42662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  369

ػٍٝ ػجلاٌٛ٘بة اؽّل/ ٍِه اٌؾ١بٖ ِووي ثغٛاه اال٘بٌٝ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 52305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ ػضّبْ ِؾّل ِٕٟ -  370

ٍؼ١ل ٠ٍٛف ١ٍل ِؾّل/ ٍِه ع١ّؼٗ اثٛ ّووخ فٍف - اٌؾغبى ّبهع -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 30360    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ٠ؼمٛة ٚع١ٗ و١وٌٌ -  371

ٌٍفٕبكق اٚىا٠ٌ ٕٓ ّووخ/ثٍّه ِىبك٠ٕب عبى فٕلق ِىبكٜ ف١ٍظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 52306    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو اؽّل هىق وو٠ُ -  372

ِؾبهة اٌَالَ ػجل غو٠ت/ثٍّه إٌّْبٜٚ ّٛة وٛفٝ اِبَ اٌىٙف ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 52301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٍٗ ثْبهٖ ٔقٍخ ثْبهٖ -  373

3 هلُ ِؾً -- ثْبهح ٔقٍٗ ٔج١ً ِب٠ىب/  ثٍّه اٌجبّب ُ ع 140 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 30360    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِٕب ٠ؼمٛة ٚع١خ و١وٌٌ -  374

 5111 للهٖ ِبي ٚهاً اٌفبٔب رغبه٠خ ثَّخ ٍفبعب ِىبكٜ ف١ٍظ ٌٍفٕبكق اٚىا٠ٌ ٕٓ ٌْووخ اٌٍّّٛوٗ ِىبك٠ٕب عبى فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو

ٚػٞٛه فٚخ ْٚٔبٛ ع١ٕٗ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 36421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ ف١ًٖ اٌّغ١ل ػجل -  375

ػجلاٌجو ػجلا١ٌَّغ ػٛٗ/ ٍِه(  6،  5)  هلُ ِؾً االهٙٝ اٌلٚه ع١ذ اٌٙبٜ ِجٕٝ اوب ١ِلاْ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 36421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ ف١ًٖ اٌّغ١ل ػجل -  376

ِٛثب٠ً ثْٕبٛ ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ُ اٌَمبٌٗ اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 45522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّالن عبك ِٛه٠ٌ ؽٕب -  377

ّىوٜ ه١ٌَِ أٛه/ ٍِه اٌَالِٛٔٝ ِٞؼُ ثغٛاه - اٌّلاهً ُ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 45522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّالن عبك ِٛه٠ٌ ؽٕب -  378

اٌوؽ١ُ ػجل اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو ٍِه إٌٛه اَ ػّبهح ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌٝ اٌفوع ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 45522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّالن عبك ِٛه٠ٌ ؽٕب -  379

اٌوؽ١ُ ػجل اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو ٍِه إٌٛه اَ ػّبهح اهثغٛ اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101422 ربه٠ـ ٚفٟ 20060    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن ػّو ٍؼ١لٖ -  380

ِؾّٛي اوََٛاه ْٔبٛ اؽّل ػ١َٝ اثٛاٌَؼٛك/ ٍِه ؽ١َٓ ٝٗ ِلهٍٗ ُ 2 ،     

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 41151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل هِٚبْ ٔغبح -  381

عب٘يح ِالثٌ ث١غ ثْٕبٛ ِؾّٛك اٌؾَٓ اثٛ ٝالي ٍِه اٌضبٔٝ اٌٞبثك 10 هلُ ػمبه اٌقٍفٝ اٌْبهع ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ػٍٝ ١ٍل ِؾّل -  382

اٌٞبٌت/  ثٍّه ٌٍٕمً اٌظبفو ِىزت فٍف اٌؼف١فٝ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٝ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -  383

اؽّل ف١و ػبّٛه/ ٍِه اٌّٖٕٛػبد ث١غ فٍف - اٌمل٠ُ اٌَٛق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكَ ِؾّٛك وّبي ا١ٌْٙو ِؾّل ِلؽذ -  384

ػبهف ػجبً هعت ِؾّل/  ثٍّه اٌي٘واء ؽٝ ١ٍف ا١ٌْٙل ِلهٍخ ّبهع 3 اٌى١ٍٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٛث١ب ٚ٘جٗ ؽٕب ٚع١ٗ -  385

ِؾّل ؽَٓ اٌوؽّٓ ػجل/  ثٍّه ٌٍج٠ٛبد اٌّٖوٜ ثغٛاه  إٌٖو ّبهع/  اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52350    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽ١َٓ وّبي هٙب -  386

ِؾً -- عبهكْ ه٠ٚبي ثبث١َٗ/  ثٍّه اٌم١ٖو عٕٛة 21 اٌى١ٍٛ - عبهكْ ه٠ٚبي ثب١َٕ٠ٗ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52300    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٞخ هِٚبْ اٌّغ١ل ػجل اؽّل -  387

2 هلُ هلُ ِؾً - األهٙٝ اٌلٚه- ٍٛأٝ ػ١ٞٗ ػي٠ي ٔبعؼ/  ثٍّه اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجخ/ اٌَمبٌخ 121 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ؽَٓ أؽّل ِؾّل -  388

اٌؼي٠ي ػجل اٌل٠ٓ ٕالػ ػّبك/  ثٍّه اٌقٍٛك ِمٙٝ ثغٛاه اٌؼبَ اٌَّزْفٝ ُ --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 44223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  389

52 هلُ ِؾً- غبٌت ثٛهد - ػٍُ ِوٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو B- ػجلاهلل ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٍِه  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 41151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبِل هِٚبْ ٔغبٖ -  390

ِؾّٛك اٌؾَٓ اثٛ ٝالي ٍِه اٌقٍفٝ  اٌْبهع اٌضبٔٝ اٌٞبثك  10 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 41151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبِل هِٚبْ ٔغبٖ -  391

عٍل٠خ ِٖٛغبد ثْٕبٛ ِؾّٛك اٌؾَٓ اثٛ ٝالي ٍِه اٌقٍفٝ ُ 10 هلُ ػمبه  ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٛ٘بك ػٞب فقوٜ ٍبِؼ -  392

ا١ٌْٙل ػجل هىق ػ١بك ٠بٍو/  ثٍّه ١ٌٍَبؽخ ث١غٌ ّووخ اِبَ اٌزؼ١ّو ٚ االٍىبْ ثٕه ثغٛاه-اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 21023    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك عجوٖ ٍٕل و١وٌٌ -  393

ِؾّل ؽبِل ِؾّل ٍِه اٌَزبه ػجل ١ٕل١ٌخ اِبَ االٍزبك ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّٛك اٌوعبي ػجل ِؾّل -  394

ػغالْ ف١ٍفٗ ػ١بك ٍِه اٌوئ١َ١خ اٌجٛاثٗ اٌّبه٠ٕب اِبَ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 35541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل اؽّل ِؾّٛك -  395

فوكٖ ّٚواء ث١غ ْٔبٛ اؽّل ىوو٠ب ِؾّل/ ٍِه 116 هلُ ُ 25 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ّبوو ِؾّٛك ػٛٗ -  396

ٌٍز١ّٕٗ عوٚة و١ٍٛثبروا ّووٗ/  ٍِه فبٔزبى٠بث١زِ ثبٜ ِىبكٜ ١ٍٛثبرواو فٕلق - اٌغوكلٗ- اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ٖٔوٖ -  397

ٍِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ػٍٝ ٍِه اٌز١ٍفي٠ْٛ ُ 301 ع اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّو٠ف اٌؼبي ػجل ٠ٍٛف ػٖبَ -  398

ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٕالػ ٠ؾٝ/   ثٍّه اٌغوكلخ  ِٞجؼخ ثغٛاه ١ّوٜ ّبهع/  اٌَمبٌٗ أ 3 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك رٛف١ك ؽغبط ٚؽ١ل -  399

ا١ٌَل ػجل اثوا١ُ٘ ؽَٕٝ ٘بٔٝ/  ثٍّه ره ثٟ ثغٛاه اٌوئ١َٝ إٌٖو ُ 13 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52303    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، االِجبثٝ ِؾّٛك اؽّل ػٍٝ ؽَٓ -  400

ِؾً---ػياىٜ اٌّغ١ل ػجل ِؾّٛك/  ٍِه اٌغي٠وح ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ رم١َُ اٌجبّب ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 35541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل اؽّل ِؾّٛك -  401

اؽّل ىوو٠ب ِؾّل/ ٍِه 116 هلُ ُ 25 هلُ ػمبه ،:   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 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 35541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل اؽّل ِؾّٛك -  402

َِٚب١ِو صم١ٍخ ِؼلاد غ١به لٞغ ْٔبٛ ػٍٝ اؽّل اؽّل/ ٍِه 3 هلُ ِؾً - 116 ُ - اٌؾوف١١ٓ ِٕٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٠ٍٛف اٌفزبػ ػجل ؽ١َٓ -  403

ػٍٝ ٠ٍٛف اٌفزبػ ػجل/ ثٍّه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ -------ا١ٌّٕبء ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ٝب١ًٔٛ فّٙٝ ّٕٛكٖ -  404

ػجلاٌفزبػ ١ٍل ١ٍّو/ ٍِه عوأل ١ٍفب فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثؾ١وٜ ؽَٓ ِؾّل ع١ًّ ؽَٓ -  405

اهلل ػجل اِجبهن ؽ١بد/  ثٍّه وو٠ُ لبٕل وبفز١و٠ب ثغٛاه اٌلائوٜ اٌٞو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ٝب١ًٔٛ فّٙٝ ّٕٛكٖ -  406

اٌفٕلق/ ٍِه عوأل ١ٍفب فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 52411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ٝب١ًٔٛ فّٙٝ ّٕٛكٖ -  407

١ّود رٝ ِؾً ْٔبٛ اٌفٕلق/ ٍِه عوأل ١ٍفب فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ -  408

ِؾّل اؽّل ػالء/  ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل اِبَ اٌَٛق ُ --اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 45111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ػجل َِبن فٕؾبً ّٕٛكح -  409

ػضّبْ ِؾّل ؽ١َٓ/ اٌٝ اٌّبٌه اٍُ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 33453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِو ػي٠ي ػيد هاِٝ -  410

اثوا١ُ٘ ا٠ّٓ ِؾّل/ ٍِه اٌمب٘وح ثٕه ثغٛاه اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 33453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِو ػي٠ي ػيد هاِٝ -  411

ثؾو ٚاكٚاد ١ّود رٝ ْٔبٛ اٌّٖو٠ٗ االٕبٌٗ ّووٗ/ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ فب٠ف عٌٛلْ لو٠ٗ - اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52462    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٙٝ اٌفزبػ ػجل ِٕٝ -  412

اٌغٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو - MB1-10B  ِٛبه٠ٕب ر١ظ اث  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  413

لٞبِِ ؽَٓ ؽَٓ/  ثٍّه اٌقٞبة ثٓ ػّٕو ٔبكٜ اِب اٌقٞبة ثٓ ػّو رم١َُ -- اٌؼَىو٠خ االّغبي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  414

ػجلاٌغٕٟ فواط ػجلاهلل/ ٍِه اٌؼلٔبْ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه- اٌى١َٕخ ُ ١ّوٞ ّبهع -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ِؾّٛك ؽَٓ َِؼل ١ِبكٖ -  415

ػجلا١ٌٍٞف ػٍٟ ؽَٓ ِٙب/ ٍِه عٕٗ اثٛ ِقجي اِبَ - اٌٍإٌإح االؽ١بء 52 هلُ ػمبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 42435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثٛ هافذ ٚفبء -  416

ػٍٝ ا١ٌَّغ ػجل ٚهصخ ٍِه كثٝ ٍزل٠ٛ ثغٛاه االٍزبك ى٠ٕت ا١ٌَلح ُ 23 هلُ ػمبه اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء ،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك فقوٜ ١ْ١ًِ هٚىِبهٜ -  417

للٍٟ ػلٌٝ ػي٠يٖ/  ثٍّه ١ّوٜ فٕلق ثغٛاه اٌؼجبً اثٛ ١ّوٜ ّبهع 125 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 41355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّٛكٖ ِؾّل ػجلاٌّمٖٛك ٠بها -  418

ف١و ِؾّل افٕلٞ ٍؼ١ل/ٍِه 450هلُ ػّبهح- وو٠ُ ١ٍل اٌلوزٛه ُ اٌٛفبء اِزلاك-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾوًٚ ف١ًٍ ١ٖٔو ٕجؾٟ -  419

اٌلٚهاالهٟٙ - ٍىال ّٙلٞ ِّلٚػ/ ٍِه اٌٛفبء ؽل٠مخ فٍف - اٌٛفبء رم١َُ 02ع- اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَب١ٔٓ ؽَبْ ػجلاالِبَ -  420

اٌٞبٌت/ ٍِه اٌٞؾبْٔٛ االفٖٛ فٍف ؾوف١١ٓاٌ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 44326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٠غ اِجبهن عّبي ا٠ّبْ -  421

ؽبِل ٕغ١و ٚهصخ ٍِه وو٠ُ لبٕل ثغٛاه اٌقٍفٝ ُ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌم١ٍجٟ ِٖٞفٟ ١ٍّو ِؾّل -  422

اٌم١ٍجٟ ِٖٞفٟ ١ٍّو/ٍِه اٌزؾو٠و وْوٞ ثغٛاه اٌجبّب ُ 201 ػمبههلُ -اٌَمبٌٗ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 33453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػي٠ي ػيد هاِٝ -  423

ِٚٞؼُ وبف١ٗ ْٔبٛ اثوا١ُ٘ ا٠ّٓ ِؾّل/ ٍِه اٌمب٘وٖ ثٕه ثغٛاه اٌموٜ ٝو٠ك ،     

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 44326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٠غ اِجبهن عّبي ا٠ّبْ -  424

ؽبِل ٕغ١و ٚهصخ ٍِه وو٠ُ لبٕل ثغٛاه اٌقٍفٝ ُ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ٍفبعب اٌىبئٓ فوع افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 35365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىافو ١ٙف اٍؾك ِىوَ -  425

ِؾّل ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ٍِه 625 ػمبههلُ  اٌن٘ج١خ االٍزبك  اِزلاك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 52410    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ا١ٌَل ِؾّل ٔف١ٓ -  426

١ٍٍُ ٍبِٝ ربِو/ ٍِه اٌىٙف ُ ٔبٕو رم١َُ 0 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 52420    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌالٖ ٕبثو ٕجبػ -  427

11 هلُ ػمبه -ػٍُ ِوٍٟ -ػٍُ ِوٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو p ؽَٓ عبِغ اؽّل/ ٍِه اٌجؾو٠خ إٌّٞمخ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 52432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ػجلاهلل اٌل٠ٓ ػي -  428

311 ١ٌُٚ ٕفٛد ٚائً \ثٍّه اٌف١وٚى 20 ع االؽ١بء - اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 52433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِٖٞفٟ ١ٍل ٘لٞ -  429

ِؾّل اثوا١ُ٘ ػجلٖ/ٍِه اٌقٞبة ثٓ ػّو َِغل ٚفٍف ثغٛاه اٌَالَ ُ -اٌَمبٌخ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 51333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ٠ٍٛف ِؾّل أِبٔٝ -  430

ٍفبعب ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح/ ٍِه اٌوٚٙخ اٍىبْ ِٕٞمخ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 52431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼجل ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠ب١ٍّٓ -  431

ِؾّل اؽّل ِؾّل \ثٍّه ِجبهن 21 هلُ ػمبه -اٌغوكلٗ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 52434    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٞٗ ػجلاٌفزبػ ٝب٘و ِوفذ -  432

ػٖٞٛ ِؾّل ا١ٌَل ِٕبي/ ٍِه اٌىٙوثبء ّجىخ ثغٛاه - إٌغلح ِٕٞمخ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ِؾالد -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 52425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ فبٌل -  433

1 هلُ ِؾً ِؾّل اهلل ٚ٘ت فزؾٝ ٚهصٗ ٍِه ٌّّ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌّلاهً ُ 562 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101425 ربه٠ـ ٚفٟ 52431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٜ ١ٍٍّبْ ؽَٓ ٍؾو -  434

اٌَؼ١ل ِؾّل ١ٍّو ِؾّل \ثٍّه اٌيالىي ِجٕٟ اِبَ اٌن٘ج١ٗ ّبهع اٌغوكلٗ - اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ع١ٕلٞ لؤٟ ػج١و -  435

ِؾّل ع١ٕلٞ لؤٟ ّو٠ف/ ٍِه أٌفب َِزْفٟ فٍف اٌىٛصو-اٌغوكلخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ إٌّٖف ػجل اٌجبٍٜ ػجل -  436

ِؾّٛك ؽَٓ إٌّٖف ػجل ِؾّل ٍِه اٌّلثؼ اِبَ اٌَالَ ُ ٌل٘بها اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاهلل ػٍٟ ٍبِؼ -  437

١ِقبئ١ً ٌٛلب ٍؼ١ل ٚهصخ/ ٍِه اٌىٛه١ِٔ ُ اٌم١بكاد -اٌغوكلخ - اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52444    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِوٍٟ ػٍٟ اّوف -  438

اؽّل ؽفٕٟ ِؾّل/ ٍِه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه- إٌّٟ ػّبهح اٌٍإٌإح االؽ١بء 4 هلُ ػمبه -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػواثٝ اؽّل ِؾّل اووَ -  439

ث١ِٛٝ ِؾّل اٌّغ١ل ػجل ِؾّٛك ٍِه اٌٖٕبػ١خ إٌّٞمخ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 51511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله ػجلاٌّغ١ل ػجلإٌّؼُ -  440

االهٙٝ اٌلٚه - ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ ِبٍٗ ّووٗ/ ٍِه ا١ٌَبؽٝ االٔلٌٌ ٍٕزو - ؽ١ِْ ًٍٙ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 51511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله ػجلاٌّغ١ل ػجلإٌّؼُ -  441

عٍٛك ث١غ ْٔبٛ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ ػٍُ ِوٍٝ ّووٗ/ ٍِه ٌٛه٠ف ثو١١ّ٠و فٕلق - ؽ١ِْ ًٍٙ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 42154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ِؾّل اهلل ػجل -  442

ِؾّل ّؼجبْ ػّبك/ ٍِه ا١ٌَبؽٟ اٌظ١ٙو االؽ١بء ه٠ي٠ٛهد ثبٌّي اوٛا ِٕزغغ -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52436    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ى٠ٕت -  443

ػٍٝ اؽّل ا٠ّٓ/ ٍِه اٌز٠ّٛٓ ِىزت اِبَ اٍّبػ١ً ِؾّٛك ا١ٌّْو ُ - اٌزمٜٛ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غ١ُٕ ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّٛك ػجلاٌؼظ١ُ هٙب -  444

ِؾّل اثوا١ُ٘ ػجلٖ ِٖٞفٟ/ ٍِه اٌّٖٞفٟ ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌىٙف -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52430    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ِؾّل ٍؼ١ل ِؾّٛك -  445

ِؾّل ٍؼ١ل اٍّبػ١ً/ ٍِه اٌٖٕبػ١ٗ إٌّٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52445    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ ِؾّلػجل ػّبك ِؾّل -  446

ِؾّل ػجبً اٌوؽّٓ ػجل ثٍّه ه١ّ٠ف١وا لو٠ٗ اِبَ -12 اٌى١ٍٛ - اٌموٜ ٝو٠ك -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 51511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله اٌّغ١ل ػجل إٌّؼُ ػجل -  447

اٌىٛرْٝ ث١غ ْٔبٛ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ ِبٍٗ ّووٗ/ ٍِه ؽ١ِْ ًٍٙ - االٔلٌٌ ٍٕزو االهٙٝ ثبٌلٚه ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجبً ػٍٟ -  448

ِؾّل ؽَٓ ّؼجبْ ؽَٓ\ثٍّه اٌقٞبة ثٓ ػّو رم١َُ اٌؼَىو٠خ االّغبي ٍفبعب - ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج١َٟٛٔ ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّل عّبي -  449

 ٚػّوٚ ١ٍٍّبْ فزؾٟ ٚ٘جٟ -1 ِؾّل ١ٍٍّبْ فزؾٟ ٚهصٗ/ ٍِه اٌزؼ١ّ١ٍخ االكاهح ثغٛاه - اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

١ٍٍّبْ فزؾٟ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجبػٝ ػٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك -  450

ػجلاٌؾف١ظ ػٍٝ ١ٙبء/ ٍِه اٌٖبٌؼ اٌواػٝ ثغٛاه اٌٛفبء لاكاِز اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52445    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٌّٛٝ ػجلاٌٍّٞت ثغلاكٜ ػجلاهلل -  451

ػجلاٌٌّٛٝ ػجلاٌٍّٞت ثغلاكٜ/ ٍِه اٌىج١و اٌغبِغ ثغٛاه - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اؽّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  452

ؽَٓ ٠ٍٛف ػٍٝ ٍِه اٌَّزؼّوح اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو  
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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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 42201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّواْ اهلل ػجل ِؾّل اؽّل فب٠يح -  453

ػّو ث١ْو ِؾّل ٍِه 20 هلُ ػمبه 65 ػٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ػٍٟ اٌٛ٘بة ػجل -  454

فوغٍٟ ِؾّل فوغٍٟ اِبي \ثٍّه اٌٖٕبػ١خ اٌّل٠ٕٗ - اٌم١ٖو- اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 45514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبكٞ اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ اؽّل ا١ِو -  455

ػجبً ى١٘و اٌوؤف ػجل ٍِه اٌغوكلخ اٚي اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجخ ا١ٌْوارْٛ ُ 36 هلُ ثبٌؼمبه 1 هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 46126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ١ٍل ى٠ٕت -  456

3 هلُ ِؾً - ِؾّٛك وبًِ ّبمٌٝ/ ٍِه 116 هلُ ُ 43 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ٌؼٕٛاْا رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52440    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ ػجل اٌؾ١ّل ػجل ِوٍٝ فزؾٝ -  457

ِوٍٝ ؽبِل ١ٌٍٝ ٍِه اٌّٖوٜ اِبَ اٌَالَ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 32112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ هّٛاْ ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ -  458

ا١ّ١ْٔٓ  ثْٕبٛ ٔبّل ٔج١ً ٍِه اٌضالص١ٕٝ ُ اٌل٘به  اٌىبئٓ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 46335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل اهلل ؽّل ِؾّل اِبي -  459

ِؾّل اٚالك ِقجي ثغٛاه اإٌبٕو ػجل عّبي ُ -اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 46126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ١ٍل ى٠ٕت -  460

ِؾّٛك وبًِ ّبمٌٝ/ ٍِه 116 هلُ ُ 43 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101431 ربه٠ـ ٚفٟ 52446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ٍُ ػجل ؽَٓ اٌمبٍُ اثٛ ؽَٕٝ -  461

عٛهعٟ ١ٍٕت ف١ًٍ/ ٍِه ّٛة ٍزٛة ّبهع -اٌل٘به -اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٜٚ ِؾّل ١ٍل ى٠ٕت -  1

ٍغبك ِغٍَخ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ٕجؾٟ ٍٝؼذ اِغل -  2

ػ١ِّٛٗ ِٚمبٚالد   

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36404   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَّغ ػجل ِؾّل ؽَٕٟ ِؾّل -  3

ٌغبفخا االؽٛاٗ ٚفبهط كافً ثؾو٠خ ِؼلاد ١ٕبٔخ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّل فبٌل -  4

ػ١ِّٛخ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق َِؼٛك ١ِقبئ١ً ِبعل -  5

ثالٍز١ى١ٗ ِٖٕٛػبد ٚرٛه٠ل ث١غ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبكٜ ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  6

ِمبٚالد ِىزت:  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

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  7

ر٠ّٛٓ ِؾٞٗ اٍزغالي  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ٕبٌؾ١ٓ اّوف -  8

رغيئخ اٌقوكٚارٛاٌّالثٌ رغبهٖ  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اهلل فزؼ رٛف١ك ِٖٞفٝ -  9

١ٍبهاد ربع١و ِىزت:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل أٛه اؽّل ٕلاَ -  10

 ػٖبئو

 اكاهٖ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أٛه اؽّل ٕلاَ -  11

ٚاٌّْوٚػبد االػّبي ٚر٠ٛٞو ٚرٕف١ن  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل -  12

ػبِخ ِٚمبٚالد   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل للهٜ -  13

ػبكٜ ِقجي  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٍبِٝ عوعٌ عٛى٠ف -  14

١ٍبهاد ث١غ ِؼوٗ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ػٛاك ؽ١ّل ِؾّل -  15

١ٍبهاد ى٠ٛد ث١غ  

،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌفزبػ ػٛٗ فقوٞ -  16

ِؾّٛي فلِبد:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبىٜ ِؾّل اؽّل ٘بٔٝ -  17

ّٛة ٚوٛفٝ ٍبٔلٚرْبد ث١غ ِؾً   

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ؽ١َٓ ػجلاٌىو٠ُ اؽّل -  18

ٚفبوٙٗ فٚبه رٛه٠لاد:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ١ٌٚل -  19

ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل ؽ١َٓ ثالي -  20

ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد-اٌٟ إٌْبٛ رؼل٠ً   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبّل ه١ٌَِ ٔج١ً -  21

فْج١ٗ ِٖٕٛػبد- اٌٟ إٌْبٛ رؼل٠ً  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبّل ه١ٌَِ ٔج١ً -  22

فْج١ٗ ِٖٕٛػبد- اٌٟ إٌْبٛ رؼل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  23

١ّود رٝ ثبىاه:  اٌزأ١ّو  
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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

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  24

ّٛة ٚوٛفٝ وبف١زو٠ب  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ عبك ١ٍل ٚالء -  25

 ِىزجٗ

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٝو ػٍٝ ػٍٝ اؽّل ا٠ّبْ -  26

فٕلل١ٗ غوف ربع١و ْٔبٛ ٗٚاٙبف:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٟ ١ٖٔف اهلل ػُْ عٛهط -  27

ٚعٍٛك ٍٚجف١ٔٛو ١ّود رٝ:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؼٛٗ ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  28

ػٞٛه:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اٍىٕله ٔبٕف هاِي -  29

عٍٛك ثبىاه اٌٝ إٌْبٛ رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؼٛٗ ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  30

عٍٛك:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  31

اٌجؾو٠ٗ اٌوؽالد ٌز٠َٛك ٍٕزو اوٛا   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍؼٛكٜ ١ٌٚل -  32

اٌىّج١ٛرو ٝو٠ك ػٓ ٚثٖو٠خ ٍّؼ١ٗ ِٖٕفبد ٚػوٗ وّج١ٛرو اعٙيح ث١غ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل غو٠ت ٔبعؼ -  33

غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  34

هؽالد ِىزت   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَؼ١ل ػٕزو ٠ب١ٍّٓ -  35

االى٠بء ٚر١ُّٖ ٠ٚخا١ٌل ٚاٌّْغٛالد اٌغب٘يح اٌّالثٌ رٛه٠لاد  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّؾالٜٚ ا١ٌَل ا١ٌَل فو٠لٖ -  36

ه٠ب١ٙخ ِْٕبد ٚاكاهح ا١ٌٚخ ٚاٍؼبفبد أمبم ٚفلِبد:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  37

ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد ْٔبٛ رؼل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ صبثذ فٛو١خ ِغلٜ -  38

عٍٛك ث١غ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١ٍل اؽّل -  39

ٚاٌَفبهٜ اٌلاف١ٍخ ٚاٌوؽالد اٌفٕبكق ٚرْغ١ً اكاهح  

ثبىاه:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، موٝ ٍّجٝ ِغلٜ -  40  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٚهكأٝ فإاك ٍذ -  41

اٌؼ١ٓ ثٕفٌ ِٛر١َىالد غ١به ٚلٞغ   
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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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ اًِ -  42

أٌٝ ٖٔف ٔغبهح ٚهّخ   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35604   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٠ٌ فبهً ٍِٛٝ -  43

ٚفالفً فٛي ِٞؼُ  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل اؽّل ١ٍل -  44

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ عبك ِؾّل ٚهكأٝ عّبي -  45

اٌّب١ّخ ٚروث١ٗ ث١غ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40206   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل -  46

عب٘يح ِالثٌ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ٍفخ اؽّل  ؽّلٞ -  47

ٚؽغو٠خ ٔؾب١ٍخ ِٕزغبد ثبىاه:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ِؾّٛك ثىوٜ ا١ِوح -  48

ثٕبء ِٚٛاك ٚثٍلٚهاد إٍّزٝ ٝٛة ر١ٕٖغ ٚهّخ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44026   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِٕب كاٚٚك اٚكٌف ؽبىَ -  49

ٝج١خ َِٚزٍيِبد   

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ِٖٞفٝ -  50

ػٞبهح:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجبكٜ اثٛاٌّغل ؽ١ّل -  51

اٌٝ ٖٔف ِقجي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ ػبكي -  52

كاف١ٍخ هؽالد ٚرٕف١ن ١ٍبؽ١خ فلِبد:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  53

 ِمٙٝ

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ػجل اؽّل فإاك اؽّل -  54

فمٜ ٠ٍٛٝخ َِٚبفبد ٍبٔلوبه ٍفبهٞ -ٍبٔلوبه -ٍىٛرو - ِٛر١ٍٛىً- كهاعٗ- ثبعٟ ث١زِ ٚربع١و ث١غ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اؽّل ١ٍٙو -  55

ثمبٌٗ اٌٝ إٌْبٛ رؼل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغ١ل ػجل اؽّل فإاك اؽّل -  56

ِٕٙب 36 فموح 6 ٚاٌّغّٛػخ 10 اٌّغّٛػخ ِبػلا ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ؼل٠ًر ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  57

ِمٙٝ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ك٠بة ػٍٝ ؽَٕٝ -  58

ػبِٗ ِالٟ٘ اكاهٖ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٌّٛٝ عبك ػجلاٌؼبٝٝ ا١ِٓ -  59

غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد اٌٝ إٌْبٛ رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ػَو هِٚبْ ِؾّل -  60

اٌزغبه٠خ اٌّؾالد ٚر٠َٛك ٚاكاهح ِىزت:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ْٞٗ اٌؾ١ّل ػجل اٌل٠ٓ ٔبٕو اهلل ػجل -  61

وبفز١و٠ب اٌٝ إٌْبٛ رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْب٠ت عوعٌ ٚائً -  62

ؽو٠ّٝ وٛاف١و اٌٝ إٌْبٛ رؼل٠ً  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػَو هِٚبْ ِؾّل -  63

ٚث٠ٛبد ٚك٘بٔبد ثٕبء ِٛاك  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ ف١ًٖ اٌّغ١ل ػجل -  64

اٌغ١و ٌؾَبة ١ٍبهاد ٚربع١و ٚاٍزجلاي ّٚواء ث١غ ِىزت:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ػيِٝ ِب٘و ث١ْٜٛ -  65

١ٍبؽ١ٗ ٍٍٚغ ػبك٠بد ثبىاه:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل اثوا١ُ٘ هاّل ِؾّل -  66

ِؾّٛي اوََٛاه اٌٝ إٌْبٛ رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ث١غ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41042   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ اٌل٠ت ثٌٌٛ -  67

ِٚؼًَ ٚرجغ ٍغبئو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  68

ِٞؼُ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44530   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيح ػ١ٞٗ ٕبٌؼ اٙٛاء -  69

وٙوثبئ١خ اكٚاد:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػّو ِؾّٛك ػّو -  70

 عٍٛك

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَق١وْٚ ؽج١ت فًٚ -  71

١ٍبؽ١خ ٚػبك٠بد ّٛة ثٛن  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40506   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٍّٝ ػضّبْ ؽ١َٓ ػبُٕ -  72

اٍّبن ِٞؼُ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوػٝ ِؾّل ١ٙف اثٛ ؽَٓ -  73

اٍز١ْٓ ثالٞ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ٠ٍٛف ِؾّل أِبٔٝ -  74

ِلػُ ثٍلٞ ِقجي)  اٌٟ ٖٔف ِقجي  ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٞبٚع اؽّل ػٍٝ -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػواثٝ هِٚبْ هائل -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٙٝ عبك ١ٍّو ٍبِؼ -  3

فبٓ: أ١ّواٌز  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اه١ٌِ ثق١ذ ثْوٜ أْٞٛ -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44543   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ هعت ِٕٝ -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍلاهًٚ ٍبِٝ ١ِٕب -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52206   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ٕبٌؼ ِؾّل ؽَبْ -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52200   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة اهلل ػجل ف١ٍفخ ؽ١َٓ -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لالٖ ِمبه ؽبفظ ا٠ّٓ -  9

 فبٓ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ا١ِوٖ -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجبٍٜ ػجل ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52203   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٜٚٛ ػ١َٝ ِؾّل فبٌل -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّبك ٠ٍٛف ِؾّل -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجبٍٜ ػجل ا١ٌَل ٘و٠لٜ ٍؾو -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ؽَٓ ف١ٌّ ؽَٓ -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌقبٌك ػجل ؽبِل ِؾّل -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اٍقوْٚ ٕفٛد ٘لها -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52442   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاهلل ػٍٟ ٍبِؼ -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ٕٚفٝ ِؾت ِبهن -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚهكٜ ػٞبً فزؾٝ عوعٌ -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٞٝ فوط ؽي٠ٓ و١وٌٌ -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلإٌّؼُ ؽَٓ اؽّل -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ كه٠بً ٍالِٗ ٍبِٝ -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمياى ا١ٌٍٞف ِؾّٛكػجل ِؾّل -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52301   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٍٗ ثْبهٖ ٔقٍخ ثْبهٖ -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52300   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٞخ هِٚبْ اٌّغ١ل ػجل اؽّل -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ؽَٓ أؽّل ِؾّل -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَب١ٔٓ ؽَبْ ػجلاالِبَ -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجبػٝ ػٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52445   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٌّٛٝ ػجلاٌٍّٞت ثغلاكٜ ػجلاهلل -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اؽّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػفذ ٘ب٠لٞ /ك ١ٕل١ٌخ -  33

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ػٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّّ٘ٝ لوّٝ ا١ٌَل ٚائً -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػجلاٌّؼٞٝ ػج١و -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 0141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٍؼ١ل ِؾّل ٔج١ً -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبووٍِٛٝ ؽَٓ اٍبِخ -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ئٍّبػ١ً ا١ِٓ ػجلٖ ِٙب -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فواط ٕبٌؼ ؽّبَ -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فوط اؽّل ١ٍل -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجغ ِؾّل ؽّبكٖ ِؾّل -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52310   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ٍُ ػجل اؽّل ِؾّل ٍبِٝ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، االػٛه اثوا١ُ٘ اٌغفبه ػجل ٘لٜ -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ػجلاٌفزبػ ػبكي -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52320   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ اٍؼل ٔغ١ت و١وٌٌ -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52303   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، االِجبثٝ ِؾّٛك اؽّل ػٍٝ ؽَٓ -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل اؽّل ِؾّٛك -  50

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 ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٠ٍٛف اٌفزبػ ػجل ؽ١َٓ -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52434   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٞٗ ػجلاٌفزبػ ٝب٘و ِوفذ -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52443   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػواثٝ اؽّل ِؾّل اووَ -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثله ػجلاٌّغ١ل ػجلإٌّؼُ -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ى٠ل اثٛ عّبي فبٌل -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٞب اؽّل اٌل٠ٓ ػي اّوف -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ رٛف١ك ِؾّل ٍٍٜٛ -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجو٠بي غٞبً ّٕإئ١ً ؽٕب -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل فو٠بي -  60

 فبٓ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّؾبد اؽّل ٍؼبك -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ػ١بك ؽٍّٝ هٙب -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه اثوا١ُ٘ ف١ًٍ عّبي اثوا١ُ٘ -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52334   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌَؼٛك اثٛ ١ٍل ِؾّٛك -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42544   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبىه فإاك ا١ٍ٠ب ثب٘و -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52306   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو اؽّل هىق وو٠ُ -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبِل هِٚبْ ٔغبٖ -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٛ٘بك ػٞب فقوٜ ٍبِؼ -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾوًٚ ف١ًٍ ١ٖٔو ٕجؾٟ -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ػيِٝ ِىوَ و١وٌٌ -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت هٍّٝ اّوف اثبٔٛة -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ٔغ١ت اثبك٠و ٕفٛد -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل اهلل ػجل اثوا١ُ٘ -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52205   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼوثٝ ِوىٚق اهلل ػجل ِؾّل ١ٌٚل -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ِؾّل ٍب٠ؼ فبٌل -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فوط اؽّل ١ٍل -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٞٗ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي ٔٙبي -  78

بٓف: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52363   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل اٌوؽ١ُ ػجل ٔبك٠ٗ -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ّّبً ؽّلٞ ١ِٕب -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30360   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ٠ؼمٛة ٚع١ٗ و١وٌٌ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك فقوٜ ١ْ١ًِ هٚىِبهٜ -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ّبوو ِؾّٛك ػٛٗ -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼجل ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠ب١ٍّٓ -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غ١ُٕ ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّٛك ػجلاٌؼظ١ُ هٙب -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػجلاٌّغ١ل ػجلاٌفزبػ اؽّل -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ػٍٝ فو٠ل اٌؼ١ٍُ ػجل -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ب١ٍٓ ػجبً ِؾّل ػجبً -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً اٍؾك ف١ُٙ ٔبكٜ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل غو٠ت ٔبعؼ -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ َِؼٛك اٌؼظ١ُ ػجل اٌّؾَٓ ػجل -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52343   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل اٌؼي٠ي ػجل ِٖٞفٝ وو٠ُ -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل هؽّٗ -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػٍٝ عّؼٗ ػّبك -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52354   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ػٍٝ ِؾّٛك ٕالػ -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52304   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ٕبكق ا١ِٓ ٍبِؼ -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِو ػي٠ي ػيد هاِٝ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ فبٌل -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ إٌّٖف ػجل اٌجبٍٜ ػجل -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52462   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٙٝ اٌفزبػ ػجل ِٕٝ -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل فٛىٜ اٌوؽّٓ ػجل -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػّو اؽّل ػبكي -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽج١ت هّلٜ عوعٌ ِب٠ىً -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍٞبٚه أٛه ِغلٜ ٠ٛٔبْ -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ وبًِ اٌٍّمت ؽ١َٓ عّبي -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع ؼل٠ًر ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ػجل ٍّؼبْ ٠ٛٔبْ و١وٌٌ -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ اٌفزبػ ػجل ه١ّل ِٖٞفٝ -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽي٠ٓ اٌٛ٘بة ػجل ؽَٓ ِؾّٛك -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ثلٜٚ ٚع١ٗ ّو٠ف -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً وبًِ ٔبعٝ ػّبك -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 20060   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِجبهن ػّو ٍؼ١لٖ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ٝب١ًٔٛ فّٙٝ ّٕٛكٖ -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٍؼل اؽَبْ -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٜ ١ٍٍّبْ ؽَٓ ٍؾو -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ع١ٕلٞ لؤٟ ػج١و -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٠ٌٛي ١ٍّو ٍبٌٝ -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل اٍٞٛؽٝ ؽّلٜ -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل أثٛ ػٍٝ ِجبهن أؽّل -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌجٟ ػجل غو٠ت إٌجٟ ػجل ٍؼبك -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36465   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍ ػيِٝ هّلٜ اٍز١و -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ِؾّل ِؾّٛك ػّواْ -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٍبِٝ ٚفمٝ ث١زو -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ وّبي ػجلٖ ػّبك -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل رٛف١ك ٍؼل ىوو٠ب -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ئثوا١ُ٘ ئٍّبػ١ً اٌؼي٠ي ػجل ٍبِٝ -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52364   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػٍٝ ؽبفظ ِؾّل -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّٛك اٌوعبي ػجل ِؾّل -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجبً ػٍٟ -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٍؼل ؽَٓ -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌَالَ ػجل ِٖٞفٟ أزٖبه -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ػٍٝ ؽَٓ ػٍٝ -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌّغل اثٛ ِؾّل اؽّل -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30001   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو عّؼخ ِؾّٛك اؽّل -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52340   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فإاك ا١ٌَل فٛى٠ٗ -  138

فبٓ: ١واٌزأّ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45015   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اٌوؽّٓ ػجل عبثو ػالء -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً عٕلٜ ؽٍّٝ هاِٝ -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52410   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ا١ٌَل ِؾّل ٔف١ٓ -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52420   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌالٖ ٕبثو ٕجبػ -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52440   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ ػجل اٌؾ١ّل ػجل ِوٍٝ فزؾٝ -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٌّٛٝ عبك ِؾّل ػّوٚ -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52230   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٙٝ اؽّل اٌل٠ٓ ػٖبَ ٘ب٠لٜ -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اٌؼبي ػجل اٌواىق ػجل ٍؼبك -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اٌؾ١ٍُ ػجل ػّبك -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46015   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ ػجلاٌوؽ١ُ -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٖٞفٝ ػجلٖ ؽ١ٍّٗ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اال١ِو اهلل فٍف هِٚبْ ػّوٚ -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52320   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَؼٛك اثٛ هعت فوط ٔٙب -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52360   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ بكع ػٍٝ ٍؼ١ل -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػ١ٍبْ اٌؾَٓ اثٛ اؽّل -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52350   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌْٙل ػجل عٛ٘و ٍؼ١ل ٍب٘و -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52433   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِٖٞفٟ ١ٍل ٘لٞ -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52442   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج١َٟٛٔ ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّل عّبي -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ٠ٕٝ ث١ٙظ اه١ِب -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٌجبٍٜ ػجل اهلل فزؼ اّوف -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52240   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٕٝ ػجل أؽّل اٌؼوة ػي ِؾّل -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52260   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكاهٖ اثٛ اٌّؼبٟٝ اثٛ اٌٛ٘بة ػجل اؽّل -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبِغ ٝٗ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌغٕٝ ػجل ِؾّٛك ؽ١َٓ -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل ٍؼلْٚ اثوا١ُ٘ -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل ٕبثو ِؾّل -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ف١ًٍ ِؾّل ٚفبء -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ِٖٞفٝ -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػالَ ِؾّل اّوف -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 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 52325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل هفؼذ ٠بٍو -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ٕجؾٝ هؤٚف ِو٠ُ -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكَ ِؾّٛك وّبي ا١ٌْٙو ِؾّل ِلؽذ -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٛث١ب ٚ٘جٗ ؽٕب ٚع١ٗ -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌم١ٍجٟ ِٖٞفٟ ١ٍّو ِؾّل -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ١ٍل ى٠ٕت -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٍّٟ ػٍٝ اؽّل ٠بٍو -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٝٗ ِؾّلػضّبْ -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل هؽّخ -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ هِٚبْ ِؾّٛك -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فب١ًٔٛ ف١ًٍ فب٠ك ػٖبَ -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػٍٝ ػجلٖ ِؾّل -  181

ٓفب: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهً اٌجلهٜ ثْوٜ اثوا١ُ٘ -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ؽٍّٝ ِغلٜ ا٠بك -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼي٠ي ػجل اِبَ فوؽبد اؽّل -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ػَو هِٚبْ ِؾّل -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52346   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ غبٌٝ ه٠بٗ ثٞوً -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػٍٝ عّؼٗ ػّبك -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ػيِٝ ظوفٝ ِلؽذ -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52366   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لل٠ٌ ٍِمٝ ؽٍّٝ ك٠ٕب -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾَٓ اثٛ ِؼٛٗ  ػٍٝ ِؼٛٗ -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ػٍٝ ١ٍل ِؾّل -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٝ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52446   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ٍُ ػجل ؽَٓ اٌمبٍُ اثٛ ؽَٕٝ -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف هٚفبئ١ً ١ٍٍّبْ ١ِٕب -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52234   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42550   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّو اٌؾبكٞ ١ٍل اؽّل -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ػي٠ي ثْوٜ أْٞٛ -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٝ إٌبٕو ػجل عّبي -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غو٠ت ِٙلٜ ِٙلٜ ٍَُِ اثٛ ١ّّبء -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ  اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل اٌل٠ٓ ٔٛه -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ؽ١َٓ ػٍٝ ع١ٙبْ -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اٌؼظ١ُ ػجل ١ٍل فّٙٝ -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٘بث١ً ػبكي كاف١ل -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اؽّل فإاك ِؾّل -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52302   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل إٌّؼُ ػجل هعت ِٝ -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101422ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52305   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ ػضّبْ ِؾّل ِٕٟ -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك رٛف١ك ؽغبط ٚؽ١ل -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ٌْووخا ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52436   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ى٠ٕت -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌَالَ ِؾّل ٕالػ ِؾّل -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و ٍؼل كهك٠و ِؾّٛك -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبِو ػٍٝ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ػٍٝ ِؾّل ٝالي غبكٖ -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػي٠ي فّٙٝ فٍف ا٠ٙبة -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ رٛف١ك ػلٌٝ ػبكي -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػٍٝ ٔو١ِٓ -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ػي٠ي ِو٠ل هعبئٝ -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٍبِٝ هِيٜ ١ٔف١ٓ -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل ٠ؼمٛة ٔبعؼ ِوفذ -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  



 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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ِؾّل أؽّل ِؾّل -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ ؽٕب ٔغبػ ِّلٚػ -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّف١ك ّبوو ّىوٜ ثٌٌٛ -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ غٞبً أٔٛه ػ١بك -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52350   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽ١َٓ وّبي هٙب -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٠غ اِجبهن عّبي ا٠ّبْ -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101425ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ػجلاهلل اٌل٠ٓ ػي -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ػٍٟ اٌٛ٘بة ػجل -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّٛكٖ اٌؼي٠ي ػجل ِٖٞفٝ ٍالِخ ِؾّل -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٠ؼمٛة ٕجوٜ ٝبهق -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ف١ُٙ ػيد ١ٍّو -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ رّوٜ ِٕٖٛه ِبهٜ -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػّو عّؼٗ أؽّل -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52205   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌٛ٘بة ػجل ػّو اؽّل -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ؽبهً اٌل٠ٓ ثٙبء فبٌل -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجغ ِؾّل اٌؾَٓ اثٛ ٕ٘بء -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل هث١غ ٕالػ -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 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

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٜ ػوثبْ اٌقبٌك ػجل ِؼٛٗ ِؾّل -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٝ اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبهٚف١ُ ػج١ل هافذ ١ٍُٚ -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ػجل اٌوؽّٓ ػجل اٌوؽّٓ ِؾّلػجل -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ؽوثٝ -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ٖٔوٖ -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّو٠ف اٌؼبي ػجل ٠ٍٛف ػٖبَ -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ِؾّٛك ؽَٓ َِؼل ١ِبكٖ -  245

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52430   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ِؾّل ٍؼ١ل ِؾّٛك -  246

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52445   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىو٠ُ ِؾّلػجل ػّبك ِؾّل -  247

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِٕٖٛه اثوا١ُ٘ ؽَٓ ؽَبَ -  248

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101413ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٌج١ت ِّلٚػ أْٞٛ -  249

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌْٙل ػجل ٍِى١ٗ ػٛٗ ٘لها -  250

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ئثوا١ُ٘ هِٚبْ ِؾّل -  251

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب١ًٔٛ ّىوٜ وبًِ ِٕٖٛه ِو٠ُ -  252

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52204   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٠ب١ٍٓ ػٍٝ فبٌل -  253

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43602   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ ِؾّٛك ؽغبط -  254

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؼبٝٝ ػجل ا١ٌَل أّوف ١ٍل -  255

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52336   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عجً هِٚبْ اؽّل -  256

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ؽَٓ ؽَٕٝ -  257

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل اٌّمٖٛك ػجل ثلهٜ إٌّٖف ػجل -  258

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع  

 ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ٌٍٞف ػجل ػٍٝ وبًِ  ئثوا١ُ٘ ك/  ١ٕل١ٌخ -  259

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101421ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ اٍّبػ١ً ّؼجبْ ِؾّٛك فٍٛك -  260

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52301   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثؾ١وٜ ؽَٓ ِؾّل ع١ًّ ؽَٓ -  261

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101423ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ٝب١ًٔٛ فّٙٝ ّٕٛكٖ -  262

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر21101431ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52444   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ِوٍٟ ػٍٟ اّوف -  263

فبٓ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ِٖٞفٝ -  1

افواك: اٌزأ١ّو  

ــــــــــــــــــــــ      

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ِبه٠ٓ ثبٚه: اٌٝ 36404 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

االؽّو اٌجؾو: اٌٝ 52156 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

إٌّٛهح اٌّل٠ٕخ ِقجي: اٌٝ 32140 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛه٠لاد ٌزغبهٖ اٌوؽّٗ: اٌٝ 36520 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    
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اٌجًٞ: اٌٝ 32116 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

ال٠ٛعل: اٌٝ 36520 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

اٌؼ١ِّٛخ ٌٍّمبٚالد اٌجو٘بٔٝ: اٌٝ 34641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7    

اٌؼ١ِّٛخ ٌٍّمبٚالد اٌجو٘بٔٝ: اٌٝ 34641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8    

اٌّؾّٛي ٌقلِبد إٌّٙلً: اٌٝ 43011 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9    

اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ اٌوِٚبٔٝ: اٌٝ 25512 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101413ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10    

إٌّٖٛه: اٌٝ 51604 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101414ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

و١وٚرو٠ل: اٌٝ 51023 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101414ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

 ٚرٕف١ن ٌز٠ٛٞو االٍزْبه٠ٗ 361 ثوا٠ذ: اٌٝ 26211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101414ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13

االػّبي ٚاكاهٖ اٌّْوٚػبد    

اال١ٌَِٕٛٛ الٔظّخ االٌّب١ٔخ اٌّٖو٠خ: اٌٝ 41202 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

 ١ّـ-اٌٟ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 41162 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

   اٌؼٞبه٠ٓ

اٌمجٞبْ: اٌٝ 43553 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101415ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

ا١ٌب١ٍّٓ: اٌٝ 33411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101415ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17    

رواٍذ: اٌٝ 25325 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101410ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

ٚاٌفبوٙٗ ٌٍقٚبه اٌزمٜٛ: اٌٝ 25135 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101410ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19    

اٌىٙوثبئ١خ االكٚاد ٌزغبهح اٌّزؾلح: اٌٝ 22105 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20    

ال٠ٛعل: اٌٝ 41114 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21    

٠ٛعل ال: اٌٝ 36425 ثولُ ّم١لحاٌ اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22    

اٌؾَبْ: اٌٝ 46516 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23    

ٕٓ أل ٚٚرو ارِ اٚ: اٌٝ 40155 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101411ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24    

االى٠بء ٌز١ُّٖ عب١ٌوٜ ا١ٌب١ٍّٓ: اٌٝ 45631 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101414ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25    

 اٌفٕبكق ٚرْغ١ً الكاهح فؤلً: اٌٝ 42112 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101414ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26

ٚاٌَفبهٜ اٌلاف١ٍخ ٚاٌوؽالد    

اٌؾل٠ضخ ٌٍزغبهح اٌّٖٞفٝ: اٌٝ 21150 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101415ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  27    

اكاِىٛ: اٌٝ 42416 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101416ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  28    

األًِ ٚهّخ: اٌٝ 30032 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101416ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  29    

ا٠ٗ أل رٝ: اٌٝ 40206 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101416ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  30    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فبّْٛ اٍٛاْ: اٌٝ 21503 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  31    

ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ِٖٞفٝ: اٌٝ 34613 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  32    

٠ٛعل ال: اٌٝ 34613 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101412ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  33    

ٚاٌزٖل٠و ٌالٍز١واك اٌفإاك: اٌٝ 35511 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101415ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  34    

ثب٠ه وو٠َزبي: اٌٝ 35511 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101415ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  35    

الٔل اٚرٛ: اٌٝ 44621 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101421ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  36    

ِٛرٛهى اٌف١ًٖ: اٌٝ 36421 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101422ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  37    

ال٠ٛعل: اٌٝ 35123 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101422ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  38    

اٌزغبه٠خ ٌالٍٛاق اٚهالٔلٚ: اٌٝ 35123 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101422ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  39    

اَ عٝ وٝ وٛاف١و: اٌٝ 41525 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101422ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  40    

اٌلفبفٕٝ: اٌٝ 41042 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101422ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  41    

ٌٍغٍٛك اٌو١ٌَِ: اٌٝ 40152 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101423ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  42    

ٍزٛه ١ٌٛ: اٌٝ 42630 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101423ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  43    

اٌؾغبط: اٌٝ 12266 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101423ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  44    

ف١ِ َِزو: اٌٝ 40506 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101423ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  45    

ّٛة ثٛن ّب٠ٓ ٕٓ: اٌٝ 40322 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101423ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  46    

كٌٚف١ٓ ٚا٠ذ: اٌٝ 23532 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101424ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  47    

ثبثغٟ: اٌٝ 43153 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101425ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  48    

اٌجٍزبعٝ: اٌٝ 45252 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101431ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  49    

1 ْٛفبّ اٍٛاْ: اٌٝ 21503 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر21101431ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  50    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

52121   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ،   وّبي ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21101410 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52245:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٙب هعت اؽّل اٌٙبكٜ ػبكي ١ٔف١ٓ   - 1

َ.  َ.  ُ ١ٌٖجؼ ٌٍْووٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ٌزؼل٠ً ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ فَـ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101424 ربه٠ـ ٚفٝ ،   43555:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ ٠ّٕٝ ؽَٓ ٠ّٕٝ ٘بٔٝ   - 2

إٌْبٛ الػزياي ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ فَـ رُ  اٌَغً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101410،   ربه٠ـ ٚفٟ 4526، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  1

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101410،   ربه٠ـ ٚفٟ 4526، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  2

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101410،   ربه٠ـ ٚفٟ 4526، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  3

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101410،   ربه٠ـ ٚفٟ 4526، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  4

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101410،   ربه٠ـ ٚفٟ 4526، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  5

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101410،   ربه٠ـ ٚفٟ 4526، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  6

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101415،   ربه٠ـ ٚفٟ 34551، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبح ػجبً ػّو اؽّل -  7

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

   ربه٠ـ ٚفٟ 13553، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ( ّٚووبٖ اٌؼمبك اؽّل)  ٚاٌزٖل٠و ٚاالٍز١واك ٌٍزغبهح اٌؼمبك ّووخ -  8

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101416،   

 ربه٠ـ ٚفٟ 13553، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ اٌؼمبك اؽّل ٚهصٗ ٌٖبؽجٙب ٚاٌزٖل٠و ٚاٌالٍز١واك ٌٍزغبهٖ اٌؼمبك ّووٗ -  9

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101416،     

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101412،   ربه٠ـ ٚفٟ 30222، ثولُ ل١ل٘ب كٍج ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ اؽّل  ػٞباهلل ١ٌٚل -  10

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 21101412،   ربه٠ـ ٚفٟ 30222، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ اهلل فًٚ اٍؾك -  11

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ٍالِخ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  1

ِىبكٜ ف١ٍظ - ِىبك٠ٕب عبى فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  2

ِىبكٜ ف١ٍظ - ِىبك٠ٕب عبى فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ٍالِخ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  3

اٌغوكلٗ -ٍفبعب ٝو٠ك ثبٜ ٍِٛب وبهث١بْ فٕلق اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  4

اٌغوكلٗ -ٍفبعب ٝو٠ك ثبٜ ٍِٛب وبهث١بْ فٕلق اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42605    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  5

اٌجؾو٠خ اٌمٛاد ثٛاثٗ اِبَ اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 42605    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىخ ١ٍل لِؾّ اؽّل ِؾّل -  6

اٌجؾو٠خ اٌمٛاد ثٛاثٗ اِبَ اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 42625    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  7

ثبٜ ٍِٛٗ ٚٚهٌل وبه٠ج١بْ فٕلق ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 42625    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  8

ثبٜ ٍِٛٗ ٚٚهٌل وبه٠ج١بْ فٕلق ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 42625    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  9

ثبٜ ٍِٛٗ ٚٚهٌل وبه٠ج١بْ فٕلق ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 42625    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  10

ثبٜ ٍِٛٗ ٚٚهٌل وبه٠ج١بْ فٕلق ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101410 ربه٠ـ ٚفٟ 42625    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  11

ثبٜ ٍِٛٗ ٚٚهٌل وبه٠ج١بْ فٕلق ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101414 ربه٠ـ ٚفٟ 40126    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ كهٖ اؽّل ِؾّل ػٖبَ -  12

 ٚث١غ اٌزغبه٠ٗ اٌّؾالد ٚا٠غبه اكاهٖ ْٔبٛ الٔل ٌٍٝ ٌمو٠ٗ اٌوئ١َ١ٗ اٌجٛاة - ٍٕزو ثٍَٞبْ رغبه٠ٗ ِؾالد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ا١ٌَبؽ١ٗ اٌؼبك٠بد ٚرغبهٖ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101415 ربه٠ـ ٚفٟ 34551    ثولُ بل١ل٘ ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ػجبً ػّو اؽّل -  13

ثبهن اوٛا اٌغبٔغً لو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌْٛهثغٝ ِؾّل فبهٚق ػٍٝ- ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍزغبهٖ اٌْٛهثغٝ ّووٗ/  اٌزغبهٜ االٍُ رؼل٠ً -  14

 ُ ػٍٜٛ اٌضبٔٝ االٚي االهٙٝ اٌلٚه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 51551    ثولُ ل١ل٘ب

اٌّلاهً ُ ِٓ ١ّوٜ   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 42514    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ١ٍل ػ١ٞٗ ١ٍل ِٖٞفٝ -  15

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ ؽ١ِْ ًٍٙ ِووي اِبَ اٌّقٜٞ  ِٓ 30 هلُ ق ؽ١ِْ ًٍٙ ث١و٠ي اّٚٓ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101416 ربه٠ـ ٚفٟ 42514    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ١ٍل ػ١ٞٗ ١ٍل ِٖٞفٝ -  16

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ ؽ١ِْ ًٍٙ ِووي اِبَ اٌّقٜٞ  ِٓ 30 هلُ ق ؽ١ِْ ًٍٙ ث١و٠ي اّٚٓ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 31541    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ غبُٔ ٍؼل -  17

االهٙٝ اٌٞبثك غبُٔ ا١ٌَل ٍؼل ٍِه اهاث١ىب وبف١زو٠ب اِبَ اٌغّٙٛه٠خ ُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 42011    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽبفظ ١ٍف ّووخ -  18

ػ١ّو ثٓ ِٖؼت َِغل فٍف - اٌّلاهً ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 42011    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزخ ؽبفظ ١ٍف ّووخ -  19

ػ١ّو ثٓ ِٖؼت َِغل فٍف - اٌّلاهً ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٚفٟ 42011    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽبفظ ١ٍف ّووخ -  20

ػ١ّو ثٓ ِٖؼت َِغل فٍف - اٌّلاهً ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101412 ربه٠ـ ٟٚف 42011    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزخ ؽبفظ ١ٍف ّووخ -  21

ػ١ّو ثٓ ِٖؼت َِغل فٍف - اٌّلاهً ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 22441    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اهلل فٍف ِوٍٝ ِؾّل ػّوٚ -  22

اٌغوكلٗ وٛٔز١ٕزبي اٌٝ اٌغوكلخ ِٛفٕج١ه ِٕزغغ ِٓ اٌفوع ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101423 ربه٠ـ ٚفٟ 22441    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٠ٍٛف ِؾّل ػجبً اٍالَ -  23

اٌغوكلٗ وٛٔز١ٕزبي اٌٝ اٌغوكلخ ِٛفٕج١ه ِٕزغغ ِٓ اٌفوع ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 51120    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ اٌْٛهثغٝ ّووخ -  24

ِؾّل ٍؼ١ل اثوا١ُ٘/ ٍِه اٌوَٚ ػٍُ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 4663    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ اٌلاٌٝ ١ٍل -  25

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٌّٞبه رم١َُ اٌىٛصو 142 ،:   اٌـزأ١ّو  

 رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 4663    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ  اٌلاٌٝ ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  26

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٌّٞبه رم١َُ اٌىٛصو 142 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 4663    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ اٌلاٌٝ ١ٍل -  27

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٌّٞبه رم١َُ اٌىٛصو 142 ،:   اٌـزأ١ّو  

 رؼل٠ً رُ 21101424 ربه٠ـ ٚفٟ 4663    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ  اٌلاٌٝ ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  28

اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٌّٞبه رم١َُ اٌىٛصو 142 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 42605   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚاٌج٠ٛبد اٌؾلا٠ل ٚرغبهح ػ١ِّٛخ ٚرٛه٠لاد  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  1

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ  

 42605   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚاٌج٠ٛبد اٌؾلا٠ل ٚرغبهح ػ١ِّٛخ ٚرٛه٠لاد  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىخ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  2

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ  

 هؽالد - اٌْواػ١خ ٚاالٌٛاػ - ١ٍوف اٌىب٠ذ - ٚاٌلٌٚف١ٓ اٌّبئ١خ ٚاالٌؼبة  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  3

،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42625   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌجؾو٠خ ٚاالْٔٞخ اٌَفبهٜ - اٌجؾو٠خ ٚإٌي٘خ إٌَٛهوً

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 هؽالد - اٌْواػ١خ ٚاالٌٛاػ - ١ٍوف اٌىب٠ذ - ٚاٌلٌٚف١ٓ اٌّبئ١خ ٚاالٌؼبة  رٚبِٓ ّووخ ، و٠ىخّٚ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  4

،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42625   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌجؾو٠خ ٚاالْٔٞخ اٌَفبهٜ - اٌجؾو٠خ ٚإٌي٘خ إٌَٛهوً

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 هؽالد - اٌْواػ١خ ٚاالٌٛاػ - ١ٍوف اٌىب٠ذ - ٚاٌلٌٚف١ٓ اٌّبئ١خ ٚاالٌؼبة  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  5

،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42625   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌجؾو٠خ ٚاالْٔٞخ اٌَفبهٜ - اٌجؾو٠خ ٚإٌي٘خ إٌَٛهوً

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ِؾّٛي فلِبد  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  6

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً  

 رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ِؾّٛي فلِبد  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  7

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ  

 ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ِؾّٛي فلِبد  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  8

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً  

 رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ِؾّٛي فلِبد  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  9

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ  

 ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ِؾّٛي فلِبد  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  10

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً  

 رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ِؾّٛي فلِبد  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  11

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ  

 اٌّبء رؾذ ٚاٌز٠ٖٛو اٌجؾو٠خ ٌٍوؽالد اٌزوف١ٙٝ ٚاٌف١ل٠ٛ اٌفزٛغوافٝ ٌٍز٠ٖٛو  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اهلل ػجل ػيد ا١ٌَل -  12

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51065   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّبء رؾذ ٚاٌز٠ٖٛو اٌجؾو٠خ ٌٍوؽالد اٌزوف١ٙٝ ٚاٌف١ل٠ٛ اٌفزٛغوافٝ ٌٍز٠ٖٛو  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اهلل ػجل ػيد ا١ٌَل -  13

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51065   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،  

 ٚاكاهح ٚرٍّه ٚغٌٞ ٍٕزو ٚاوٛا ٍٚفبهٜ ثؾو٠خ ٚهؽالد اٌؼبة  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ١ٍل ػ١ٞٗ ١ٍل ِٖٞفٝ -  14

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42514   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌجؾو٠خ اٌٛؽلاد  

 ٚاكاهح ٚرٍّه ٚغٌٞ ٍٕزو ٚاوٛا ٍٚفبهٜ ثؾو٠خ ٚهؽالد اٌؼبة  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ١ٍل ػ١ٞٗ ١ٍل ِٖٞفٝ -  15

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42514   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌجؾو٠خ اٌٛؽلاد  

 ، اٌغٛٓ ِٚواوي ٍٕزو االوٛا ِواوي ٚرْغ١ً ٚرٍّه اكاهٖ ْٔبٛ ٚاٙبفٗ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ِؾّل -  16

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41515   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك   

 -6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 26 ٚاٌفموح 10 اٌّغّٛػٗ ِبػلا ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اؽّل  ػٞباهلل ١ٌٚل -  17

 إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30222   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، االوََٛاهاد ٚرٛى٠غ ٚرٛه٠ل ٚرغبهٖ اٌزغبه٠ٗ ٚاٌزٛو١الد

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 -6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 26 ٚاٌفموح 10 اٌّغّٛػٗ ِبػلا ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اهلل فًٚ اٍؾك -  18

 إٌْبٛ رؼل٠ً ر21101412ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30222   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، االوََٛاهاد ٚرٛى٠غ ٚرٛه٠ل ٚرغبهٖ اٌزغبه٠ٗ ٚاٌزٛو١الد

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40625   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل ؽَٓ اٌفزبػ ػجل اّوف -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٔٛع رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40625   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل ؽَٓ اٌفزبػ ػجل اّوف -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42605   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىخ ١ٍل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  1

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42625   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  2

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  3

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4526   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  4

ث١َٞخ ر١ٕٛخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101410ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42625   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  5

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33321   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ٘بٔٝ ٚا٠ّٓ ٘بٔٝ اؽّل -  6

رٚبِٓ ّووخ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101411ُ ربه٠ـ فٟٚ 33321   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ٍِقٔ َِغً رٚبِٓ ّووخ -  7

رٚبِٓ ّووخ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51455   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ؽَٓ اٌؾك ػجل ِٖٞفٝ اؽّل -  8

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101414ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51065   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ اهلل ػجل ػيد ا١ٌَل -  9

رٚبِٓ ّووخ  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101416ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42514   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ١ٍل ػ١ٞٗ ١ٍل ِٖٞفٝ -  10

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

 ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101415ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43116   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىخ ِغلٜ عبثو -  11

 رٚبِٓ

 ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4663   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ اٌلاٌٝ ١ٍل -  12

 ث١َٞخ

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر21101424ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4663   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ  اٌلاٌٝ ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  13

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌٖبكق ػجلاهلل اؽّل: اٌٝ 51145 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101415:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

ّٗٚووبئ  

 ٌٍزغبهٖ اٌؼمبك ّووٗ: اٌٝ 13553 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21101416:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

اٌؼمبك اؽّل ٚهصٗ ٌٖبؽجٙب ٚاٌزٖل٠و ٚاٌالٍز١واك  

 اؽّل ا١ٌَل ػجلإٌجٝ: اٌٝ 32303 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21101422:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

ّٚووبٖ كهثبٌٗ ِؾّٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  1

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  2

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  3

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  4

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  5

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  6

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  7

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  8

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  9

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  10

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  11

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  12

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  13

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ خر١ٕٛ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  14

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  15

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  16

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  17

4526   ثولُ    21101410  
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 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  18

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  19

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  20

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  21

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  فوٚط  ٓرٚبِ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  22

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  23

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  24

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  25

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  26

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  27

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  28

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  29

4526   ثولُ    21101410  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  30

4526   ثولُ    21101410  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  31

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ّو٠ه ٚ وِل٠  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  32

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  33

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  34

4526   ثولُ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  35

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  36

4526   ثولُ  

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  37

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  38

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  39

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  40

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  41

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  42

4526 

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  43

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  44

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  45

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  46

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  47

4526   ثولُ  

    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  48

4526   ثولُ  

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  49

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  50

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  51

4526 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  52

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  53

4526 

   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  54

4526 

  21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  55

4526   ثولُ    

  21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  56

4526   ثولُ    

  21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  57

4526   ثولُ    

  21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  58

4526   ثولُ    

  21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  59

4526   ثولُ    

  21101410:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ ٌْو٠ه اٌْو٠ه ٕفٗ رؼل٠ً رُ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  60

4526   ثولُ    

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  61

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  62

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  63

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  64

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  65

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  هِٚبْ ِؾّل اؽّل -ة -  66

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح كؽ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  67

 اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك  

 هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  68

 اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك  

 هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  69

 اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك  

 هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ ضبٌشاٌ ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  70

 اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك  

 هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  71

 اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ ٌّؾّٛيا ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك  

 هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِزٌٟٛ فواط ػب٠لٖ -  72

 اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك  

 ِؾّل لاؽّ/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  73

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  74

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  75

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  76

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي جلػ هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  77

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  78

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ػجل هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  79

 ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػجل هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٛل١غٚاٌز االكاهح ؽك  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  80

 ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد  

 ػجل هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  81

 ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد  

 ػجل هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  82

 ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد  

 ػجل هِٚبْ ِؾّل ؽّلا/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  83

 ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد  

 ػجل هِٚبْ ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ اٌٖغ١و اؽّل ٔب٘ل -  84

 ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  85

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  86

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  87

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  88

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  89

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 ِؾّل اؽّل/ا١ٌَل ٚاٌواثغ اٌضبٌش ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ا١ٌَل هِٚبْ ػّو -  90

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك ٌّٚٙب ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل/ ٚا١ٌَل اٌؼي٠ي ػجل هِٚبْ

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، ٚغ١و٘ب ٌالرٖبالد اٌّٖو٠خ ٚا١ٌٙئٗ اٌّؾّٛي ّووخ ٚاِبَ ٚاٌغٙبد ٚاالفواك اٌؾى١ِٛخ  

 وبفخ فٝ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ٌغ١ّغ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ػّبك -  91

 ِغ ٚاٌزؼبللاد ٚاٌفٕبكق االفوٜ اٌْووبد ِغ اٌزؼبللاد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌٍَٞبد

 ٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي ٚث١غ اٌجٕى١ٗ اٌؾَبثبد ِٓ ٚاثلاع ٍؾت ٚ اٌجٕى١خ اٌؾَبثبد فزؼ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼّالء اٌّٛهك٠ٓ

30106   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ،.  موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ  

 وبفخ فٝ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ٌغ١ّغ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ػّبك -  92

 ِغ ٚاٌزؼبللاد ٚاٌفٕبكق االفوٜ اٌْووبد ِغ اٌزؼبللاد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌٍَٞبد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي ٚث١غ اٌجٕى١ٗ اٌؾَبثبد ِٓ ٚاثلاع ٍؾت ٚ اٌجٕى١خ اٌؾَبثبد فزؼ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼّالء اٌّٛهك٠ٓ

30106   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ،.  موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ  

 وبفخ فٝ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ٌغ١ّغ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ػّبك -  93

 ِغ ٚاٌزؼبللاد ٚاٌفٕبكق االفوٜ اٌْووبد ِغ اٌزؼبللاد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌٍَٞبد

 ٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي ٚث١غ اٌجٕى١ٗ اٌؾَبثبد ِٓ ٚاثلاع ٍؾت ٚ اٌجٕى١خ اٌؾَبثبد فزؼ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼّالء اٌّٛهك٠ٓ

30106   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ،.  موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ  

 وبفخ فٝ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ٌغ١ّغ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ػّبك -  94

 ِغ ٚاٌزؼبللاد ٚاٌفٕبكق االفوٜ اٌْووبد ِغ اٌزؼبللاد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌٍَٞبد

 ٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي ٚث١غ اٌجٕى١ٗ اٌؾَبثبد ِٓ ٚاثلاع ٍؾت ٚ اٌجٕى١خ اٌؾَبثبد فزؼ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼّالء اٌّٛهك٠ٓ

30106   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ،.  موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ  

 وبفخ فٝ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ٌغ١ّغ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ػّبك -  95

 ِغ ٚاٌزؼبللاد ٚاٌفٕبكق االفوٜ اٌْووبد ِغ اٌزؼبللاد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌٍَٞبد

 ٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي ٚث١غ اٌجٕى١ٗ اٌؾَبثبد ِٓ ٚاثلاع ٍؾت ٚ اٌجٕى١خ اٌؾَبثبد فزؼ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼّالء اٌّٛهك٠ٓ

30106   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ،.  موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ  

 وبفخ فٝ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ٌغ١ّغ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ػّبك -  96

 ِغ ٚاٌزؼبللاد ٚاٌفٕبكق االفوٜ اٌْووبد ِغ اٌزؼبللاد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌٍَٞبد

 ٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي ٚث١غ اٌجٕى١ٗ اٌؾَبثبد ِٓ ٚاثلاع ٍؾت ٚ اٌجٕى١خ اٌؾَبثبد فزؼ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼّالء اٌّٛهك٠ٓ

30106   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ،.  موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ثٙغذ ٔج١ً ػّو -  97

51455   ثولُ    21101414  

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ثٙغذ ٔج١ً ػّو -  98

51455   ثولُ    21101414  

 ثىوٜ ِؾّل ِٖٞفٝ/  ١ٌٍَل ِٛوٍخ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِٖٞفٝ ثىوٜ ِؾّل  ِٖٞفٝ -  99

 ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ اٌٍَٞبد اٍٚغ ٌٚٗ لبٔٛٔب ػٕٗ ٠ٕٛة ِٓ اٚ ِٕفوكا

 اٌجٕىٝ اٌؾَبة فزؼ مٌه ٠ًّْٚ ٚثؼٕٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووخ غوٗ ٌزؾم١ك ِٕٗ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ػٍٝ اٌزؼبللاد

 ث١غ اٚ ه٘ٓ ِٓ اٌّؼبِالد ثْبْ ٠زؼٍك ف١ّب اِبَ ٚفالفٗ ثٕى١خ رؼبِالد ِٓ اٌّزؼٍمخ االػّبي ٚع١ّغ ا١ٌْىبد كفبرو ػٍٝ ٚاٌؾٖٛي

   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغزّؼ١ٓ اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْو٠ى١ٓ اٌْووخ ثبٍُ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ اٌْووخ إٛي

51252 

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ػ١ل ا١ٌَل ٍبِؼ -  100  

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ػ١ل ا١ٌَل ٍبِؼ -  101  

   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌٖبكق اهلل ػجل اؽّل -  102

51145 

   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌٖبكق اهلل ػجل اؽّل -  103

51145 

  ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٌٙالٌٝ ِؾّل ا١ٌٍٞف ػجل ٍؼ١ل -  104

 51145  

  ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٌٙالٌٝ ِؾّل ا١ٌٍٞف ػجل ٍؼ١ل -  105

 51145  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌّزٚب١ِٕٓ االٝواف ٌغ١ّغ ِٛوٍٗ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ػ١ل ا١ٌَل ٍبِؼ -  106

 ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٕٛن ثغ١ّغ ؽَبثبد ٚفزؼ  اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكٖ ٚرٛو١ً اٌّلهاء رؼ١١ٓ ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ

 ّٚٙٓ اٌْووخ غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثْوٛ كٌه فٝ اٌٖالؽ١بد وبفخ ٌُٚٙ اٌْووخ ثبٍُ اٌؼوث١خ

 ِٓ رٖله اْ ف١غت ٌٍْووخ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ اٌْووخ ػمبهاد ث١غ اٚ ه٘ٓ ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔخ رٖوفبد ٚا٠ٗ اػواٙٙب

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ع١ّغ  

 اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌّزٚب١ِٕٓ االٝواف ٌغ١ّغ ِٛوٍٗ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ػ١ل ا١ٌَل ٍبِؼ -  107

 ِٖو ّٙٛه٠خع كافً اٌجٕٛن ثغ١ّغ ؽَبثبد ٚفزؼ  اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكٖ ٚرٛو١ً اٌّلهاء رؼ١١ٓ ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ

 ّٚٙٓ اٌْووخ غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثْوٛ كٌه فٝ اٌٖالؽ١بد وبفخ ٌُٚٙ اٌْووخ ثبٍُ اٌؼوث١خ

 ِٓ رٖله اْ ف١غت ٌٍْووخ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ اٌْووخ ػمبهاد ث١غ اٚ ه٘ٓ ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔخ رٖوفبد ٚا٠ٗ اػواٙٙب

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ع١ّغ  

 اٌّزٚب١ِٕٓ االٝواف ٌغ١ّغ ِٛوٍٗ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌٖبكق اهلل ػجل اؽّل -  108

 كافً اٌجٕٛن ثغ١ّغ ؽَبثبد ٚفزؼ  اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكٖ ٚرٛو١ً اٌّلهاء رؼ١١ٓ ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

 غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثْوٛ كٌه فٝ اٌٖالؽ١بد وبفخ ٌُٚٙ اٌْووخ ثبٍُ اٌؼوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 اْ ف١غت ٌٍْووخ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ اٌْووخ ػمبهاد ث١غ اٚ ه٘ٓ ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔخ رٖوفبد ٚا٠ٗ اػواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووخ

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ع١ّغ ِٓ رٖله  

 اٌّزٚب١ِٕٓ االٝواف ٌغ١ّغ ِٛوٍٗ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌٖبكق اهلل ػجل اؽّل -  109

 كافً اٌجٕٛن ثغ١ّغ ؽَبثبد ٚفزؼ  اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكٖ ٚرٛو١ً اٌّلهاء رؼ١١ٓ ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

 غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثْوٛ كٌه فٝ اٌٖالؽ١بد وبفخ ٌُٚٙ اٌْووخ ثبٍُ اٌؼوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 اْ ف١غت ٌٍْووخ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ اٌْووخ ػمبهاد ث١غ اٚ ه٘ٓ ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔخ رٖوفبد ٚا٠ٗ اػواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووخ

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ع١ّغ ِٓ رٖله  

 اٌّزٚب١ِٕٓ االٝواف ٌغ١ّغ ِٛوٍٗ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٌٙالٌٝ ِؾّل ا١ٌٍٞف ػجل ٍؼ١ل -  110

 كافً اٌجٕٛن ثغ١ّغ ؽَبثبد ٚفزؼ  اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكٖ ٚرٛو١ً اٌّلهاء رؼ١١ٓ ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

 غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثْوٛ كٌه فٝ اٌٖالؽ١بد وبفخ ٌُٚٙ اٌْووخ ثبٍُ اٌؼوث١خ ِٖو ٙٛه٠خعّ

 اْ ف١غت ٌٍْووخ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ اٌْووخ ػمبهاد ث١غ اٚ ه٘ٓ ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔخ رٖوفبد ٚا٠ٗ اػواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووخ

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ع١ّغ ِٓ رٖله  

 اٌّزٚب١ِٕٓ االٝواف ٌغ١ّغ ِٛوٍٗ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٌٙالٌٝ ِؾّل ا١ٌٍٞف ػجل ٍؼ١ل -  111

 كافً اٌجٕٛن ثغ١ّغ ؽَبثبد ٚفزؼ  اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكٖ ٚرٛو١ً اٌّلهاء رؼ١١ٓ ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

 غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثْوٛ كٌه فٝ اٌٖالؽ١بد وبفخ ٌُٚٙ اٌْووخ ثبٍُ اٌؼوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ

 اْ ف١غت ٌٍْووخ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ اٌْووخ ػمبهاد ث١غ اٚ ه٘ٓ ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔخ رٖوفبد ٚا٠ٗ اػواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووخ

51145   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، فمٜ ِغزّؼ١ٓ اٌْووبء ع١ّغ ِٓ رٖله  

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ػجلاٌّغٕٝ اؽّل -  112  

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ػجلاٌّغٕٝ اؽّل -  113  

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  رمً ا١ٌَل ٕجؾٟ ٍٔٙٗ -  114  

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  رمً ا١ٌَل ٕجؾٟ ٍٔٙٗ -  115  

 ؽك ِٓ ٌزٖجؼ كهاٖاال رؼلي - ط -- ِزٚبِٓ ّو٠ه اٌٝ رؼلي  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ػجلاٌّغٕٝ اؽّل -  116

 اٌٖالؽ١بد وبفٗ ٌٚٙب ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚمٌه لبٔٛٔب ػٕٙب ٠ٕٛة ِٓ اٚ ِٕفوكٖ ا١ٌَل ٕجؾٝ ٍٔٙٗ/  ا١ٌَلٖ

 ػٕٙب اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٙب اغواٙٙب ٚرؾم١ك اٌْووٗ الكاهٖ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد اٍٚغ ٌٚٙب ْٔبٝٙب ِٚجبّوٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١مٟ

 اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاالفواك اٌقبٓ ٚاٌمٞبع االػّبي لٞبع ّٚووبد ٚاٌقبٕٗ اٌؼبوٗ ا١ٌٙئبد ع١ّغ ٚاِبَ اٌمٚبء ااِبَ ٚرّض١ٍٙب

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٚااللزواٗ ٚاٌّل٠ٕٗ اٌلائٕٗ ٌٍؾَبثبد ثبٌَٕجخ اٌّقزٍفٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽك ِٓ ٌزٖجؼ االكهاٖ رؼلي - ط -- ِزٚبِٓ ّو٠ه اٌٝ رؼلي  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ػجلاٌّغٕٝ اؽّل -  117

 اٌٖالؽ١بد وبفٗ ٌٚٙب ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚمٌه لبٔٛٔب ػٕٙب ٠ٕٛة ِٓ اٚ ِٕفوكٖ ا١ٌَل ٕجؾٝ ٍٔٙٗ/  ا١ٌَلٖ

 ػٕٙب اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٙب اغواٙٙب ٚرؾم١ك اٌْووٗ الكاهٖ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد اٍٚغ ٌٚٙب ْٔبٝٙب ِٚجبّوٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١مٟ

 اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاالفواك اٌقبٓ ٚاٌمٞبع االػّبي لٞبع ّٚووبد ٚاٌقبٕٗ اٌؼبوٗ ا١ٌٙئبد ع١ّغ ٚاِبَ اٌمٚبء ااِبَ ٚرّض١ٍٙب

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٚااللزواٗ ٚاٌّل٠ٕٗ اٌلائٕٗ ٌٍؾَبثبد ثبٌَٕجخ اٌّقزٍفٗ  

 ؽك ِٓ ٌزٖجؼ االكهاٖ رؼلي - ط -- ِزٚبِٓ ّو٠ه اٌٝ رؼلي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  رمً ا١ٌَل ٕجؾٟ ٍٔٙٗ -  118

 اٌٖالؽ١بد وبفٗ ٌٚٙب ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚمٌه لبٔٛٔب ػٕٙب ٠ٕٛة ِٓ اٚ ِٕفوكٖ ا١ٌَل ٕجؾٝ ٍٔٙٗ/  ا١ٌَلٖ

 ػٕٙب اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٙب اغواٙٙب ٚرؾم١ك اٌْووٗ الكاهٖ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد اٍٚغ ٌٚٙب ْٔبٝٙب ِٚجبّوٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١مٟ

 اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاالفواك اٌقبٓ ٚاٌمٞبع االػّبي لٞبع ّٚووبد ٚاٌقبٕٗ اٌؼبوٗ ا١ٌٙئبد ع١ّغ ٚاِبَ اٌمٚبء ااِبَ ٚرّض١ٍٙب

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٚااللزواٗ ٚاٌّل٠ٕٗ اٌلائٕٗ ٌٍؾَبثبد ثبٌَٕجخ اٌّقزٍفٗ  

 ؽك ِٓ ٌزٖجؼ االكهاٖ رؼلي - ط -- ِزٚبِٓ ّو٠ه اٌٝ رؼلي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  رمً ا١ٌَل ٕجؾٟ ٍٔٙٗ -  119

 اٌٖالؽ١بد وبفٗ ٌٚٙب ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ ٚمٌه لبٔٛٔب ػٕٙب ٠ٕٛة ِٓ اٚ ِٕفوكٖ ا١ٌَل ٕجؾٝ ٍٔٙٗ/  ا١ٌَلٖ

 ػٕٙب اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٙب اغواٙٙب ٚرؾم١ك اٌْووٗ الكاهٖ ٚاٌٖالؽ١بد اٌٍَٞبد اٍٚغ ٌٚٙب ْٔبٝٙب ِٚجبّوٖ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١مٟ

 اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاالفواك اٌقبٓ ٚاٌمٞبع االػّبي لٞبع ّٚووبد ٚاٌقبٕٗ اٌؼبوٗ ا١ٌٙئبد ع١ّغ ٚاِبَ اٌمٚبء ااِبَ ٚرّض١ٍٙب

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، ٚااللزواٗ ٚاٌّل٠ٕٗ اٌلائٕٗ ٌٍؾَبثبد خثبٌَٕج اٌّقزٍفٗ  

 هفغ ٚونا االفوٜ االئزّب١ٔٗ ٚاٌز١َٙالد االػزّبك فزؼ ثٞو٠ك  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ػجلاٌّغٕٝ اؽّل -  120

 اٌْووٗ ثؼٕٛاْ االػّبي ٌٙنٖ اٌٛو١ً ِجبّوٖ ثْوٛ موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ٌٚٙب ف١ٙب اٌزٖبٌؼ ٚ اٌْووٗ ثبٍُ اٌلػبٜٚ

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، اغوٙٙب ّٚٙٓ  

 هفغ ٚونا االفوٜ االئزّب١ٔٗ ٚاٌز١َٙالد االػزّبك فزؼ ثٞو٠ك  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ػجلاٌّغٕٝ اؽّل -  121

 اٌْووٗ ثؼٕٛاْ االػّبي ٌٙنٖ اٌٛو١ً ِجبّوٖ ثْوٛ موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ٌٚٙب ف١ٙب اٌزٖبٌؼ ٚ اٌْووٗ ثبٍُ اٌلػبٜٚ

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، اغوٙٙب ّٚٙٓ  

 هفغ ٚونا االفوٜ االئزّب١ٔٗ ٚاٌز١َٙالد االػزّبك فزؼ ثٞو٠ك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  رمً ا١ٌَل ٕجؾٟ ٍٔٙٗ -  122

 اٌْووٗ ثؼٕٛاْ االػّبي ٌٙنٖ اٌٛو١ً ِجبّوٖ ثْوٛ موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ٌٚٙب ف١ٙب اٌزٖبٌؼ ٚ اٌْووٗ ثبٍُ اٌلػبٜٚ

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، اغوٙٙب ّٚٙٓ  

 هفغ ٚونا االفوٜ االئزّب١ٔٗ ٚاٌز١َٙالد االػزّبك فزؼ ثٞو٠ك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  رمً ا١ٌَل ٕجؾٟ ٍٔٙٗ -  123

 اٌْووٗ ثؼٕٛاْ االػّبي ٌٙنٖ اٌٛو١ً ِجبّوٖ ثْوٛ موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ٌٚٙب ف١ٙب اٌزٖبٌؼ ٚ اٌْووٗ ثبٍُ اٌلػبٜٚ

13553   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، اغوٙٙب ّٚٙٓ  

40230   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك ٠ٍٛف ؽَبَ -  124  

   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽٕفٝ هِٚبْ ٝبهق اكُ٘ -  125

40230 

40230   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك ٠ٍٛف ِؾّل -  126  

   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك ٠ٍٛف ؽَبَ -  127

40230 

    21101412:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽٕفٝ هِٚبْ ٝبهق اكُ٘ -  128

40230   ثولُ  

   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ػ٠ٛٚٗ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك ٠ٍٛف ِؾّل -  129

40230 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رىْٛ اْ ثْوٛ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌّٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك ٠ٍٛف ؽَبَ -  130

 ِٓ ػمبه اٚ إً اٜ ه٘ٓ اٚ ث١غ ؽبالد اِب اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚػٕٛأٙب ٚثبٍّٙب اٌْووخ غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي

 ِإٍَخ اٚ ١٘ئخ اٚ عٙخ اٜ اٚ ٌٍز١ّٕخ االعزّبػٝ اٌٖٕلٚق اٚ اٌجٕٛن ِٓ اٌْووخ ثبٍُ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ ، اٌْووخ إٛي

40230   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، ِغزّؼ١ٓ اٌْو٠ى١ٓ ثزٛل١غ ف١ىْٛ ٌٍموٚٗ ِبٔؾخ  

 ثْوٛ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌّٙب  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽٕفٝ هِٚبْ ٝبهق اكُ٘ -  131

 اٚ إً اٜ ه٘ٓ اٚ ث١غ ؽبالد اِب اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚػٕٛأٙب ٚثبٍّٙب اٌْووخ غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ

 اٚ ١٘ئخ اٚ عٙخ اٜ اٚ ٌٍز١ّٕخ االعزّبػٝ اٌٖٕلٚق اٚ اٌجٕٛن ِٓ اٌْووخ ثبٍُ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ ، اٌْووخ إٛي ِٓ ػمبه

40230   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، ِغزّؼ١ٓ اٌْو٠ى١ٓ ثزٛل١غ ف١ىْٛ ٌٍموٚٗ ِبٔؾخ ِإٍَخ  

 رىْٛ اْ ثْوٛ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌّٙب  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك ٠ٍٛف ِؾّل -  132

 ِٓ ػمبه اٚ إً اٜ ه٘ٓ اٚ ث١غ ؽبالد اِب اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚػٕٛأٙب ٚثبٍّٙب اٌْووخ غوٗ ٌزؾم١ك ُِٕٙ رٖله اٌزٝ االػّبي

 ِإٍَخ اٚ ١٘ئخ اٚ عٙخ اٜ اٚ ٌٍز١ّٕخ االعزّبػٝ اٌٖٕلٚق اٚ اٌجٕٛن ِٓ اٌْووخ ثبٍُ لوٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي اٚ ، اٌْووخ إٛي

40230   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، ِغزّؼ١ٓ اٌْو٠ى١ٓ ثزٛل١غ ف١ىْٛ ٌٍموٚٗ ِبٔؾخ  

 ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌؼي٠ي ػجل عبثو رٛف١ك ِٕٖٛه -  133

43116   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ٌّٙب ٠ٚؾك  

 ٠ٚؾك ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ ٌٍٞوف١ٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌؼي٠ي ػجل عبثو رٛف١ك ِٕٖٛه -  134

43116   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ٌّٙب  

  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ٝبهق/ ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ِٛوٍخ اٌْووخ اكاهح  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اهلل فزؼ ٠ؾٝ ٝبهق -  135

 وبفخ ػٍٝ اٌزٛل١غ ؽك ٌّٙب ٚاٌٞوف١ٓ إٌْبٛ ٚر٠َٛك ثبكاهح ِىٍفبْ ٚاٌْو٠ى١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ّو٠ف/ٚا١ٌَل

 ٌٍْٚوو١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌجٕٛن ٚع١ّغ  اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ  ٚرّض١ً ٚا١ٌْىبد اٌزؼبِالد

 رؾم١ك ٚ اٌْووخ اكاٌوح فٝ اٌغٙل الٖٝ ثجني اٌْو٠ىبْ ٠ٚزؼٙل اٌْووخ إٛي ع١ّغ ٚه٘ٓ ٚث١غ ّواء ؽك  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

35215   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، اعٍٙب ِٓ أْبد اٌزٝ اغواٙٙب  

  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ٝبهق/ ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ٍخِٛو اٌْووخ اكاهح  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اهلل فزؼ ٠ؾٝ ٝبهق -  136

 وبفخ ػٍٝ اٌزٛل١غ ؽك ٌّٙب ٚاٌٞوف١ٓ إٌْبٛ ٚر٠َٛك ثبكاهح ِىٍفبْ ٚاٌْو٠ى١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ّو٠ف/ٚا١ٌَل

 ٌٍْٚوو١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌجٕٛن ٚع١ّغ  اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ  ٚرّض١ً ٚا١ٌْىبد اٌزؼبِالد

 رؾم١ك ٚ اٌْووخ اكاٌوح فٝ اٌغٙل الٖٝ ثجني اٌْو٠ىبْ ٠ٚزؼٙل اٌْووخ إٛي ع١ّغ ٚه٘ٓ ٚث١غ ّواء ؽك  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

35215   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، اعٍٙب ِٓ أْبد اٌزٝ اغواٙٙب  

  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ٝبهق/ ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ِٛوٍخ اٌْووخ اكاهح  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اهلل فزؼ ٠ؾٝ ّو٠ف -  137

 وبفخ ػٍٝ اٌزٛل١غ ؽك ٌّٙب ٚاٌٞوف١ٓ إٌْبٛ ٚر٠َٛك ثبكاهح ِىٍفبْ ٚاٌْو٠ى١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ّو٠ف/ٚا١ٌَل

 ٌٍْٚوو١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌجٕٛن ٚع١ّغ  اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ  ٚرّض١ً ٚا١ٌْىبد اٌزؼبِالد

 رؾم١ك ٚ اٌْووخ اكاٌوح فٝ اٌغٙل الٖٝ ثجني اٌْو٠ىبْ ٠ٚزؼٙل اٌْووخ إٛي ع١ّغ ٚه٘ٓ ٚث١غ ّواء ؽك  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

35215   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، اعٍٙب ِٓ أْبد اٌزٝ اغواٙٙب  

  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ٝبهق/ ا١ٌَل ٌٍْو٠ى١ٓ ِٛوٍخ اٌْووخ اكاهح  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اهلل فزؼ ٠ؾٝ ّو٠ف -  138

 وبفخ ػٍٝ اٌزٛل١غ ؽك ٌّٙب ٚاٌٞوف١ٓ إٌْبٛ ٚر٠َٛك ثبكاهح ِىٍفبْ ٚاٌْو٠ى١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ  اهلل فزؼ ٠ؾٝ ّو٠ف/ٚا١ٌَل

 ٌٍْٚوو١ٓ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌجٕٛن ٚع١ّغ  اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ  ٚرّض١ً ٚا١ٌْىبد اٌزؼبِالد

 رؾم١ك ٚ اٌْووخ اكاٌوح فٝ اٌغٙل الٖٝ ثجني اٌْو٠ىبْ ٠ٚزؼٙل اٌْووخ إٛي ع١ّغ ٚه٘ٓ ٚث١غ ّواء ؽك  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

35215   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، اعٍٙب ِٓ أْبد اٌزٝ اغواٙٙب  

 ٚاٌزٛل١غ االكاهٖ ؽك ٌخ ٠ٖجؼ -ط ِزٚبِٓ ّو٠ه اٌٝ رؼلي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اؽّل ا١ٌَل ػجلإٌجٝ -  139

 اٌْووٗ ػمٛك ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚاال٠لاع ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ اٌّب١ٌٗ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ فمٜ ِٕفوكا

   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، ع١ّؼب اٌْووبء ثّٛافمٗ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث١غ ٚفٝ ِٚؼبِالرٙب

32303 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاٌزٛل١غ االكاهٖ ؽك ٌخ ٠ٖجؼ -ط ِزٚبِٓ ّو٠ه اٌٝ رؼلي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك اؽّل ا١ٌَل ػجلإٌجٝ -  140

 اٌْووٗ ػمٛك ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚاال٠لاع ٚاٌَؾت ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ اٌّب١ٌٗ ٚاٌّإٍَبد اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ فمٜ ِٕفوكا

   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، ع١ّؼب اٌْووبء ثّٛافمٗ ف١ىْٛ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ اِب ا١ٌَبهاد ث١غ ٚفٝ ِٚؼبِالرٙب

32303 

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  141

4663   ثولُ    21101424  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  142

4663   ثولُ    21101424  

:  ربه٠ـ ، ووخاٌْ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  143

4663   ثولُ    21101424  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  144

4663   ثولُ    21101424  

 ، اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  145

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  146

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  147

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ رؼل٠ً ػمل ػٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  148

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  

 ٚاالكاه٠خ اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  149

 اْ ثْوٛ  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ

 اٌؾك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ

 ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب  

 ٚاالكاه٠خ اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  150

 اْ ثْوٛ  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ

 اٌؾك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ

 ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب  

 ٚاالكاه٠خ اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  151

 اْ ثْوٛ  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ

 اٌؾك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ

 ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب  

 ٚاالكاه٠خ اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  152

 اْ ثْوٛ  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ

 اٌؾك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب  

 اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  153

  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ ٚاالكاه٠خ

 اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ اْ ثْوٛ

 اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ  

 اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  154

  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ ٚاالكاه٠خ

 اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ اْ ثْوٛ

 اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ  

 اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  155

  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ ٚاالكاه٠خ

 اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ اْ ثْوٛ

 اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ  

 اٌّب١ٌخ اٌَّبئً ع١ّغ فٝ اٌْووخ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  156

  ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌىو٠ُ ػجل ِٖٞفٝ ِؾّل ِبعل/ ٚا١ٌَل ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل/  ا١ٌَل اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٌزٖجؼ ٚاالكاه٠خ

 اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ اغواٙٙب ّٚٙٓ ٚٔفؼٙب ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووخ ثبٍُ ُِٕٙ اٌٖبكهح االػّبي ع١ّغ رىْٛ اْ ثْوٛ

 اٌّل١ٔخ  اٌؾَبثبد ػٍٝ اٌّٖبكلخ ؽك ٌُٚٙ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌّٖبٌؼ ٚوبفخ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً فٝ اٌؾك ٌُٚٙ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ٌُٚٙ ٌٍْووخ اٌضبثزخ االٕٛي ث١غ ؽك ا٠ٚب ٌُٚٙ ٚاٌلائٕخ  

 اٌْٙو اِبَ ٚرَغ١ٍٙب ٌٍْووخ اٌٍّّٛوخ ١ٌٍَبهاد ٚاٌْواء اٌج١غ ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  157

:  ربه٠ـ ، ِبموو ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه  ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌؼمبهٜ

4663   ثولُ    21101424  

 اٌْٙو اِبَ ٚرَغ١ٍٙب ٌٍْووخ اٌٍّّٛوخ ١ٌٍَبهاد ٚاٌْواء اٌج١غ ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  158
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 اٌْٙو اِبَ ٚرَغ١ٍٙب ٌٍْووخ اٌٍّّٛوخ ١ٌٍَبهاد ٚاٌْواء اٌج١غ ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ِؾّل اٌلاٌٝ ١ٍل -  160
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4663   ثولُ    21101424  

 ٚرَغ١ٍٙب ٌٍْووخ اٌٍّّٛوخ ١ٌٍَبهاد ٚاٌْواء اٌج١غ ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  161

 ، ِبموو ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه  ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌؼمبهٜ اٌْٙو اِبَ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  

 ٚرَغ١ٍٙب ٌٍْووخ اٌٍّّٛوخ ١ٌٍَبهاد ٚاٌْواء اٌج١غ ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  162

 ، ِبموو ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه  ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌؼمبهٜ اٌْٙو اِبَ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  
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 ٚرَغ١ٍٙب ٌٍْووخ اٌٍّّٛوخ ١ٌٍَبهاد ٚاٌْواء اٌج١غ ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  163

 ، ِبموو ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ اٌٖالؽ١بد وبفخ مٌه  ٍج١ً فٝ ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ اٌؼمبهٜ اٌْٙو اِبَ

4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  

 ٚرَغ١ٍٙب ٌٍْووخ اٌٍّّٛوخ ١ٌٍَبهاد ٚاٌْواء اٌج١غ ؽك  زٚبِِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌمٜ ِؾّٛك -  164
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4663   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ  

 ِؾّل اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  165

 ِؾّل/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 ِؾّل اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  166

 ِؾّل/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 ِؾّل اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  167

 ِؾّل/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 ِؾّل اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  168

 ِؾّل/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 ِؾّل اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  169

 ِؾّل/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 ِؾّل اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  170

 ِؾّل/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  171

/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت ِؾّل

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك ِؾّل

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 ا١ُ٘اثو/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  172

/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت ِؾّل

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك ِؾّل

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  173

/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت ِؾّل
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك ِؾّل

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  174

/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت ِؾّل

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك ِؾّل

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  175

/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت ِؾّل

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك ِؾّل

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 اثوا١ُ٘/ ا١ٌَل:  ٠ٍٝ وّب االكاهٖ ِغٌٍ رْى١ً اػبكٖ  اكاهح ٌٍِغ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  176

/ ا١ٌَل...  اٌقجوٖ مٜٚ ِٓ اكاهٖ ِغٌٍ ػٚٛ - إٌجٝ ؽَت  ٍؼ١ل ِؾّل/  ا١ٌَل...  االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌٝ ؽَت ِؾّل

/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ا١ٌَل...  ػٚٛ -  ِؾّٛك كهك٠وٜ ِؾّٛك ِؾّل

3155   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، ػٚٛ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت فبّٝٗ  

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  177

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  178

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  179

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  180

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ ٓاص١ٕ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  181

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ ػٚٛ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل -  182

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  183

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت
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  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  184

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  185

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رٚبِٓ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  186

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ خّوو  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  187

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

 ِؾّل اثوا١ُ٘/  اٌَبكٖ ِٓ ِغزّؼ١ٓ اص١ٕٓ اٜ رف٠ٛ٘  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘ -  188

 ِٓ اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ا١ٌْىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ إلاه فٝ كهك٠و ِؾّٛك ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ٍؼ١ل ِؾّل - ٝٗ إٌجٝ ؽَت

  21101424:  ربه٠ـ ، موو ِب ثؼ٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ اٌجٕى١ٗ اٌزؼبِالد ٕٛه ٚوبفٗ اٌؾَبثبد ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لاع ٍؾت

3155   ثولُ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

23556   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2542  2112-2-2-ط  ؽَٓ ِؾّٛك ػجلاٌالٖ ؽَٓ -  1  
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22021   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2551  31/1/2110-ط  ِزوٜ ثق١ذ ا٠ٙبة -  2  

36404   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2561  2115-2-25-ط  ا١ٌَّغ ػجل ِؾّل ؽَٕٟ ِؾّل -  3  

14402   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2541  2112-2-25-ط  اثٛى٠ل ِؾّل ؽّبكٖ ٕل٠ك -  4  

14402   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2541  2112-2-24-ط  اثٛى٠ل ِؾّل ؽّبكٖ ٕل٠ك -  5  

32116   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2551  2115-11-26-ط  ػجلٖ ألهاًٚ ّٕٛكٖ ػّبك -  6  

25135   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2536  2110-3-12-ط  ػٍٝ ؽ١َٓ ػجلاٌىو٠ُ اؽّل -  7  

32522   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2532  2110-2-12-ط  ِؾّل ؽَٓ فبٌل -  8  

34322   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2525  2112-6-12-ط  ػٍٟ ِؾّٛك لٞت ِؾّٛك -  9  

20455   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2531  2114-11-2-ط  ِؾّٛك ِؾّل اٌْىٍٝ -  10  

3114   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2551  2115-2-22-ط  عٛهع١ًٛ ٠ٌٛي ِوفذ -  11  

34302   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2612  2112-2-1-ط  ِؾّل ِؾّٛك ػبكي اؽّل -  12  

15343   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2520  2115-5-26-ط  ثىو ؽَٓ ثلهٞ ١ٍل -  13  

22131   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2526  2116-12-23-ط  اهلل ػٞب ٕبثو ؽَٕٝ -  14  

5355   ثولُ    21101412:  به٠ـر ، 2503  2110-1-25-ط  ػٍٟ اؽّل ِؾّٛك وّبي -  15  

25205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2504  2112-11-12-ط  ه٠ّْٛ/ ك ١ٕلٌخ -  16  

25024   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3340  2114-2-20-ط  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  17  

25205   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2503  2110-4-5-ط  ه٠ّْٛ/ ك ١ٕلٌخ -  18  

22451   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2522  2113-12-2-ط  اٌؼبكٌٝ ِؾّل وبًِ ووَ -  19  

22451   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2522  2115-12-1-ط  اٌؼبكٌٝ ِؾّل وبًِ ووَ -  20  

22451   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2523  2115-12-1-ط  اٌؼبكٌٝ ِؾّل وبًِ ووَ -  21  

34026   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2555  2112-11-12-ط  ٍِٛٝ ّىواهلل ِؼوٚف ١َُٔ -  22  

25561   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2501  2115-4-1-25-ط  ٍِٛٝ ػٍٝ ؽ١َٓ ػٍٝ -  23  

23515   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2506  2112-2-1-ط  أؽّل اٌْؾبد ثٞب٠ؾٟ -  24  

23515   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2502  2112-2-2-ط  أؽّل اٌْؾبد ثٞب٠ؾٟ -  25  

26612   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2556  2115-2-31-ط  ػ١ٞخ ِٖٞفٝ ؽبرُ -  26  

24405   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2614  2112-11-20-ط  ؽٌٕ ػجلاٌّالن ف١ُٙ ػجلا١ٌَّؼ -  27  

12515   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2555  2114-11-6-ط  ّٙٝف اٌو٠ِ اثٛ ١ِقبئ١ً -  28  
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32131   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2613  2115-12-1-ط  اٌؾَٓ اثٛ اٌٖبٜٚ ٍؼل هث١غ -  29  

22665   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2633  2110-1-13-ط  ِؾّل صبثذ ِؾّل اؽّل -  30  

32220   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2643  2110-3-31-ط  ػٍٝ ٍالِٗ ِؾّل ّبمٌٝ -  31  

36234   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2631  2115-11-5-ط  ٍؼل ِؾّل ِٕٖٛه ؽَٓ ٠بٍو -  32  

16215   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2615  2110-1-22-ط  ث١ِٟٛ اثوا١ُ٘ ػجلإٌجٟ هِٚبْ -  33  

16215   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2610  2110-1-21-ط  ِٟٛث١ اثوا١ُ٘ ػجلإٌجٟ هِٚبْ -  34  

35232   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2612  2115-3-3-ط  ِؾّل ف١ًٍ فوط ١ٍٙو -  35  

25355   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2644  2112-12-31-ط  ثق١ذ ِؾّل صبثذ اؽّل -  36  

4234   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2611  2112-11-11-ط  اؽّل اٌؾ١ّل ػجل ٍؼبك -  37  

0441   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2641  2115-5-10-ط  ٖٔواهلل فقوٜ  اّوف -  38  

35104   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2635  2112-11-11-ط  اٌلاٚكٜ ِؾّل ِؾّل ِؾّل -  39  

25524   ثولُ    21101413:  ربه٠ـ ، 2623  2115-3-15-ط  ػجبكٜ ِؾّل اٌغفبه ػجل ِؾّل -  40  

1535   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2664  2112-0-2-ط  اٌٖبكق ٕل٠ك ٕبكق اؽّل -  41  

25121   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2646  2110-3-3-ط  ا١ِٓ ٕبٌؼ ٍّو -  42  

31130   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2652  2115-5-22-ط  اؽّل ِورٚٝ ِؾّل ػّو -  43  

12452   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2215  2114-11-31-ط  ؽ١َٓ عّؼخ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ -  44  

31152   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2216  2115-5-31-ط  فًٚ اٌٖبٚٞ ِؾّل ِؾّل -  45  

22215   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2601  2115-12-31-ط  ػجلاٌؼي٠ي اهلل ٚ٘ت ػٍٛأٝ -  46  

26120   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2604  2115-5-25-ط  ؽَٓ ػجلا١ٌَّغ ٘بٌٗ -  47  

34211   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2650  2112-5-26-ط  اٌْوث١ٕٝ ١ٍٍّبْ ػجلٖ ِؾّل -  48  

25124   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2215  2110-3-22-ط  ِٖٞفٝ ػٍٝ ٖٔو ٘بٔٝ -  49  

25106   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2255  2115-2-5-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل للهٜ -  50  

22211   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2242  2112-1-23-ط  ِؾّل ػجلإٌّؼُ ؽَٓ اؽّل -  51  

22321   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2221  2115-11-14-ط  ػجلاهلل ِؾّل ثووبد ٚائً -  52  

0021   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2221  2110-2-2-ط  ؽ١َٓ ا٠ٛة اؽّل فب٠يٖ -  53  

35532   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2252  2115-3-21-ط  ِؾّٛك هِٚبْ ِؾَٓ -  54  

25314   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2226  2113-2-10-ط  ف١ًٍ اٌؼي٠ي ػجل اٌؼظ١ُ ػجل هىق -  55  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

25314   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2222  2115-2-10-ط  ف١ًٍ اٌؼي٠ي ػجل اٌؼظ١ُ ػجل هىق -  56  

22523   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2220  21/4/2112-ط  ف١ًٍ اؽّل ؽ١َٓ ٍٍٜٛ -  57  

22523   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2231  21/4/2112-ط  ف١ًٍ اؽّل ؽ١َٓ ٍٍٜٛ -  58  

36465   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2262  2115-2-11-ط  ١ٍف ػيِٝ هّلٜ اٍز١و -  59  

4212   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2234  2112-0-26-ط  ا٠ٛة ػيثٝ ٍِّٛن ٍب١ِٗ -  60  

36254   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2225  0/6/2115-ط  ف١ٌّ اؽّل ػيد اؽّل -  61  

0516   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2235  2113-0-16-ط  فوط ِؾّٛك ٕجبػ -  62  

0516   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2236  2115-0-15-ط  فوط ِؾّٛك ٕجبػ -  63  

0516   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2232  2113-0-14-ط  فوط ِؾّٛك ٕجبػ -  64  

0516   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2235  2115-0-13-ط  فوط ِؾّٛك ٕجبػ -  65  

22105   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2251  2112-1-5-ط  ػٛٗ اٌّؼٟٞ ػجل اؽّل ١ٍل ا١ٌَل -  66  

33411   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2265  2116-12-25-ط  ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌفزبػ ػٛٗ فقوٞ -  67  

23631   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2221  2112-2-15-ط  غجو٠بي ىفبهٞ ّؾبد -  68  

26655   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2226  2115-5-6-ط  اؽّل ٔؼ١ُ ِٖٞفٝ -  69  

31142   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2206  2115-5-2-ط  ِؾّل ػ١َٝ اٌجبٍٜ ػجل ِؾّل -  70  

25325   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2201  2110-4-5-ط  ؽج١ت فب٠ك عوعٌ -  71  

34422   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2256  2112-2-16-ط  اؽّل ِؾّٛك وبًِ ٔبك٠ٗ -  72  

1656   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2513  2115-5-5-ط  ١ٍل ػجلاٌوؽ١ُ ىوٝ -  73  

35142   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2561  2110-1-10-ط  اؽّل ؽَب١ٔٓ هِٚبْ ِؾّل -  74  

15516   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2555  2115-2-21-ط  ٠ٍٛف ِؾّل ؽ١َٓ ثالي -  75  

15516   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2556  2113-2-10-ط  ٠ٍٛف ِؾّل ؽ١َٓ ثالي -  76  

15516   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2552  2115-2-15-ط  ٠ٍٛف ِؾّل ؽ١َٓ ثالي -  77  

22623   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2562  2110-1-11-ط  اؽّل ١ٍل أزٖبه -  78  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2532  2115-4-14-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  79  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2535  2113-4-14-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  80  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2230  2115-4-14-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  81  

16330   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2523  2110-3-1-ط  هِٚبٟٔ ٠َٟ هِٚبٟٔ ٘بٟٔ -  82  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

34555   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2540  2112-11-2-ط  اٍّبػ١ً ِؾّل اؽّل ا٠ّٓ -  83  

22553   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2525  2110-1-31-ط  ِٖٞفٝ ِٙلٜ ِؾّل ها١ٔب -  84  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2543  2112-11-15-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  85  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2544  2112-11-15-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  86  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2545  2112-11-15-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  87  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2534  2116-2-5-ط  ؽ١َٓ عبك ١ٍل ٚالء -  88  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2535  2111-2-5-ط  ؽ١َٓ عبك ١ٍل ٚالء -  89  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2536  2116-2-5-ط  ؽ١َٓ عبك ١ٍل ٚالء -  90  

35142   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2550  2112-11-10-ط  اؽّل  ؽَب١ٔٓ هِٚبْ ِؾّل -  91  

21441   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2515  2116-4-11-ط  اؽّل ؽَٓ ا٠ّبْ -  92  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2541  2112-11-5-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  93  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2541  2112-11-5-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  94  

13412   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2542  2112-11-5-ط  ؽَٓ عبك ١ٍل ٚالء -  95  

6224   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2525  2115-12-15-ط  اؽّل ّبمٌٝ ٍٍٜٛ -  96  

34321   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2523  2112-6-25-ط  اثوا١ُ٘ ٍؼٛكٜ ١ٌٚل -  97  

6224   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2526  2113-3-2-ط  اؽّل ّبمٌٝ ٍٍٜٛ -  98  

6224   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2522  2115-3-2-ط  اؽّل ّبمٌٝ ٍٍٜٛ -  99  

20534   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2504  2115-1-0-ط  ػجلاهلل ِؾّل اؽّل ٔظوٖ -  100  

21022   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2500  2116-12-16-ط  اٌوؽ١ُ ػجل ٠ٍٛف ٍؼل ؽغبىٞ -  101  

3001   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2013  2115-11-11-ط  اال١ِو اٌٍخ فٍف هِٚبْ -  102  

22401   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2016  2115-12-15-ط  فّٙٝ ػجلاٌّالن ا٠ّٓ -  103  

15221   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2562  2115-4-12-ط  ؽَٓ ػَبف ِؾّل اثٛاٌٛفب -  104  

15221   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2565  2113-4-12-ط  ؽَٓ ػَبف ِؾّل اثٛاٌٛفب -  105  

15221   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2560  2115-4-12-ط  ؽَٓ ػَبف ِؾّل اثٛاٌٛفب -  106  

16321   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2521  2114-3-12-ط  ٍبٌُ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  107  

16321   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2522  2110-3-12-ط  ٍبٌُ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  108  

15515   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2553  2115-11-11-ط  ػجلاٌّمٖٛك إٌَّٛة ِؾّل ٝبهق -  109  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

22316   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2554  2112-2-11-ط  اؽّل اهلل ؽج١ت ِٖٞفٟ -  110  

22502   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2010  2110-2-11-ط  ؽَٓ ِؾّل ػٍٝ ٔظّٝ -  111  

22012   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2021  2110-2-14-ط  ؽَٓ ػٞب صبثذ ػٞب -  112  

22126   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2055  2113-11-20-ط  ؽ١َٓ اؽّل ا١ِوح -  113  

22126   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2056  2115-11-20-ط  ؽ١َٓ اؽّل ا١ِوح -  114  

32155   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2052  2115-12-21-ط  عبك ؽَٓ ٍؼل ِؾّل -  115  

32201   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2036  2116-5-23-ط  ف١ًٍ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  116  

12221   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2061  2111-1-0-ط  اؽّل هاّل عّؼخ -  117  

12221   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2062  2116-1--0-ط  اؽّل هاّل عّؼخ -  118  

11252   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2055  2115-5-14-ط  اٌؼبي ػجل اٌغ١ًٍ ػجل اٌَؼ١ل ِؾّل -  119  

4525   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2065  2110-1-21-ط  اؽّل ٕبثو اؽّل -  120  

25201   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3116  2112-6-3-ط  ؽَٓ ِؾّل اؽّل ١ٍل -  121  

32262   ثولُ    21101416:  ه٠ـرب ، 3143  2110-1-4-ط  ِؾّل ِغب٘ل ا١ٌَل ٠بٍو -  122  

31633   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3115  2115-2-5-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّٛك هفبػٝ -  123  

22252   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3124  2110-1-21-ط  اٌْبٝو اٌَزبه ػجل وو٠ُ -  124  

22515   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 2001  2112-4-15-ط  ػجلاٌجبلٝ ِؾّٛك ػٖبَ هٜٙٛ -  125  

20522   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3111  2114-11-21-ط  ٕبٜٚ ِؾّل ٕبٜٚ ِؾّل -  126  

34114   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3135  2112-4-16-ط  ِٙلٜ اؽّل ػبٝف -  127  

32216   ولُث    21101416:  ربه٠ـ ، 2001  2110-3-12-ط  ؽبفظ ِؾّل ؽٕفٝ ِؾّٛك -  128  

16204   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3120  2110-2-22-ط  اثٛاٌؾَٓ ِؾّل اثٛاٌؾَٓ ٍؼ١لٖ -  129  

34141   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3121  2112-4-22-ط  اٌّؼوٚٓ اٌغ١ًٍ ػجل ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ -  130  

21225   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3122  2111-11-21-ط  ّ٘بَ ٕالػ اّوف -  131  

21225   ثولُ    21101416:  ربه٠ـ ، 3123  2116-11-21-ط  ّ٘بَ ٕالػ اّوف -  132  

31542   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3154  2116-1-16-ط  ؽَٓ ا١ٌَل ٝٗ ٍَُّ -  133  

34613   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3120  2112-4-16-ط  ٍِٛٝ اؽّل ػٍٝ ِٖٞفٝ -  134  

26105   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3102  2115--5--26-ط  ِٖٞفٝ ػٍٝ ٠ٍٛف -  135  

32421   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3165  2110-2-1-ط  اؽّل ٍؼل ٍؼ١ل ٍؼل -  136  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

11125   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3156  2110-3-2-ط  ػٍٝ اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼبٝٝ ٔغبػ -  137  

11125   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3152  2114-3-2-ط  ػٍٝ اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼبٝٝ ٔغبػ -  138  

11125   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 3155  2110-3-2-ط  ػٍٝ اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼبٝٝ ٔغبػ -  139  

32324   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 3112  2110-1-25-ط  اٌفزبػ ػجل اؽّل اٌفزبػ ػجل -  140  

35140   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 3131  2110-5-11-ط  ف١ٍجٌ غٞبً ١ِالك -  141  

36505   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 3123  2115-11-13-ط  اٍز١فٛ وو٠بوٛ ِو٠بٔخ -  142  

6310   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 31111  2111-1-12-ط  غو٠ت فزؾٝ ِؾّل ػالء -  143  

6310   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 31111  2116-1-12-ط  غو٠ت فزؾٝ ِؾّل ػالء -  144  

6310   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 31111  2116-1-12-ط  غو٠ت فزؾٝ ِؾّل ػالء -  145  

36152   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 3131  2115-5-21-ط  ؽَٓ اؽّل ؽَٓ ّولبٜٚ -  146  

36253   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3153  2115-6-5-ط  َِؼٛك ١ِقبئ١ً ٠ٍٛف -  147  

25252   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3152  2112-5-25-ط  اٌّزٌٛٝ ٕبثو عّؼٗ اؽّل -  148  

5236   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3135  2115-1-22-ط  ِؾّٛك ِؾّل ّؼجبْ -  149  

35025   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3164  2115-4-21-ط  عوً ٠ٕٝ فٛىٜ ١ِٕب -  150  

13352   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3150  2116-6-31-ط  ؽَب١ٔٓ اؽّل إٌّؼُ ػجل -  151  

26355   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3152  2115-6-24-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ ٚائً -  152  

25200   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3211  2115-4-5-ط  ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌٗ -  153  

22450   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3166  2113-12-2-ط  ػف١فٝ ػجلاٌٖبٌؼ ِؾّٛك -  154  

22450   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3162  2115-12-2-ط  ػف١فٝ ػجلاٌٖبٌؼ ِؾّٛك -  155  

36421   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3121  2115-2-6-ط  ى٠ل اثٛ ف١ًٖ اٌّغ١ل ػجل -  156  

35524   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3165  2115-1-31-ط  ؽَٓ ِؾّل اؽّل ٘جخ -  157  

36652   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3151  2115-0-25-ط  ٍِٛٝ ١َُٔ ىوو٠ب ِب٘و -  158  

32250   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3152  2110-3-26-ط  ثوٍَٛ غبٌٝ وّبي ِغلٜ -  159  

32210   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3215  2110-3-12-ط  اٌؼي٠ي ػجل ٍؼ١ل ِؾّٛك -  160  

13423   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3225  2112-5-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ٌَل كػبء -  161  

13423   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3226  2112-5-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ٌَل كػبء -  162  

13423   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3223  2111-5-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ٌَل كػبء -  163  
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13423   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3224  2116-5-2-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ا١ٌَل كػبء -  164  

34530   ثولُ    21101423:  ـربه٠ ، 3212  2112-11-1-ط  اٌْوث١ٕٝ ؽبِل ػ١ل ِؾّل -  165  

22236   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3242  2110-1-10-ط  رٛل١ك لبٍُ ِؾّل ِؾّل -  166  

12162   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3212  2115-2-15-ط  اثٛاٌَؼل اؽّل ١ٍل ؽَٓ اؽّل اؽّل -  167  

12162   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3213  2111-2-14-ط  اثٛاٌَؼل اؽّل ١ٍل ؽَٓ اؽّل اؽّل -  168  

12162   ثولُ    21101423:  ربه٠ـ ، 3214  2115-2-13-ط  اثٛاٌَؼل اؽّل ١ٍل ؽَٓ اؽّل اؽّل -  169  

32213   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3252  2110-3-12-ط  ف١واهلل ػجلا١ٌَّؼ عوعٌ ػيد -  170  

024   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3262  2111--5-5-ط  اٍّبػ١ً ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  171  

024   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3263  2115-5-5-ط  اٍّبػ١ً ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  172  

024   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3261  2112-0-25-ط  ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  173  

22252   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3265  2110-1-21-ط  ِؾّل ػجبكٜ ػ١ل ِؾّل -  174  

2121   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3251  2111-11-13-ط  ٠ٍٛف ِٙلٜ ِؾّل ؽ١َٓ -  175  

2121   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3251  2116-11-12-ط  ٠ٍٛف ِٙلٜ ِؾّل ؽ١َٓ -  176  

2121   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3252  2110-11-11-ط  ٠ٍٛف ِٙلٜ ِؾّل ؽ١َٓ -  177  

2121   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3253  2116-11-11-ط  ٠ٍٛف ِٙلٜ ِؾّل ؽ١َٓ -  178  

14465   ثولُ    21101425:  ربه٠ـ ، 3311  2112-2-16-ط  ١ٍٍّبْ ِٖٞفٝ اؽّل ػج١ل/  ك ١ٕل١ٌٗ -  179  

11350   ثولُ    21101425:  ربه٠ـ ، 3202  2110-5-26-ط  ِٖٞفٟ اٍّبػ١ً ػجلاٌؾ١ّل ؽَٓ -  180  

1120   ثولُ    21101425:  ربه٠ـ ، 3316  2115-5-10-ط  ؽَٓ ِٖٞفٝ فٛىٜ -  181  

3342   ثولُ    21101425:  ربه٠ـ ، 3312  2110-1-22-ط  ػ٠ٛٚٝ اؽّل ِؾّل -  182  

2012   ثولُ    21101425:  ربه٠ـ ، 3314  2112-5-15-ط  ػجلاٌؾ١ّل ى٠لاْ ػجلاٌؾ١ّل -  183  

5326   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 3310  2110-1-12-ط  اٌؼبي اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ -  184  

36631   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 3333  2115-0-15-ط  اٌوؽّٓ ػجل ِؾّل اثوا١ُ٘ هفؼذ ِؾّل -  185  

21605   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 3312  2111-11-5-ط  ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّل هٔلا -  186  

21605   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 3315  2116-11-5-ط  ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّل هٔلا -  187  

32222   ثولُ    21101431:  ربه٠ـ ، 3322  2110-3-15-ط  ثىوٜ ١ٍل ِٖٞفٝ ِؾّل -  188  

   ــــــــــــــــــــــ  

بدّوو رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  
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22641   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2522  2110-1-11-ط  ّٚو٠ىٗ ػج١ل ا١ٌّٕٝ ٍؼلٜ ػجلاٌوؽّٓ -  1  

22641   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2522  2110-1-11-ط  ّٚو٠ىٗ ػج١ل ا١ٌّٕٝ ٍؼلٜ ػجلاٌوؽّٓ -  2  

22612   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2521  2112-3-15-ط  ّٚووبٖ ػجلاٌؼظ١ُ ػجلاٌّؾَٓ اؽّل -  3  

11430   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2613  2115-2-15-ط  ّٚووب٘ب ِؾّل اهلل فٍف فزؾ١ٗ -  4  

32525   ثولُ    21101412:  ربه٠ـ ، 2552  2110-2-12-ط  ّٚو٠ىٗ ػ١ٞٗ ِٖٞفٝ ؽبرُ -  5  

35166   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2621  2112-11-5-ط  ّٚو٠ىخ ِقزبه ا١ٌَل -  6  

32355   ثولُ    21101414:  ربه٠ـ ، 2666  2110-1-22-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل  اٌؾ١ّل ػجل ٚهصٗ -  7  

21110   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2251  2116-2-25-ط  ّٚو٠ىخ ا١ٌَل ػجل ؽَٕٝ -  8  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2222  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  9  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2222  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  10  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2222  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  11  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2222  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  12  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2222  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  13  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2222  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  14  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2225  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  15  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2225  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  16  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2225  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  17  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2225  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  18  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2225  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  19  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2225  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  20  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2220  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  21  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2220  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  22  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2220  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  23  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2220  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  24  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2220  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ اٌَّبْ ِورٟٚ ػوفبد -  25  

4526   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2220  2112-4-11-ط  ّٚووبٖ هِٚبْ ِؾّل اؽّل -  26  
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32211   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2511  2110-3-16-ط  ّٚو٠ىخ اٌؾ١َٕٝ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل -  27  

32211   ثولُ    21101410:  ربه٠ـ ، 2511  2110-3-16-ط  ّٚو٠ىخ اٌؾ١َٕٝ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل -  28  

25300   ثولُ    21101411:  ربه٠ـ ، 2521  2114-4-22-ط  ا١ٌَل ِغلٜ ّٚو٠ىٗ عبكاهلل ؽَٓ ػٍٝ ػّو -  29  

34665   ثولُ    21101415:  ربه٠ـ ، 2062  2112-0--5-ط  اٌمٞبْ ِؾّٛك اثوا١ُ٘ اؽّل ّووخ -  30  

5353   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3135  2110-1-26-ط  ّٚو٠ىٗ وبًِ ِلؽذ ِؾّٛك -  31  

15256   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3155  2115-3-13-ط  ّٚو٠ىخ ؽَب١ٔٓ اؽّل إٌّؼُ ػجل ّووخ -  32  

26304   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3156  2113-2-1-ط  ّٚو٠ىزٗ ؽَب١ٔٓ اؽّل ػجلإٌّؼُ ّووخ -  33  

26304   ثولُ    21101421:  ربه٠ـ ، 3152  2115-2-1-ط  ّٚو٠ىزٗ ؽَب١ٔٓ اؽّل ػجلإٌّؼُ ّووخ -  34  

22106   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3125  2115-11-25-ط  ّٚو٠ىٙب اؽّل ؽبِل لبٍُ ِٕٖٛهٖ -  35  

22106   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3125  2110-11-22-ط  ّٚو٠ىٙب اؽّل ؽبِل لبٍُ ِٕٖٛهٖ -  36  

32303   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3216  2116-5-25-ط  ّٚووبئٙب ِؾّل ٘بُّ وٛصو ّووٗ -  37  

32303   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3216  2116-5-25-ط  ّٚووبٖ كهثبٌٗ ِؾّٛك اؽّل ا١ٌَل ػجلإٌجٝ -  38  

25324   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3104  2110-4-5-ط  ّٚووبٖ ١َُٔ ِبعل -  39  

25324   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3104  2110-4-5-ط(  ره) اٌّىزج١ٗ ٌٍّّٙبد ٚاٌزغبهٖ إٌٙلٍٗ -  40  

25324   ثولُ    21101422:  ربه٠ـ ، 3104  2110-4-5-ط  ّٚووبح ألهاًٚ ِبعل -  41  

5416   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3261  2110-3-22-ط  ّٚووبٖ اٌغ١ًٍ ػجل ِؾّٛك ِؾّل ػٍٟ -  42  

5416   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3261  2110-3-22-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل فبٌل -  43  

16461   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3252  2110-4-2-ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ا١ٌَل ػبكي -  44  

5416   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3252  2112-11-24-ط  ّٚو٠ىخ اٌغ١ًٍ ػجل ِؾّٛك ِؾّل فبٌل -  45  

5416   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3255  2112-11-23-ط  ّٚو٠ىخ اٌغ١ًٍ ػجل ِؾّٛك ِؾّل فبٌل -  46  

5416   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3250  2112-11-22-ط  ّٚو٠ىخ اٌغ١ًٍ ػجل ؾّٛكِ ِؾّل فبٌل -  47  

35555   ثولُ    21101424:  ربه٠ـ ، 3222  2115-3-25-ط  ّٚو٠ىخ ه٠بٗ اٌّالن ػجل ّٕٛكح ٕبٌؼ -  48  

32531   ثولُ    21101425:  ربه٠ـ ، 3313  2110-2-15-ط  ّٚو٠ىٗ اؽّل ػياٌؼوة ػجلاٌغٕٝ -  49  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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افواك ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث١غ    

ــــــــــــــــــــــ      

 

  


