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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 َغٌغا ّٙو ا١ٍٛط عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت

 

  اٌفٙوً* 

 ّٚووبد. أفواك ل١ٛك -1

 : كاافو اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد -2

 . اٌّؾٛ ٚاٌْغت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْاٌقٕٛا 

 . إٌْبط 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٔٛؿ اٌْووخ 

 ّووبد : اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد -3

 . اٌّؾٛ ٚاٌْغت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْاٌقٕٛا 

 . إٌْبط 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٔٛؿ اٌْووخ 

 (ّٚووبد )افواكرغل٠لاد :  -4
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أفواك ل١ٛك       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ث١ـ ِؾً فٓ 115652 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ِؾّٛك فٍٝ اٍّبء -  1

١ٍٍّبْ رووٟ اٍّبف١ً عّبي/ ثٍّه اٌْب١ِٗ:  غٙخث ،( ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ) غنائ١خ ِٛاك  

 ؽؾ١وح فٓ 115611 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٛٗ ٚك٠ـ فٛٗ ففبف -  2

ٚك٠ـ فٛٗ فّٖذ - ٍِه - عؾلَ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِىزت فٓ 115612 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾبفؼ ف١َٝ ٔبٕو ّٛوذ -  3

فجلاٌؾبفؼ ف١َٟ ٔبٕو/ ثٍّه اٌْو٠ف اٍّبف١ً ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠ٗ:  ثغٙخ ، ؽْو٠خ ِج١لاد رٛه٠ل  

 ِٛاك رقجئٗ فٓ 12122 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ ْ٘بَ -  4

 ْٚٔبعٗ ؽ١َٕٓ فجلإٌّقُ هافذ 1ك/ ثٍّه اٌؾمٛل١١ٓ رم١َُ 2 هلُ ّبهؿ 5 اٌؾمٛل١١ٓ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٠لٚٞ غنائ١ٗ

12122ثولُ ِٚم١ل 1003/11/3 فٝ افززؼ ثبٌغٍّٗ اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٚرٛى٠ـ رغبهٖ  

 ِٛاك رقجئٗ فٓ 12122 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ ْ٘بَ -  5

اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ فبٌل/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ٠لٚٞ غنائ١ٗ  

 ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ 115600 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّو اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف -  6

ِؾّل ؽَٓ اؽّل فّو/  ثٍّه - اٌملاك٠ؼ فوة:  ثغٙخ ،  

 ثمبٌٗ ِؾً فٓ 115211 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل ِؾّل ّىوٜ ا٠ّبْ -  7

فجلاٌفض١ً فجلاٌقي٠ي ؽ١َٓ/ ثٍّه ثٖوٖ:  ثغٙخ ،( ثبٌمغبفٝ)  

 ِىزت فٓ 115225 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ وّبي اؽّل -  8

ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ وّبي ثٍّه - ربٍب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 رٛه٠لاد ِىزت فٓ 115244 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٟ ؽبِل ١٘بَ -  9

فجلاٌغٛاك فجلاٌؾ١ّل ِّلٚػ/  ثٍّه اٌجٕبد ِلهٍخ ّبهؿ ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛخ  

 ر١ٍٖؼ فٓ 115262 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ثق١ذ فزؾٝ فزبػ -  10

ٔؾ١و فٍف ٔغبٖ/ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ث١ٓ ّبهؿ:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ  

 ِىزت فٓ 115264 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّو فجلاٌو١ّل ١ٍل ِؾّٛك -  11

فّو فجلاٌو١ّل ١ٍل/ثٍّه اٌْول١خ اٌّقبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ؽ١وح فٓ 115202 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ِؾّل ١ٍل فبعّخ -  12

ؽ١َٓ ك٠بة اؽّل ؽ١َٓ ٍِه - اٌملاك٠ؼ فوة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽؾ١وح فٓ 115111 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ فجلاٌوؽّٓ فٛى٠ٗ -  13

اثوا١ُ٘ فضّبْ فم١ً ّىوٜ/ ثٍّه - اال١ٍٛعٝ اٌٛاكٜ - اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  
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 ِىزت فٓ 115122 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾفٛػ ىوو٠ب ِؾّل -  14

اؽّل ؽ١َٓ ِؾفٛػ ىوو٠ب - ٍِه - اٌٖؾجخ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رٛى٠ـ  

 فٓ 115130 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىا٠ل فجلاٌواضٟ ِؾّل ١ّّبء -  15

كٚفٝ فٍٝ فضّبْ/  ثٍّه فجبً ّبهؿ 14 - ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، ٕٕبف١ٗ ِٕؾفبد  

 فلِخ ِؾغخ فٓ 115151 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ف١ل فّوٚ -  16

اؽّل ف١ل ِؾّٛك - ٍِه - فجلاٌغٛاك ِؾّل فيثخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚر٠ّٛٓ  

 ِيهفخ فٓ 115166 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكا١ٌَل َِقل فب٠ي وَجبْ -  17

عبكا١ٌَل َِقل فب٠ي/ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ِىزت فٓ 115124 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍٍّبْ ثلٜٚ ١ٍل -  18

ِؾّل ١ٍٍّبْ ثلٜٚ/ثٍّه - ث١ٙظ:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛٗ ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد  

 115222 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ اثٛا١ٌَو -  19

ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ثٍّه - اٌْوعٗ ٔمغخ ثغٛاه - اٌغوث١ٗ اٌّقبثلٖ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍبد ِقوٗ فٓ  

 ر١ٕٖـ فٓ 115503 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل فجلاٌقبي عّبي اٌغب٘و -  20

٠ٍٛف فجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه - ِّٛب:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 فٓ 115501 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ا٠ّٓ ٠ب١ٍّٓ -  21

فبهف فجلاٌٖجٛه اٌل٠ٓ فالء - ٍِه - ف١بكٖ ِقجي ثغٛاه اٌجٍل غوة:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل رٛه٠ل ِىزت  

 ؽؾ١وٖ فٓ 111112 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ فجلإٌجٝ -  22

ؽ٠ٛغٗ ١ٍلٜ ٕجوٖ ف١ٌّ/  ثٍّه- اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزو٠خ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 111112 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ فجلإٌجٝ -  23

 فوثبد فٍٝ ثضبئـ ٔمً ِىزت ْٚٔبعٗ ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ ٕجوٜ/ثٍّه - اٌيا٠ٚٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزو٠خ

111112ثولُ ِٚم١ل 2113/11/2َ فٝ افززؼ ثٕبء ِٚٛاك ٚىٌظ هًِ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ افّبي ِٚمبٚالد اٌغ١و  

 ِىزت فٓ 115616 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  َِقٛك فجلاٌقبي ١ٍل اؽّل -  24

اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل فجبً/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ:  ثغٙخ ، فٛرٛغوافٟ ر٠ٖٛو االد رٛه٠لاد  

 ثمبٌٗ ِؾً فٓ 115121 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك فزؾٝ فبٌل -  25

ِؾّٛك فزؾٝ فالء - ٍِه - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ  

 رٛه٠لاد فٓ 115653 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽ١َٓ ٕالػ ؽ١َٓ -  26

 ٚٔجبربد ٚعجبفٗ ٚٚهق(  اٌالٍٍى١ٗ فلا ف١ّب)  ٚوب١ِواد عج١ٗ ِّٚٙبد  وٙوثبئ١خ ٚاعٙيح ٚاكٚاد ٕؾ١ٗ ٚاكٚاد غنائ١خ ِٛاك

ؽَٓ ؽ١َٓ ٕالػ ِؾّل -ٍِه - اٌٛاٍغٝ:  ثغٙخ ، ٚاصبس ٚافْبة ٔؾبفخ ٚاكٚاد ِىزج١ٗ ٚاكٚاد ثٕبء ِٚٛاك ٚاّغبه  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115661 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كثٌ ؽى١ُ ٔقُٕٛ ضبؽٝ -  27

كثٌ ؽى١ُ ٔقُٕٛ ضبؽٝ ثٍّه اٌقي٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِؾّٖخ فٓ 115661 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ ف١ل ِؾّل -  28

اٌىو٠ُ عبك ِؾّل فجلاٌىو٠ُ - ٍِه - ثٛهٍق١ل ّبهؿ 15:  ثغٙخ ، ثٓ ِٚغؾٕخ  

 ِىزت فٓ 115606 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اىقفجلاٌو ِؾّل ٍقل اٍواء -  29

وّبي ِؾّل فالء ِؾّل/  ثٍّه - اٌؾل٠ل اٌَىٗ ّبهؿ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115212 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  30

ِؾّل اؽّل ِؾّل/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهٖ:  ثغٙخ ، ِٚياكاد ِٕبلٖبد ٚكفٛي ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  
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 ؽؾ١وح فٓ 115231 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبُٔ ِؾّل ١ٍٍُ ِؾَٓ -  31

١ٍٍُ ِؾَٓ فوغٍٝ/ثٍّه عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت فٓ 115235 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ ٠ٍٛف ِؾّل ١ٍل -  32

صبثذ ٠ٍٛف فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌٙالٌٝ ع١ٕٕخ اٌقِّٛٝ اٌجٍل غوة ّبهؿ23:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِؾً فٓ 115242 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاهلل هِضبْ فّوٚ -  33

عبك ِؾّل ٕالػ ِؾّٛك/ثٍّه - اٌغل٠ل اٌقٙل ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ِىزت فٓ 111553 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكا١ٌَل ؽج١ت فإاك هأفذ -  34

ؽج١ت فإاك ّٕٛكح/ثٍّه اٌٛاٍغٝ فلٜ ثٕٝ فل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِياكاد كفٛي  

 ِىزت فٓ 111553 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكا١ٌَل ؽج١ت فإاك هأفذ -  35

2111/3/21 فٝ 2112 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٟ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ اٌغبٌت ثٍّه اٌقي٠خ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، ِياكاد كفٛي  

 ٔمً ِىزت فٓ 115252 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٍٛزٗ ا١ِٓ فب٠ي ى٠ٓ -  36

اثٍٛزٗ ا١ِٓ فب٠ي/  ثٍّه ثٍٛط:  ثغٙخ ، اٌغ١و فوثبد فٍٟ ثضبئـ  

 ؽؾ١وح فٓ 115262 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوعبْ ربكهً ٔبهٚى ١ِٕو -  37

ِوعبْ ربكهً ِوىق ٔبكٜ/ثٍّه - ٍٕل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽؾ١وح فٓ 115225 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْقبي ِٙواْ ثٙغذ ٘بٟٔ -  38

فٍٟ ؽّلٞ ِّلٚػ فّبك/ ثٍّه اٌقزبِٕخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 فوكٚاد فٓ 115212 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك اؽّل ؽبرُ -  39

اثوا١ُ٘ فٍٝ اثوا١ُ٘/ثٍّه اٌغالء ّبهؿ-ثٕلهاٌم١ٕٛٗ- اٌم١ٕٛٗ:  ثغٙخ ،  

 ؽؾ١وح فٓ 115204 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اٍزمٕبؿ ٔبٕو ثبٍُ -  40

٠ٍٛف اٍزفٕبؿ ٔبٕو ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت فٓ 115115 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ّؾبد اثٛاٌق١و -  41

اؽّل ِؾّل ّؾبد/  ثٍّه ف١ًٍ ِؾّل فيثٗ اٌغوث١خ اٌّقبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِٛاك ث١ـ ِؾً فٓ 115145 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ِؾّل عّقٗ ِٕٟ -  42

ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه -- ٍالَ:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ  

 فلِخ ِىزت فٓ 115155 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٔٛه ثله اٍالَ -  43

ٍقٛكٜ اؽّل ِؾّل ِؾّل - ٍِه - ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠ٗ:  ثغٙخ ، ٌٍّٕبىي عٍجبد ر١ًٕٛ  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 115140 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ِٕٙٝ ٔبعؼ ؽٕبْ -  44

فبًٔٛ ا١ِٓ عٛهعٝ/ ثٍّه اٌجٛهح:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١خ  

 فٓ 115150 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌقبي فجلاٌؾى١ُ فجلاٌقبي -  45

اؽّل فجلاٌقبي فجلاٌؾى١ُ/ثٍّه - عٗ فيثخ - اٌجؾو٠ٗ اٌَٛاٌُ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ ِؾً  

 ٔؾبفٗ ِىزت فٓ 115561 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ عبثو ِوٍٝ اؽّل -  46

ِؾّل فجلاٌىو٠ُ اِبي/ ثٍّه اٌج١َوٜ:  ثغٙخ ، اٌّجبٟٔ ١ٕٚبٔٗ فبِٗ  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115512 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٕبكق ٍقل ِؾّل -  47

اؽّل ٕبكق ٍقل ٍِه - غياٌٝ فضّبْ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يح فْج١ٗ ؽ١ٍبد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت فٓ 115614 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ا١ِٓ فٍٝ اٌؾَٓ -  48

ِؾّل اؽّل فبهٚق ٕفٛد/ ثٍّه-ؽب١ٌب ا١ٌّضبق اٌٛرٍٝ ّىوٜ ّبهؿ21-ا١ٍٛط اٚي-ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِمبٚالد ِىزت فٓ 115222 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عالي ِؾّل اؽّل ف١ل -  49

عالي ِؾّل اؽّل ٕبثو - ٍِه - ٍبٚ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي  

 ، ثبٌجقبه وٟ فٓ 115651 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ١ٍل فجلٖ ا٠ٙبة -  50

ف١ًٍ فجلاٌٛاؽل ِؾّٛك ووَ/ ثٍّه اٌقٛاٌل:  ثغٙخ  

 ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 115661 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كاٚك ١ٌُٚ ٔبكٜ ٘بٔٝ -  51

ف١ُٙ ٔق١ُ ٍبِو٠ٗ/ ثٍّه-اٌقي٠ٗ-ِٕفٍٛط:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 115610 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ِؾّل فجلإٌبٕو ِؾّل/ اٌمبٕو -  52

ه٠بْ ِٖغفٝ ِؾّل ١ٍل/ ثٍّه اٌضالص١ٓ ّبهؿ اٌّق١ٍّٓ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ِىزت فٓ  

 ٌزوث١ٗ ؽؾ١وح فٓ 115602 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ؽَٓ ١ٍٍُ ِؾّل -  53

١ٍٍُ ؽَٓ ١ٍٍُ فٍٝ/  ثٍّه -- ِغ١و فوة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ِىزت فٓ 115220 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اِجبهن اؽّل اثوا١ُ٘ اِجبهن -  54

ِؾّل٠ٓ فجلاٌّبٌه ِؾّل هل١ٗ/ثٍّه ٍولٕب ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِالثٌ ِؾً فٓ 115224 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 53111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ؽَٓ ٍّبػ -  55

ِؾّٛك فجلا١ٌَّـ اؽّل/ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ 115261 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رغ١بْ ه٠بْ عبثو لّو -  56

فجلاٌؾ١ٍُ اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه ثٛق:  ثغٙخ ،  

 ؽؾ١وح فٓ 115261 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ كا١ٔبي وّبي ٕبفٝ -  57

١ٍٍّبْ كا١ٔبي فيد ٍب١ِخ/ثٍّه هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 فٓ 115201 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك ثووبد ِؾّٛك -  58

فٍٝ فوؽبْ ِٖغفٝ/ثٍّه - االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثّقلاد أؽن٠ٗ ر١ٕٖـ ٚهّخ  

 ِيهفٗ فٓ 111105 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ فٍٟ اؽّل فجلاٌم١َٛ -  59

111105 ثولُ ِٚٛكؿ  ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت الٍزغالي ٍبٌُ فٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌىجوٞ إٌّْبٖ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ِيهفٗ فٓ 111105 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ فٍٟ اؽّل فجلاٌم١َٛ -  60

ِؾّٛك ٍبٌُ فٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌىجوٞ إٌّْبٖ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 فٓ 115111 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكا١ٌَل رٛف١ك ٕجؾٝ ثغوً -  61

ا١ٌَل عبك رٛف١ك ٕجؾٝ ّٕٛكٖ - ٍِه - اٌجظ عبكا١ٌَل اٚالك فيثخ - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وح  

 ِغقُ فٓ 115111 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕفٟ ه٠بٗ ِؾّٛك اؽّل -  62

اؽّل ِؾّل ْٔأد/  ثٍّه اٌّؾغٗ ١ِلاْ ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، وْوٞ  

 ؽؾ١وح فٓ 115123 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٌج١ت ثله اِزضبي -  63

ؽٕب ا١ٌٔ ٠َٟ ا١ٌٔ/ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 فٓ 115126 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌفض١ً اٍّبف١ً فبعّٗ -  64

ؽَٓ فّٙٝ عّقٗ فّٙٝ/ثٍّه ّقواْ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽج١جبد فٓ 115112 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘ل٠ٗ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  65

ؽَٓ ٘ل٠ٗ ِؾّل ؽَٓ/  ثٍّه اٌو٠ٚغبد:  ثغٙخ ، رل٠ٚو٘ب ِقبك ثالٍز١ه  

 ؽؾ١وح فٓ 115141 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب أٛه -  66

ىوب ٔبكٜ ٍٕبء/ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ثمبٌخ ِؾً فٓ 115163 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثبك٠و ٕبثو فبكي اّوف -  67

ِؾّل فٍٝ ِؾّل-3ِؾّل وّبي-2ؽ١َٓ اثوا١ُ٘-1/ثٍّه( 11) هلُ ِؾً( 35) هلُ لغقٗ اٌغل٠لح ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ  

 ِؾً فٓ 111214 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل ا٠ٙبة -  68

ِٙواْ فالَ ِٖغفٝ/ ثٍّه ٍبثمب ا١ٌٌّٕ اال٠ٛثٟ اٌل٠ٓ ٕالػ ّبهؿ 11 هلُ فمبه:  ثغٙخ ، اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ ث١ـ  

 ِؾً فٓ 111214 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل ا٠ٙبة -  69

 ْٚٔبعٗ فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل/ ثٍّه اٌَبكاد ؽٝ 12 فّبهٖ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ ث١ـ

111214ثولُ ِٚم١ل 2114/3/5 فٝ افززؼ ثنٌه اٌّزقٍمٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍمواهاد عجمب ٚرٖل٠و ِىزت  

 فٓ 115521 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّٛعٛك ِٖغفٝ -  70

 ثٍّه اٌفبفٛهح كهة ّبهؿ ِٕفٍٛط ثٕله ِٕفٍٛط:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌٗ االك٠ٚٗ فلا ف١ّب ٚلغبفٝ عٍّٗ عج١ٗ َِزٍيِبد رٛى٠ـ ِىزت

ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّٛعٛك  

 ٌزوث١خ ؽؾ١وح فٓ 115521 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ١ٍٍُ ؽّبكٖ -  71

ِؾّل فٍٝ ١ٍٍُ ؽّبكٖ/ثٍّه ٍّمبِٝ فيثخ-ِٕفٍٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ٛاّٝاٌّ  

 ثمبٌٗ فٓ 115511 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٖٚب فبىه ٌغفٝ ِبعل -  72

ثَبٌٟ فٛىٜ ٍب١ِٗ/ ثٍّه فٛفٛ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ فجلٖ ِؾّل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115566 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌؾب٘و فجلاهلل اؽّل -  73

فٍٝ ِؾّل فجلاٌؾب٘و فجلاهلل/ثٍّه عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت فٓ 115521 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل فالء ِؾّل -  74

٘بُّ ِؾّل وّبي ِؾّل اٌل٠ٓ ؽَبَ ٍِه اٌَّزْبه ثوط ثغٛاه اٌلائوٜ اٌغو٠ك - اٌّق١ٍّٓ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ث١ـ ِقوٗ فٓ 115501 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل -  75

 ١ٍٍّبْ فٍٝ ٚفجلاٌقي٠ي ثق١ذ رؾ١ٗ/ ثٍّه اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبهؿ - االثوا١ّ١٘ٗ اثواط:  ثغٙخ ، عبفٗ ٚؽٍٜٛ فغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ

1) هلُ ِؾً ) 

 ث١ـ ِؾً فٓ 115616 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾوًٚ فٛىٞ ؽ١َٓ -  76

فضّبْ ّؾبرٗ فلٌٝ/ ثٍّه اٌْٙلاء ّبهؿ - ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد  

 ِىزت فٓ 115630 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك رٛف١ك للهٜ فبعف -  77

عبك رٛف١ك للهٜ ف١وٜ ٍِه ىٔبرٝ فيثخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115650 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّٛك اثٛإٌغب اؽّل -  78

ؽ١َٓ ِؾّٛك اثٛإٌغب/ ثٍّه اٌغل٠ل ١ٕلٔبٜٚ فٍف إٌٛه ّبهؿ 22:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 115664 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّّْْٛ هّلٜ ّّْْٛ ٍٕبء -  79

هّلٜ ٔق١ُ ١ٌٚل - ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ١ٕبٔٗ ِووي فٓ 115212 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ِؾّل فوط ِؾّل -  80

 االٍز١واك ْٚٔبعٗ اٌَٛق االهثق١ٓ - اٌضبٌش ثبٌلٚه 3 هلُ ّمٗ 24 ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ،( ١َّّٗ ٚاٌٛاػ)  ٍٚقبٔبد غَبالد

40122ثولُ ِٚم١ل2111/3/31 فٝ افززؼ ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد زٖل٠وٚاٌ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ١ٕبٔٗ ِووي فٓ 115212 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ِؾّل فوط ِؾّل -  81

ِؾّل فٍٝ ؽَٓ/ ثٍّه اٌغ١ِ فيثٗ ِٕمجبك:  ثغٙخ ،( ١َّّٗ ٚاٌٛاػ)  ٍٚقبٔبد غَبالد  

 فٓ 115213 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌّقغٝ فجلإٌجٝ ِؾّل -  82

ِٕٙٝ رٛف١ك ِؾّل/  ثٍّه اٌجٛربعبى ِٖٕـ فٍف - اٌَج١ً ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد رٛه٠ل ِىزت  

 فٓ 115213 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌّقغٝ فجلإٌجٝ ِؾّل -  83

ِٕٙٝ رٛف١ك ِؾّل/  ثٍّه اٌجٛربعبى ِٖٕـ فٍف - اٌَج١ً ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد رٛه٠ل ِىزت  

 ِىزت فٓ 115212 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌٖجٛه ِؾّل اؽّل -  84

فٍٝ اؽّل ٕجبػ/ ثٍّه اٌي٘واء ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ٕبٌؼ اي ّبهؿ- اٌيا٠ٚٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115231 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل ٕجوٖ -  85

فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل فالء/ثٍّه -اٌيا٠ٚٗ-ا١ٍٛط ِووي:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِقوٗ فٓ 115251 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ا١ِٓ فبٌل ؽَٓ -  86

فٍٟ فجلإٌّقُ ى٠ٕت/  ثٍّه ِّٛب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِىزت فٓ 115252 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌقال ٌغفٝ ِٖغفٝ فبُٕ -  87

ٌغفٝ ِٖغفٝ ٘بٔٝ/ثٍّه-اٌٖجؾخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ، ١ٕل١ٌخ فٓ 115245 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كٍٛلٟ لبٍُ فياٌل٠ٓ اٍالَ -  88

اؽّل فبهٚق ّبك٠خ/  ثٍّه ا١ٌٌٛل٠خ اٌؾمٛل١١ٓ رم١َُ 1 هلُ ّبهؿ2:  ثغٙخ  

 ِىزت فٓ 115221 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٟ ؽ١َٓ فٖبَ -  89

اؽّل فٍٟ ؽ١َٓ/  ثٍّه إٌبؽ١خ ك٠و ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفخ ِٓ 36 ٚاٌفموح 10 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 ؽؾ١وح فٓ 115210 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ؽّْذ ؽّلٜ اثوا١ُ٘ -  90

اثٛى٠ل ؽّْذ ؽّلٜ/ثٍّه-اٌغٕبكٌخ ك٠و:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115206 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٖٛه اؽّل ِٖغفٝ ْ٘بَ -  91

ؽ١َٓ ِٕٖٛه ١ٍل ٖٔو/ثٍّه-ثْٕٜقواْ-ِٕفٍٛط:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ روث١ٗ  

 ؽؾ١وح فٓ 115115 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاهلل ِٖغفٝ ٕالػ -  92

اؽّل فجلاهلل ِٖغفٝ اؽّل/ثٍّه-لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽؾ١وح فٓ 115136 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك فزؾٟ -  93

ثبٌمغبفٝ ؽ١ٛاْ فٍف ث١ـ ْٚٔبعٗ ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك/ ثٍّه اٌيا٠ٚٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ؽؾ١وح فٓ 115136 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك فزؾٟ -  94

اؽّل فٍٟ ِؾّل فبكي/  ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ؽؾ١وح فٓ 115143 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ غواَ -  95

كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ/  ثٍّه - اٌقي٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِقًّ فٓ 115622 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔبهٚى ّٕٛكٖ هافذ ّٕٛكٖ -  96

فبىه ع١ًّ هِٚبٔٝ/ ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، اٌٟ وزبو١ذ رفو٠غ  

 ِىزت فٓ 115635 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ّىوٜ ِؾّل -  97

ؽ١َٓ ِؾّل ّىوٜ/ثٍّه ٍبٌُ ا١ٌْـ ّبهؿ-اثٕٛة ثٕله:  ثغٙخ ، صم١ٍخ ِقلاد ربع١و  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽؾ١وح فٓ 115644 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌّقي اؽّل -  98

١ٍل فجلاٌؾب٘و ِؾّل/  ثٍّه - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت فٓ 115612 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ هاغت ٔج١ً ٠ٍٛف -  99

غجو٠بي ١٘ٚت اٍبِٗ - ٍِه افٕلٜ فّو اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 115651 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل فٍٝ ِؾّل -  100

ؽَب١ٔٓ ؽَٓ اؽّل فٍٝ/  ثٍّه - اٌَىٗ غوة- اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِفوّٚبد فٓ 115660 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌغٕٝ فٍٝ ى٠ٕت -  101

فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ّجبة ِووي ثٍّه- فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ّجبة ِووي- فجلاٌالٖ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ،  

 فٓ 115612 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٝ ِؾّٛك فبٌل -  102

فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٝ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌغوثٝ اٌغجً ِٕغمٗ اٌجٍل غوة كهٔىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115215 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اِجبهن فجلاهلل ١ٍل اِجبهن -  103

١ٍل اِجبهن فجلاهلل/ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت فٓ 115223 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ف١ًٍ هاضٝ هِٚبٔٝ -  104

١ِقبئ١ً ف١ًٍ هاضٟ ثوٍَٛ/ ثٍّه ٠ٖٚب فيثٗ - ٔبٕو ١ِْٕٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به لغـ رٛى٠ـ  

 ؽؾ١وح فٓ 115211 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فغ١ٗ ١ٍل ٍِٛٝ عّبي -  105

فجلاهلل ى٠بْ ٕالػ ِؾّٛك/  ثٍّه - هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت فٓ 115214 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك اؽّل -  106

١ٍل ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك/  ثٍّه - كهٔىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 115256 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك فّوٚ -  107

اؽّل ِؾّل فٍٟ ِؾّٛك/ ثٍّه ٍبٌُ ؽبهٖ_ اٌْقٖٛ_ ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽؾ١وح فٓ 115211 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف فوغٍٝ ١ٍل ِؾّل -  108

١ٍٍّبْ اؽّل ٠ٍٛف فوغٍٝ/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115116 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْو فجلاٌوؽّٓ اؽّل فٍٗ -  109

١ٍل ١ٍّوفجلا١ٌَّـ أؽّل/ثٍّه - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 فٓ 115133 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلا١ٌَّؼ ١ٍٕت ٕجؾٝ ٍّبػ -  110

١ِقبئ١ً فجلاٌّالن ث١ٕب١ِٓ ِوىق/ ثٍّه كاٚك ا١ٌْـ اٌزغبهح ِلهٍخ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚرغ١ًّ ّقو لٔ  

 فٓ 115156 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾ١ّل اؽّل عبثو ٍب١ٌّٓ -  111

فٍٝ ف١ٌّ عّقٗ ِؾّل/ثٍّه االٖٔبه:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽؾ١وح  

 ١ـث فٓ 115121 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّالن فٛٗ ١ٍّو فٖبَ -  112

عبك َِبن فزؾ١خ/ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 ؽؾ١وح فٓ 115122 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل صبثذ ِؾّل فّوٚ -  113

ِؾّٛك اؽّل ف١ل ِؾّٛك/ثٍّه اٌغل٠ل اٌّووي اِبَ ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ث١ـ فٓ 115141 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍٝ ؽَٓ عّبالد -  114

فٍف فجلاٌّغ١ل ٕبٌؼ/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚهل١ٗ ٚاٍّلٖ ىهاف١ٗ ِج١لاد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 فٓ 115632 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ فجلاٌؾف١ؼ فوغٍٝ ١ٍّو -  115

ّؾبرٗ فجلاٌؾف١ؼ فوغٍٝ فجلاٌّقي/  ثٍّه -اٌؾّب:  ثغٙخ ، ِياكاد كفٛي ِىزت  

 ّؾٓ ِىزت فٓ 115666 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل عبك ٕالػ ِؾّل -  116

اؽّل عبك ٕالػ ٠بٍو/  ثٍّه - ؽ١َٓ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌغ١و فوثبد فٍٝ ٚرفو٠غ  

 فٓ 115622 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل اؽّل فجلاٌقي٠ي ا١ِّٗ -  117

3 رغبهٜ ِؾً - ف١ل فجلا١ٌَّـ ِؾّل/  ثٍّه - ا١ٌٌٛل٠ٗ- االثوا١ّ٘ٗ اثواط(1) هلُ ثوط:  ثغٙخ ، عبفٗ ٚؽ٠ٍٛبد ٌٚت فٛي ِمٍٝ  

 فٓ 115663 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٖٛه فجلاٌواضٝ ِؾّٛك ٕالػ -  118

ِٖغفٝ فجلاٌؾبفؼ ِؾّٛك  اّوف/  ٍِه/ ثٖوٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ِىزت فٓ 115621 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٘بُّ اؽّل ِؾّل -  119

 ٘بُّ اؽّل - ٍِه - االوواك عي٠وح االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً فّبٌٗ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد

 ِؾّل

 ؽؾ١وٖ فٓ 115602 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبىه ِواك ٍِٛٝ َِٕٗ -  120

فبىه ِواك ٍِٛٝ َِٕٗ/ثٍّه-اٌقي٠ٗ-ِٕفٍٛط:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت فٓ 115605 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لو٠بلٔ فٛىٜ اّوف ١ِٕب -  121

ؽج١ت ف١ٍ١ت ِلؽذ ٚائً/ ثٍّه هاغت ٠َوٜ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ِجبهن فٍٝ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ربع١و  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115215 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔقّبْ اؽّل ثىو ِقزي -  122

ٔقّبْ اؽّل ثىو فّوٚ/ ثٍّه اٌّلهٍخ ّبهؿ اٌقله:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 فٓ 115223 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌَقٛك فغ١ٗ اثٛاٌَقٛك ٕفبء -  123

٠ٌٛٔ ِؾّل فٍٝ ١ٍل/ثٍّه اٌّلاهً ث١ٓ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ اوََٛاه ث١ـ ِؾً  

 فٓ 115226 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ّؾبرٗ فجلاٌزٛاة فجلاٌوؽّٓ -  124

١ٍٍُ ّؾبرٗ فجلاٌزٛاة/ثٍّه - اٌززب١ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وٖ  

 ِىزت فٓ 115216 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبٌك اؽّل هعت ِؾّل -  125

 هعت/ثٍّه فبّٛه اثوا١ُ٘ َِغل ثغٛاه هِضبْ ّؾبرٗ ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٚٛاك وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد ك٘بٔبد رٛه٠لاد

فجلاٌقبٌك اؽّل  

 ِىزت فٓ 115116 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ١ٍل فجلاٌوؽ١ُ عٗ -  126

١ٍل ثلهٜ فجلاٌٍغ١ف/  ثٍّه - اٌّق١ٍّٓ ٔبكٞ ؿ ّبه - ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ رٛه٠ل  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115154 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ٔغ١ت اؽّل فٖبَ -  127

فوط ٔغ١ت اؽّل/ثٍّه اٌمل٠ّٗ اٌزوفخ ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 ؽؾ١وح فٓ 115161 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ -  128

اؽّل ِؾّٛك اؽّل/ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115165 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ وبًِ فبعّٗ -  129

ثىو ِؾّل اٌل٠ٓ فٍُ/ ثٍّه - اٌقٛاِو:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ثمبٌٗ فٓ 115524 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هضٛاْ ى٠لاْ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  130

٠ٍٛف اؽّل ٠ٍٛف ى٠ٓ/ ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ  

 ث١ـ فٓ 115516 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ كٍٛلٝ ؽبهً فّو -  131

ؽَٓ ٍٍغبْ ِؾّل/ ثٍّه هاغت ٠َوٜ اِزلاك ّبهؿ:  ثغٙخ ، فغٛه  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت فٓ 115515 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فٍٝ ِؾّل ٔبٕو -  132

ِمبثً ؽ١َٓ فلٌٝ هِضبْ - ٍِه - ٍبٌُ ا١ٌْـ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115502 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ِؾّل ِؾّٛك ٕجبػ -  133

ِٖغفٝ ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه اْثله اٚالك فيثٗ/ ِّٛب:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ِىزت فٓ 115613 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ل ١ٖٔف ٌغ١ف ّو٠ف -  134

هِيٜ ١ٍٍّبْ ِبك١ٌٓ/  ٍِه اٌقي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115620 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِقٛٗ هِيٜ ٕجؾٝ هّبك -  135

عٛهعٝ ِقٛٗ اٍؾبق ٔغبػ/ثٍّه-اٌقي٠ٗ-ِٕفٍٛط:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115641 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٘ىً فجلاٌوؽ١ُ اؽّل فٍٝ -  136

١٘ىً فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل/ثٍّه-ف١َٝ وٛثوٜ-إٌٛا١ٌِ- اٌجلاهٜ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ، وبفز١و٠ب فٓ 113112 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍف فٍٝ ١ٍل ِؾّل -  137

113112ثولُ ِٚم١ل 2115/1/22فٝ افززؼ ِمبٚالد ِىزت الٍزغالٌٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل/ثٍّه اٌقّلٖ ُ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ  

 ، وبفز١و٠ب فٓ 113112 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍف فٍٝ ١ٍل ِؾّل -  138

اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ِل٠ٕٗ عٙبى/ ثٍّه ّوق عٕٛة ر١ٍٛقبد فلاْ 226 إٌّغمٗ اٌزغبهٜ ثبٌَٛق 4 هلُ ِؾً اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط:  ثغٙخ  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115611 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍل ثل٠قٗ -  139

 ِؾّٛك ِٖغفٝ/ ثٍّه- اٌَبكاد ؽٝ- هاغت ٠َوٜ اِزلاك- اال٘واَ ثوط-ا١ٍٛط اٚي- ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، ٚ٘ل٠ب اوََٛاهد

 فجلاٌؾبفؼ

 ، ِىزجٗ فٓ 115601 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي فزؾٝ ِؾّل ِؾّٛك -  140

فجلاٌقبي فزؾٝ ا١ٌْـ ٚهصٗ ثٍّه اٌؾّواء عالي فيد ّبهؿ33:  ثغٙخ  

 فٓ 115211 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلإٌّق١ُ ِؾّل وبًِ ِٖغفٝ -  141

اؽّل ٠ٌ ٠ٌ ٠ٗثله/  ثٍّه - اٌيهاف١ٗ اٌغّق١ٗ- ّمٍم١ً:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِمبٚالد ِىزت فٓ 115212 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ عٗ صبثذ فٍٝ -  142

عٗ صبثذ ِؾّل/ثٍّه-ربٍب- ١ٍٍُ ٍبؽً:  ثغٙخ ، ؿ1َ1ط كافً فّبٌٗ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ افّبي  

 فٓ 115221 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔج١ٍٗ -  143

فجلاٌقبي فضّبْ فجلاٌفزبػ/  ثٍّه اٌقزبِٕخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 فٓ 115241 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍقل فجلاٌواضٟ ٔبكٞ اّوف -  144

ٍقل فجلاٌواضٟ ٔبكٞ اّوف/  ثٍّه َِبهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽؾ١وح  

 ِىزت فٓ 115251 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٝ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  145

اؽّل ّؾبرٗ هفقذ ِؾّٛك/ثٍّه اٌّغ١قٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115213 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ِؾّٛك اؽّل -  146

اؽّل ِؾّٛك ِؾّٛك ِٖغفٝ/ثٍّه - ِّٛب:  ثغٙخ ، صم١ٍٗ ِقلاد ٚرأع١و ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115112 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ فٍٝ اثٛض١ف هعبء -  147

اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثٛض١ف ِؾّل/ ثٍّه فجلاٌلا٠ُ فٍٝ ا١ٌْـ فيثٗ اٌغو٠ت:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأٝ فٍف  

 فٓ 115111 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ ِؾفٛػ -  148

ِؾفٛػ ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ - ٍِه - ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽؾ١وح فٓ 115121 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبِذ ؽٕب ؽٕب ّّقْٛ -  149

ّبِذ ؽٕب ؽٕب ّّقْٛ/  ثٍّه - اٌقي٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 فٓ 115161 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ فجلاٌقبي ِؾّل -  150

فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ فجلاٌقبي ٍبِؼ/ثٍّه اٌغل٠ل ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِىزت فٓ 115162 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ اثٛفغٖٛ ِؾّٛك ٠بٍو -  151

صبثذ اثٛفغٖٛ فجلاٌوؽ١ُ/ثٍّه اٌغل٠ل ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115151 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فلٌٝ ِؾّل ؽَبَ -  152

ِؾّل فلٌٝ ِؾّل ١ٍل - ٍِه - ثه فٍٝ روفٗ ّبهؿ 16 هلُ فمبه:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد  

 ؽؾ١وح فٓ 115232 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ ًهأ ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٟ ٔبكٞ اثوا١ُ٘ -  153

ِؾّل اؽّل فٍٟ ٔبكٞ/  ثٍّه عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت فٓ 115560 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل فٕزو ١ٍل -  154

اؽّل ؽَٓ ٍؾو/ثٍّه اٌْب١ِخ ّبهؿ3:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115513 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ٕبك ١ٍّو ِؾّل -  155

ِؾّل اؽّل فجلاٌَزبه فبهٚق/ ثٍّه ّم١و ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ؽؾ١وح فٓ 115502 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ى٠لاْ ١ٍٍّبْ -  156

اؽّل ى٠لاْ اؽّل ّقجبْ/  ثٍّه - اٌجٍل لجٍٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115506 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي ؽَبَ -  157

فجلاٌقبٌك اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي/ثٍّه-اٌقٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115506 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي ؽَبَ -  158

فجلاٌقبٌك اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي/ثٍّه-اٌقٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 فٓ 115500 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕفٝ ا١ٌَل فجلاٌّغ١ل ٍقل ِؾّٛك -  159

اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ِٖغفٝ/ ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ّبهؿ:  ثغٙخ ،( ثبٌمغبفٝ) ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١ـ ِؾً  

 ؽؾ١وح فٓ 115641 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّل -  160

ؽَٓ فٍٝ ّٛلٟ ِؾّل/ ثٍّه اٌْغجٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ، 051111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ رغ١بْ ؽّبكٖ ِؾّل/ اٌمبٕو ٌٖبؽجٙب ٚاٌجٛه١ٍٍٓ ١ٌٍَوا١ِه اٌزغ١بْ -  161

 فجلإٌبٕو عّبي ّبهؿ أ20 ِٕفٍٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ٚاٌجٛه١ٍٍٓ ١ٍوا١ِه ث١ـ ِقوٗ فٓ 115651 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل

ِوٍٝ ؽ١َٓ رغ١بْ ؽّبكٖ/ ثٍّه  

 ِؾً فٓ 115623 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ِؾّل ِٖغفٝ ّ٘ذ -  162

 ٍٕبء/ ثٍّه اٌقبئٍٝ ٌإلٍىبْ رغبهٜ ٍىٓ( 25) ثبٌمغقخ( 0) هلُ ِؾً اٌغل٠لح ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ( ثمبٌٗ) غنائ١خ ِٛاك ث١ـ

ؽٕب اهلل فُْ  

 فٓ 115614 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌقال فجلاٌَالَ فجلاٌّؾَٓ ٠ؾ١ٝ -  163

ِؾّل ثق١ذ ٍِٛٝ فّو - ٍِه ولٚأٝ فبهٚق ّبهؿ 6:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ ٚاكٚاد غنائ١خ ِٛاك رٛه٠ل ِىزت  

 ؽؾ١وح فٓ 115233 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌقبعٝ ١ٍل ثىو -  164

فجلاٌٖبٌؾ١ٓ فجلاهلل ٠بٍو/ثٍّه عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ِىزت فٓ 115213 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٛٗ ١٘ٚت ِٛه٠ٌ ِوىق -  165

فجلا١ٌْٙل فٛٗ ١٘ٚت ِٛه٠ٌ/  ثٍّه - ث٠ٛظ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِمبٚالد ِىزت فٓ 115211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  166

١ٍل فجلاهلل فٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115251 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٌٕ ٍِه ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  167

 - اٌوئ١َٝ اٌّل٠ٕٗ فلِبد ِووي - ِٛي ٍزبه رغبهٜ( 1) ثبٌمغقٗ -( 21)هلُ ِؾً - اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك

ثْبٜ ٠قمٛة فّٙٝ ٠قمٛة/ثٍّه  

 ِىزت فٓ 115253 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ل ١ٍل فبكي فّبك -  168

١ٍل ِؾّل ِل٠ؾخ/ثٍّه-ِجبهن ا١ٌْـ غوة-اٌؾّب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115214 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٍالِٗ ؽغبىٜ اؽَٓ -  169

ِؾّٛك ٍالِٗ ؽغبىٜ ا٠ّٓ/ثٍّه ِىبهَ فٍٝ ِؾّل ّبهؿ 13:  ثغٙخ ، رغبه٠ٗ رٛو١الد  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115200 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ ِؾّل ِؾّٛك ٘لٜ -  170

ِجبهن ِزٌٛٝ عّبي/ثٍّه فىزٛهاٌغل٠ل رم١َُ-ثٕلهِٕفٍٛط-ِٕفٍٛط:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 115112 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقي٠ي فجلاٌْبفٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  171

عبكاهلل ِؾّل اؽّل فيٖ/ثٍّه اٌغٛىاد ّبهؿ 24 - اٌَبكاد ؽٝ:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ)غنائ١ٗ ِٛاك ث١ـ ِؾً فٓ  

 ِىزت فٓ 115114 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فبعو فجلاٌؾى١ُ عٗ -  172

ِؾّل فبعو فجلاٌؾى١ُ/ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، اٌىٙوثبئ١خ ّٖبفلاٌ ١ٕٚبٔخ روو١ت  

 ِىزت فٓ 115142 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل -  173

ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل ِإِٓ/ثٍّه ٔٛفً فيثخ اٌّغ١قخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 26042 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ -  174

ؽ١َٓ ِؾّٛك فجلاٌالٖ/ثٍّه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  

 فٓ 26042 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ -  175

فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ/ثٍّه اٌقّلٖ ّ٘بَ فيثخ ّوق اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  

 ِىزت فٓ 115153 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ِؾّل فبكي ِؾّٛك -  176

فجلاٌقبي فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ١َ٠ٓ/ثٍّه اٌْقٛح ّبهؿ-ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115121 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلا١ٌَل اثٛاٌَقل ٘بث١ً ّٕٛئ١ً -  177

فجلا١ٌَل اثٛاٌَقل ٘بث١ً/ثٍّه - فبهفٗ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ ِيهفخ  

 فٓ 115525 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل -  178

ِؾّل اؽّل ١ٍل/ ثٍّه 3 هلُ ّمٗ 11 هلُ فّبهح اٌَبكاد ؽٝ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهرٗ فٍٝ ٔمً ِىزت  

 فٓ 115525 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل -  179

 فٓ ّؾبرٗ ِؾّل اؽّل ١ٍل/ ثٍّه اٌَبكاد ؽٝ 11 فّبهح ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهرٗ فٍٝ ٔمً ِىزت

إٌْبط ٌزون 2111/12/23 فٝ ٚاغٍك 2111/1/31 فٝ افززؼ فمبهٜ اٍزضّبه ِىزت ْٔبط  

 َِزٍيِبد ث١ـ فٓ 115611 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ١ٍل ١ٌٚل -  180

- ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ثوط-اٌّؾغٗ-ا١ٍٛط اٚي- ا١ٍٛط:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌٗ ٚاٌَّزؾضواد االك٠ٚٗ فلا ف١ّب رغ١ًّ َِٚزؾضواد عج١ٗ

فجلاٌّغ١ل فجلاٌىو٠ُ فالء/ ثٍّه  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115631 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ١ٍل هعت ِؾّل -  181

ؽَٕٝ اؽّل ؽّلٜ/ ثٍّه اٌّؾغٗ ١ِلاْ ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  ١ٕبٔٗ اوََٛاه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽؾ١وح فٓ 115522 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اؽّل فوغٍٝ اؽّل -  182

ؽَب١ٔٓ ٠ٍٛف اؽّل فوغٍٝ/ ثٍّه لولبهٓ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115522 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ اٌىَبْ هفقذ ٍبهٖ -  183

ِْولٝ ١ِقبئ١ً ٠ٛال١ُ ِغلٜ/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌّق١ٍّٓ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ٕبٌْٛ فٓ 115526 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  184

ثٌٌٛ ِف١ل ِلؽذ/ ثٍّه فجلاٌقي٠ي ثٓ فّو ّبهؿ 2 هلُ فمبه:  ثغٙخ ،( ٚرغ١ًّ ّقو لٔ) ؽاللٗ  

 فٓ 115510 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل ٍقلٖ اثٛ ف١ٍفٗ -  185

ِؾّٛك ِؾّل ثق١ذ/ثٍّه-اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115665 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ؽَٓ فواّٝ -  186

ِٕٖٛه اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك ثٍّه ّم١و ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ثٍلٜ ِقجي فٓ 115621 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ اؽّل عّبي -  187

اؽّل ؽَٓ ٍّجٝ - ٍِه - اٌملاك٠ؼ فوة:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف  

 ِىزت فٓ 115222 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل صبثذ فجلاٌمبكه صبثذ -  188

اؽّل صبثذ فجلاٌمبكه/  ثٍّه ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ ِّٛب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115255 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ١ٍل هّلٞ ؽّبكٖ -  189

فٍٟ ١ٍل هّلٞ ١ٍل/  ثٍّه اٌقٛٔخ:  ثغٙخ ،( ثبٌمغبفٟ ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك  

 ث١ـ فٓ 115215 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾبفؼ فّواْ اؽّل فبعّخ -  190

ع١ٕلٜ فالف عّبي ِؾّل/ثٍّه ١ٍٍُ ٍبؽً عي٠وح ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ،( ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115203 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌمبكه فزؾٝ ِىوَ ك٘ت -  191

ؽ١َٓ ك٠بة اؽّل فجلاٌٙبكٜ/ ثٍّه -اٌملاك٠ؼ فوة-اثٕٛة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت فٓ 115201 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌؾبهً ِؾّل -  192

ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌؾبهً- ثٍّه - ربٍب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115110 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فج١ل اهلل عبة فجبً ِٖغفٟ -  193

اهلل عبة فجبً اهلل فٍف/  ثٍّه اٌّقٖوٖ ١ِْٕخ اٌّقٖوٖ:  ثغٙخ ،(  ا١ٌَبؽ١ٗ اٌوؽالد ف١ّبفلا) ؿ.َ.ط كافً كاف١ٍٗ هؽالد  

 ؽؾ١وح فٓ 115111 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فغبهلل ّؾبرٗ فغبهلل ِوّل -  194

ّؾبرٗ فغبهلل هّبك/ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِؾً فٓ 64215 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  195

فوؽبد ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٚعلٜ/ثٍّه اٌّؾبفؾخ ّبهؿ( أ61) فمبه:  ثغٙخ ، ِله١ٍخ ٚاكٚاد اعفبي ٌقت ث١ـ  

 ِؾً فٓ 64215 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  196

اؽّل ٠ٌ ٠ٍٛف/ثٍّه اٌؾك َِغل اٌَبكاد ؽٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِله١ٍخ ٚاكٚاد اعفبي ٌقت ث١ـ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115110 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٜ اٍؾك وبًِ ِزٛاضـ -  197

ثْبٜ اٍؾك وبًِ ِزٛاضـ/ ثٍّه اٌقي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 فٓ 115132 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ فجلاٌزٛاة ف١ٍفٗ ِؾّٛك -  198

َِبفل موٝ ١ٍّو/ثٍّه - ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، ٍٕجٗ ِقٍفبد رٛه٠ل ِىزت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽؾ١وح فٓ 115141 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ثٌٌٛ ِْولٝ ٔج١ً -  199

ثٌٌٛ ا١ٌٔ ٍِٛٝ- ٍِه - اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 110421 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عالي ١ٍل عّقٗ ِٖغفٝ -  200

 ثولُ ِٚم١ل 2112/11/10 فٝ افززؼ اؽن٠ٗ ث١ـ ْٚٔبعٗ عالي ١ٍل عّقٗ ثٍّه هافـ ثٕٝ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ

110421 

 ؽؾ١وٖ فٓ 110421 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عالي ١ٍل عّقٗ ِٖغفٝ -  201

اؽّل ّؾبرٗ فٍٝ ٠بٍو/  ثٍّه هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 فالفٗ فٓ 115615 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِقزبه ِؾّل اؽّل -  202

فٍٝ ِؾّل ِقزبه ِؾّل/ثٍّه-اثِٛب٠ٍٗ فيثٗ-اٌقٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً:  ثغٙخ ، ٚؽجٛة  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115603 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ فٍف فجبً ا٠ّٓ -  203

ِؾّل فجلاٌوؽّٓ فزؾٝ فبكي/ ثٍّه- اٌغل٠ل اٌغو٠ك-اٌؾٛارىٗ-ِٕفٍٛط:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت فٓ 115210 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ل ٕل٠ك فٍٝ ٠ٌٛٔ -  204

فٍٝ ِؾّل فّبك/ ثٍّه فوؽبْ ٔيٌخ - غياٌٝ فضّبْ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ثبٌّٖٕق١ٗ ِمبٚالد  

 ٔمً ِىزت فٓ 115241 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل رق١ٍت اؽّل فالء -  205

فجلاٌّغ١ل فجلاٌو١ّل ٔبكٜ/ ثٍّه اٌغوثٝ اٌجلهِب١ٔخ ّبهؿ-ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، ثب١ٌَبهاد ثضبئـ  

 ِؾً فٓ 115261 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ل ٕبٌؼ هافذ ِؾّل -  206

فجلاٌّغ١ل اؽّل فٍٝ/ثٍّه اٌْو٠ف اٍّبف١ً ّبهؿ- ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ثمبٌخ  

 ِىزت فٓ 115241 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌغ١ل ؽبفؼ االٍل -  207

فجلاٌّغ١ل ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه اٌقبِوٜ:  ثغٙخ ، اٌغ١و فوثبد فٍٝ ٚرفو٠غ ّؾٓ  

 ِىزت فٓ 115242 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍٖٛ ِؾّٛك ف١ل ؽّبكٖ -  208

ف١ٍٖٛ ِؾّٛك ف١ل/  ثٍّه - اٌقٖبهٖ:  ثغٙخ ، ٚهكَ ٚؽفو ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115266 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ؽبِل ٕالػ -  209

ِؾّٛك فجلاٌؾ١ّل ٔغبح/ثٍّه - هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ث١ـ فٓ 115211 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبثل٠ٓ ّؾبرٗ فلٌٝ ِؾّل -  210

فجلاٌوؽّٓ فبثل٠ٓ ّؾبرٗ وّبي/ثٍّه-23ٛ١ٌٛ٠ ّبهؿ-١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله-١ٍٍُ ٍبؽً:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 فٓ 115205 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌقبعٝ فجلاٌوؽّٓ ٍؾو -  211

فجلاٌوؽ١ُ اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح  

 كوبْ فٓ 115111 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ لٕبٜٚ فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  212

فجلاٌوؽ١ُ اٍّبف١ً ِؾّل ٕالػ - ٍِه اٌقغبة ثٓ فّو ّبهؿ:  ٙخثغ ، وبٚرِ ٌٚؾبَ ٔفـ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115125 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ٍقل اؽّل -  213

اؽّل ِؾّٛك ٍقل/ثٍّه ثٛق:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت فٓ 115132 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖجؼ ؽَٓ عّبي كهك٠و -  214

ِٖجؼ ؽَٓ عّبي/ثٍّه ِٖجؼ فيثخ اٌؾٛارىخ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِؾً فٓ 115144 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٛٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  215

 ا٠ّبْ/٠َٓ ِؾّل اؽّل/٠ٌ ِؾّل ١ٌٚل/٠ب١ٍٓ ِؾّل ِؾّل/ِؾّل ٠َٓ ِؾّل/ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ 11:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ ث١ـ

٠َٓ ِؾّل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت فٓ 14262 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  216

ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل/ثٍّه االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ ٚاعٙيح اكٚاد ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 14262 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  217

 فّو وٛصو/ثٍّه  االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ ك٠وٚط ثٕله ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ ٚاعٙيح اكٚاد ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد

ثبٌغّٙٛه ر١ٍف١ٔٛخ ارٖبالد ِؾّلْٚٔبعٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115656 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌغٛاك ٕالػ ٠بٍو -  218

ِؾّل فٍٝ اؽّل ِٕزٖو/ثٍّه -اٌقٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 فٓ 115514 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ فجلاٌؾ١ّل ف١ٌّ ؽّبكٖ -  219

-ا١ًٌٕ عوك ّبهؿ- اثٕٛة ٍٛاٌُ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفموح 10 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت

فجلاٌؾ١ّل ف١ٌّ فجلاٌجل٠ـ/ثٍّه  

 ؽؾ١وح فٓ 115512 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً اؽّل ىوو٠ب ِؾّٛك -  220

ؽَٓ فجلاٌؾى١ُ اٌج١ْوٜ ؽَٓ/ثٍّه - ِّٛب:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 فٓ 115612 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ اؽّل عبكاٌٌّٛٝ ٕ٘بء -  221

ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ؽ١َٓ - ٍِه - ؽ١َٓ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 ِىزت فٓ 115152 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىفبهٜ رٛف١ك ١ٍّو ِو٠ُ -  222

األٚي اٌغبثك ؽٕباهلل ؽٕب ع١ل/ثٍّه ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ اٌّزفوؿ اٌٖٛاف ّبهؿ 54:  ثغٙخ ، عبفٗ ؽغبهٖ رٛى٠ـ  

 فٓ 115655 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِٕٖٛه هّلٜ ِٖغفٝ -  223

ِؾّل ثىوٜ ِب٘و ١ِوفذ/ ٍِه ّغت:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٌؾَبة ١ٍبهاد ربع١و ِىزت  

 فٓ 115662 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ِٖغفٝ فبٌل -  224

فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ِٖغفٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌمج١ٍٗ فلٜ ثٕٝ - فل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وٖ  

 فٓ 115652 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك ٔبكٜ فجلاٌوؽ١ُ -  225

فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك ٔبكٜ ْ٘بَ/  ثٍّه - عبٔٛة ٔياٌٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وح  

 ث١ـ فٓ 115601 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٍلً هىق فيِٝ ا٠ي٠ٌ -  226

فجلا١ٌْٙل ٍق١ل هٚؽ١ٗ/ ثٍّه اٌْب١ِخ:  ثغٙخ ، غبى٠ٗ ِٕزغبد  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 115221 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ِؾّل ٔبكٞ ٠بٍو -  227

لبٍُ ِؾّل ٔبكٞ ٠بٍو/  ثٍّه اٌّغ١قٗ:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١خ  

 فٓ 115221 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٟ اًِ -  228

فجلاٌو١ّل وبًِ/  ثٍّه ٘الي فيثخ اٌلٌغبٚٞ ّبهؿ ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ ٍٍـ رٛى٠ـ ِىزت  

 فٓ 115230 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل فجلاٌّإِٓ -  229

١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل فجلاٌّإِٓ/ثٍّه اٌم١ٖو ك٠و:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 ِىزت فٓ 115221 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فٍٝ غو٠ت ِؾّل -  230

ؽ١َٓ فٍٝ غو٠ت/ثٍّه-اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ِٖٛغبد ث١ـ فٓ 55231 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  231

ؽ١َٓ ِؾّل اٌٙلٜ ٔٛه اٌّوؽِٛٗ ٚهصخ/ثٍّه اٌغ١ِ ّبهؿ:  ثغٙخ ، م٘ج١خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِٖٛغبد ث١ـ فٓ 55231 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  232

 ثولُ ِٛكؿ ِٚغٛ٘واد ِٖٛغبد ْٔبط فٓ ثمغو ٚ٘جٗ اكٚاهك ثٍّه اٌغ١ِ ّبهؿ ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، م٘ج١خ

643 ٌَٕٗ 2111  

 ِٖٛغبد ث١ـ فٓ 55231 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  233

 ٚوجٌ ٕٙو ْٔبط فٓ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب االفّبي ؽبضٕٗ/ ٍِه اٌَالَ ؽٝ فو٠ل ِؾّل ّبهؿ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، م٘ج١خ

ِقبكْ ٚرْى١ً  

 ِٖٛغبد ث١ـ فٓ 55231 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  234

 فٝ 4501 ثولُ ِٛكؿ ثبٌمغبفٝ ثمبٌخ ْٔبط فٓ ف١َٝ ثىو اؽّل/ثٍّه اٌَالَ ؽٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، م٘ج١خ

1001/12/12  

 ِىزت فٓ 115114 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٠ٍٛف -  235

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ/ثٍّه-اٌْول١خ اٌّقبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 اوََٛاه ث١ـ فٓ 115131 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ؽبِل ١ٍل ؽَبَ -  236

١ٍٍّبْ ١ٍٍُ ٍالِخ/ثٍّه ِبٌه االِبَ ّبهؿ- اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ، رٛوزٛن  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 115505 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ١ٍل فغ١ٗ فّو -  237

عوّبْ فجلإٌّقُ اؽّل ثٍّه - اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ(ثمبٌٗ) غنائ١ٗ  

 فٓ 115611 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؾ١ٓ فجلاٌّغ١ل هعت اٍّبء -  238

فٍٝ ؽَٓ رؾ١ٗ/ ٍِه عبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ِؾً  

 ِىزت فٓ 115613 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ألهاًٚ فىوٜ ١ِالك ِبعل -  239

ألهاًٚ فىوٜ ١ِالك  - ٍِه -اٌّؾوق اٌل٠و هىلخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِٚمبٚالد ٕ٘لٍٝ  

 ِؾً فٓ 115615 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاْ فجلاٌّمٖٛك فوغٍٝ ا٠ٗ -  240

اؽّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ اثٛثىو/ ثٍّه فو٠بي ّووخ فجلاٌقي٠ي ثٓ فّو ّبهؿ 41:  ثغٙخ ، فغبهٖ ث١ـ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115626 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّٛك فٍٝ ِؾّل -  241

فجلاٌوؽّٓ ١ٍل ِؾّٛك فٍٝ/ثٍّه- فٍف فيثٗ-ِٕمجبك-ا١ٍٛط ِووي:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت فٓ 115631 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٝ ِؾّٛك ِؾّل -  242

فجلاٌّبٌه فجلاٌؾ١ّل اّوف - ٍِه - ا١ٌٌٛل٠ٗ وٛه١ِٔ ّبهؿ االٔل١ٌَٗ ثوط 126:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ى٠ٛد رٛى٠ـ  

 ٔمً ِىزت فٓ 115645 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ فٍٝ فٍف ٍبِؼ -  243

ؽَٓ ؽَٕٝ اؽّل/ ثٍّه هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍبهاد فٍٝ ثضبئـ  

 ِؾً فٓ 115216 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل في٠ياٌل٠ٓ ؾّلِ فّوٚ -  244

اٌؾك عبك اؽّل في٠ياٌل٠ٓ ِؾّل/ ثٍّه اٌزغبهح ِلهٍخ ّبهؿ اثٕٛة ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد عب٘يح ِالثٌ ث١ـ  

 فٓ 115222 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ فجلإٌّقُ -  245

اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ ؽَٓ/ثٍّه ربٍب:  ثغٙخ ،( ؿ.َ.ط) كافً فّبٌٗ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ٔلٞ اٌمبٕو -  246

اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فٍٟ ف١ًٍ/  ثٍّه اٌَٛق ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠ٗ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث١ـ ِؾً فٓ 115246  

 ثمبٌٗ ِؾً فٓ 115250 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبوو ِقزّل ؽّيٖ ٕ٘بء -  247

١ٍل ّبوو ِقزّل ؽّيٖ/ثٍّه - االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت فٓ 115201 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  248

 ٚهّٗ ْٚٔبعٗ ٘الي فجلاالِبَ ٔغبػ/ ثٍّه اٌٌّٛٝ فجل ٔغـ اٌىالؽ١ٓ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٔمً

63111ثولُ ِٚم١ل2110/2/10 فٝ افززؼ ثبٌىٙوثبء ٌٚؾبَ فواعٗ  

 ِىزت فٓ 115201 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  249

ِؾّل اؽّل ١ٍل/ ثٍّه اٌفزؼ ّجبة ِووي ٔبكٜ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٔمً  

 ؽؾ١وح فٓ 115113 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ؽٍّٟ اؽّل -  250

فجلإٌّقُ فٍٟ ٕفٛد/  ثٍّه فٕبْ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ث١ـ فٓ 115124 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠لاْ فجلاٌقبي فجلاٌفض١ً ٔج١ٍٗ -  251

اثٛى٠ل ١ٍل ِؾّل فٍٝ/  ثٍّه ٍواط اٚالك رً - ٍواط اٚالك:  ثغٙخ ، ١ٍو١ِه  

 فٓ 115135 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ٘بُّ ففبف -  252

عبثو فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك/ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ ٍمّبٚ كهٔىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 ِىزت فٓ 115146 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّٛك فبٌل -  253

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ثٍّه اٌغوث١خ اٌّقبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115160 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رووٝ اهلل هىق فبهٚق اثبٔٛة -  254

رووٝ اهلل هىق فبهٚق اِغل/ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ ِيهفخ  

 فٓ 115214 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌقبي فجل فٍٝ فجلاٌقبي ؽ١َٕٗ -  255

فواط فجلاٌوٍٛي اؽّل/ ٍِه - فواط فٍٝ فيثٗ- فجلاٌوٍٛي ٔغـ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ٚرغ١ٙي ث١ـ فٓ 115633 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ىوٝ فٍٝ ِؾّل -  256

1 هلُ ِؾً ١ٍٍّبْ اؽّل ١ٍٍّبْ ١ٍل ٍِه اٌؾمٛل١ٓ ثوط اٌٙالٌٝ ّبهؿ 2:  ثغٙخ ، ِأوٛالد  

 ثمبٌٗ ِؾً فٓ 115523 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبٌٝ فبىه فلٌٝ ّبك٠ٗ -  257

َِقٛك َِقٛك ؽٍّٝ ِب٘و - ٍِه اٌغٙغبٜٚ هفبفٝ ّبهؿ:  ثغٙخ ،  

 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ فجلاٌقي٠ي فجلاٌغٛاك فجلاٌقي٠ي -  258

فجلاٌقي٠ي فجلاٌغٛاك ا٠ّٓ/ ثٍّه األٖٔبه:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ِؾً فٓ 115612  

 فٓ 115611 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌواىق فجل ِؾّل اٌق١ٍُ فجل ؽٕفٝ -  259

فغ١ٗ وبًِ فجلاٌّٛعل فلٜٚ/ ثٍّه ا١ًٌٕ ثَزبْ ُ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ث١ـ فٓ 115624 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ١ٌٍٝ -  260

١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل فّو - ٍِه ثٛهٍق١ل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 115562 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 311111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك فجلاٌوؽّٓ -  261

اٌوؽّٓفجل عبثو فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌٍٛغبٟٔ ّبهؿ كهٔىخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ ؽؾ١وح فٓ  

 فٓ 115511 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فجلا١ٌَّـ ِؾّٛك فجبً -  262

ّٚ٘بْ وبًِ هث١ـ ّٚ٘بْ/ ثٍّه كهٔىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 115612 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ ٔبّل ىوٝ ِوصب -  263

اهِب١ًٔٛ ٔؾ١ُ ىووٜ اٍبِٗ/ ثٍّه اٌقٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 فٓ 115654 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ إٌجٝ ؽَت هفقذ ا٠ٗ -  264

١ٍٍّبْ ؽَٓ فٍٝ/ ثٍّه لواه ٔيٖ عو٠ك هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِؾً فٓ 115624 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌقبي فزؾٝ اٍالَ -  265

 ِؾّٛك ٕالػ ١ٌٚٚل ِؾّٛك ؽَٓ ف١ًٖ ثٍّه ى٠ٕت ا١ٌَلٖ اٌجبْ اِبَ - ا١ٌٌّٕ 43 ّبهؿ 22 فمبه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ

4 ِؾً  ِؾّٛك اؽّل ِٚؾّل  

 فٓ 115662 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً فجٛك فجلاٌقبي ؽَٓ -  266

اٍّبف١ً فجٛك فجلاٌجبٍظ/  ٍِه اٌقٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 فٓ 115620 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ٕبك فجلاٌواضٝ فبٌل -  267

ِؾّٛك ١ٕبك فجلاٌواضٝ ٍِه ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبهؿ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 ِىزت فٓ 115616 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل فبٌل -  268

ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل/ثٍّه-اٌمل٠ّٗ إٌمغٗ-ّولبٌجٍل-كهٔىٗ-ا١ٍٛط ِووي:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115234 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل فٍٟ ؽَٓ -  269

ِؾّل اؽّل فٍٟ فّواْ/  ثٍّه اث١ًّٛ وَٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115211 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه ؽّْذ -  270

اثٛى٠ل فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ - غوة:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت  

 فٓ 115211 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه ؽّْذ -  271

 افّبي ِمبٚالد ِىزت ْٔبط فٓ فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه/  ثٍّه غوة ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي الدِمبٚ ِىزت

03361 ثولُ ِٚم١ل2113/3/22 فٝ ٚاغٍك2111/4/12 فٝ افززؼ ِزىبٍِٗ  

 ِىزت فٓ 115211 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌؾ١ّل ؽَٓ اؽّل -  272

ؽَٓ ِؾّل ِقزبه هث١ـ/ ثٍّه اٌْو٠ف ك٠وٚط:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِؾً فٓ 115220 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٞ فياٌل٠ٓ ؽبهثٟ ٍب١ِٗ -  273

فبثل٠ٓ ّؾزٗ وّبي/  ثٍّه فبثل٠ٓ ثوط اٌجٍل ٍٚظ 23ٛ١ٌٛ٠ ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ  

 ِؾً فٓ 115224 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ -  274

اؽّل ىوو٠ب ِّلٚػ/ثٍّه ثٛهٍق١ل ّبهؿ-١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اكٚاد ث١ـ  

 فٓ 115260 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕباهلل اهِب١ًٔٛ ١ٖٔف ٕفٛد -  275

ؽج١ت ّبوو ؽٕب هِٚبٔٝ/ثٍّه-لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وح  

 ؽؾ١وح فٓ 115142 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كثٌ ٌغفٝ ٍِٛٝ ؽٕبْ -  276

كثٌ ٌغفٝ ٍِٟٛ ؽٕبْ/ثٍّه اٌقي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ِىزت فٓ 115151 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ عبك ٕبثو اثٛثىو -  277

فضّبْ وبًِ ِٖغفٝ ثٍّه اٌقٖبهٖ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٚقلاد ١ٍبهاد ٚربع١و ١ٍبهاد ِٚفوّٚبد ا١ٌَبهاد غ١به لغـ رٛه٠ل  

 ِىزت فٓ 115164 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ وبًِ فبعّٗ -  278

فٍٝ ِؾّل فٍٝ ١ٍل/ ثٍّه - اٌغالء ّبهؿ - ِّٛب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 115164 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ١ٍل ؽ١َٓ -  279

فٍٝ ِؾّل فٍٝ ١ٍل/ ثٍّه - اٌغالء ّبهؿ - ِّٛب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115501 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فالَ فجلاٌالٖ ١ٍٍّبْ ِٖغفٝ -  280

١ٍل ِؾّٛك أٛه اؽّل/  ثٍّه - ّوق:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ل فجلاٌغٛاك فجلاٌٙبكٜ غفِٖٝ -  281

عالي فجلاٌجل٠ـ عالي/ ثٍّه ا١ًٌٕ عواك ّبهؿ اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت فٓ 115621  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 فٓ 115623 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٍالَ فجلإٌبٕو عّبي -  282

ِؾّل ٍالَ فجلإٌبٕو  ِؾّل/ ثٍّه ثٛق ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 فٓ 115621 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٜ فجلاٌوؽّٓ صبثذ ِٕزٖو -  283

 ث١ـ ِقوٗ ٚ ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ْٚٔبعٗ اٌجَبر١ٓ االٍىٕله٠ٗ ّبهؿ 11 ثٕبؽ١ٗ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ ؽؾ١وٖ

ٚعواهاد صم١ٍٗ ِقلاد  

 فٓ 115621 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٜ فجلاٌوؽّٓ صبثذ ِٕزٖو -  284

فجلاٌوؽّٓ صبثذ اٌَجبفٝ/ ثٍّه ثؾوٜ اٌّْب٠قٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ؽؾ١وح فٓ 115621 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل رٛف١ك ِؾّٛك -  285

ؽ١َٓ ِؾّل رٛف١ك ِؾّل - ٍِه اٌوؽّٓ َِغل اثٛاٌمبٍُ فيثخ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 اكٚاد ث١ـ فٓ 115611 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٍقل ا٠ٛة ٘بٔٝ -  286

2 هلُ ِؾً اثوا١ُ٘ ٍقل ا٠ٛة ٘بٔٝ - ٍِه - اٌقْو٠ٓ  ّبهؿ اٌَالَ ؽٝ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ  

 ث١ـ فٓ 115601 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوىٚق ٍق١ل فجلاٌغٕٝ ِل٠ؾٗ -  287

ثلٜٚ ى٠ل اثٛ فغ١بد) ثٍّه ٍواط اٚالك رً:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ  ) 

 ث١ـ فٓ 115210 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ اؽّل -  288

ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ اؽّل/ ثٍّه( 115) هلُ ِؾً( 60) هلُ فّبهح ِجبهن ؽٝ:  ثغٙخ ،( ٍِٛؽٗ) ٍِّؾٗ اٍّبن  

 ِٛاك رقجئخ فٓ 115231 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ف١ٌّ فٍٝ -  289

فجلاٌواضٝ ِؾّل ٔغ١ت ِؾّل/ثٍّه رَّبػ فجلاٌؾف١ؼ ّبهؿ-ك٠وٚط ثٕله:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ غنائ١خ  

 ِىزت فٓ 115236 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثووبد ٌج١ت فجلاٌمبكه ٕالػ -  290

ثووبد ٌج١ت فجلاٌمبكه اؽّل/ثٍّه-ثب٠ٚظ-ك٠وٚط:  ثغٙخ ، فوٍبٔٗ ٚافّبي اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ كافً فّبٌٗ رٛه٠ل  

 ِىزت فٓ 115113 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل هعت فجلإٌبٕو ؽَبَ -  291

ِؾّل هعت فجلإٌبٕو ٍِه -ّغت:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 115112 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوؽبْ فٍٟ فّو هّبك -  292

اؽّل ٍبٌُ صبثذ ثغلاك/  ثٍّه ِغ١و فوة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث١ـ ٌزوث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115131 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  َِقل ٕبكق فب٠ل ١ِٕب -  293

فجلاٌّالن َِقل ٕبكق فب٠ل/ثٍّه - َِوؿ:  ثغٙخ ، اٌّبّٝ ٌزوث١خ  

 ِيهفخ فٓ 115520 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔغبه فزؾٝ فبكي ِؾّل -  294

ِؾّٛك فجلاٌالٖ ؽبِل - ٍِه - ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115611 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّل ِؾّل كفبء -  295

فواؽبد اٍّبف١ً ِؾّل/ ثٍّه 10 هلُ ِؾً اٌىٙوثبء اثواط فجلاٌالٖ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ( ثمبٌٗ) غنائ١خ ِٛاك  

 ؽؾ١وح فٓ 115636 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل فوغٍٝ ِجبهن ع١ٙبْ -  296

١ٍل فوغٍٝ ِجبهن/ثٍّه لجٍٝ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 فٓ 115504 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل هِضبْ فجلإٌجٝ -  297

هاضٝ عبثو اؽّل ٍِه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 فٓ 115643 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ رٛف١ك اؽّل ِٖغفٝ -  298

ف١ًٍ اثٛفٕبْ فالء - ٍِه - اٌَبؽً عو٠ك اثٛؽ١َٓ اؽّل وٛثوٜ ّبهؿ - فٕبْ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ؽجٛة ِلّٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 رغبهح فٓ 112451 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  299

ِؾّل وبًِ فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ثٍّه - ثبرب اِبَ - اٌَبكاد ؽٝ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚاوََٛاه غ١به لغـ  

 هحرغب فٓ 112451 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  300

 ْٚٔبعٗ عٗ ِٖغفٝ/ثٍّه أ 6 لغقٗ اٌّق١ٍّٓ ثمَُ فجلإٌبٕو عّبي ُ 6 ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚاوََٛاه غ١به لغـ

112451 ثولُ ِٚم١ل 2111/11/4فٝ افززؼ َِزقٍّٗ ١ٍبهاد ث١ـ ِىزت  

 ٔمً ِىزت فٓ 115604 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٝ هىق اّوف -  301

فجلاهلل ِؾّل ٍق١ل ٔبٕو/  ثٍّه46 فمبه اٌجٍل غوة- اٌٙالٌٝ فّو ّبهؿ:  ثغٙخ ، اٌغ١و فوثبد فٍٝ  

 ِىزت فٓ 115226 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ عٕلٜ فٍف عٕلٜ -  302

فٍٝ ِؾّل ىهىٚه فٍٝ/ثٍّه إٌَظ روفخ إٌبٕو٠خ:  ثغٙخ ، ِغّلٖ ٌٚؾَٛ ع١ٛه رٛه٠لاد  

 ِؾً فٓ 115216 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌقَبي اؽّل ٍٍٕٛٝ فيد -  303

١ِٕو ِؾّل ف١وٜ ِؾّل/  ثٍّه اٌَّبعل فَّٛ َِغل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ فضوٚاد ث١ـ  

 فٓ 115243 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٛاْ ِؾّل فجلاٌو١ّل ٔبٕو -  304

فٍٛاْ ِؾّل فجلاٌو١ّل ٔبٕو/ثٍّه االٖٔبه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 ٌزوث١خ ؽؾ١وح فٓ 115211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  305

اؽّل ١ٍل فجلاهلل فٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  

 ٌزوث١خ ؽؾ١وح فٓ 115211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  306

 1311 ثولُ ِٛكؿ ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت ْٔبط فٓ ١ٍل فجلاهلل فٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ -1-ة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ

2110/1/21 فٝ  

 ِالثٌ ث١ـ فٓ 115263 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ اؽّل فٛاى اؽّل -  307

اؽّل ١ٍل ٚؽ١َٓ اؽّل ١ٍل هِضبْ/ثٍّه اثٛؽ١ّل ثوط- اٌىو٠ُ اٌمواْ فٍٝ اٌّؾبفؾخ عّق١خ ُ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115265 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٍالِٗ لغت -  308

ٚٚهصزٗ ِؾّل ؽَٓ ف١ل/  ثٍّه اٌؾٕفٟ ِؾّل ّبهؿ ِٕفٍٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115265 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٍالِٗ لغت -  309

 ؽَٓ ف١ل ٚهصخ/  ثٍّه ثبٌمغبفٝ إٌّي١ٌٗ االكٚاد رغبهٖ ْٚٔبعٗ اٌىبّف ّبهؿ ِٕفٍٛط ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد

40621 ثولُ ِٚم١ل 2111/4/15 فٟ ٚاغٍك 1012/2/26 فٟ افززؼ ِؾّل  

 فٓ 115221 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّٛك فجلاٌوىاق ِؾّل -  310

ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك فجلاٌوىاق/  ثٍّه ِغ١و فوة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115211 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍف ِؾّٛك صبثذ اؽّل -  311

فٍف ِؾّٛك صبثذ/ثٍّه - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِىزت فٓ 115202 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٍبِٝ فوفٗ -  312

اؽّل ِؾّل ِب٘و اؽّل ٍِه -ربٍب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115121 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌّقغٝ ِؾّٛك ِؾّل -  313

عبثو ِؾّل ١ِٕو ٘لٜ/ثٍّه اٌمل٠ّخ اٌزوفٗ ّبهؿ-اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبء ٌؾبَ ٚهّخ  

 ثغٙخ ، ِىزجٗ فٓ 115120 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ل ف١بك فزؾٝ اثزَبَ -  314

ؽَبْ موٝ ٍقبك/ثٍّه فواثٝ ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 فٓ 115131 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٝ ِؾّل وّبي ِٖغفٝ ِؾّل -  315

:  ثغٙخ ،( االىِخ اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ٚثقل االٔزؤذ فلا ف١ّب) ثال٠َز١ْٓ اعٙيح فٍٝ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد فوٗ

ِؾّل ٠ٌٛٔ ِؾّل/ثٍّه  

 ِىزت فٓ 115161 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فالَ ِؾّل فالَ اؽّل -  316

فالَ ِؾّل فالَ/ثٍّه اٌَج١ً ّبهؿ اٌْو٠ف ك٠وٚط:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد  

 فٓ 115152 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌغبثو ١ٌٚل -  317

ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ ه١ٍّٗ/ثٍّه - ؽ١َٓ ثٕٝ:  ثغٙخ ، صم١ٍٗ ِقلاد ٚرٛه٠لاد اٌغ١و ١ٍبهاد فٍٝ ٔمً ِىزت  

 ؽؾ١وح فٓ 115611 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ٍقل -  318

ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل - ٍِه - اث١ًّٛ وَٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 فٓ 115615 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فجلاهلل فوغٍٝ ٕجؾٝ -  319

فجلاهلل ِؾّل ٍقل فجلإٌجٝ - ٍِه - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ ؽؾ١وح  

 ثمبٌٗ ِؾً فٓ 115611 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّل ِؾّل ّوثبد -  320

اؽّل فجلاٌفزبػ فجلإٌبٕو/ ثٍّه لجٍٝ اٌغٕب٠ُ اٌغٕب٠ُ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 فٓ 115622 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ ِقزبه فجلاٌوؽ١ُ ٘بعو -  321

 فٍٝ فجلاٌؾ١ّل/ ٍِه وو٠ُ اثٛ فيثٗ:  ثغٙخ ،( 6) اٌّغّٛفٗ ِٓ(36) ٚاٌفموٖ(10) اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت

 ف١ٍفٗ

 فٍف ث١ـ فٓ 115632 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل فإاك فٍٝ -  322

اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ ٔف١َٗ/ثٍّه-ٍٚغبٌجٍل-اٌيا٠ٚٗ-ا١ٍٛط ِووي:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ ؽ١ٛأٝ  

 فٍف ث١ـ فٓ 115632 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل فإاك فٍٝ -  323

اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ ٔف١َٗ/ثٍّه-ٍٚغبٌجٍل-اٌيا٠ٚٗ-ا١ٍٛط ِووي:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ ؽ١ٛأٝ  

 ِؾً فٓ 115634 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٕغوٜ ف١ٌّ هِضبْ -  324

ِؾّل فٕغوٜ ف١ٌّ/ ٍِه هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١ـ  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115642 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍؾبق ؽ١ٍُ ٘الٌٝ ٚائً -  325

اٍؾبق ؽ١ٍُ ٘الٌٝ/ثٍّه-اٌقمت -ِؾّل٠بد ثٕٝ- اثٕٛة:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ/ غنائ١ٗ ِٛاك  

 رْغ١ً فٓ 115240 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ثلٜٚ ِؾّل هّب -  326

ثأ١ٍٛط إٌّٛمعٝ ٔبٕو ّجبة ِووي/ثٍّه ا١ٌٌٛل٠ٗ - ٔبٕو ّجبة ِووي:  ثغٙخ ، ١َٔغ١ٗ ٕٕبفبد  

 ؽؾ١وٖ فٓ 115631 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ١ٍل ؽَٓ ؽّبكٖ -  327

ف١ًٍ ١ٍل ؽَٓ ِٖغفٝ/ ثٍّه هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت فٓ 115641 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىوٝ وبًِ هى٠ك اّوف -  328

ىوٝ وبًِ هى٠ك ٚعلٜ/  ثٍّه - اٌّٛالف ثغٛاه - اٌجٍل ثؾوٜ - كهٔىٗ:  ثغٙخ ، ّٚجبن ثبة ٚرٛى٠ـ رٛه٠ل  

 فٓ 115625 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  329

اؽّل اؽّل فجلاٌقبي هِضبْ/ ثٍّه اٌجؾو٠ٗ اٌَٛاٌُ:  ثغٙخ ، ٌٚمبؽبد ث١غو٠ٗ اك٠ٚٗ ث١ـ ِووي  

 ِىزت فٓ 115621 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؾّلِ ِؾّل فٛٗ فّوٚ -  330

ِؾّل ِؾّل فٛٗ/ ثٍّه اٌزوٌِ وَٛ:  ثغٙخ ، اٌلٚاعٓ ِياهؿ اكٚاد َِزٍيِبد رٛى٠ـ  

 ِىزت فٓ 115626 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌزٛاة اؽّل فبٌل -  331

فجلاٌزٛاة اؽّل فالء/ثٍّه-االٍالَ وٛك٠ٗ-ك٠وٚط:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رٛى٠ـ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 لغـ فٓ 115613 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕجو ثق١ذ ى٘غو ثوٍَٛ -  332

ّٕجو ثق١ذ ى٘غو ٍِه ثٛهٍق١ل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 فٓ 115254 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ اثوا١ُ٘ ف١َٝ اثوا١ُ٘ -  333

اثوا١ُ٘ ف١َٝ فضّبْ/ثٍّه - اٌغو٠ت:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وٖ  

 فٓ 115212 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  334

ثووبد ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ ّؾبرٗ/ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، ٌٚٛاىِٙب اٌٖؾ١خ االكٚاد رغبهح  

 ، ١ٕل١ٌخ فٓ 115122 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ اؽّل هعت فٍٝ -  335

عبكاٌوة ف١َٝ ِؾّٛك/ثٍّه اٌق١و٠خ اٌغّق١خ ّبهؿ اثوا١ُ٘ اٚالك:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وح فٓ 115134 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوؽبد اؽّل ١ٍل عب٘و -  336

ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه - اٌّضٍش ؽٛٗ - ف١ٍظ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ث١ـ ِؾً فٓ 115123 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  337

ثْبٜ عٍقذ ِْٙٛه/ثٍّه اٌّقٖوٖ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 فٓ 115162 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عّقٗ اٌقي٠ي فجل ٕبٌؾ١ٓ ضؾب -  338

عّقٗ فجلاٌقي٠ي عّقٗ فجبً/ثٍّه - ّم١و ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِغّلٖ ٚع١ٛه ٌؾَٛ ث١ـ  

 ِىزت فٓ 115610 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌواىق اؽّل ى٠ٕت -  339

اؽّل فجلاٌواىق اؽّل/ ثٍّه اٌقٖبهح:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ رٛى٠ـ  

 فٓ 115625 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلإٌق١ُ فجلاٌالٖ فجلإٌق١ُ ِؾّٛك -  340

اثٛاٌقال ؽَٓ ٍالِخ ِٖغفٝ - ٍِه - َِبفل ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح  

 115640 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٛ٘بة عّقٗ ِٖغفٝ فجلاٌٛ٘بة -  341

فجلاٌٛ٘بة عّقٗ ِٖغفٝ فٍٝ/  ثٍّه - اٌقٖبهٖ:  ثغٙخ ، اٌو٠بض١ٗ إٌّْأد اكاهح ِىزت فٓ  

 ِىزت فٓ 115646 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فجلاٌقؾ١ُ اؽّل ؽٕبْ -  342

ِوٍٝ فٍٝ فٍف وّبي/ ٍِه هافـ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌغ١و فوث١بد فٍٝ ثضبئـ ٔمً  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 111111.111   ِبٌٙب ،هأً  ِياكاد ٚكفٛي ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّل فٍٝ ف١ٍفٗ فبعف -  1

/ ثٍّه اٌْول١ٗ اٌّقبثلح:  ثغٙخ ، ِياكاد ٚكفٛي ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت فٓ ، 115232 ثولُ 21101121 فٝ ،ل١لد

ِؾّل فٍٝ ف١ٍفٗ ٕفبء  

  ثبٌمغبفٝ عب٘يح ِالثٌ ث١ـ  ،  ّووخ   ١ٍف فجلاٌؾى١ُ فزؾٝ هاِٝ ّٚو٠ىٗ فجلاٌؾبفؼ فجلاٌٛ٘بة ١ٍل ِٖغفٝ ّووخ -  2

 ا١ٌٌّٕ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ عب٘يح ِالثٌ ث١ـ فٓ ، 115511 ثولُ 21101114 فٝ ،ل١لد 25111.111   ِبٌٙب ،هأً

١ٍل عٍجٗ ثله ِّلٚػ/ ثٍّه  

 فٝ ،ل١لد 15111.111   ِبٌٙب ،هأً   اؽْبة رْغ١ً ٚهّخ  ،  ّووخ   ّٚووب٘ب ثْبٜ غ١ظ اهلل عبة ٕ٘بء ّووخ -  3

ثْبٜ غ١ظ اهلل عبة ٕ٘بء/  ثٍّه اٌغ١ِ فيثٗ:  ثغٙخ ، اؽْبة رْغ١ً ٚهّخ فٓ ، 115610 ثولُ 21101115  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 فٝ ،ل١لد 251111.111   ِبٌٙب ،هأً   ِٛاّٝ روث١ٗ ؽؾ١وح  ،  ّووخ   ّٚو٠ى١ٗ فٍٝ ِؾّل ؽّلاْ فّٙٝ ِؾّل -  4

 ؽّلاْ ِؾّلفّٙٝ/  ثٍّه - اٌجٍل غوة - ١ٍٍُ فيثٗ- ؽ١َٓ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ ؽؾ١وح فٓ ، 115642 ثولُ 21101112

 ِؾّل

 فٝ ،ل١لد 111111.111   ِبٌٙب ،هأً   ١ٍبهاد ٚر٠ّٛٓ ثٕي٠ٓ ِؾغٗ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ فضّبْ ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ -  5

فضّبْ ؽ١َٓ اؽّل/  ثٍّه - اٌغ١ِ فيثٗ ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚر٠ّٛٓ ثٕي٠ٓ ِؾغٗ فٓ ، 115622 ثولُ 21101111  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   03245:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ؽٕفٝ اؽّل ِؾّل   - 1

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111114:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍؾك فج١ل ٔبعٝ هضب   - 2

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   05151:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ عالي ؽٍّٝ اٍّبء   - 3

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112123:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ ٍق١ل ٠ب١ٍٓ ِؾّٛك   - 4

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112123:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ ٍق١ل ٠ب١ٍٓ ِؾّٛك   - 5

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26121:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فوغٍٝ ١ٍٍّبْ ١ٍل فجلاٌفزبػ   - 6

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   114012:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثق١ذ فجلاٌؾبفؼ فجلاٌىو٠ُ ٘بُٔ   - 7

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115563:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثْبهح ك١ِبْ هضب و١وٌٌ   - 8

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اؽّل فجلاٌفزبػ فجلإٌبٕو   - 9

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22134:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ ؽَٓ ف١ل فٍٝ   - 10

إٌْبط ٌزون اٌم١ل  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل رٛف١ك ١ٍٍّبْ ٕفبء   - 11

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115110:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ فوؽبْ ؽَٓ ِؾّل   - 12

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء   

 رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   114433:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٠ٍٛف اثٛض١ف فجلاٌٛ٘بة ٕفبء   - 13

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌؾف١ؼ فجلاٌوؽّٓ عٛكٖ ؽبِل اٍواء   - 14

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   116352:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عبك في٠ي ِغلٜ ّٕٛكٖ   - 15

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12423:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍّبْ ٍقل ٔج١ً   - 16

اٌزبعو ٌٛفبح اٌم١ل  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111011:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  موٝ ٕبٌؼ فبكي اكُ٘   - 17

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111101:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عّقخ فج١ل عبثو ٕبثو   - 18

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60133:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلا١ٌَّؼ أٍقل فّٙٝ ٔبٕو   - 19

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15114:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍق١ل فجلاٌمبكه فجلاٌلا٠ُ ٍق١ل   - 20

اٌزبعو ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113610:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍل ِؾّل ِؾّل اؽّل   - 21

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21166:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌّالن ف١ًٍ هِيٜ فو٠بي   - 22

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01415:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ ِؾّل ِؾّل فجلاٌغٕٝ   - 23

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66302:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاهلل فٍٝ فجلاٌق١ٍُ فٍٝ   - 24

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60103:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ ؽبِل فجلإٌّقُ فّوٚ   - 25

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍّبْ اٌّمٖٛك فجل ى٠ٓ عٍقذ   - 26

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40236:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌجٍُ ؽٕب كا١ٔبي اِبي   - 27

إٌْبط ٌزون اٌم١ل  
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إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  
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إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  
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إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13265:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عٛهط اٌج١و ّبهي ٍب١ِٗ   - 31

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   02544:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فوغً اؽّل اثٛى٠ل ِؾّل   - 32

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   03025:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ اؽّل فجلاٌٖجٛه ٚفبء   - 33

فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   03025:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ اؽّل فجلاٌٖجٛه ٚفبء   - 34

فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ   

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12142:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ اؽّل   - 35

فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111612:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اال١ِو ِؾّل فجلاٌّقي فّو   - 36

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ١ٍل اؽّل هِضبْ   - 37

اٌزغبهح ٌزون ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   20016:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّىو ا١ِٓ ِٕٟٙ ٔج١ٍٗ   - 38

فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62212:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عوعٌ ٍق١ل عوعٌ اِبي   - 39

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63040:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِٖغفٝ فجلاٌّؾَٓ ِؾّل   - 40

 ّو٠ه وً ٚىاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ؽً ٕبه 2110/1/2 ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً

 فٝ فوٚؿ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِّٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ٚٚه٠ش

اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ  
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إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  
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إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  
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 ّغت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛاٌقال فٍٝ اٌل٠ٓ ّٙبة فٍٝ   - 45
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 ّغت/ِؾٛ رُ   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   05445:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك فوغٍٝ ِؾّل ِؾّٛك   - 106

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111425:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ؽ١َٓ فجلاٌقي٠ي اثوا١ُ٘   - 107

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 رُ   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   110112:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  رّبَ فجلاٌّزغٍٝ ِؾّٛك ِٖغفٝ   - 108

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   116116:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عٕلٜ ٍلهٖ ٔج١ً ثبٍُ   - 109

فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11100:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٠ٍٛف فإاك ىوو٠ب ا٠ٙبة/ ك   - 110

ا١ٌّٕب ِىزت ِٓ اٌّملَ اٌغٍت ؿ ثٕبء فٕٗ ٚاالٍزغبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66312:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل اؽّل ثق١زٗ   - 111

إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25330:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فبِو ِؾّٛك فبِو فبعف   - 112

فٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111142:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌلا٠ُ ؽَبْ فغبة ٚائً   - 113

ٕٗف ٚاالٍزغٕبء إٌْبط ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  00521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبرٗ ّبوو هِيٜ ّفبفٗ -  1

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌقي٠ي ف١وٜ ِؾّل ٕالػ اؽّل -  2

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  110142 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل فّو هِضبْ ٘جٗ -  3

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115416 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فجلاٌفض١ً ِؾّل فجلاٌؾ١ّل -  4

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112310 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِزٌٟٛ فجلاٌقبي ِؾّل اٍبِٗ -  5

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25040 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌق١و عوعٌ صبثذ ١ٍّو -  6

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113031 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ىوٝ ٌج١ت ِوىق اٌج١و -  7

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾَت ِؾّل ِٖغفٝ جلاٌىو٠ُف -  8

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ اثوا١ُ٘ عّبي ِؾّل ٌٖبؽجٙب ٚاٌزغ١ٍل ٌٍغجبفٗ ثؤذ ثلاهٜ -  9

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02301 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّيٖ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  10

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  04041 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فو٠ظ موٝ ٍٍغبْ عّبي -  11

ع١ٕٗ  55111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثَغب ٍف١ٓ ىوٝ ا٠ي٠ٌ -  12

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍوؽبْ ؽَٓ ؽ١َٓ ِٕبي -  13

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  110110 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فوط هألٖ -  14

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54512 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕٖٛه ؽّيٖ عالي ٔجٜٛ -  15

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12101 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّل فجلاٌٖبثو ١ٍل -  16

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111423 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌقال ِؾّٛك فٍٝ اثٛاٌقال -  17

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112310 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ىا٠ل ؽَٓ ؽّلٜ ؽَٓ -  18

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111631 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ فّبه فزؾٝ فّبه -  19

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  60102 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾوٚٓ ِؾّل فجلاهلل -  20

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  60102 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾوًٚ ِؾّل اهلل فجل -  21

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل صبثذ عبثو ِؾّٛك -  22

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112312 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ىوو٠ب فو١ٌَٔ ١٘ضُ -  23

ع١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113313 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛفٟ فٍٟ اثوا١ُ٘ ١ٍل -  24

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115501 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ا٠ّٓ ٠ب١ٍّٓ -  25

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25125 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك اؽّل ٔقٕبفٗ -  26

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01150 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ؽّلاْ ٚؽ١ل فبعف -  27

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌجبة فزؼ اؽّل فٍٝ ففبف -  28

ع١ٕٗ  125111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌجبة فزؼ اؽّل فٍٝ ففبف -  29

ع١ٕٗ  125111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21206 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ٌج١ت ٠ٖٚب فب٠ي -  30

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115460 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  31

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62012 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ِؾّل اًِ -  32

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62012 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ِؾّل اًِ -  33

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111021 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍق١ل ِؾّل اؽّل ٘بٔٝ -  34

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111021 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍق١ل ِؾّل اؽّل ٘بٔٝ -  35

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ِفوػ -  36

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115526 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبعو فجلاهلل فجلإٌّقُ هث١ـ -  37

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113306 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فجلاٌؾ١ّل ١ٍل فبٌل -  38

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51214 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌؾبفؼ ؽ١َٕٓ ّقجبْ ٍقل٠خ -  39

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبِو فٍٝ اؽّل ِؾّل -  40

ع١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  06212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فجلاٌالٖ ٍق١ل ؽ١َٓ -  41

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16416 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٘و٠لٞ وبًِ فٍٟ فيد -  42

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115652 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ ِؾّٛك فٍٝ اٍّبء -  43

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌٍغ١ف ا١ِٓ ؽّلٜ فّبك -  44

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ فٍٝ -  45

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112513 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔقٍٗ ىوٝ فإاك ِلؽذ -  46

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21140 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فج١لاهلل ٍبِٝ ا٠ٙبة/ ك -  47

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114641 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لٕبٜٚ فجلاٌٍغ١ف ؽبِل ٔبك٠ٗ -  48

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115646 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فجلاٌقؾ١ُ اؽّل ؽٕبْ -  49

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114542 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌجبهٜ فجلاهلل ١ٍّو ِؾّٛك -  50

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13302 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك عورب  فٍٟ ّقجبْ ١ٍل ّقجبْ -  51

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فٍٝ اؽّل ؽبرُ -  52

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽ١ُ فٍٟ ؽّيٖ ؽبىَ -  53

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115403 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٝ ِؾّل عالي فبكي -  54

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115645 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٝ فٍٝ فٍف ٍبِؼ -  55

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌقبي ِؾّل فجلاٌقبي فٍٝ -  56

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ اؽّل فٍٝ ِإِٓ -  57

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلا١ٌَّـ فجلا١ٌَّـ فٛىٜ ِؾّل -  58

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   زأ١ّواٌ ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  04223 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ِوفٝ ؽ١َٓ ِٖغفٝ -  59

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِٖغفٝ فٛىٜ عّبي -  60

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  10022 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل وبًِ ثله ِؾّٛك -  61

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01655 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ فالء -  62

ع١ٕٗ  55111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01655 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ فالء -  63

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112556 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ ِؾّل اٍّبف١ً ١٘ضُ -  64

ع١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112611 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبفؼ ِؾّل ١ٍٍّبْ ٕ٘ل -  65

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ رٛف١ك ؽَٕٝ -  66

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63625 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فضّبْ فّو وبًِ ١ٍل -  67

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ٠ًرقل:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111614 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اهلل عبة اثوا١ُ٘ ثالي -  68

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّبف١ً فضّبْ ٕجوٖ ؽ١َٓ -  69

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05335 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّل فىوٜ ٍؾو -  70

ع١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112032 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌؾبفؼ ؽَٓ ِؾّل ف١ٍبء -  71

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٕل٠ك ٕبٌؼ ؽَٓ -  72

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22461 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ فٍٝ -  73

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114315 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ صبثذ ِٖغفٝ ِؾّل -  74

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115241 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ فبِو ثٙبءاٌل٠ٓ -  75

ع١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21243 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك اؽّل فٍٝ فٍٝ -  76

ع١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً   :اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114142 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اثٛاٌقال اثوا١ُ٘ ١ٍّؾٗ -  77

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111226 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛى٠ل فواط فواط ٔج١ٙٗ -  78

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111226 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛى٠ل فواط فواط ٔج١ٙٗ -  79

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١ٕٓ ّبوو غجو٠بي فبهٚق -  80

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11264 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك ١ٍل فجلإٌّقُ -  81

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115402 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّٔو فجلاٌؾب٘و ِؾّل فالء -  82

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12362 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌؾ١ّل اثوا١ُ٘ فجلاٌؾ١ّل ١ٍل -  83

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112223 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّبك ع١ًّ ذفّٖ ِؾّل -  84

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء ٌٖبؽجٙب اٌّبئ١ٗ ٚاٌّقغواد ٌٍقغٛه كه٠ُ ٚفٛه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ فغٛه -  85

 ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01622 ثولُ ل١لٖ

ع١ٕٗ  11111.111،   

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01622 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالَ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء -  86

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالَ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء/  ٌٖبؽجٙب ٚاٌجقٛه اٌقغٛه ث١ذ إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ فغٛه -  87

 11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01622

ع١ٕٗ    

 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالَ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء ٌٖبؽجٙب اٌّبئ١ٗ ٌٍّقغواد ٚفو٠ل٠ُ إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ فغٛه -  88

 11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01622

ع١ٕٗ    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك وبًِ هّبك ٚالء -  89

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  وواً فّٙٝ ِغلٜ هِٚبٔٝ -  90

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٌّ فجلاهلل اثٛى٠ل ِؾّل -  91

ع١ٕٗ  21111.111، ِٗبٌ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ ٔقبَ فلٌٝ فج١و -  92

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل ثض١ٕخ -  93

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111451 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚإف وبًِ ٚإف وو٠ُ -  94

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02250 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلإٌجٝ ٘بُّ اثوا١ُ٘ ف١ل -  95

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  110316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فجبً ؽّب٠ٗ ؽبىَ -  96

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل فجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾَٓ -  97

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115425 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍفً اثوا١ُ٘ ؽي٠ٓ فج١و -  98

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  110442 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌل٠ٓ ٌّّ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  99

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍب٠ٚوً رٛف١ك فبكٜ اّوف -  100

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  00126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل عالي ا١ٌَل ِؾّل -  101

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112451 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  102

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111051 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٍٖٛ ّف١ك فٍف هل١خ -  103

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ ِؾّل ِؾّل ؽٕبْ -  104

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ اٍّبف١ً ؽَب١ٔٓ فجلإٌجٝ -  105

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112451 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  106

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115360 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك ٕبثو اِبي -  107

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114215 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌقبي فجلاٌوؽّٓ فجلاٌقبي فجلاٌوؽّٓ -  108

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  60161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌوٍٛي فجل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  109

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  60161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  110

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113531 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌؾبفؼ فجلاٌواىق فجلاٌَبرو ّقجبْ -  111

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20052 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ١ٍٍّبْ اؽّل ووَ -  112

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كؽٍٛة اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  113

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٕغبٜٚ ىوٝ فبهٚق ّبهف -  114

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕفٚ،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّل فبهٚق فبٌل -  115

ع١ٕٗ  41111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113611 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ع١ل موب ١ِٕو ف١و٠ٗ -  116

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01420 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فٍٝ فجلإٌّقُ فّٖذ -  117

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112306 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّ٘بَ ّو٠ف ١ٍل اؽّل -  118

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  05111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّالن ا٠ٛة فقوٜ ِٕبي -  119

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115210 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛى٠ل ؽّْذ ؽّلٜ اثوا١ُ٘ -  120

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٕل٠ك اٌالٖ فجل فغب -  121

ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111022 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب رٛف١ك و١ًّ اثواَ -  122

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12263 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ اثوا١ُ٘ فزؾٝ ا١ٍ٠ب -  123

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111302 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ ؽى١ُ ٍبِؼ -  124

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115220 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٘و٠لٞ فياٌل٠ٓ ؽبهثٟ ٍب١ِٗ -  125

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  06221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌغبثو وبًِ اثوا١ُ٘ فالء -  126

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  04013 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ فجلاٌجبٍظ ١ٍل عّبي -  127

ع١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  110431 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل ؽّيٖ -  128

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ فٍٝ -  129

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  10215 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٛهعٝ هٍّٝ اثوا١ُ٘ فّبك -  130

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115615 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِقزبه ِؾّل اؽّل -  131

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقٕٛاْ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115560    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٕزو ١ٍل -  1

اؽّل ؽَٓ ٍؾو/ثٍّه اٌْب١ِخ ّبهؿ3 ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، بهٔغ فزؾٝ فبكي ِؾّل -  2

ِؾّٛك فجلاٌالٖ ؽبِل - ٍِه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٕبك ١ٍّو ِؾّل -  3

ِؾّل اؽّل فجلاٌَزبه فبهٚق/ ثٍّه ّم١و ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فجلاٌؾ١ّل ف١ٌّ ؽّبكٖ -  4

فجلاٌؾ١ّل ف١ٌّ فجلاٌجل٠ـ/ثٍّه-ا١ًٌٕ عوك ّبهؿ- اثٕٛة ٍٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ؽٍّٝ هافذ -  5

ِؾّل فجلإٌّقُ فٍٝ ٕفٛد ثٍّه  ١ٍٍُ ٍبؽً ِووي فٕبْ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ فبىه فلٌٝ ّبك٠ٗ -  6

َِقٛك َِقٛك ؽٍّٝ ِب٘و - ٍِه اٌغٙغبٜٚ هفبفٝ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕبكق ٍقل ِؾّل -  7

اؽّل ٕبكق ٍقل ٍِه - غياٌٝ فضّبْ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك فجلاٌوؽّٓ -  8

فجلاٌوؽّٓ عبثو فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌٍٛغبٟٔ ّبهؿ كهٔىخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فٍٝ ِؾّل ٔبٕو -  9

ِمبثً ؽ١َٓ فلٌٝ هِضبْ - ٍِه - ٍبٌُ ا١ٌْـ ّبهؿ ،:   واٌـزأ١ّ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 112121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ فجلاٌقبي ٍبٌٝ -  10

صبثذ فجلاٌغٕٝ ِغلٜ ٍِه - إٌبؽ١ٗ كا٠و ّبهؿ)  ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٖٚب فبىه ٌغفٝ ِبعل -  11

ثَبٌٟ فٛىٜ ٍب١ِٗ/ ثٍّه فٛفٛ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ فجلٖ ِؾّل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ صبثذ ؽَٓ هِضبْ -  12

صبثذ ؽَٓ هِضبْ/ ثٍّه اٌجؾو٠ٗ اٌَٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ى٠لاْ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  13

٠ٍٛف اؽّل ٠ٍٛف ى٠ٓ/ ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾب٘و فجلاهلل اؽّل -  14

فٍٝ ِؾّل فجلاٌؾب٘و فجلاهلل/ثٍّه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فالء ِؾّل -  15

٘بُّ ِؾّل وّبي ِؾّل اٌل٠ٓ ؽَبَ ٍِه اٌَّزْبه ثوط ثغٛاه اٌلائوٜ اٌغو٠ك - اٌّق١ٍّٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ اٌىَبْ هفقذ ٍبهٖ -  16

ِْولٝ ١ِقبئ١ً ٠ٛال١ُ ِغلٜ/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌّق١ٍّٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّٛعٛك ِٖغفٝ -  17

ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّٛعٛك ثٍّه اٌفبفٛهح كهة ّبهؿ ِٕفٍٛط ثٕله ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  18

ثٌٌٛ ِف١ل ِلؽذ/ ثٍّه فجلاٌقي٠ي ثٓ فّو ّبهؿ 2 هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل -  19

ِؾّل اؽّل ١ٍل/ ثٍّه 3 هلُ ّمٗ 11 هلُ فّبهح اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل -  20

 افززؼ فمبهٜ اٍزضّبه ِىزت ْٔبط فٓ ّؾبرٗ ِؾّل اؽّل ١ٍل/ ثٍّه اٌَبكاد ؽٝ 11 فّبهح ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

إٌْبط ٌزون 2111/12/23 فٝ ٚاغٍك 2111/1/31 فٝ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ١ٍٍُ ؽّبكٖ -  21

ِؾّل فٍٝ ١ٍٍُ ؽّبكٖ/ثٍّه ٍّمبِٝ فيثخ-ِٕفٍٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل فوغٍٝ اؽّل -  22

ؽَب١ٔٓ ٠ٍٛف اؽّل فوغٍٝ/ ثٍّه لولبهٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ عبثو ِوٍٝ اؽّل -  23

ِؾّل فجلاٌىو٠ُ اِبي/ ثٍّه اٌج١َوٜ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلا١ٌَّـ ِؾّٛك فجبً -  24

ّٚ٘بْ وبًِ هث١ـ ّٚ٘بْ/ ثٍّه كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف فٍٝ ١ٍل ِؾّل -  25

 عٕٛة ر١ٍٛقبد فلاْ 226 إٌّغمٗ اٌزغبهٜ ثبٌَٛق 4 هلُ ِؾً اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

وبفزو٠ب ْٚٔبعٗ اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ِل٠ٕٗ عٙبى/ ثٍّه ّوق  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ى٠لاْ ١ٍٍّبْ -  26

اؽّل ى٠لاْ اؽّل ّقجبْ/  ثٍّه - اٌجٍل لجٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ كٍٛلٝ ؽبهً فّو -  27

ؽَٓ ٍٍغبْ ِؾّل/ ثٍّه هاغت ٠َوٜ اِزلاك ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل هِضبْ فجلإٌجٝ -  28

هاضٝ عبثو اؽّل ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اؽّل ىوو٠ب ِؾّٛك -  29

ؽَٓ فجلاٌؾى١ُ اٌج١ْوٜ ؽَٓ/ثٍّه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ١ٍل فغ١ٗ فّو -  30

عوّبْ فجلإٌّقُ اؽّل ثٍّه - اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف فٍٝ ١ٍل ِؾّل -  31

113112ثولُ ِٚم١ل 2115/1/22فٝ افززؼ ِمبٚالد ِىزت الٍزغالٌٗ ١ٍل ِؾّل اؽّل/ثٍّه اٌقّلٖ ُ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف فٍٝ ١ٍل ِؾّل -  32

 ا١ٍٛط ِل٠ٕٗ عٙبى/ ثٍّه ّوق عٕٛة ر١ٍٛقبد فلاْ 226 إٌّغمٗ اٌزغبهٜ ثبٌَٛق 4 هلُ ِؾً اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو

  اٌغل٠لٖ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٍقلٖ اثٛ ف١ٍفٗ -  33

ِؾّٛك ِؾّل ثق١ذ/ثٍّه-اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115503    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل فجلاٌقبي عّبي اٌغب٘و -  34

٠ٍٛف فجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالَ فجلاٌالٖ ١ٍٍّبْ ِٖغفٝ -  35

١ٍل ِؾّٛك أٛه اؽّل/  ثٍّه - ّوق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 115501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل -  36

1) هلُ ِؾً ١ٍٍّبْ فٍٝ ٚفجلاٌقي٠ي ثق١ذ رؾ١ٗ/ ثٍّه اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبهؿ - االثوا١ّ١٘ٗ اثواط ،:   اٌـزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 12522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍىو عٕلٜ هفقذ ١ٍُٚ -  37

اٌجلٜٚ ؽّلٜ فبئْٗ ثٍّه االعبٌٚٗ فوة ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 12522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍىو عٕلٜ هفقذ ١ٍُٚ -  38

اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽبِل ٚهصخ ٍِه اٌقٛاِو فوة ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 12522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍىو عٕلٜ هفقذ ١ٍُٚ -  39

اٌجلٜٚ ؽّلٜ فبئْٗ ثٍّه االعبٌٚٗ فوة ثغقٍٗ اٌفوؿ فٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 111112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ فجلإٌجٝ -  40

ؽ٠ٛغٗ ١ٍلٜ ٕجوٖ ف١ٌّ/  ثٍّه- اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 111112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ فجلإٌجٝ -  41

 ِٚمبٚالد اٌغ١و فوثبد فٍٝ ثضبئـ ٔمً ِىزت ْٚٔبعٗ ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ ٕجوٜ/ثٍّه - اٌيا٠ٚٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

111112ثولُ ِٚم١ل 2113/11/2َ فٝ افززؼ ثٕبء ِٚٛاك ٚىٌظ هًِ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ افّبي  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ِؾّل كفبء -  42

فواؽبد اٍّبف١ً ِؾّل/ ثٍّه 10 هلُ ِؾً اٌىٙوثبء اثواط فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 111112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ فجلإٌجٝ -  43

اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ الٍزغالٌٗ ؽ٠ٛغٗ ١ٍل ٕجوٖ ف١ٌّ/  ثٍّه اٌيا٠ٚٗ ثٕبؽ١ٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 112451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  44

ِؾّل وبًِ فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ثٍّه - ثبرب اِبَ - اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 112451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  45

 َِزقٍّٗ ١ٍبهاد ث١ـ ِىزت ْٚٔبعٗ عٗ ِٖغفٝ/ثٍّه أ 6 لغقٗ اٌّق١ٍّٓ ثمَُ فجلإٌبٕو عّبي ُ 6 ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

112451 ثولُ ِٚم١ل 2111/11/4فٝ افززؼ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115500    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٝ ا١ٌَل فجلاٌّغ١ل ٍقل ِؾّٛك -  46

اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ِٖغفٝ/ ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ا٠ّٓ ٠ب١ٍّٓ -  47

فبهف فجلاٌٖجٛه اٌل٠ٓ فالء - ٍِه - ف١بكٖ ِقجي ثغٛاه اٌجٍل غوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾوًٚ فٛىٞ ؽ١َٓ -  48

فضّبْ ّؾبرٗ فلٌٝ/ ثٍّه اٌْٙلاء ّبهؿ - ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ا١ِٓ فٍٝ اٌؾَٓ -  49

ِؾّل اؽّل فبهٚق ٕفٛد/ ثٍّه-ؽب١ٌب ا١ٌّضبق اٌٛرٍٝ ّىوٜ ّبهؿ21-ا١ٍٛط اٚي-ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ١ٖٔف ٌغ١ف ّو٠ف -  50

هِيٜ ١ٍٍّبْ ِبك١ٌٓ/  ٍِه اٌقي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 110110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فوط هألٖ -  51

ثٌٌٛ وبًِ ٔبهٚى كالي/ ثٍّه-اٌغ١ِ ّبهؿ16-ا١ٍٛط اٚي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل ِؾّٛك ٕجبػ -  52

ِٖغفٝ ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه ثلهاْ اٚالك فيثٗ/ ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ألهاًٚ فىوٜ ١ِالك ِبعل -  53

ألهاًٚ فىوٜ ١ِالك  - ٍِه -اٌّؾوق اٌل٠و هىلخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاهلل فوغٍٝ ٕجؾٝ -  54

فجلاهلل ِؾّل ٍقل فجلإٌجٝ - ٍِه - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواىق فجل ِؾّل اٌق١ٍُ فجل ؽٕفٝ -  55

فغ١ٗ وبًِ فجلاٌّٛعل فلٜٚ/ ثٍّه ا١ًٌٕ ثَزبْ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 112451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  56

 رغبهٖ ْٔبط فٓ ِؾّل وبًِ اٌوؽّٓ فجل ِٖغفٝ/ ثٍّه ثبرب اِبَ اٌَبكاد ؽٝ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ  ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٌَبهاد  ٚاوََٛاه غ١به لغـ   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ٔبّل ىوٝ ِوصب -  57

اهِب١ًٔٛ ٔؾ١ُ ىووٜ اٍبِٗ/ ثٍّه اٌقٛٔٗ ،     

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١ٍل ١ٌٚل -  58

فجلاٌّغ١ل فجلاٌىو٠ُ فالء/ ثٍّه- ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ثوط-اٌّؾغٗ-ا١ٍٛط اٚي- ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ٍقل -  59

ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل - ٍِه - اث١ًّٛ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ فجلاٌّمٖٛك فوغٍٝ ا٠ٗ -  60

اؽّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ اثٛثىو/ ثٍّه فو٠بي ّووخ فجلاٌقي٠ي ثٓ فّو ّبهؿ 41 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 113051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل اؽّل ِؾّل -  61

اٚي إٌّزيٖ ثْو ١ٍلٜ اٌٖبثو٠ٓ ثوط 11 ّمٗ ٔغ١ت ِؾّل ّبهؿ/ ثغقٍٗ اٌفوؿ فٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115506    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي ؽَبَ -  62

فجلاٌقبٌك اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي/ثٍّه-اٌقٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 64115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجوٖ غبٌٝ ١ٍُؽ عٛهط -  63

 ِؾوٚٓ ٍٛىٜ ثٍّه فجلاٌّغٍت ثٓ ؽّيٖ َِغل اِبَ اٌىٙف ّبهؿ فٍٜٛ االٚي اٌلٚه/ ثغقٍٗ اٌفوؿ فٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

 ثب١ٍٍٟ

 رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ فجلاٌقي٠ي فجلاٌغٛاك فجلاٌقي٠ي -  64

فجلاٌقي٠ي فجلاٌغٛاك ا٠ّٓ/ ثٍّه األٖٔبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ اؽّل عبكاٌٌّٛٝ ٕ٘بء -  65

ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ؽ١َٓ - ٍِه - ؽ١َٓ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؾ١ٓ فجلاٌّغ١ل هعت اٍّبء -  66

فٍٝ ؽَٓ رؾ١ٗ/ ٍِه عبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك فجلاٌقبي ١ٍل اؽّل -  67

اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل فجبً/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فإاك فٍٝ -  68

اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ ٔف١َٗ/ثٍّه-ٍٚغبٌجٍل-اٌيا٠ٚٗ-ا١ٍٛط ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فوغٍٝ ِجبهن ع١ٙبْ -  69

١ٍل فوغٍٝ ِجبهن/ثٍّه لجٍٝ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ُثول ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل رٛف١ك ِؾّٛك -  70

ؽ١َٓ ِؾّل رٛف١ك ِؾّل - ٍِه اٌوؽّٓ َِغل اثٛاٌمبٍُ فيثخ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ فجلاٌوؽّٓ صبثذ ِٕزٖو -  71

 صم١ٍٗ ِقلاد ث١ـ ِقوٗ ٚ ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ْٚٔبعٗ اٌجَبر١ٓ االٍىٕله٠ٗ ّبهؿ 11 ثٕبؽ١ٗ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٚعواهاد

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ فجلاٌوؽّٓ صبثذ ِٕزٖو -  72

فجلاٌوؽّٓ صبثذ اٌَجبفٝ/ ثٍّه ثؾوٜ اٌّْب٠قٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ١ٌٍٝ -  73

١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل فّو - ٍِه ثٛهٍق١ل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل في٠ياٌل٠ٓ ِؾّل فّوٚ -  74

اٌؾك عبك اؽّل في٠ياٌل٠ٓ ِؾّل/ ثٍّه اٌزغبهح ِلهٍخ ّبهؿ اثٕٛة ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلاٌغٛاك فجلاٌٙبكٜ ِٖغفٝ -  75

عالي فجلاٌجل٠ـ عالي/ ثٍّه ا١ًٌٕ عواك ّبهؿ اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ ِؾّٛك ِؾّل -  76

هفجلاٌّبٌ فجلاٌؾ١ّل اّوف - ٍِه - ا١ٌٌٛل٠ٗ وٛه١ِٔ ّبهؿ االٔل١ٌَٗ ثوط 126 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ١ٍل هعت ِؾّل -  77

ؽَٕٝ اؽّل ؽّلٜ/ ثٍّه اٌّؾغٗ ١ِلاْ ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبهٚى ّٕٛكٖ هافذ ّٕٛكٖ -  78

فبىه ع١ًّ هِٚبٔٝ/ ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقٛٗ هِيٜ ٕجؾٝ هّبك -  79

عٛهعٝ ِقٛٗ اٍؾبق ٔغبػ/ثٍّه-اٌقي٠ٗ-ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ فجلاٌوؽّٓ صبثذ ِٕزٖو -  80

اؽّل ّ٘بَ ِؾّٛك فجلإٌبٕو/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ىوٝ فٍٝ ِؾّل -  81

1 هلُ ِؾً ١ٍٍّبْ اؽّل ١ٍٍّبْ ١ٍل ٍِه اٌؾمٛل١ٓ ثوط اٌٙالٌٝ ّبهؿ 2 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِقزبه فجلاٌوؽ١ُ ٘بعو -  82

ف١ٍفٗ فٍٝ فجلاٌؾ١ّل/ ٍِه وو٠ُ اثٛ فيثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115623    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍالَ فجلإٌبٕو عّبي -  83

ِؾّل ٍالَ فجلإٌبٕو  ِؾّل/ ثٍّه ثٛق ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّل ّوثبد -  84

اؽّل فجلاٌفزبػ فجلإٌبٕو/ ثٍّه لجٍٝ اٌغٕب٠ُ اٌغٕب٠ُ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ هاغت ٔج١ً ٠ٍٛف -  85

يغجو٠ب ١٘ٚت اٍبِٗ - ٍِه افٕلٜ فّو اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115634    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٕغوٜ ف١ٌّ هِضبْ -  86

ِؾّل فٕغوٜ ف١ٌّ/ ٍِه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115635    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ّىوٜ ِؾّل -  87

ؽ١َٓ ِؾّل ّىوٜ/ثٍّه ٍبٌُ ا١ٌْـ ّبهؿ-اثٕٛة ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ فجلاٌالٖ فجلإٌق١ُ ِؾّٛك -  88

اثٛاٌقال ؽَٓ ٍالِخ ِٖغفٝ - ٍِه - َِبفل ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّٛك فٍٝ ِؾّل -  89

فجلاٌوؽّٓ ١ٍل ِؾّٛك فٍٝ/ثٍّه- فٍف فيثٗ-ِٕمجبك-ا١ٍٛط ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 115610    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌواىق اؽّل ى٠ٕت -  90

اؽّل فجلاٌواىق اؽّل/ ثٍّه اٌقٖبهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 22310    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك فٖبَ -  91

فغ١ٗ اٌغ١ت عالي اِبي/ثٍّه-اٌزمٜٛ َِغل ّبهؿ ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 114226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغواْ ع١ل ىوٝ ٕبثو -  92

فيِٝ ٖٔؾٝ فٛىٜ/  اٌٍّه ٕٚبؽت اٌْب١ِٗ  ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ قل٠ًر رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115645    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فٍٝ فٍف ٍبِؼ -  93

ؽَٓ ؽَٕٝ اؽّل/ ثٍّه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ ٕالػ ؽ١َٓ -  94

ؽَٓ ؽ١َٓ ٕالػ ِؾّل -ٍِه - اٌٛاٍغٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 110421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ١ٍل عّقٗ ِٖغفٝ -  95

اؽّل ّؾبرٗ فٍٝ ٠بٍو/  ثٍّه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 110421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ١ٍل عّقٗ ِٖغفٝ -  96

110421 ثولُ ِٚم١ل 2112/11/10 فٝ افززؼ اؽن٠ٗ ث١ـ ْٚٔبعٗ عالي ١ٍل عّقٗ ثٍّه هافـ ثٕٝ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ فجلاٌؾف١ؼ فوغٍٝ ١ٍّو -  97

ّؾبرٗ فجلاٌؾف١ؼ فوغٍٝ فجلاٌّقي/  ثٍّه -اٌؾّب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ١ٍل ؽَٓ ؽّبكٖ -  98

ف١ًٍ ١ٍل ؽَٓ ِٖغفٝ/ ثٍّه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ١ٍل فجلٖ ا٠ٙبة -  99

ف١ًٍ فجلاٌٛاؽل ِؾّٛك ووَ/ ثٍّه اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115654    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ إٌجٝ ؽَت هفقذ ا٠ٗ -  100

١ٍٍّبْ ؽَٓ فٍٝ/ ثٍّه لواه ٔيٖ عو٠ك هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚفٟ 115651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ رغ١بْ ؽّبكٖ ِؾّل/ اٌمبٕو ٌٖبؽجٙب ٚاٌجٛه١ٍٍٓ ١ٌٍَوا١ِه اٌزغ١بْ -  101

 ؽ١َٓ رغ١بْ ؽّبكٖ/ ثٍّه فجلإٌبٕو عّبي ّبهؿ أ20 ِٕفٍٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ

 ِوٍٝ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 01150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽّلاْ ٚؽ١ل فبعف -  102

فٍٝ فضّبْ فجلاٌقي٠ي/ ثٍّه ؽٕفٝ ١ٍل ؽبهح فو٠ل ِؾّل ّبهؿ( 2) هلُ فمبه/ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 112324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖغفٝ فٍٝ اؽّل -  103

ؽَب١ٔٓ اؽّل ِٖغفٝ فٍٝ/ ثٍّه لجٍٟ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٕٖٛه هّلٜ ِٖغفٝ -  104

ِؾّل ثىوٜ ِب٘و ١ِوفذ/ ٍِه ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 01150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽّلاْ ٚؽ١ل فبعف -  105

( 2) هلُ فمبه ا١ٍٛط اٚي ا١ٍٛط/ ثغقٍٗ 2111 ٌَٕٗ 5113 ثولُ اٌّٛكؿ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو

فغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ ؽفؼ صالعخ/ ثغقٍٗ إٌْبط ٚفلي فٍٝ فضّبْ فجلاٌقي٠ي/ ثٍّه ؽٕفٝ ١ٍل ؽبهح فو٠ل ِؾّل ّبهؿ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 113226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌقبي ؽَٓ -  106

ِؾّل ؽ١َٓ فوؽبْ ؽ١َٓ - ٍِه اال١ٍٛعٝ اٌٛاكٜ - ثٖوٖ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّٛك فٍٝ اٍّبء -  107

١ٍٍّبْ رووٟ اٍّبف١ً عّبي/ ثٍّه اٌْب١ِٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجلاٌقؾ١ُ اؽّل ؽٕبْ -  108

ِوٍٝ فٍٝ فٍف وّبي/ ٍِه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٘ىً فجلاٌوؽ١ُ اؽّل فٍٝ -  109

١٘ىً فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل/ثٍّه-ف١َٝ وٛثوٜ-إٌٛا١ٌِ- اٌجلاهٜ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115656    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ جلاٌغٛاكف ٕالػ ٠بٍو -  110

ِؾّل فٍٝ اؽّل ِٕزٖو/ثٍّه -اٌقٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك ٔبكٜ فجلاٌوؽ١ُ -  111

فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك ٔبكٜ ْ٘بَ/  ثٍّه - عبٔٛة ٔياٌٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 110421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ١ٍل عّقخ ِٖغفٝ -  112

اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وٖ ْٔبط فٓ اؽّل ّؾبرٗ ٠بٍوفٍٝ/ثٍّه - هافـ ثٕٝ ثٕبؽ١خ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾبق ؽ١ٍُ ٘الٌٝ ٚائً -  113

اٍؾبق ؽ١ٍُ ٘الٌٝ/ثٍّه-اٌقمت -ِؾّل٠بد ثٕٝ- اثٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل فٍٝ ِؾّل -  114

ؽَب١ٔٓ ؽَٓ اؽّل فٍٝ/  ثٍّه - اٌَىٗ غوة- اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115630    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك رٛف١ك للهٜ فبعف -  115

عبك رٛف١ك للهٜ ف١وٜ ٍِه ىٔبرٝ فيثخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّل -  116

ؽَٓ فٍٝ ّٛلٟ ِؾّل/ ثٍّه اٌْغجٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ وبًِ هى٠ك اّوف -  117

ىوٝ وبًِ هى٠ك ٚعلٜ/  ثٍّه - اٌّٛالف ثغٛاه - اٌجٍل ثؾوٜ - كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115643    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ رٛف١ك اؽّل ِٖغفٝ -  118

ف١ًٍ اثٛفٕبْ فالء - ٍِه - اٌَبؽً عو٠ك اثٛؽ١َٓ اؽّل وٛثوٜ ّبهؿ - فٕبْ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115644    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌّقي اؽّل -  119

١ٍل فجلاٌؾب٘و ِؾّل/  ثٍّه - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 رقل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 115640    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛ٘بة عّقٗ ِٖغفٝ فجلاٌٛ٘بة -  120

فجلاٌٛ٘بة عّقٗ ِٖغفٝ فٍٝ/  ثٍّه - اٌقٖبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عبك ٕالػ ِؾّل -  121

اؽّل عبك ٕالػ ٠بٍو/  ثٍّه - ؽ١َٓ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل فٛٗ فّوٚ -  122

ِؾّل ِؾّل فٛٗ/ ثٍّه اٌزوٌِ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ ف١ل ِؾّل -  123

اٌىو٠ُ عبك ِؾّل فجلاٌىو٠ُ - ٍِه - ثٛهٍق١ل ّبهؿ 15 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  124

اؽّل اؽّل فجلاٌقبي هِضبْ/ ثٍّه اٌجؾو٠ٗ اٌَٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ِٖغفٝ فبٌل -  125

فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ِٖغفٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌمج١ٍٗ فلٜ ثٕٝ - فل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّْْٛ هّلٜ ّّْْٛ ٍٕبء -  126

هّلٜ ٔق١ُ ١ٌٚل - ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ؽَٓ فواّٝ -  127

ِٕٖٛه اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك ثٍّه ّم١و ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٕبك فجلاٌواضٝ فبٌل -  128

ِؾّٛك ١ٕبك فجلاٌواضٝ ٍِه ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115663    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه فجلاٌواضٝ ِؾّٛك ٕالػ -  129

ِٖغفٝ فجلاٌؾبفؼ ِؾّٛك  اّوف/  ٍِه/ ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي فزؾٝ اٍالَ -  130

 اؽّل ِٚؾّل ِؾّٛك ٕالػ ١ٌٚٚل ِؾّٛك ؽَٓ ف١ًٖ ثٍّه ى٠ٕت ا١ٌَلٖ اٌجبْ اِبَ - ا١ٌٌّٕ 43 ّبهؿ 22 فمبه ،:   اٌـزأ١ّو

4 ِؾً  ِؾّٛك  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً فجٛك فجلاٌقبي ؽَٓ -  131

اٍّبف١ً فجٛك فجلاٌجبٍظ/  ٍِه اٌقٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115623    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل ِٖغفٝ ّ٘ذ -  132

ؽٕب اهلل فُْ ٍٕبء/ ثٍّه اٌقبئٍٝ ٌإلٍىبْ رغبهٜ ٍىٓ( 25) ثبٌمغقخ( 0) هلُ ِؾً اٌغل٠لح ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115650    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك اثٛإٌغب اؽّل -  133

ؽ١َٓ ِؾّٛك اثٛإٌغب/ ثٍّه اٌغل٠ل ١ٕلٔبٜٚ فٍف إٌٛه ّبهؿ 22 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 111011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبثل٠ٓ اؽّل فبثل٠ٓ ١ٌٚل -  134

فجلاٌؾف١ؼ ِقزبه ِغلٜ/ثٍّه-12هلُ اٌّٛاٌؼ اثواط اٌغالء ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115660    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌغٕٝ فٍٝ ى٠ٕت -  135

فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ّجبة ِووي ثٍّه- فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ّجبة ِووي- فجلاٌالٖ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ اؽّل عّبي -  136

اؽّل ؽَٓ ٍّجٝ - ٍِه - اٌملاك٠ؼ فوة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 113325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل ؽّلٜ -  137

فجلاٌٛاهس اؽّل ِؾّل ِؾّل - ٍِه - االوواك ى٠ل ثٕٝ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌزٛاة اؽّل فبٌل -  138

فجلاٌزٛاة اؽّل فالء/ثٍّه-االٍالَ وٛك٠ٗ-ك٠وٚط ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل اؽّل فجلاٌقي٠ي ا١ِّٗ -  139

3 رغبهٜ ِؾً - ف١ل فجلا١ٌَّـ ِؾّل/  ثٍّه - ا١ٌٌٛل٠ٗ- االثوا١ّ٘ٗ اثواط(1) هلُ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٘بُّ اؽّل ِؾّل -  140

ِؾّل ٘بُّ اؽّل - ٍِه - االوواك عي٠وح االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ١ٌُٚ ٔبكٜ ٘بٔٝ -  141

ف١ُٙ ٔق١ُ ٍبِو٠ٗ/ ثٍّه-اٌقي٠ٗ-ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال فجلاٌَالَ فجلاٌّؾَٓ ٠ؾ١ٝ -  142

ِؾّل ثق١ذ ٍِٛٝ فّو - ٍِه ولٚأٝ فبهٚق ّبهؿ 6 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕجو ثق١ذ ى٘غو ثوٍَٛ -  143

ّٕجو ثق١ذ ى٘غو ٍِه ثٛهٍق١ل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 12122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ ْ٘بَ -  144

 رغبهٖ ْٚٔبعٗ ؽ١َٕٓ فجلإٌّقُ هافذ 1ك/ ثٍّه اٌؾمٛل١١ٓ رم١َُ 2 هلُ ّبهؿ 5 اٌؾمٛل١١ٓ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

12122ثولُ ِٚم١ل 1003/11/3 فٝ افززؼ ثبٌغٍّٗ اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٚرٛى٠ـ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 12122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ ْ٘بَ -  145

اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ فبٌل/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 12122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ ْ٘بَ -  146

٠لٚٞ غنائ١ٗ ِٛاك رقجئٗ ْٚٔبعٗ لاؽّ فضّبْ فجلاٌق١ٍُ فبٌل ثٍّه اٌؾٛارىٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍقل ا٠ٛة ٘بٔٝ -  147

2 هلُ ِؾً اثوا١ُ٘ ٍقل ا٠ٛة ٘بٔٝ - ٍِه - اٌقْو٠ٓ  ّبهؿ اٌَالَ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 110114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط اؽّل فٍٟ ؽ١َٓ -  148

ٍالِخ ١ٍل فٍٝ ِؾّل - ٍِه - ا١ٌٍَّّٓ عجبٔخ ّبهؿ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل فبٌل -  149

ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل/ثٍّه-اٌمل٠ّٗ إٌمغٗ-ّولبٌجٍل-كهٔىٗ-ا١ٍٛط ِووي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛٗ ٚك٠ـ فٛٗ ففبف -  150

ٚك٠ـ فٛٗ فّٖذ - ٍِه - عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٝ ِؾّٛك فبٌل -  151

فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٝ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌغوثٝ اٌغجً ِٕغمٗ اٌجٍل غوة كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 115615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِقزبه ِؾّل اؽّل -  152

فٍٝ ِؾّل ِقزبه ِؾّل/ثٍّه-اثِٛب٠ٍٗ فيثٗ-اٌقٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115600    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف -  153

ِؾّل ؽَٓ اؽّل فّو/  ثٍّه - اٌملاك٠ؼ فوة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115605    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لو٠بلٔ فٛىٜ اّوف ١ِٕب -  154

ؽج١ت ف١ٍ١ت ِلؽذ ٚائً/ ثٍّه هاغت ٠َوٜ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ِجبهن فٍٝ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115601    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق ٍق١ل فجلاٌغٕٝ ِل٠ؾٗ -  155

ثلٜٚ ى٠ل اثٛ فغ١بد) ثٍّه ٍواط اٚالك رً  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115604    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ هىق اّوف -  156

فجلاهلل ِؾّل ٍق١ل ٔبٕو/  ثٍّه46 فمبه اٌجٍل غوة- اٌٙالٌٝ فّو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ف١َٝ ٔبٕو ّٛوذ -  157

فجلاٌؾبفؼ ف١َٟ ٔبٕو/ ثٍّه اٌْو٠ف اٍّبف١ً ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115603    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فٍف فجبً ا٠ّٓ -  158

ِؾّل فجلاٌوؽّٓ فزؾٝ فبكي/ ثٍّه- اٌغل٠ل اٌغو٠ك-اٌؾٛارىٗ-ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115601    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فزؾٝ ِؾّل ِؾّٛك -  159

فجلاٌقبي فزؾٝ ا١ٌْـ ٚهصٗ ثٍّه اٌؾّواء عالي فيد ّبهؿ33 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115606    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌواىق ِؾّل ٍقل اٍواء -  160

وّبي ِؾّل فالء ِؾّل/  ثٍّه - اٌؾل٠ل اٌَىٗ ّبهؿ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 113541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌقي٠ي فجلإٌّقُ اٍّبء -  161

 فجلاٌؾبفؼ اؽّل ٕبثو/ثٍّه-3ّمٗ-155 لغقٗ ٍِٛٝ فجلاٌؾ١ٍُ ِلهٍٗ فٍف-16ّبهؿ-اٌّق١ٍّٓ- ا١ٍٛط اٚي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 اثوا١ُ٘

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؾّلِ اثوا١ُ٘ ١ٍل ثل٠قٗ -  162

فجلاٌؾبفؼ ِؾّٛك ِٖغفٝ/ ثٍّه- اٌَبكاد ؽٝ- هاغت ٠َوٜ اِزلاك- اال٘واَ ثوط-ا١ٍٛط اٚي- ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115601    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍلً هىق فيِٝ ا٠ي٠ٌ -  163

فجلا١ٌْٙل ٍق١ل هٚؽ١ٗ/ ثٍّه اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115602    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ؽَٓ ١ٍٍُ ِؾّل -  164

١ٍٍُ ؽَٓ ١ٍٍُ فٍٝ/  ثٍّه -- ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115602    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبىه ِواك ٍِٛٝ َِٕٗ -  165

فبىه ِواك ٍِٛٝ َِٕٗ/ثٍّه-اٌقي٠ٗ-ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل اؽّل ٌٛال -  166

اٌٖغ١و فجلاٌوؽّٓ ٍقلٜ وّبي)  ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 رقل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 115610    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل فجلإٌبٕو ِؾّل/ اٌمبٕو -  167

ه٠بْ ِٖغفٝ ِؾّل ١ٍل/ ثٍّه اٌضالص١ٓ ّبهؿ اٌّق١ٍّٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛٗ ١٘ٚت ِٛه٠ٌ ِوىق -  168

فجلا١ٌْٙل فٛٗ ١٘ٚت ِٛه٠ٌ/  ثٍّه - ث٠ٛظ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل فوط ِؾّل -  169

 افززؼ ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك ْٚٔبعٗ اٌَٛق االهثق١ٓ - اٌضبٌش ثبٌلٚه 3 هلُ ّمٗ 24 ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

40122ثولُ ِٚم١ل2111/3/31 فٝ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ ل٠ًرق رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل فوط ِؾّل -  170

ِؾّل فٍٝ ؽَٓ/ ثٍّه اٌغ١ِ فيثٗ ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ا١ِٓ ٔبكٜ غواَ -  171

ؽٕب ا١ِٓ ٔبكٜ غواَ/ثٍّه-اٌقي٠ٗ- ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 01655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ فالء -  172

 فبكي/  ثٍّه االهضٝ اٌلٚه 2 هلُ اٌقبعٍٗ اٌّوؽٍخ 16 لغقٗ اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

فجلاٌؾبفؼ ِؾّل  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقّبْ اؽّل ثىو ِقزي -  173

ٔقّبْ اؽّل ثىو فّوٚ/ ثٍّه اٌّلهٍخ ّبهؿ اٌقله ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 50611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛؽ١ِْ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل فجلاٌٙبكٜ -  174

اثٛؽ١ِْ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل فجلاٌٙبكٜ/ ثٍّه-ا١ٌٌٛل٠ٗ-االى٘و عبِقٗ ّبهؿ4- ا١ٍٛط صبٔٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٖجٛه ِؾّل اؽّل -  175

فٍٝ اؽّل ٕجبػ/ ثٍّه اٌي٘واء ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ٕبٌؼ اي ّبهؿ- اٌيا٠ٚٗ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  176

ِؾّل اؽّل ِؾّل/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ ل٠ًرق رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقَبي اؽّل ٍٍٕٛٝ فيد -  177

١ِٕو ِؾّل ف١وٜ ِؾّل/  ثٍّه اٌَّبعل فَّٛ َِغل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌؾ١ّل ؽَٓ اؽّل -  178

ؽَٓ ِؾّل ِقزبه هث١ـ/ ثٍّه اٌْو٠ف ك٠وٚط ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ اؽّل -  179

ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ اؽّل/ ثٍّه( 115) هلُ ِؾً( 60) هلُ فّبهح ِجبهن ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك اؽّل -  180

١ٍل ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك/  ثٍّه - كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبهن فجلاهلل ١ٍل اِجبهن -  181

١ٍل اِجبهن فجلاهلل/ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 01655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ فالء -  182

13 ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ/  ثٍّه- اٌجٍل ّوق- ّغت ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 01655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ فالء -  183

 االهضٝ اٌلٚه 2 هلُ اٌقبعٍٗ اٌّوؽٍخ 16 لغقٗ اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ثغقٍٗ  اٌوئ١َٝ ٌٍّووي اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

ِقّبه اكٚاد ْٚٔبعٗ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل فبكي/  ثٍّه   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ولُث ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّق١ُ ِؾّل وبًِ ِٖغفٝ -  184

اؽّل ٠ٌ ٠ٌ ثله٠ٗ/  ثٍّه - اٌيهاف١ٗ اٌغّق١ٗ- ّمٍم١ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّل ّىوٜ ا٠ّبْ -  185

فجلاٌفض١ً فجلاٌقي٠ي ؽ١َٓ/ ثٍّه ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ عٗ صبثذ فٍٝ -  186

عٗ صبثذ ِؾّل/ثٍّه-ربٍب- ١ٍٍُ ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغ١ٗ ١ٍل ٍِٛٝ عّبي -  187

فجلاهلل ى٠بْ ٕالػ ِؾّٛك/  ثٍّه - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّقغٝ فجلإٌجٝ ِؾّل -  188

ِٕٙٝ رٛف١ك ِؾّل/  ثٍّه اٌجٛربعبى ِٖٕـ فٍف - اٌَج١ً ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّقغٝ فجلإٌجٝ ِؾّل -  189

ِٕٙٝ رٛف١ك ِؾّل/  ثٍّه اٌجٛربعبى ِٖٕـ فٍف - اٌَج١ً ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه ؽّْذ -  190

اثٛى٠ل فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ - غوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اْاٌقٕٛ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه ؽّْذ -  191

 فٝ افززؼ ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت ْٔبط فٓ فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه/  ثٍّه غوة ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

03361 ثولُ ِٚم١ل2113/3/22 فٝ ٚاغٍك2111/4/12  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 115214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقبي فجل فٍٝ فجلاٌقبي ؽ١َٕٗ -  192

فواط فجلاٌوٍٛي اؽّل/ ٍِه - فواط فٍٝ فيثٗ- فجلاٌوٍٛي ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل ٔبكٞ ٠بٍو -  193

لبٍُ ِؾّل ٔبكٞ ٠بٍو/  ثٍّه اٌّغ١قٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٍٛلٟ لبٍُ فياٌل٠ٓ اٍالَ -  194

اؽّل فبهٚق ّبك٠خ/  ثٍّه ا١ٌٌٛل٠خ اٌؾمٛل١١ٓ رم١َُ 1 هلُ ّبهؿ2 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٟٙ فٌٟٛ فجلاٌزٛاة ِٕلٚه -  195

رٙبِٝ فٌٛٝ فجلاٌزٛاة ٔج١ً) اٌٍّه ٕبؽت اٍُ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٙبِٝ فٌٛٝ فجلاٌزٛاة ِٕلٚه -  196

رٙبِٝ فٌٛٝ فجلاٌزٛاة ٔج١ً) اٌٍّه ٕبؽت اٍُ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٟ اًِ -  197

فجلاٌو١ّل وبًِ/  ثٍّه ٘الي فيثخ اٌلٌغبٚٞ ّبهؿ ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ِؾّل ١ٍٍُ ِؾَٓ -  198

١ٍٍُ ِؾَٓ فوغٍٝ/ثٍّه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽَٓ ٍّبػ -  199

ِؾّٛك فجلا١ٌَّـ اؽّل/ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاهلل هِضبْ فّوٚ -  200

عبك ِؾّل ٕالػ ِؾّٛك/ثٍّه - اٌغل٠ل اٌقٙل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك فّوٚ -  201

اؽّل ِؾّل فٍٟ ِؾّٛك/ ثٍّه ٍبٌُ ؽبهٖ_ اٌْقٖٛ_ ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115236    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ٌج١ت فجلاٌمبكه ٕالػ -  202

ثووبد ٌج١ت فجلاٌمبكه اؽّل/ثٍّه-ثب٠ٚظ-ك٠وٚط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ف١ًٍ هاضٝ هِٚبٔٝ -  203

١ِقبئ١ً ف١ًٍ هاضٟ ثوٍَٛ/ ثٍّه ٠ٖٚب فيثٗ - ٔبٕو ١ِْٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبهن اؽّل اثوا١ُ٘ اِجبهن -  204

ِؾّل٠ٓ فجلاٌّبٌه ِؾّل هل١ٗ/ثٍّه ٍولٕب ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔج١ٍٗ -  205

فجلاٌقبي فضّبْ فجلاٌفزبػ/  ثٍّه اٌقزبِٕخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ فجلإٌّقُ -  206

اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ ؽَٓ/ثٍّه ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل ٕجوٖ -  207

فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل فالء/ثٍّه -اٌيا٠ٚٗ-ا١ٍٛط ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ ؽبِل ١٘بَ -  208

فجلاٌغٛاك فجلاٌؾ١ّل ِّلٚػ/  ثٍّه اٌجٕبد ِلهٍخ ّبهؿ ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 13302    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ّقجبْ ١ٍل ّقجبْ -  209

ّقجبْ ١ٍل ّقجبْ/ ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ وّبي اؽّل -  210

ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ وّبي ثٍّه - ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٛاْ ِؾّل فجلاٌو١ّل ٔبٕو -  211

فٍٛاْ ِؾّل فجلاٌو١ّل ٔبٕو/ثٍّه االٖٔبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ف١ٌّ فٍٝ -  212

فجلاٌواضٝ ِؾّل ٔغ١ت ِؾّل/ثٍّه رَّبػ فجلاٌؾف١ؼ ّبهؿ-ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٟٚف 115230    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل فجلاٌّإِٓ -  213

١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل فجلاٌّإِٓ/ثٍّه اٌم١ٖو ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 22461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ فٍٝ -  214

فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ فٍٝ اٍبِٗ ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت رقلثً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فٍٟ ؽَٓ -  215

ِؾّل اؽّل فٍٟ فّواْ/  ثٍّه اث١ًّٛ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ٠ٍٛف ِؾّل ١ٍل -  216

صبثذ ٠ٍٛف فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌٙالٌٝ ع١ٕٕخ اٌقِّٛٝ اٌجٍل غوة ّبهؿ23 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111402    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٍق١ل ّؾبرٗ اٍبِٗ -  217

ٍقل ع١ل ٌج١ت ٕالػ) ثبٍُ اٌٍّه ٕبؽت اٍُ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ) 

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115623    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍالَ فجلإٌبٕو عّبي -  218

ِؾّل ٍالَ فجلإٌبٕو عّبي/ ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ ٔبكٞ اثوا١ُ٘ -  219

ِؾّل اؽّل فٍٟ ٔبكٞ/  ثٍّه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل رق١ٍت اؽّل فالء -  220

فجلاٌّغ١ل فجلاٌو١ّل ٔبكٜ/ ثٍّه اٌغوثٝ اٌجلهِب١ٔخ ّبهؿ-ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 114512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كووٚهٜ اؽّل هثبػ اؽّل -  221

كووٚهٜ اؽّل هثبػ اؽّل/ ثٍّه ٍبٚ/ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  222

١ٍل فجلاهلل فٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ل ٕل٠ك فٍٝ ٠ٌٛٔ -  223

فٍٝ ِؾّل فّبك/ ثٍّه فوؽبْ ٔيٌخ - غياٌٝ فضّبْ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبعٝ ١ٍل ثىو -  224

فجلاٌٖبٌؾ١ٓ فجلاهلل ٠بٍو/ثٍّه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍقل فجلاٌواضٟ ٔبكٞ اّوف -  225

ٍقل فجلاٌواضٟ ٔبكٞ اّوف/  ثٍّه َِبهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل صبثذ فجلاٌمبكه صبثذ -  226

اؽّل صبثذ فجلاٌمبكه/  ثٍّه ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عٕلٜ فٍف عٕلٜ -  227

فٍٝ ِؾّل ىهىٚه فٍٝ/ثٍّه إٌَظ روفخ إٌبٕو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ٔلٞ اٌمبٕو -  228

اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فٍٟ ف١ًٍ/  ثٍّه اٌَٛق ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  229

اؽّل ١ٍل فجلاهلل فٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  230

 فٝ 1311 ثولُ ِٛكؿ ِزىبٍِخ افّبي ِمبٚالد ِىزت ْٔبط فٓ ١ٍل فجلاهلل فٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ -1-ة ،:   اٌـزأ١ّو

2110/1/21  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ فبٌل ؽَٓ -  231

فٍٟ فجلإٌّقُ ى٠ٕت/  ثٍّه ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثوا١ُ٘ ف١َٝ اثوا١ُ٘ -  232

اثوا١ُ٘ ف١َٝ فضّبْ/ثٍّه - اٌغو٠ت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبوو ِقزّل ؽّيٖ ٕ٘بء -  233

١ٍل ّبوو ِقزّل ؽّيٖ/ثٍّه - االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ اثٛا١ٌَو -  234

ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ثٍّه - اٌْوعٗ ٔمغخ ثغٛاه - اٌغوث١ٗ اٌّقبثلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْقبي ِٙواْ ثٙغذ ٘بٟٔ -  235

فٍٟ ؽّلٞ ِّلٚػ فّبك/ ثٍّه اٌقزبِٕخ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 01655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ فالء -  236

 ِٛكؿ ر١ٍَؼ ٚؽل٠ل ٚعجٌ إٍّذ ْٔبط فٓ 13 ِىٝ ١ٍل ّؾبرٗ/  ثٍّه- اٌجٍل ّوق- ّغت ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٝ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

فٕٗ ٌإلٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل 2112 ٌَٕٗ 3111 ثولُ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌغ١ل ؽبفؼ االٍل -  237

فجلاٌّغ١ل ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه اٌقبِوٜ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال ٌٝغف ِٖغفٝ فبُٕ -  238

ٌغفٝ ِٖغفٝ ٘بٔٝ/ثٍّه-اٌٖجؾخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽبِل ٕالػ -  239

ِؾّٛك فجلاٌؾ١ّل ٔغبح/ثٍّه - هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوعبْ ربكهً ٔبهٚى ١ِٕو -  240

ِوعبْ ربكهً ِوىق ٔبكٜ/ثٍّه - ٍٕل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  241

اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ اؽّل ١ٍل فجلاهلل فٍٝ/  ثٍّه اٌيا٠ٚخ ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ١ٍل هّلٞ ؽّبكٖ -  242

فٍٟ ١ٍل هّلٞ ١ٍل/  ثٍّه اٌقٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فضّبْ عالي فجلاٌؾى١ُ -  243

١ٍٍّبْ فضّبْ عالي فجلاٌؾى١ُ/  ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ؽج١ت فإاك هأفذ -  244

ؽج١ت فإاك ّٕٛكح/ثٍّه اٌٛاٍغٝ فلٜ ثٕٝ فل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ؽج١ت فإاك هأفذ -  245

2111/3/21 فٝ 2112 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٟ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ اٌغبٌت ثٍّه اٌقي٠خ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ؽج١ت فإاك هأفذ -  246

ِياكاد كفٛي ِىزت ْٔبط فٓ ؽج١ت فإاك ّٕٛكٖ/ ثٍّه اٌٍٛغٝ فل٠بد ثٕٝ ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ثق١ذ فزؾٝ فزبػ -  247

ٔؾ١و فٍف ٔغبٖ/ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ث١ٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك فجلاٌوىاق ِؾّل -  248

ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك فجلاٌوىاق/  ثٍّه ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  249

اؽّل ّؾبرٗ هفقذ ِؾّٛك/ثٍّه اٌّغ١قٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ -  250

اؽّل ىوو٠ب ِّلٚػ/ثٍّه ثٛهٍق١ل ّبهؿ-١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍٛزٗ ا١ِٓ فب٠ي ى٠ٓ -  251

اثٍٛزٗ ا١ِٓ فب٠ي/  ثٍّه ثٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل ١ٍل فبكي فّبك -  252

١ٍل ِؾّل ِل٠ؾخ/ثٍّه-ِجبهن ا١ٌْـ غوة-اٌؾّب ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل فٛاى اؽّل -  253

اؽّل ١ٍل ٚؽ١َٓ اؽّل ١ٍل هِضبْ/ثٍّه اثٛؽ١ّل ثوط- اٌىو٠ُ اٌمواْ فٍٝ اٌّؾبفؾخ عّق١خ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ كا١ٔبي وّبي ٕبفٝ -  254

١ٍٍّبْ كا١ٔبي فيد ٍب١ِخ/ثٍّه هافـ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍٖٛ ِؾّٛك ف١ل ؽّبكٖ -  255

ف١ٍٖٛ ِؾّٛك ف١ل/  ثٍّه - اٌقٖبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٌٕ ٍِه ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  256

 ٠قمٛة/ثٍّه - اٌوئ١َٝ اٌّل٠ٕٗ فلِبد ِووي - ِٛي ٍزبه رغبهٜ( 1) ثبٌمغقٗ -( 21)هلُ ِؾً - اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو

ثْبٜ ٠قمٛة فّٙٝ   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌَقٛك فغ١ٗ اثٛاٌَقٛك ٕفبء -  257

٠ٌٛٔ ِؾّل فٍٝ ١ٍل/ثٍّه اٌّلاهً ث١ٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رغ١بْ ه٠بْ عبثو لّو -  258

فجلاٌؾ١ٍُ اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه ثٛق ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ ؽ١َٓ فٖبَ -  259

اؽّل فٍٟ ؽ١َٓ/  ثٍّه إٌبؽ١خ ك٠و ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل ٕبٌؼ هافذ ِؾّل -  260

فجلاٌّغ١ل اؽّل فٍٝ/ثٍّه اٌْو٠ف اٍّبف١ً ّبهؿ- ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115260    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕباهلل اهِب١ًٔٛ ١ٖٔف ٕفٛد -  261

ؽج١ت ّبوو ؽٕب هِٚبٔٝ/ثٍّه-لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115240    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ثلٜٚ ِؾّل هّب -  262

ثأ١ٍٛط إٌّٛمعٝ ٔبٕو ّجبة ِووي/ثٍّه ١ٌل٠ٗاٌٛ - ٔبٕو ّجبة ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٍالِٗ لغت -  263

 ِؾّل ؽَٓ ف١ل ٚهصخ/  ثٍّه ثبٌمغبفٝ إٌّي١ٌٗ االكٚاد رغبهٖ ْٚٔبعٗ اٌىبّف ّبهؿ ِٕفٍٛط ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

40621 ثولُ ِٚم١ل 2111/4/15 فٟ ٚاغٍك 1012/2/26 فٟ افززؼ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٍالِٗ لغت -  264

ٚٚهصزٗ ِؾّل ؽَٓ ف١ل/  ثٍّه اٌؾٕفٟ ِؾّل ّبهؿ ِٕفٍٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو فجلاٌو١ّل ١ٍل ِؾّٛك -  265

فّو فجلاٌو١ّل ١ٍل/ثٍّه اٌْول١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك اؽّل ؽبرُ -  266

اثوا١ُ٘ فٍٝ اثوا١ُ٘/ثٍّه اٌغالء ّبهؿ-ثٕلهاٌم١ٕٛٗ- اٌم١ٕٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبٌك اؽّل هعت ِؾّل -  267

فجلاٌقبٌك اؽّل هعت/ثٍّه فبّٛه اثوا١ُ٘ َِغل ثغٛاه هِضبْ ّؾبرٗ ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 111105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فٍٝ اؽّل فجلاٌم١َٛ -  268

كٚاعٓ ِيهفخ ْٚٔبعٗ ِؾّٛك ٍبٌُ فٍٝ اؽّل/  ثٍّه - اٌىجوٜ إٌّْبح ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 111105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فٍٟ اؽّل فجلاٌم١َٛ -  269

111105 ثولُ ِٚٛكؿ  ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت الٍزغالي ٍبٌُ فٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌىجوٞ إٌّْبٖ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 111105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فٍٟ اؽّل فجلاٌم١َٛ -  270

ِؾّٛك ٍبٌُ فٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌىجوٞ إٌّْبٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٍالِٗ ؽغبىٜ اؽَٓ -  271

ِؾّٛك ٍالِٗ ؽغبىٜ ا٠ّٓ/ثٍّه ِىبهَ فٍٝ ِؾّل ّبهؿ 13 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ِؾّل اؽّل ف١ل -  272

عالي ِؾّل اؽّل ٕبثو - ٍِه - ٍبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ّؾبرٗ فجلاٌزٛاة فجلاٌوؽّٓ -  273

١ٍٍُ ّؾبرٗ فجلاٌزٛاة/ثٍّه - اٌززب١ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فٍٝ غو٠ت ِؾّل -  274

ؽ١َٓ فٍٝ غو٠ت/ثٍّه-اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فّواْ اؽّل فبعّخ -  275

ع١ٕلٜ فالف عّبي ِؾّل/ثٍّه ١ٍٍُ ٍبؽً عي٠وح ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ؽّْذ ؽّلٜ اثوا١ُ٘ -  276

اثٛى٠ل ؽّْذ ؽّلٜ/ثٍّه-اٌغٕبكٌخ ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّٛك اؽّل -  277

اؽّل ِؾّٛك ِؾّٛك ِٖغفٝ/ثٍّه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٞ فياٌل٠ٓ ؽبهثٟ ٍب١ِٗ -  278

فبثل٠ٓ ّؾزٗ وّبي/  ثٍّه فبثل٠ٓ ثوط اٌجٍل ٍٚظ 23ٛ١ٌٛ٠ ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك ثووبد ِؾّٛك -  279

فٍٝ فوؽبْ ِٖغفٝ/ثٍّه - االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 55231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٝ ثىو اؽّل ِؾّل -  280

ؽ١َٓ ِؾّل اٌٙلٜ ٔٛه اٌّوؽِٛخ ٚهصخ/ ثٍّه اٌغ١ِ ّبهؿ ِٕفٍٛط ثٕله ثٕبؽ١خ وبئٓ اؽو هئ١ٌ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبثل٠ٓ ّؾبرٗ فلٌٝ ِؾّل -  281

فجلاٌوؽّٓ فبثل٠ٓ ّؾبرٗ وّبي/ثٍّه-23ٛ١ٌٛ٠ ّبهؿ-١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله-١ٍٍُ ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍف ِؾّٛك صبثذ اؽّل -  282

فٍف ِؾّٛك صبثذ/ثٍّه - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فجلاٌؾف١ؼ اؽّل فجلإٌّقُ -  283

ِؾّٛك ِؾّٛك ؽَٓ ٘و٠لٜ/ ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت اٍُ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 55231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  284

ؽ١َٓ ِؾّل ٙلٜاٌ ٔٛه اٌّوؽِٛٗ ٚهصخ/ثٍّه اٌغ١ِ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 55231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  285

 فٝ 4501 ثولُ ِٛكؿ ثبٌمغبفٝ ثمبٌخ ْٔبط فٓ ف١َٝ ثىو اؽّل/ثٍّه اٌَالَ ؽٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو

1001/12/12   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 55231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  286

 ثولُ ِٛكؿ ِٚغٛ٘واد ِٖٛغبد ْٔبط فٓ ثمغو ٚ٘جٗ اكٚاهك ثٍّه اٌغ١ِ ّبهؿ ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

643 ٌَٕٗ 2111  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 55231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  287

 ٚرْى١ً ٚوجٌ ٕٙو ْٔبط فٓ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب االفّبي ؽبضٕٗ/ ٍِه اٌَالَ ؽٝ فو٠ل ِؾّل ّبهؿ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ِقبكْ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فوغٍٝ ١ٍل ِؾّل -  288

١ٍٍّبْ اؽّل ٠ٍٛف فوغٍٝ/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  289

ثووبد ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ ّؾبرٗ/ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل ١ٍل فبعّخ -  290

ؽ١َٓ ك٠بة اؽّل ؽ١َٓ ٍِه - اٌملاك٠ؼ فوة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115200    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ِؾّل ِؾّٛك ٘لٜ -  291

ِجبهن ِزٌٛٝ عّبي/ثٍّه فىزٛهاٌغل٠ل رم١َُ-ثٕلهِٕفٍٛط-ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌقبعٝ فجلاٌوؽّٓ ٍؾو -  292

فجلاٌوؽ١ُ اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٍبِٝ فوفٗ -  293

اؽّل ِؾّل ِب٘و اؽّل ٍِه -ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌؾبهً ِؾّل -  294

ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌؾبهً- ثٍّه - ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 111323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ فجلاٌوؤٚف ِؾّل -  295

االك٠ٚٗ ف١ّبفلا عج١ٗ ٍَِيِبد ث١ـ ْٔبط فٓ ٚمٌه اٌّٛهكٜ ّبهؿ2 - ى٠ٕت ا١ٌَلٖ ثٕبؽ١ٗ عل٠ل فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌمبكه فزؾٝ ِىوَ ك٘ت -  296

ؽ١َٓ ك٠بة اؽّل فجلاٌٙبكٜ/ ثٍّه -اٌملاك٠ؼ فوة-اثٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115206    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه اؽّل ِٖغفٝ ْ٘بَ -  297

ؽ١َٓ ِٕٖٛه ١ٍل ٖٔو/ثٍّه-ثْٕٜقواْ-ِٕفٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115204    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اٍزمٕبؿ ٔبٕو ثبٍُ -  298

٠ٍٛف اٍزفٕبؿ ٔبٕو ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  299

 فواعٗ ٚهّٗ ْٚٔبعٗ ٘الي لاالِبَفج ٔغبػ/ ثٍّه اٌٌّٛٝ فجل ٔغـ اٌىالؽ١ٓ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

63111ثولُ ِٚم١ل2110/2/10 فٝ افززؼ ثبٌىٙوثبء ٌٚؾبَ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 115201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  300

ِؾّل اؽّل ١ٍل/ ثٍّه اٌفزؼ ّجبة ِووي ٔبكٜ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 114311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كًٚ رٛف١ك ٕفٛد رٛف١ك -  301

 - اٌضبٌش  فبئٍٗ ث١ذ ِٕغمخ رغبهٜ ٍىٕٝ 35 اٌمغقخ االهضٝ ثبٌلٚه 2 هلُ اٌّؾً اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو

االٚي اٌؾٝ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْو فجلاٌوؽّٓ اؽّل فٍٗ -  302

١ٍل ١ٍّوفجلا١ٌَّـ أؽّل/ثٍّه - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١ل اهلل عبة فجبً ِٖغفٟ -  303

اهلل عبة فجبً اهلل فٍف/  ثٍّه اٌّقٖوٖ ١ِْٕخ اٌّقٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ فٍٝ اثٛض١ف هعبء -  304

اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثٛض١ف ِؾّل/ ثٍّه فجلاٌلا٠ُ فٍٝ ا١ٌْـ فيثٗ اٌغو٠ت ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 114231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو ِؾّل ثىوٜ هٚاْ -  305

اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ ِبىْ فجلاٌواىق ؽَٓ فجلاٌواىق/ ثٍّه ّغت ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فوؿ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي فجلاٌْبفٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  306

عبكاهلل ِؾّل اؽّل فيٖ/ثٍّه اٌغٛىاد ّبهؿ 24 - اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 112451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  307

ِؾّل وبًِ فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ - ٍِه - ثبرب اِبَ اٌَبكاد ؽٝ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 112451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  308

 ِْبٌٝ ِؾّل عٗ ِٖغفٝ ٍِه 16 لغقخ فجلإٌبٕو عّبي ّبهؿ 6 اٌّق١ٍّٓ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو

َِزقٍّٗ ١ٍبهاد ث١ـ ِىزت ْٔبط فٓ ٚمٌه   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌوؽّٓ فٛى٠ٗ -  309

اثوا١ُ٘ فضّبْ فم١ً ّىوٜ/ ثٍّه - اال١ٍٛعٝ اٌٛاكٜ - اٌغل٠لٖ ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 111641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِٖغفٝ اؽّل -  310

ِؾّل ؽَٓ ِٖغفٝ اؽّل - ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاهلل ِٖغفٝ ٕالػ -  311

اؽّل فجلاهلل ِٖغفٝ اؽّل/ثٍّه-لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 114231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو ِؾّل ثىوٜ هٚاْ -  312

ِبىْ فجلاٌواىق ؽَٓ فجلاٌواىق/ ثٍّه ّغت ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 64215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  313

 ْٔبط فٓ فوؽبد ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٚعلٜ - ٍِه اٌّؾبفؾٗ ّبهؿ ا 61 هلُ فمبه ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ِله١ٍٗ ٚاكٚاد اعفبي تٌق ث١ـ ِؾً   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽٍّٟ اؽّل -  314

فجلإٌّقُ فٍٟ ٕفٛد/  ثٍّه فٕبْ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ لٕبٜٚ فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  315

فجلاٌوؽ١ُ اٍّبف١ً ِؾّل ٕالػ - ٍِه اٌقغبة ثٓ فّو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل رٛف١ك ٕجؾٝ ثغوً -  316

ا١ٌَل عبك رٛف١ك ٕجؾٝ ّٕٛكٖ - ٍِه - اٌجظ عبكا١ٌَل اٚالك فيثخ - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 64215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  317

فوؽبد ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٚعلٜ/ثٍّه اٌّؾبفؾخ ّبهؿ( أ61) فمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 64215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  318

اؽّل ٠ٌ ٠ٍٛف/ثٍّه اٌؾك َِغل اٌَبكاد ؽٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٟ ه٠بٗ ِؾّٛك اؽّل -  319

اؽّل ِؾّل ْٔأد/  ثٍّه اٌّؾغٗ ١ِلاْ ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 112451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  320

ِْبٌٝ ِؾّل عٗ ِٖغفٝ ٍِه 16 لغقٗ ٕوفجلإٌب عّبي ّبهؿ 6 اٌّق١ٍّٓ - ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 115114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبعو فجلاٌؾى١ُ عٗ -  321

ِؾّل فبعو فجلاٌؾى١ُ/ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ١ٍل فجلاٌوؽ١ُ عٗ -  322

١ٍل ثلهٜ فجلاٌٍغ١ف/  ثٍّه - اٌّق١ٍّٓ ٔبكٞ ؿ ّبه - ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغبهلل ّؾبرٗ فغبهلل ِوّل -  323

ّؾبرٗ فغبهلل هّبك/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٍقل اؽّل -  324

اؽّل ِؾّٛك ٍقل/ثٍّه ثٛق ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽبِل ١ٍل ؽَبَ -  325

١ٍٍّبْ ١ٍٍُ ٍالِخ/ثٍّه ِبٌه االِبَ ّبهؿ- اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ ِؾفٛػ -  326

ِؾفٛػ ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ - ٍِه - ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘ل٠ٗ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  327

ؽَٓ ٘ل٠ٗ ِؾّل ؽَٓ/  ثٍّه اٌو٠ٚغبد ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ اٍؾك وبًِ ِزٛاضـ -  328

ثْبٜ اٍؾك وبًِ ِزٛاضـ/ ثٍّه اٌقي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ فجلاٌزٛاة ف١ٍفٗ ِؾّٛك -  329

َِبفل موٝ ١ٍّو/ثٍّه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ فجلاٌقبي فجلاٌفض١ً ٔج١ٍٗ -  330

اثٛى٠ل ١ٍل ِؾّل فٍٝ/  ثٍّه ٍواط اٚالك رً - ٍواط اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ل ف١بك فزؾٝ اثزَبَ -  331

ؽَبْ موٝ ٍقبك/ثٍّه فواثٝ ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبْ فٍٟ فّو هّبك -  332

اؽّل ٍبٌُ صبثذ ثغلاك/  ثٍّه ِغ١و فوة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ّؾبد اثٛاٌق١و -  333

اؽّل ِؾّل ّؾبد/  ثٍّه ف١ًٍ ِؾّل فيثٗ اٌغوث١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هعت فجلإٌبٕو ؽَبَ -  334

ِؾّل هعت فجلإٌبٕو ٍِه -ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبِذ ؽٕب ؽٕب ّّقْٛ -  335

ّبِذ ؽٕب ؽٕب ّّقْٛ/  ثٍّه - اٌقي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌّقغٝ ِؾّٛك ِؾّل -  336

عبثو ِؾّل ١ِٕو ٘لٜ/ثٍّه اٌمل٠ّخ اٌزوفٗ ّبهؿ-اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٠ٍٛف -  337

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ/ثٍّه-اٌْول١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك فزؾٝ فبٌل -  338

ِؾّٛك فزؾٝ فالء - ٍِه - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ـربه٠ ٚفٟ 115131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقل ٕبكق فب٠ل ١ِٕب -  339

فجلاٌّالن َِقل ٕبكق فب٠ل/ثٍّه - َِوؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٌج١ت ثله اِزضبي -  340

ؽٕب ا١ٌٔ ٠َٟ ا١ٌٔ/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌفض١ً اٍّبف١ً فبعّٗ -  341

ؽَٓ فّٙٝ عّقٗ فّٙٝ/ثٍّه ّقواْ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل هعت فٍٝ -  342

عبكاٌوة ف١َٝ ِؾّٛك/ثٍّه اٌق١و٠خ اٌغّق١خ ّبهؿ اثوا١ُ٘ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 115122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾفٛػ ىوو٠ب ِؾّل -  343

اؽّل ؽ١َٓ ِؾفٛػ ىوو٠ب - ٍِه - اٌٖؾجخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل -  344

ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل ِإِٓ/ثٍّه ٔٛفً فيثخ اٌّغ١قخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ غواَ -  345

كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ/  ثٍّه - اٌقي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبد اؽّل ١ٍل عب٘و -  346

ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه - اٌّضٍش ؽٛٗ - ف١ٍظ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فلٌٝ ِؾّل ؽَبَ -  347

ِؾّل فلٌٝ ِؾّل ١ٍل - ٍِه - ثه فٍٝ روفٗ ّبهؿ 16 هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب أٛه -  348

ىوب ٔبكٜ ٍٕبء/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   ١ّواٌـزأ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كثٌ ٌغفٝ ٍِٛٝ ؽٕبْ -  349

كثٌ ٌغفٝ ٍِٟٛ ؽٕبْ/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 112451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  350

 ِؾّل عٗ ِٖغفٟ/  ثٍّه( 16) لغقٗ اٌّق١ٍّٓ رم١َُ فجلإٌبٕو عّبي ّبهؿ 6 ا١ٍٛط اٚي ثٕبؽ١ٗ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

فٕٗ الٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل َِزقٍّٗ ١ٍبهاد ث١ـ ِىزت ْٚٔبعٗ ِْبٌٟ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍٝ ؽَٓ عّبالد -  351

فٍف فجلاٌّغ١ل ٕبٌؼ/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  352

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 2110/1/31 1153ٌَٕٗ ثولُ اٌّٛكؿ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّؼ ١ٍٕت ٕجؾٝ ٍّبػ -  353

١ِقبئ١ً فجلاٌّالن ث١ٕب١ِٓ ِوىق/ ثٍّه كاٚك ا١ٌْـ اٌزغبهح ِلهٍخ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ٘بُّ ففبف -  354

عبثو فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك/ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ ٍمّبٚ كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  قٕٛاْاٌ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ عبك ٕبثو اثٛثىو -  355

فضّبْ وبًِ ِٖغفٝ ثٍّه اٌقٖبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِٕٙٝ ٔبعؼ ؽٕبْ -  356

فبًٔٛ ا١ِٓ عٛهعٝ/ ثٍّه اٌجٛهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك فزؾٟ -  357

ثبٌمغبفٝ ؽ١ٛاْ فٍف ث١ـ ْٚٔبعٗ ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك/ ثٍّه اٌيا٠ٚٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك فزؾٟ -  358

اؽّل فٍٟ ِؾّل فبكي/  ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىا٠ل فجلاٌواضٟ ِؾّل ١ّّبء -  359

كٚفٝ فٍٝ فضّبْ/  ثٍّه فجبً ّبهؿ 14 - ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  360

٠َٓ ِؾّل ا٠ّبْ/٠َٓ ِؾّل اؽّل/٠ٌ ِؾّل ١ٌٚل/٠ب١ٍٓ ِؾّل ِؾّل/ِؾّل ٠َٓ ِؾّل/ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبهؿ 11 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛه ثله اٍالَ -  361

ٍقٛكٜ اؽّل ِؾّل ِؾّل - ٍِه - ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ّبهؿ ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل وّبي ِٖغفٝ ِؾّل -  362

ِؾّل ٠ٌٛٔ ِؾّل/ثٍّه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّل عّقٗ ِٕٟ -  363

ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه -- ٍالَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ف١ل فّوٚ -  364

اؽّل ف١ل ِؾّٛك - ٍِه - فجلاٌغٛاك ِؾّل فيثخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل ا٠ٙبة -  365

ِٙواْ فالَ ِٖغفٝ/ ثٍّه ٍبثمب ا١ٌٌّٕ اال٠ٛثٟ اٌل٠ٓ ٕالػ ّبهؿ 11 هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل ا٠ٙبة -  366

 ٚرٖل٠و ِىزت ْٚٔبعٗ فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل/ ثٍّه اٌَبكاد ؽٝ 12 فّبهٖ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

111214ثولُ ِٚم١ل 2114/3/5 فٝ افززؼ ثنٌه اٌّزقٍمٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍمواهاد عجمب  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 111214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل ا٠ٙبة -  367

 ِٖغفٝ/ ثٍّه 11 هلُ فمبه ٍبثمب ا١ٌٌّٕ - اال٠ٛثٟ اٌل٠ٓ ٕالػ ّبهؿ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ ِؾً ْٚٔبعٗ ِٙواْ فالَ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖجؼ ؽَٓ عّبي كهك٠و -  368

ِٖجؼ ؽَٓ عّبي/ثٍّه ِٖجؼ فيثخ اٌؾٛارىخ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثٌٌٛ ِْولٝ ٔج١ً -  369

ثٌٌٛ ا١ٌٔ ٍِٛٝ- ٍِه - اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 115146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك فبٌل -  370

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ثٍّه اٌغوث١خ اٌّقبثلح ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَل اثٛاٌَقل ٘بث١ً ّٕٛئ١ً -  371

فجلا١ٌَل اثٛاٌَقل ٘بث١ً/ثٍّه - فبهفٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ ًوبِ فبعّٗ -  372

ثىو ِؾّل اٌل٠ٓ فٍُ/ ثٍّه - اٌقٛاِو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ وبًِ فبعّٗ -  373

ثىو ِؾّل اٌل٠ٓ فٍُ/ ثٍّه - اٌقٛاِو ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌغبثو ١ٌٚل -  374

ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ ه١ٍّٗ/ثٍّه - ؽ١َٓ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل صبثذ ِؾّل فّوٚ -  375

ِؾّٛك اؽّل ف١ل ِؾّٛك/ثٍّه اٌغل٠ل اٌّووي اِبَ ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 26042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجلاٌْبفٟ فجلاٌفزبػ -  376

 ثٍلٜ ِقجو ْٚٔبعٗ فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ/  ثٍّه - اٌقّلٖ ّ٘بَ فيثٗ ّوق اٌغٕب٠ُ ثٕبؽ١ٗ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌٝ ٖٔف   

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 60563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ ١ٍل فغب فبٌل -  377

عٗ ١ٍل فغب/ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٠قلي ،   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل اؽّل عبثو ٍب١ٌّٓ -  378

فٍٝ ف١ٌّ عّقٗ ِؾّل/ثٍّه االٖٔبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ٠ـربه ٚفٟ 115123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  379

ثْبٜ عٍقذ ِْٙٛه/ثٍّه اٌّقٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل فبكي ِؾّٛك -  380

فجلاٌقبي فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ١َ٠ٓ/ثٍّه اٌْقٛح ّبهؿ-ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالَ ِؾّل فالَ اؽّل -  381

فالَ ِؾّل فالَ/ثٍّه اٌَج١ً ّبهؿ اٌْو٠ف ك٠وٚط ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ١ٍل ؽ١َٓ -  382

فٍٝ ِؾّل فٍٝ ١ٍل/ ثٍّه - اٌغالء ّبهؿ - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ٕبثو فبكي اّوف -  383

ِؾّل فٍٝ ِؾّل-3ِؾّل وّبي-2ؽ١َٓ اثوا١ُ٘-1/ثٍّه( 11) هلُ ِؾً( 35) هلُ لغقٗ اٌغل٠لح ا١ٍٛط ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 26042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ -  384

ؽ١َٓ ِؾّٛك فجلاٌالٖ/ثٍّه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 26042    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ -  385

فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ/ثٍّه اٌقّلٖ ّ٘بَ فيثخ ّوق اٌغٕب٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ فجلاٌقبي ِؾّل -  386

فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ فجلاٌقبي ٍبِؼ/ثٍّه اٌغل٠ل ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 110431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل ؽّيٖ -  387

ِْولٟ ١ِقبئ١ً ٠ٛال١ُ ِّلٚػ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبهؿ ِٓ اٌّق١ٍّٓ ّبهؿ 2/ ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عّقٗ اٌقي٠ي فجل ٕبٌؾ١ٓ ضؾب -  388

عّقٗ فجلاٌقي٠ي عّقٗ فجبً/ثٍّه - ّم١و ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق فبهٚق اثبٔٛة -  389

رووٝ اهلل هىق فبهٚق اِغل/ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٔغ١ت اؽّل فٖبَ -  390

فوط ٔغ١ت اؽّل/ثٍّه اٌمل٠ّٗ اٌزوفخ ّبهؿ اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي فجلاٌؾى١ُ فجلاٌقبي -  391

اؽّل فجلاٌقبي فجلاٌؾى١ُ/ثٍّه - عٗ فيثخ - اٌجؾو٠ٗ اٌَٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ -  392

اؽّل ِؾّٛك اؽّل/ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 14262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  393

ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل/ثٍّه االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ ك٠وٚط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 14262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  394

ثبٌغّٙٛه ر١ٍف١ٔٛخ ارٖبالد ِؾّلْٚٔبعٗ فّو وٛصو/ثٍّه  االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ ك٠وٚط ثٕله ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل َِقل فب٠ي وَجبْ -  395

عبكا١ٌَل َِقل فب٠ي/ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىفبهٜ رٛف١ك ١ٍّو ِو٠ُ -  396

األٚي اٌغبثك ؽٕباهلل ؽٕب ع١ل/ثٍّه ه٠بٗ ّبهؿ ِٓ اٌّزفوؿ اٌٖٛاف ّبهؿ 54 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ اثٛفغٖٛ ِؾّٛك ٠بٍو -  397

صبثذ اثٛفغٖٛ فجلاٌوؽ١ُ/ثٍّه اٌغل٠ل ّبهؿ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ثلٜٚ ١ٍل -  398

ِؾّل ١ٍٍّبْ ثلٜٚ/ثٍّه - ث١ٙظ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 111326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اٍّبف١ً ؽَٓ اٌؾ١َٕٝ -  399

رٛف١ٍ١ٌ ِٕٙٝ ٕجوٜ فالء ٍِه - ا١ٌٖل١ٌٗ ّبهؿ - اٌٍّه ٔيٌخ)  ثغقٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت اٌقٕٛاْ ٠قلي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 115121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، فجلاٌّالن فٛٗ ١ٍّو فٖبَ -  400

عبك َِبن فزؾ١خ/ثٍّه اٌقي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112310   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىا٠ل ؽَٓ ؽّلٜ ؽَٓ -  1

اٌجٕبء ٌٚٛاىَ ّوة ١ِبٖ رٛه٠ل/ إٌْبط اٌٝ ٠ضبف   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال ِؾّٛك فٍٝ اثٛاٌقال -  2

ا١ٌَبؽ١خ اٌوؽالد فلا ف١ّب ؿ.َ.ط كافً كاف١ٍٗ ٚهؽالد ٔمً ِىزت)  ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو  ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٘بُّ فٍٝ فجلإٌبٕو -  3

ثٕبء ِٛاك رٛه٠لاد ِىزت)  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو ) 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22310   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك فٖبَ -  4

ثمبٌخ-غنائ١خ ِٛاك ث١ـ ِؾً   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 04505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اثٛاٌّقبعٝ فجلاٌّؾَٓ فج١و -  5

اٌىّج١ٛرو فلا ف١ّب ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد رٖل٠و ِىزت/ إٌْبط اٌٝ ٠ضبف:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌقي٠ي فجلإٌّقُ اٍّبء -  6

 االعفبء ِٚقلاد ١ِىب١ٔى١ٗ ٚاكٚاد ِّٚٙبد ٚاٌىزو١ٔٚٗ وٙوثبئ١ٗ ٚاعٙيٖ وٙوثبئ١ٗ ٚاكٚاد ِّٙبد رٛه٠ل/ ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو

 اٌالٍٍى١ٗ اٌىب١ِواد فلا ف١ّب اٌّوالجٗ ٚوب١ِواد اٌزٍمبئٟ االٔناه ٚأؾّٗ ا١ٌّٕٙٗ ٚاٌٖؾٗ اٌَالِٗ ِٚقلاد اٌؾو٠ك ِٓ ٚاٌٛلب٠ٗ

 ِٚبو١ٕبد ٚفبوٌ ر٠ٖٛو ٚاالد َِٚبؽ١ٗ ِىزج١ٗ ٚاكٚاد اٌٖؾ١ٗ ٚاالكٚاد ا١ٌّبٖ ٚفئبد اٌزى١١ف ٚاعٙيٖ االٔناه اعٙيٖ ٚرٛه٠ل

ثٕبء ِٚٛاك ِْٚزّالرٙب عجبفٗ . 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل موب ١ِٕو ف١و٠ٗ -  7

عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ ِؾً/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113306   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌؾ١ّل ١ٍل فبٌل -  8

 فلا ف١ّب ٚاٌزٖل٠و ٚاالٍز١واك اٌقبِبد ٚرٛه٠ل ٚاٌىٙوثبئ١خ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌغ١به لغـ رٛه٠ل/ إٌْبط ٔٛؿ اٌٝ ٠ضبف:  اٌزأ١ّو

ٚاٌّمبٚالد اٌزغبه٠خ ٚاٌٍٛبعخ اٌّٖبٔـ ٚئكاهح ٚرْغ١ً اٌزغبه٠خ ٚاٌزٛو١الد 6 اٌّغّٛفخ ِٓ 36 ٚاٌفموح 10 اٌّغّٛفخ  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114434   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِٖغفٝ ؽّبكٖ -  9

اٌّقلاد ٚربع١و اٌٖؾوا٠ٚٗ االهاضٝ ٚاٍزٖالػ فمبهٜ ٚاٍزضّبه ِزىبِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111240   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌقي٠ي اؽّل -  10

ٔؾبفخ ٚاكٚاد ِٖبٔـ َِٚزٍيِبد ِقّبه٠خ ٚاكٚاد ٚفلك ؽل٠ضخ ثٕبء ِٛاك رٛه٠ل)  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  ٌزأ١ّوا  ) 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٞ وبًِ فٍٟ فيد -  11

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111021   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ٘بُّ فٖبَ -  12

غنائ١ٗ ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت   

،  إٌْبط رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّـ فجلا١ٌَّـ فٛىٜ ِؾّل -  13

اٌغ١و فوثبد ٚفٍٝ فوثبرٗ فٍٝ ٚرفو٠غ ّؾٓ ِىزت/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ّىوٜ ِؾّل -  14

ثمبٌٗ ِؾً)  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ؽٍّٝ ِؾّل فّوٚ -  15

ثبٌغٍّخ فبفو كل١ك ث١ـ َِزٛكؿ)  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  16

ا١ٌٖل١ٌٗ َِٚزؾضواد االك٠ٚٗ فلا ف١ّب عج١ٗ َِزٍيِبد رٛه٠ل ِىزت:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113446   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  17

ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ غنائ١ٗ ِٛاك ث١ـ   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ ؽ١َٓ فضّبْ ؽَٓ -  18

غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠ل ِىزت:  اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل اثّٛبِٗ اٍبِٗ -  19

اٌّؾّٛي اٌز١ٍفْٛ ٚرٛه٠ل وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ رٛه٠ل ِىزت/ إٌْبط اٌٝ ٠ضبف:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ؽ١َٓ -  20

ؿ1َ1ط)  كافً فّبٌٗ ٚرٛه٠ل ِقلاد ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ افّبي ِمبٚالد ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً ٠وافٝ:  اٌزأ١ّو ) 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02640   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ؽى١ُ فإاك هِٚبٔٝ -  21

ثالٍز١ه او١بً ٚرمغ١ـ ِٖٕـ  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل اثوا١ُ٘ فجلاٌؾ١ّل ١ٍل -  22

آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  

 ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالَ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء ٌٖبؽجٙب اٌّبئ١ٗ ٌٍّقغواد ٚفو٠ل٠ُ إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ فغٛه -  23

ثبٌغٍّٗ ِبئ١ٗ ِٚقغواد فغٛه ث١ـ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01622    

 ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء ٌٖبؽجٙب اٌّبئ١ٗ ٚاٌّقغواد ٌٍقغٛه كه٠ُ ٚفٛه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ فغٛه -  24

ثبٌغٍّٗ ِبئ١ٗ ِٚقغواد فغٛه ث١ـ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01622   ثولُ ل١لٖ  

،  إٌْبط رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالَ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء -  25

ثبٌغٍّٗ ِبئ١ٗ ِٚقغواد فغٛه ث١ـ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالَ فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هِضبْ فالء/  ٌٖبؽجٙب ٚاٌجقٛه اٌقغٛه ث١ذ إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ فغٛه -  26

ثبٌغٍّٗ ِبئ١ٗ ِٚقغواد فغٛه ث١ـ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01622  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 110442   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٌّّ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  27

ِؾّٛي ٚاعٙيح اوََٛاه ث١ـ ِؾً ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  28

١ٍبهاد ٚاوََٛاه غ١به لغـ ث١ـ - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغالٌٝ ١ٍل ف١ل هث١ـ ِؾّل -  29

ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد رؾض١وٚث١ـ) ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 25115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغالٌٝ ١ٍل ف١ل هث١ـ ِؾّل -  30

ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد رؾض١وٚث١ـ) ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  31

َِزقٍّٗ ١ٍبهاد ث١ـ ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كؽٍٛة اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  32

ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ/  ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل وبًِ ٍق١ل فجلإٌّقُ -  33

اٌغ١و ٚفوثبد فوثبرٗ فٍٝ ثضبئـ ٔمً ِىزت/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو . 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط قل٠ًر ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ عالي فّو اٍالَ -  34

٠لٜٚ غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف ٚرقجئخ ث١ـ ِؾً - ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي   

،  إٌْبط رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٖبكق ِٖغفٝ ٚك٠لٖ -  35

االك٠ٚٗ ف١ّبفلا عج١ٗ َِٚزٍيِبد وٙوثبئ١ٗ ٚاكٚاد ٍجبوٗ ٚاكٚاد ٔؾبفٗ ٚاكٚاد ِىزج١ٗ اكٚاد رٛه٠ل ِىزت:  اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112306   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ّو٠ف ١ٍل اؽّل -  36

ِؾّٛي اوََٛاه ث١ـ) ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً   ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اثٛاٌمبٍُ فبٌل -  37

ٚثغبه٠بد ٚاعبهاد وبٚرِ ٌٚؾبَ ٔفـ)  ْٔبط ٠ضبف:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕغبٜٚ ىوٝ فبهٚق ّبهف -  38

اٌّب١ّٗ ٌزوث١ٗ ؽؾ١وح) ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 110431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل ؽّيٖ -  39

ؽو٠ّٟ اوََٛاه ث١ـ/ ثغقٍٗ إٌْبط ٠قلي:  اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛؿ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ عبثو ِوٍٝ اؽّل -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلا١ٌَّـ ِؾّٛك فجبً -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؾ١ٓ فجلاٌّغ١ل هعت اٍّبء -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقٛك فجلاٌقبي ١ٍل اؽّل -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فإاك فٍٝ -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115640   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛ٘بة عّقٗ ِٖغفٝ فجلاٌٛ٘بة -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عبك ٕالػ ِؾّل -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل فٛٗ فّوٚ -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115604   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ هىق اّوف -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ عٗ صبثذ فٍٝ -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغ١ٗ ١ٍل ٍِٛٝ عّبي -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽَٓ ٍّبػ -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاهلل هِضبْ فّوٚ -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك فّوٚ -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌَقٛك فغ١ٗ اثٛاٌَقٛك ٕفبء -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ فٍٟ اؽّل فجلاٌم١َٛ -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ فٍٝ اثٛض١ف هعبء -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٠ٍٛف -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبد اؽّل ١ٍل عب٘و -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فلٌٝ ِؾّل ؽَبَ -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل َِقل فب٠ي وَجبْ -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ١ٍٍُ ؽّبكٖ -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل فوغٍٝ اؽّل -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ فجلاٌقي٠ي فجلاٌغٛاك فجلاٌقي٠ي -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ اؽّل عبكاٌٌّٛٝ ٕ٘بء -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فوغٍٝ ِجبهن ع١ٙبْ -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115644   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌّقي اؽّل -  27

ٓفب: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ ف١ل ِؾّل -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115601   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق ٍق١ل فجلاٌغٕٝ ِل٠ؾٗ -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّقغٝ فجلإٌجٝ ِؾّل -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّقغٝ فجلإٌجٝ ِؾّل -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٟ اًِ -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ِؾّل ١ٍٍُ ِؾَٓ -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رغ١بْ ه٠بْ عبثو لّو -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ ؽ١َٓ فٖبَ -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك فزؾٝ فبٌل -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِقل ٕبكق فب٠ل ١ِٕب -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115152   ثولُ ل١لٖ كٍج  ، فوك ربعو ، ىفبهٜ رٛف١ك ١ٍّو ِو٠ُ -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ اثٛفغٖٛ ِؾّٛك ٠بٍو -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ى٠لاْ ١ٍٍّبْ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115624   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ١ٌٍٝ -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115630   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك رٛف١ك للهٜ فبعف -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّل -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ وبًِ هى٠ك اّوف -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِقزبه ِؾّل اؽّل -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115600   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقبي فجل فٍٝ فجلاٌقبي ؽ١َٕٗ -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل في٠ياٌل٠ٓ ِؾّل فّوٚ -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115240   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ثلٜٚ ِؾّل هّب -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف ، اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٍالِٗ لغت -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو فجلاٌو١ّل ١ٍل ِؾّٛك -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك اؽّل ؽبرُ -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١ل اهلل عبة فجبً ِٖغفٟ -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٌج١ت ثله اِزضبي -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌفض١ً اٍّبف١ً فبعّٗ -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كثٌ ٌغفٝ ١ٍٍّبْ غواَ -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ثلٜٚ ١ٍل -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ اٌىَبْ هفقذ ٍبهٖ -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّٛعٛك ِٖغفٝ -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115506   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي ؽَبَ -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل رٛف١ك ِؾّٛك -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ فجلاٌوؽّٓ صبثذ ِٕزٖو -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115643   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غفِٖٝ رٛف١ك اؽّل ِٖغفٝ -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ِٖغفٝ فبٌل -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ِٖغفٝ ِؾّٛك فبٌل -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115605   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لو٠بلٔ فٛىٜ اّوف ١ِٕب -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍُ فجلاٌٖجٛه ؽّْذ -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل ٔبكٞ ٠بٍو -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٍٛلٟ لبٍُ فياٌل٠ٓ اٍالَ -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل ٕبٌؼ هافذ ِؾّل -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115260   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕباهلل اهِب١ًٔٛ ١ٖٔف ٕفٛد -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبٌك اؽّل هعت ِؾّل -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْو فجلاٌوؽّٓ اؽّل فٍٗ -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل هعت فٍٝ -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾفٛػ ىوو٠ب ِؾّل -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّالن فٛٗ ١ٍّو فٖبَ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾب٘و فجلاهلل اؽّل -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فالء ِؾّل -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ٍقل -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ فجلاٌّمٖٛك فوغٍٝ ا٠ٗ -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾبق ؽ١ٍُ ٘الٌٝ ٚائً -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل فٍٝ ِؾّل -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّْْٛ هّلٜ ّّْْٛ ٍٕبء -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ؽَٓ فواّٝ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115603   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فٍف فجبً ا٠ّٓ -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ اؽّل -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل ٕجوٖ -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ ؽبِل ١٘بَ -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍٛزٗ ا١ِٓ فب٠ي ى٠ٓ -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ؽّْذ ؽّلٜ اثوا١ُ٘ -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌوؽّٓ فٛى٠ٗ -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّؼ ١ٍٕت ٕجؾٝ ٍّبػ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ٘بُّ ففبف -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ عبك ٕبثو اثٛثىو -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عّقٗ اٌقي٠ي فجل ٕبٌؾ١ٓ ضؾب -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ كٍٛلٝ ؽبهً فّو -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115504   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل هِضبْ فجلإٌجٝ -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلاٌغٛاك فجلاٌٙبكٜ ِٖغفٝ -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ ِؾّٛك ِؾّل -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ١ٍل هعت ِؾّل -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115620   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٕبك فجلاٌواضٝ فبٌل -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍقل ا٠ٛة ٘بٔٝ -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ف١َٝ ٔبٕو ّٛوذ -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك اؽّل -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔج١ٍٗ -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٝ فجلإٌّقُ -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل ١ٍل فبكي فّبك -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ّؾبرٗ فجلاٌزٛاة فجلاٌوؽّٓ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  
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 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فٍٝ غو٠ت ِؾّل -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ فّواْ اؽّل فبعّخ -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاهلل ِٖغفٝ ٕالػ -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبْ فٍٟ فّو هّبك -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ فٟٚ 115115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ّؾبد اثٛاٌق١و -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍٝ ؽَٓ عّبالد -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق فبهٚق اثبٔٛة -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ى٠لاْ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ٔبّل ىوٝ ِوصب -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١ٍل ١ٌٚل -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115656   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌغٛاك ٕالػ ٠بٍو -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٙبكٜ ِؾّٛك ٔبكٜ فجلاٌوؽ١ُ -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل فبٌل -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌّق١ُ ِؾّل وبًِ ِٖغفٝ -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّل ّىوٜ ا٠ّبْ -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثووبد ٌج١ت فجلاٌمبكه ٕالػ -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍٖٛ ِؾّٛك ف١ل ؽّبكٖ -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٌٕ ٍِه ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٍالِٗ ؽغبىٜ اؽَٓ -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115206   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه اؽّل ِٖغفٝ ْ٘بَ -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115204   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اٍزمٕبؿ ٔبٕو ثبٍُ -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌّقغٝ ِؾّٛك ِؾّل -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ٔقُٕٛ ٠ٖٚب أٛه -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كثٌ ٌغفٝ ٍِٛٝ ؽٕبْ -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٖٚب فبىه ٌغفٝ ِبعل -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اؽّل ىوو٠ب ِؾّٛك -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ١ٍل فغ١ٗ فّو -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبهٚى ّٕٛكٖ هافذ ّٕٛكٖ -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115620   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقٛٗ هِيٜ ٕجؾٝ هّبك -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٘ىً فجلاٌوؽ١ُ اؽّل فٍٝ -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف فٍٝ ١ٍل ِؾّل -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛٗ ٚك٠ـ فٛٗ ففبف -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبهن فجلاهلل ١ٍل اِجبهن -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ف١ًٍ هاضٝ هِٚبٔٝ -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبهن اؽّل اثوا١ُ٘ اِجبهن -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل فٛاى اؽّل -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ كا١ٔبي وّبي ٕبفٝ -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ِؾّل اؽّل ف١ل -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي فجلاٌْبفٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هعت فجلإٌبٕو ؽَبَ -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبِذ ؽٕب ؽٕب ّّقْٛ -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٔغ١ت اؽّل فٖبَ -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٟٚف 115150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي فجلاٌؾى١ُ فجلاٌقبي -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ِٖغفٝ -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك فجلاٌوؽّٓ -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فٍٝ ِؾّل ٔبٕو -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل ِؾّٛك ٕجبػ -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ألهاًٚ فىوٜ ١ِالك ِبعل -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115633   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ىوٝ فٍٝ ِؾّل -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115646   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجلاٌقؾ١ُ اؽّل ؽٕبْ -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115663   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه فجلاٌواضٝ ِؾّٛك ٕالػ -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115624   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي فزؾٝ اٍالَ -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115601   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فزؾٝ ِؾّل ِؾّٛك -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌؾ١ّل ؽَٓ اؽّل -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ وّبي اؽّل -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٛاْ ِؾّل فجلاٌو١ّل ٔبٕو -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽٍّٟ اؽّل -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘ل٠ٗ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ اٍؾك وبًِ ِزٛاضـ -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ فجلاٌزٛاة ف١ٍفٗ ِؾّٛك -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِٕٙٝ ٔبعؼ ؽٕبْ -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و ٕبثو فبكي اّوف -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ فبىه فلٌٝ ّبك٠ٗ -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕبكق ٍقل ِؾّل -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاهلل فوغٍٝ ٕجؾٝ -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواىق فجل ِؾّل اٌق١ٍُ فجل ؽٕفٝ -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ فجلاٌوؽّٓ صبثذ ِٕزٖو -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً فجٛك فجلاٌقبي ؽَٓ -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115623   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل ِٖغفٝ ّ٘ذ -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115606   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌواىق ِؾّل ٍقل اٍواء -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقَبي اؽّل ٍٍٕٛٝ فيد -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ف١ٌّ فٍٝ -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115230   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل فجلاٌّإِٓ -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ثق١ذ فزؾٝ فزبػ -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك فجلاٌوىاق ِؾّل -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115203   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌمبكه فزؾٝ ِىوَ ك٘ت -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو ِؾّل ثىوٜ هٚاْ -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ فجلاٌقبي فجلاٌفض١ً ٔج١ٍٗ -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ل ف١بك فزؾٝ اثزَبَ -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26042   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ فجلاٌفزبػ -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ فجلاٌقبي ِؾّل -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٍقلٖ اثٛ ف١ٍفٗ -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ا١ِٓ فٍٝ اٌؾَٓ -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ١ٖٔف ٌغ١ف ّو٠ف -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِقزبه فجلاٌوؽ١ُ ٘بعو -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّٛك فٍٝ اٍّبء -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115650   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك اثٛإٌغب اؽّل -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍل ثل٠قٗ -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٖجٛه ِؾّل اؽّل -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115232   لُثو ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ ٔبكٞ اثوا١ُ٘ -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل رق١ٍت اؽّل فالء -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ١ٍل هّلٞ ؽّبكٖ -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٞ فياٌل٠ٓ ؽبهثٟ ٍب١ِٗ -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك ثووبد ِؾّٛك -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل رٛف١ك ٕجؾٝ ثغوً -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ ِؾفٛػ -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك فزؾٟ -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل فبكي ِؾّٛك -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالَ ِؾّل فالَ اؽّل -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ١ٍل ؽ١َٓ -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115503   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل فجلاٌقبي عّبي اٌغب٘و -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾوًٚ فٛىٞ ؽ١َٓ -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115623   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍالَ فجلإٌبٕو عّبي -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٕٖٛه هّلٜ ِٖغفٝ -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115660   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌغٕٝ فٍٝ ى٠ٕت -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ اؽّل عّبي -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فضّبْ فجلاٌق١ٍُ ْ٘بَ -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115234   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فٍٟ ؽَٓ -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ٠ٍٛف ِؾّل ١ٍل -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ؽج١ت فإاك هأفذ -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّٛك اؽّل -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115205   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌقبعٝ فجلاٌوؽّٓ ٍؾو -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٍبِٝ فوفٗ -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل فجلاٌؾبهً ِؾّل -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ لٕبٜٚ فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لىا٠ فجلاٌواضٟ ِؾّل ١ّّبء -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛه ثله اٍالَ -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل اؽّل عبثو ٍب١ٌّٓ -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٕبك ١ٍّو ِؾّل -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فجلاٌؾ١ّل ف١ٌّ ؽّبكٖ -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115500   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٝ ا١ٌَل فجلاٌّغ١ل ٍقل ِؾّٛك -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ هاغت ٔج١ً ٠ٍٛف -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115634   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٕغوٜ ف١ٌّ هِضبْ -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115635   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ّىوٜ ِؾّل -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌزٛاة اؽّل فبٌل -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115622   ُثول ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل اؽّل فجلاٌقي٠ي ا١ِّٗ -  245

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115602   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبىه ِواك ٍِٛٝ َِٕٗ -  246

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل فوط ِؾّل -  247

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل صبثذ فجلاٌمبكه صبثذ -  248

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عٕلٜ فٍف عٕلٜ -  249

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبوو ِقزّل ؽّيٖ ٕ٘بء -  250

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ اثٛا١ٌَو -  251

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْقبي ِٙواْ ثٙغذ ٘بٟٔ -  252

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ ثىو اؽّل ِؾّل -  253

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ١ٍل فجلاٌوؽ١ُ عٗ -  254

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغبهلل ّؾبرٗ فغبهلل ِوّل -  255

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو فجلاٌٍغ١ف ا١ٌَل ا٠ٙبة -  256

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ ٠ًرقل ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ وبًِ فبعّٗ -  257

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌؾ١ٍُ وبًِ فبعّٗ -  258

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115560   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٕزو ١ٍل -  259

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ٠ٛغٗ فٍٝ ؽَٓ فجلإٌجٝ -  260

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ِؾّل كفبء -  261

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115610   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌواىق اؽّل ى٠ٕت -  262

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115645   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فٍٝ فٍف ٍبِؼ -  263

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115653   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ ٕالػ ؽ١َٓ -  264

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ١ٌُٚ ٔبكٜ ٘بٔٝ -  265

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 110421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ١ٍل عّقٗ ِٖغفٝ -  266

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115601   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍلً هىق فيِٝ ا٠ي٠ٌ -  267

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115602   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ؽَٓ ١ٍٍُ ِؾّل -  268

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقّبْ اؽّل ثىو ِقزي -  269

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍقل فجلاٌواضٟ ٔبكٞ اّوف -  270

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌغ١ل ؽبفؼ االٍل -  271

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال ٌغفٝ ِٖغفٝ فبُٕ -  272

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍف ِؾّٛك صبثذ اؽّل -  273

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل ١ٍل فبعّخ -  274

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115200   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ِؾّل ِؾّٛك ٘لٜ -  275

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽبِل ١ٍل ؽَبَ -  276

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ِؾّل وّبي ِٖغفٝ ِؾّل -  277

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّل عّقٗ ِٕٟ -  278

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔغبه فزؾٝ فبكي ِؾّل -  279

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالَ فجلاٌالٖ ١ٍٍّبْ ِٖغفٝ -  280

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٌج١ت ىغٍٛي ٍقل -  281

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ فجلاٌالٖ فجلإٌق١ُ ِؾّٛك -  282

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّٛك فٍٝ ِؾّل -  283

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ فجلاٌؾف١ؼ فوغٍٝ ١ٍّو -  284

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ١ٍل ؽَٓ ؽّبكٖ -  285

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْبٌٟ ِؾّل عٗ ِٖغفٟ -  286

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٘بُّ اؽّل ِؾّل -  287

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال فجلاٌَالَ فجلاٌّؾَٓ ٠ؾ١ٝ -  288

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕجو ثق١ذ ى٘غو ثوٍَٛ -  289

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  290

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ل ٕل٠ك فٍٝ ٠ٌٛٔ -  291

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبعٝ ١ٍل ثىو -  292

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽبِل ٕالػ -  293

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوعبْ ربكهً ٔبهٚى ١ِٕو -  294

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبثل٠ٓ ّؾبرٗ فلٌٝ ِؾّل -  295

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  296

فبٓ: أ١ّواٌز ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٟ ه٠بٗ ِؾّٛك اؽّل -  297

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٍقل اؽّل -  298

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ف١ل فّوٚ -  299

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌغبثو ١ٌٚل -  300

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل صبثذ ِؾّل فّوٚ -  301

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل ا٠ّٓ ٠ب١ٍّٓ -  302

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّل ّوثبد -  303

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ١ٍل فجلٖ ا٠ٙبة -  304

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115654   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ إٌجٝ ؽَت هفقذ ا٠ٗ -  305

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٚفٟ 115651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ رغ١بْ ؽّبكٖ ِؾّل/ اٌمبٕو ٌٖبؽجٙب ٚاٌجٛه١ٍٍٓ ١ٌٍَوا١ِه اٌزغ١بْ -  306

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ  

 رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115610   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل فجلإٌبٕو ِؾّل/ اٌمبٕو -  307

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٛٗ ١٘ٚت ِٛه٠ٌ ِوىق -  308

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ٔلٞ اٌمبٕو -  309

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍٝ فٍٝ -  310

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ فبٌل ؽَٓ -  311

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثوا١ُ٘ ف١َٝ اثوا١ُ٘ -  312

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فوغٍٝ ١ٍل ِؾّل -  313

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  314

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبعو فجلاٌؾى١ُ عٗ -  315

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖجؼ ؽَٓ عّبي كهك٠و -  316

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثٌٌٛ ِْولٝ ٔج١ً -  317

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك فبٌل -  318

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 115121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَل اثٛاٌَقل ٘بث١ً ّٕٛئ١ً -  319

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اٌغنائ١خ ٌٍّٛاك اٌغو٠ك ثلا٠خ: اٌٝ 111101 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

 فو٠َىب/ ثؾقٍٙب اٌزغبه٠خ اٌَّخ رقلي: اٌٝ 110142 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

ٌٍزٖل٠و فوٚرب    

 ٚاٌزٛه٠لاد إٌؾبفٗ ٌقلِبد اٌو٠ٕبك: اٌٝ 111423 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

اٌلاف١ٍٗ ٚاٌوؽالد    

اٌجٕبء ِٛاك لادٌزٛه٠ اٌقضّب١ٔخ: اٌٝ 111112 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍٕمً روأٌ فبٍذ: اٌٝ 113231 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

ٌٍقواعٗ اٌؾل٠ش اٌوٜ ٚهّٗ: اٌٝ 12101 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

ع١جٗ ِقجي: اٌٝ 02301 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7    

اٌلاف١ٍخ ٌٍوؽالد اٌؾٛه ِىزت: اٌٝ 115466 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8    

االىا٘و ٚؽٍٛأٝ ِقجي: اٌٝ 111631 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9    

اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ ٍٝ ٠ٛ: اٌٝ 04121 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101116ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10    

ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍّمبٚالد ِبع١ه ثبٚه: اٌٝ 113541 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101116ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٌج١ـ اٌقي ث١ذ: اٌٝ 111211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

 اٌّزىبٍِٗ ٌٍّمبٚالد اٌقّبه هوبئي: اٌٝ 114616 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13

م١ٍٗاٌض ٚاٌّقلاد    

ٌٍّٛث١ٍ١بد اٌقّلٖ كاه ِقوٗ: اٌٝ 111616 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101110ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

ٌٍزٛى٠ـ إٌٙلٍٝ اٌّووي: اٌٝ 115416 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101110ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15    
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رٙبِٝ فٌٛٝ فجلاٌزٛاة ِٕلٚه: اٌٝ 115161 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

 اٌنٜ ٚاالٍُ ٌٚمجٗ اٌزبعو اٍُ ٠قلي: اٌٝ 46416 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17

الالك٠ًٛ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف/ اٌٟ رغبهرٗ ثٗ ٠جزْو    

٠ٛعل ال: اٌٝ 114411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

 كه٠ُ ٚفٛه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ فغٛه: اٌٝ 01622 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19

ؼفجلاٌؾبف ِؾّل هِضبْ فالء ٌٖبؽجٙب اٌّبئ١ٗ ٚاٌّقغواد ٌٍقغٛه    

ٌٍّمبٚالد اٌٙضجٗ عجً: اٌٝ 111210 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20    

اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٌزقجئٗ اٌق١ّل: اٌٝ 115322 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101126ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21    

اؽّل ِؾّل اؽّل ٘بُّ: اٌٝ 60161 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101126ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22    

 ٚاالفّبي اٌقبِخ ٌٍّمبٚالد اىاه: اٌٝ 112011 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101126ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23

   اٌّزىبٍِخ

فٍٝ ِؾّل فٍٝ صٕبء: اٌٝ 25061 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24    

ٌٍزٛه٠لاد عوأل عالٍىٛ: اٌٝ 114152 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25    

اٌلاف١ٍٗ ٌٍوؽالد روافً ال٠ف ِبع١ه: اٌٝ 112202 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21101120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

60161   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ،   اؽّل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  1  

60161   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ،   اؽّل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  2  

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ،   فٍٝ ِؾّل فٍٝ صٕبء -  3  

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ،   فٍٝ ِؾّل فٍٝ صٕبء -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51354:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ لوّٝ ّو٠ف ِٕٙٝ ّو٠ف/ ك   - 1

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51354:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ لوّٝ ّو٠ف ِٕٙٝ ّو٠ف/ ك   - 2

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51354:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ لوّٝ ّو٠ف ِٕٙٝ ّو٠ف/ ك   - 3

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ١ٍل اؽّل اٌل٠ٓ فٍُ ِؾّل ّووٗ   - 4

 ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل2110/1/4 فٟ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

 فوٚؿ ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً

ِٖو كافً افوٜ  

 رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ١ٍل اؽّل اٌل٠ٓ فٍُ ِؾّل ّووخ   - 5

 ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل2110/1/4 فٟ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

 فوٚؿ ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً

ِٖو كافً افوٜ  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ لٍلً وبًِ ِبعل ّووخ   - 6

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل2110/1/4 فٟ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً

 كافً افوٜ فوٚؿ ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ

 ِٖو

 رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ١ٍل اؽّل اٌل٠ٓ فٍُ ِؾّل ّووٗ   - 7

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ١ٍل اؽّل اٌل٠ٓ فٍُ ِؾّل ّووخ   - 8

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ لٍلً وبًِ ِبعل ّووخ   - 9

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ربه٠ـ ٝٚف ،   61010:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  فجلاٌٙبكٜ ّو٠ف ّٚو٠ىٗ ٔٛه فجلاٌواىق فجلاٌٙبكٜ ّووٗ   - 10

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111  

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61010:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  فجلاٌٙبكٜ ّو٠ف ّٚو٠ىٗ ٔٛه فجلاٌواىق فجلاٌٙبكٜ ّووٗ   - 11

 اٌْووخ ؽً ٕبه 2110/1/2 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101111

 ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح

اٌقوث١خ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فوٚؿ ٌٍْو٠ه  

   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66612:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ ث١ِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ ّووخ   - 12

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ؽً ٕبه 2111/4/13فٝ ِإهؿ2111 ٌَٕٗ 21 ثولُ َِغً فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ

 فوٚؿ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وأْ اٌْووٗ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٔٛي ِٓ اٌْووٗ ٕف١ذ ٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه

اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً آفوٜ  

   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66612:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ ث١ِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ ّووخ   - 13

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ  

 رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55123:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبعٝ فجلاٌمبكه ١ٍل ّووٗ   - 14

 ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل 2110/1/26 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

 فوٚؿ ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً

ِٖو كافً افوٜ  

 رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55123:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبعٝ فجلاٌمبكه ١ٍل ّووٗ   - 15

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62121:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ وبًِ ِب٘و وّبي   - 16

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل2110/1/26 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٝفوف ّووخ ؽً فمل ثّٛعت 

 فوٚؿ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه

ِٖو كافً افوٜ  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62121:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ اهلل ؽَت فٕغوٜ ِغلٜ   - 17

 ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل2110/1/26 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ ّووخ ؽً فمل ثّٛعت  اٌَغً

 ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً

ِٖو كافً افوٜ فوٚؿ  

 رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62121:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك وبًِ ِب٘و وّبي   - 18

 اٌْووخ ؽً ٕبه لل2110/1/26 فٝ ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ ّووخ ؽً فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

 رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ

ِٖو كافً افوٜ فوٚؿ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62121:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ وبًِ ِب٘و وّبي   - 19

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62121:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ اهلل ؽَت فٕغوٜ ِغلٜ   - 20

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62121:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك وبًِ ِب٘و وّبي   - 21

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ فجلاهلل ِؾّٛك   - 22

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ؽً رُ 2110/1/21 ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ فٗٚفال اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ٚٚه٠ش ّو٠ه

ِٖو كافً افوٜ فوٚؿ  

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ فجلاٌوؽّٓ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ ِبرـ ّووخ   - 23

 اٌْووخ ؽً رُ 2110/1/21 ِإهؿ فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101120

 وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ٚٚه٠ش ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح

ِٖو كافً افوٜ فوٚؿ ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ  

 رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ فجلاهلل ِؾّٛك   - 24

اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11164:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ فجلاٌوؽّٓ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ ِبرـ ّووخ   - 25

اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21101120  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّبياٌ هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 هأً رقل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 16515، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد ِؾّل -  1

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 هأً رقل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 16515، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد ِؾّل -  2

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 63500، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ عوعٌ ِب٘و ا٠ّٓ -  3

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً رقل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 63500، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ّؾبرٗ ثؤبثب ٍبِٝ ّووخ -  4

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 رقل٠ً رُ 21101125،   ربه٠ـ ٚفٟ 04161، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ غٕلٚه ِؾّل اؽّل اِغل ّووخ -  5

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

    إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛؿ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16515   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد ِؾّل -  1

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٌزغبهح اٌَالَ ّووخ: اٌٝ 45260 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

ّٚووبٖ فجلاٌّؾَٓ اؽّل ِؾّل الٕؾبثٙب ثبٌغٍّخ اٌغنائ١خ اٌٍَـ قجئخٚر  

 ٌزغبهح اٌَالَ ّووخ: اٌٝ 45260 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

ّٚووبٖ فجلاٌّؾَٓ اؽّل ِؾّل الٕؾبثٙب ثبٌغٍّخ اٌغنائ١خ اٌٍَـ ٚرقجئخ  

ال٠ٛعل: اٌٝ 45260 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3  

ال٠ٛعل: اٌٝ 45260 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4  

 ٌزغبهح اٌَالَ ّووخ: اٌٝ 45260 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

ّٚووبٖ فجلاٌّؾَٓ اؽّل ِؾّل الٕؾبثٙب ثبٌغٍّخ اٌغنائ١خ اٌٍَـ ٚرقجئخ  

 ٌزغبهح اٌَالَ ّووخ: اٌٝ 45260 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

ّٚووبٖ فجلاٌّؾَٓ اؽّل ِؾّل الٕؾبثٙب ثبٌغٍّخ اٌغنائ١خ اٌٍَـ ٚرقجئخ  

 ٕبٌؼ هىق ّووٗ: اٌٝ 54622 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هىق  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اٍّبف١ً ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ -  1

115212 

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ اٚي رٛل١ـ  ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل فجلاٌؾ١ّل اؽّل صبثذ -  2  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ فالء -  3

115212 

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل ِؾّٛك ىوو٠ب فج١و -  4  

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ اٚي رٛل١ـ  اٌغّق١ٗ ٍىور١و  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِؾّل -  5  

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِىٝ -  6  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ؽ١َٓ هفبفٝ ِؾّل هفبفٝ -  7

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اٍّبف١ً ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ -  8

115212 

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل فجلاٌؾ١ّل اؽّل صبثذ -  9  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ فالء -  10

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل ِؾّٛك ىوو٠ب فج١و -  11

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اٌغّق١ٗ ٍىور١و  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِؾّل -  12

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِىٝ -  13

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ اٚي رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ؽ١َٓ هفبفٝ ِؾّل هفبفٝ -  14

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اٍّبف١ً ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ -  15

115212 

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل فجلاٌؾ١ّل اؽّل صبثذ -  16  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ فالء -  17

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل ِؾّٛك ىوو٠ب فج١و -  18

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اٌغّق١ٗ ٍىور١و  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِؾّل -  19

115212 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِىٝ -  20

115212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اؽز١بعٝ صبْ رٛل١ـ  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ؽ١َٓ ٝهفبف ِؾّل هفبفٝ -  21

115212 

 ثزبه٠ـ( 6) هلُ اإلكاهح ِغٌٍ ئعزّبؿ ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اٍّبف١ً ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ -  22

 ِزقٍك ٘ٛ ِب ٚوً ٚاالئزّبْ اٌموٚٗ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌّىزت ١٘ئخ رْى١ً رُ اٌزقب١ٔٚبد ِٓ ٚاٌّقزّل 2110/6/15

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ ٍو ا١ِٓ:  وبٌزبٌٝ ثبٌجٕٛن  

 2110/6/15 ثزبه٠ـ( 6) هلُ اإلكاهح ِغٌٍ ئعزّبؿ ثّٛعت  ٕٕلٚق ا١ِٓ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل فجلاٌؾ١ّل اؽّل صبثذ -  23

 ثبٌجٕٛن ِزقٍك ٘ٛ ِب ٚوً ٚاالئزّبْ اٌموٚٗ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌّىزت ١٘ئخ رْى١ً رُ اٌزقب١ٔٚبد ِٓ ٚاٌّقزّل

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ ٍو ا١ِٓ:  وبٌزبٌٝ  

 ثزبه٠ـ( 6) هلُ اإلكاهح ِغٌٍ ئعزّبؿ ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِوٍٝ اٍّبف١ً ؽوثٝ فالء -  24

 ِزقٍك ٘ٛ ِب ٚوً ٚاالئزّبْ اٌموٚٗ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌّىزت ١٘ئخ رْى١ً رُ اٌزقب١ٔٚبد ِٓ ٚاٌّقزّل 2110/6/15

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ ٍو ا١ِٓ:  وبٌزبٌٝ ثبٌجٕٛن  

 2110/6/15 ثزبه٠ـ( 6) هلُ اإلكاهح ِغٌٍ ئعزّبؿ ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  اؽّل ِؾّٛك ىوو٠ب فج١و -  25

 ثبٌجٕٛن ِزقٍك ٘ٛ ِب ٚوً ٚاالئزّبْ اٌموٚٗ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌّىزت ١٘ئخ رْى١ً رُ اٌزقب١ٔٚبد ِٓ ٚاٌّقزّل

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ ٍو ا١ِٓ:  وبٌزبٌٝ  

 2110/6/15 ثزبه٠ـ( 6) هلُ اإلكاهح ِغٌٍ ئعزّبؿ ثّٛعت  اٌغّق١ٗ ٍىور١و  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِؾّل -  26

 ثبٌجٕٛن ِزقٍك ٘ٛ ِب ٚوً ٚاالئزّبْ اٌموٚٗ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌّىزت ١٘ئخ رْى١ً رُ اٌزقب١ٔٚبد ِٓ ٚاٌّقزّل

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ ٍو ا١ِٓ:  وبٌزبٌٝ  

 ثزبه٠ـ( 6) هلُ اإلكاهح ِغٌٍ ئعزّبؿ ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ فضٛ  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ِؾّل ؽٍّٝ ِٖغفٝ ِىٝ -  27

 ِزقٍك ٘ٛ ِب ٚوً ٚاالئزّبْ اٌموٚٗ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌّىزت ١٘ئخ رْى١ً رُ اٌزقب١ٔٚبد ِٓ ٚاٌّقزّل 2110/6/15

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ ٍو ا١ِٓ:  وبٌزبٌٝ ثبٌجٕٛن  

 ثزبه٠ـ( 6) هلُ اإلكاهح ِغٌٍ ئعزّبؿ ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  رقب١ٔٚخ عّق١خ  ؽ١َٓ هفبفٝ ِؾّل هفبفٝ -  28

 ِزقٍك ٘ٛ ِب ٚوً ٚاالئزّبْ اٌموٚٗ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌزٛل١ـ ؽك ٌٗ ِٚٓ اٌّىزت ١٘ئخ رْى١ً رُ اٌزقب١ٔٚبد ِٓ ٚاٌّقزّل 2110/6/15

115212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، إٍٝ صبْ رٛل١ـ ٍو ا١ِٓ:  وبٌزبٌٝ ثبٌجٕٛن  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ىخ ٕفٗ رقل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد فجلاٌّقي -  29

16515 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ىخ ٕفٗ رقل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل فجلاٌّقي ٛدٕف فجلاٌّقي -  30

16515 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ىخ ٕفٗ رقل٠ً  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد اٍّبء -  31

16515 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، اٌْو٠ىخ ٕفٗ رقل٠ً  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد اٍّبء -  32

16515 

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، كفــٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و -  33  

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، كفــٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و -  34  

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، كفــٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً -  35  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، كفــٛي  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً -  36  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ وبًِ اٍزالِٗ قلث ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فــوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و -  37

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ وبًِ اٍزالِٗ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فــوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و -  38

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ  

 اٌْووٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ وبًِ اٍزالِٗ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فــوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً -  39

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌْووٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ وبًِ اٍزالِٗ ثقل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فــوٚعٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً -  40

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٙب في٠ي اثوا١ُ٘ ِبهٜ ّووٗ -  1

113141 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  بّٚو٠ىزٙ في٠ي اثوا١ُ٘ ِبهٜ ّووٗ -  2

113141 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٙب في٠ي اثوا١ُ٘ ِبهٜ ّووٗ -  3

113141 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٙب في٠ي اثوا١ُ٘ ِبهٜ ّووٗ -  4

113141 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٙب في٠ي اثوا١ُ٘ ِبهٜ ّووٗ -  5

113141 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٙب في٠ي اثوا١ُ٘ ِبهٜ ّووٗ -  6

113141 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد ِؾّل -  7

16515 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ِؾّل فجلاٌّقي ٕفٛد ِؾّل -  8

16515 

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ هىق ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  9  

:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هىق ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  10

54622   ثولُ    21101122  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

61522   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2014  2114/6/2/ط  غبُٔ ف١ٍفٗ فجلاٌفض١ً -  1  

61522   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2015  2110/6/2/ط  غبُٔ ف١ٍفٗ فجلاٌفض١ً -  2  

61522   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2016  2114/6/2/ط  غبُٔ ف١ٍفٗ فجلاٌفض١ً -  3  

61522   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2012  2124/6/2 ؽزٝ ٍبهٜ/ 2110/6/2/ط  غبُٔ ف١ٍفٗ فجلاٌفض١ً -  4  

05151   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2023  2121/2/10َؽزٝ ٍبه2116/2/21ٜ-ط  ؽَٓ عالي ؽٍّٝ اٍّبء -  5  

61212   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2024  2124/1/31 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/31/ط  اثوا١ُ٘ صبثذ ١ٍل عبهق -  6  

26121   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2012  2112/2/11 ؽزٝ 2112/2/11 رغل٠ل  فوغٍٝ ١ٍٍّبْ ١ٍل فجلاٌفزبػ -  7  

26121   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2013  2112/2/11 ؽزٝ 2112/2/11/د  فوغٍٝ ١ٍٍّبْ ١ٍل فجلاٌفزبػ -  8  

00521   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2011  2123/5/22َؽزٝ ٍبه2111/5/21ٜ-ط  ّؾبرٗ ّبوو هِيٜ ّفبفٗ -  9  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2034  2123/2/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/2/4-ط  فجلاٌقي٠ي ف١وٜ ِؾّل ٕالػ اؽّل -  10

01151 

01651   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2033  2124/1/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/22/ط  اثوا١ُ٘ فٛٗ ١ٍل فٛٗ -  11  

24614   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2100  2116/6/12-ط  ١ٍٍُ ِؾّل اؽّل ٚؽ١ل -  12  

24614   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2011  2111/6/12-ط  ١ٍٍُ ِؾّل اؽّل ٚؽ١ل -  13  

24614   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2011  2121/6/16َؽزٝ ٍبهٜ 2116/6/12-ط  ١ٍٍُ ِؾّل اؽّل ٚؽ١ل -  14  

12466   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 2020  2122/11/21 ؽزٝ ٍبهٜ  2112/11/21-ط  فٍٝ ِؾّل فٍٝ ِؾّٛك -  15  

10223   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2023  2123/0/23ؽزٝ ٍبهٜ 2111/0/24-ط  ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ١َُٔ ا٠ّٓ -  16  

06111   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2022  2121/0/2 ؽزٝ  ٍبهٜ 2116/0/2/ط  فوط صبثذ اٍّبف١ً صبثذ -  17  

22134   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2052  2111/6/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2115/6/11/ط  فٍٝ ؽَٓ ف١ل فٍٝ -  18  

22134   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2053  2115/6/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/6/11/ط  فٍٝ ؽَٓ ف١ل فٍٝ -  19  

22134   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2054  2121/6/0 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2115/6/0/ط  فٍٝ ؽَٓ ف١ل فٍٝ -  20  
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12234   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2021  2123/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/1/1/ط  لغت فجلاٌؾف١ؼ فوغٍٝ ٠بٍو -  21  

   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2044  2122/2/13 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2112/2/13/ط  فّو فجلاٌقي٠ي ف١وٜ فجلاٌزٛاة -  22

02151 

44214   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2050  2121/1/16ؽزٝ ٍبهٜ 2115/1/12-ط  فج١ل ؽٕب في٠ي ِٛه٠ٌ -  23  

02420   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2046  2122/4/21ؽزٝ ٍبه2112/4/22ٜ-ط  فجلاٌّالن ٠ٛٔبْ فّٙٝ فو٠بي -  24  

    21101114:  ربه٠ـ ، 2062  2112/0/10 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2112/0/10/ ط  فجلاٌؾف١ؼ فجلاٌوؽّٓ عٛكٖ ؽبِل اٍواء -  25

12161   ثولُ  

    21101114:  ربه٠ـ ، 2063  2122/0/10 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2112/0/10/ ط  فجلاٌؾف١ؼ فجلاٌوؽّٓ عٛكٖ ؽبِل اٍواء -  26

12161   ثولُ  

12522   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2064  2115/11/21 ؽزٝ ٍٚبه2111/11/21ٜ-ط  ٍىو عٕلٜ هفقذ ١ٍُٚ -  27  

12522   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2065  2121/11/21 ؽزٝ ٍٚبه2115/11/21ٜ-ط  ٍىو عٕلٜ هفقذ ١ٍُٚ -  28  

12522   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2066  2111/5/5 ؽزٝ ٍٚبه2113/5/6ٜ-ط  ٍىو عٕلٜ هفقذ ١ٍُٚ -  29  

12522   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 2062  2123/5/5 ؽزٝ ٍٚبه2111/5/6ٜ-ط  ٍىو عٕلٜ هفقذ ١ٍُٚ -  30  

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1115  2124/4/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/4/11-ط  اثٛاٌقال ِؾّٛك فٍٝ اثٛاٌقال -  31

111423 

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1111  2123/0/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/0/24-ط  عٛهعٝ هٍّٝ اثوا١ُ٘ فّبك -  32

10215 

03100   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 2006  2121/2/16 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2115/2/16/ط  ثلاهٜ فبِوفجلاهلل ِّلٚػ -  33  

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1114  2124/1/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/22-ط  اثٛاٌقال ِؾّٛك فٍٝ اثٛاٌقال -  34

111423 

04041   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1116  2121/3/5َؽزٝ ٍبه2116/3/6ٜ-ط  فو٠ظ موٝ ٍٍغبْ عّبي -  35  

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 2011  2110/4/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/4/11-ط  فجلا١ٌَّؼ أٍقل فّٙٝ ٔبٕو -  36

60133 

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 2010  2114/4/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/4/11-ط  فجلا١ٌَّؼ أٍقل فّٙٝ ٔبٕو -  37

60133 

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 2001  2110/4/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/4/11-ط  فجلا١ٌَّؼ أٍقل فّٙٝ ٔبٕو -  38

60133 

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 2001  2110/4/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/4/11-ط  فجلا١ٌَّؼ أٍقل فّٙٝ ٔبٕو -  39

60133 

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 2005  2124/4/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/4/11-ط  فجلا١ٌَّؼ أٍقل فّٙٝ ٔبٕو -  40

60133 

25125   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1112  2111/0/12-ط  فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك اؽّل ٔقٕبفٗ -  41  
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   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1111  2121/0/11َؽزٝ ٍبه2116/0/12ٜ-ط  فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك اؽّل ٔقٕبفٗ -  42

25125 

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1110  2124/1/21ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/21-ط  فجلاهلل ِلوو فجلاٌقي٠ي ِؾّل -  43

43061 

40236   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2122/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/1/11-ط  اٌجٍُ ؽٕب كا١ٔبي اِبي -  44  

40236   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2122/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/1/11-ط  عوعٌ ؽٕب كا١ٔبي اِبي -  45  

15412   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1120  2112/2/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/5-ط  ٠ٌٛٔ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  46  

15412   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1111  2122/2/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/5-ط  ٠ٌٛٔ ِؾّل فٍٝ ِؾّل -  47  

66302   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1133  2113/5/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/5/3 -ط  فجلاهلل فٍٝ فجلاٌق١ٍُ فٍٝ -  48  

66302   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1134  2111/5/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2113/5/3-ط  فجلاهلل فٍٝ فجلاٌق١ٍُ فٍٝ -  49  

66302   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1135  2123/5/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/5/3-ط  فجلاهلل فٍٝ فجلاٌق١ٍُ فٍٝ -  50  

60103   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1144  2110/1/2 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/1/2/ط  ؽ١َٓ ؽبِل فجلإٌّقُ فّوٚ -  51  

60103   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1145  2114/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/3/ط  ؽ١َٓ ؽبِل فجلإٌّقُ فّوٚ -  52  

60103   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1146  2110/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/1/3/ط  ؽ١َٓ ؽبِل فجلإٌّقُ فّوٚ -  53  

60103   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1142  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/3/ط  ؽ١َٓ ؽبِل فجلإٌّقُ فّوٚ -  54  

12112   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1154  2122/11/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/11/1-ط  ٠َٓ فبٌل اؽّل فبٌل -  55  

11152   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1122  2123/2/10 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/2/21-ط  اؽّل اؽّل اٌٛاؽل فجل فزؾٝ -  56  

23114   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1132  2121/1/5 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2116/1/5/ط  ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  57  

02544   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1142  14-5-2112 ؽزٝ 14-5-2112 رغل٠ل  فوغً اؽّل اثٛى٠ل ِؾّل -  58  

 ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1161  2121/12/21َؽزٝ ٍبه2115/12/22ٜ-ط  ؽَٓ اثٛاٌّقبعٝ فجلاٌّؾَٓ فج١و -  59

  04505  

22310   ثولُ    21101116:  ه٠ـرب ، 1124  2112/11/21 ؽزٝ ٍبه2112/11/20ٜ-ط  فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك فٖبَ -  60  

22310   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1125  2122/11/21 ؽزٝ ٍبه2112/11/20ٜ-ط  فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك فٖبَ -  61  

   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1132  2122/6/31َؽزٝ ٍبه2112/2/1ٜ-ط  ِؾّل اؽّل إٌّقُ فجل هِضبْ -  62

26243 

15141   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1112  2121/12/6 ؽزٝ ٍبهٞ 2116/12/6-ط  اؽّل فٍٟ وّبي فالء -  63  

   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1111  2123/4/12َؽزٝ ٍبه2111/4/11ٜ-ط  ١ٍل فوغٍٝ اؽّل ِؾّل فجلإٌّقُ -  64

00350 

22211   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1121  2123/1/11 ؽزٟ ٍبهٞ 2111/1/11-ط  ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ِفوػ -  65  

12142   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1111  2112/0/20 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/0/31-ط  ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ اؽّل -  66  
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12142   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1110  2122/0/20 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/0/31-ط  ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ اؽّل -  67  

   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1122  2123/12/2َؽزٝ ٍبه2111/12/3ٜ-ط  ا١ِٓ ِؾّٛك أٛه ِؾّل فجلاٌجبٍظ -  68

111252 

21111   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1105  2115/4/20-ط  اؽّل ١ٍل اؽّل هِضبْ -  69  

21111   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1106  2111/4/20-ط  اؽّل ١ٍل اؽّل هِضبْ -  70  

21111   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1102  2121/4/21َؽزٝ ٍبه2115/4/20ٜ-ط  اؽّل ١ٍل اؽّل هِضبْ -  71  

   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1111  2111/11/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2113/11/11/ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ِؾّل اًِ -  72

62012 

22232   ثولُ    21101112:  ٠ـربه ، 1112  2122/0/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/0/22-ط  عوعٌ ع١ل ١ِٕو ٘بٟٔ/ ك -  73  

51214   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1125  2124/0/10 ؽزٝ ٍٚبه2111/0/21ٜ-ط  ؽ١َٕٓ ّقجبْ ٍقل٠ٗ -  74  

   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1125  2124/0/10 ؽزٝ ٍٚبه2111/0/21ٜ-ط  فجلاٌؾبفؼ ؽ١َٕٓ ّقجبْ ٍقل٠خ -  75

51214 

61261   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1114  2124/1/21 ؽزٝ ٍٚبه2110/1/21ٜ-ط  ٠ٍٛف ؽّلاْ ١ٍل ١ٍّو -  76  

   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 1100  2110/11/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/11/21ط  ؽ١ٕٓ ثَغب فغب٠جٝ ٍّقبْ -  77

02346 

   ثولُ    21101111:  ٠ـربه ، 1110  2123/3/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/3/26/ ط  فضّبْ ِؾّل ِٖغفٝ اثوا١ُ٘ -  78

66162 

11603   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1150  2110/11/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/11/6-ط  صبٌٛس ف١ُٙ ٌّقٟ عوعٌ -  79  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1123  2121/12/26 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2116/12/22/  ط  ِؾّٛك فجلاٌالٖ ٍق١ل ؽ١َٓ -  80

06212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1161  2113/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/21-ط  فوط ٠ٍٛف هاعٟ ِو٠ُ -  81

20252 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1161  2113/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/21-ط  فوط ٠ٍٛف هاعٟ ِو٠ُ -  82

20252 

   ثولُ    21101111:  ه٠ـرب ، 1161  2113/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/21-ط  فوط ٠ٍٛف هاعٟ ِو٠ُ -  83

20252 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1160  2111/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2113/12/21 -ط  فوط ٠ٍٛف هاعٟ ِو٠ُ -  84

20252 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1121  2123/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/21-ط  فوط ٠ٍٛف هاعٟ ِو٠ُ -  85

20252 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1162  2124/1/2 ؽزٝ ٍبه2110/4/2ٜ/ط  فجلاهلل فجلاٌوؽّٓ ِّلٚػ عبهق -  86

111411 
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   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1113  2122/5/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/5/15-ط  اٌٖغ١و فجلاٌوؽّٓ فٍف ٠بٍو -  87

02551 

01411   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1164  2124/5/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/5/22/ط  ٍق١ل فغب هعت ِؾّٛك -  88  

16416   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1141  2122/6/11َؽزٝ ٍبه2112/6/10ٜ-ط  ٘و٠لٞ وبًِ فٍٟ فيد -  89  

111121   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1115  2124/5/14َؽزٝ ٍبه2110/5/15ٜ-ط  ِؾّل ا١ِٓ ؽَٓ ِؾّل -  90  

111012   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1121  2124/5/3َؽزٝ ٍبه2110/5/4ٜ-ط  هّٛاْ لٕبٜٚ فجلإٌق١ُ عّبي -  91  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1144  2122/4/11 ؽزٝ ٍٚبه2112/4/12ٜ-ط  فجلاٌٛاهس ِؾّل ؽفؾٟ ِؾبٍٓ -  92

15045 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1122  2124/1/31 ؽزٝ ٍٚبه2110/0/1ٜ-ط  فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ هل١ٗ -  93

02161 

11331   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1101  2113/3/24َؽزٝ ٍبه2111/3/25ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ١ٍل ِؾّٛك اّوف -  94  

11331   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1100  2123/3/24َؽزٝ ٍبه2111/3/25ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ١ٍل ِؾّٛك اّوف -  95  

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1212  2123/11/6 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/11/6/ط  ١ٍل فجلاٌزٛاة فضّبْ رغو٠ل -  96

111111 

60112   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1211  2124/1/2َؽزٝ ٍبه2110/1/3ٜ-ط  عوعٌ ىفبهٜ ٍق١ل ١ٍف١ٓ/ ك -  97  

01012   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1211  2124/1/15َؽزٝ ٍبه2110/1/16ٜ-ط  فجلاٌّالن ٍقل فٛىٜ ٕ٘بء -  98  

66656   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1102  2123/6/3َؽزٝ ٍبه2111/6/4ٜ-ط  عوعٌ ف١ُٙ  عوعٌ فبعف -  99  

01361   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1213  2110/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/1/13-ط  ٕل٠ك ؽبِل ٠ٍٛف ٍقل -  100  

01361   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1214  2124/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/13-ط  ٕل٠ك ؽبِل ٠ٍٛف ٍقل -  101  

21614   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1101  2123/2/12َؽزٝ ٍبه2111/2/13ٜ-ط  ٍٍّبْ ؽَبْ ىوو٠ب ٍق١ل -  102  

21614   ثولُ    21101115:  ٠ـربه ، 1101  2123/2/12َؽزٝ ٍبه2111/2/13ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ؽَبْ ىوو٠ب ٍق١ل -  103  

   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1212  2124/5/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/5/15-ط  ِؾّل ِؾّل ِٖغفٝ فياٌل٠ٓ -  104

05212 

20052   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 1103  2124/5/24َؽزٝ ٍبه2110/5/25ٜ-ط  اؽّل ١ٍٍّبْ اؽّل ووَ -  105  

21140   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1231  2124/1/25 ؽزٟ ٍبهٞ 2110/1/26-ط  فج١لاهلل ٍبِٝ ا٠ٙبة/ ك -  106  

21140   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1231  2121/11/21 ؽزٟ ٍبهٞ 2116/11/20-ط  فج١لاهلل ٍبِٝ ا٠ٙبة/ ك -  107  

111516   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1242  2124/1/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/25/ ط  ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ فٍٝ -  108  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1232  2124/1/12 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/12/ط  ِؾّٛك ِٙلٜ هِضبْ ِؾّٛك -  109

111432 
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   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1256  2121/12/26َؽزٝ ٍبه2116/12/22ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ربكهً ١ٍٍّبْ ١ٍّو -  110

15106 

13302   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1230  2121/4/12 ؽزٝ ٍٚبه2116/4/12ٜ-ط  فٍٟ ّقجبْ ١ٍل ّْقجب -  111  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1241  2122/1/26 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2112/1/26/ط  اٌْورٗ ٠ٍٛف فجلاٌوٍٛي ِؾّٛك -  112

64152 

 ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1241  2122/1/26 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2112/1/26/ط  اٌْو٠ف ٠ٍٛف فجلاٌوٍٛي ِؾّٛك -  113

  64152  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1221  2122/11/4 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2112/11/4/ط  فٛٗ ٠ٍٛف فٛٗ فالء -  114

01313 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1251  2110/4/12ؽزٝ ٍبه2114/4/13ٜ-ط  اؽّل لّٛزٝ ٔبعٝ فجلاٌَالَ -  115

60111 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1250  2124/4/12َؽزٝ ٍبه2110/4/13ٜ-ط  اؽّل لّٛزٝ ٔبعٝ فجلاٌَالَ -  116

60111 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1234  2110/12/26 ؽزٝ ٍٚبه2114/12/22ٜ-ط  فغباهلل عّقٗ ؽفؾٝ فبعف -  117

02212 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1212  2124/1/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/12/ ط  ؽَٓ ؽَب١ٔٓ فجبكٜ ِؾّٛك -  118

111451 

02012   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1233  2122/1/4َؽزٝ ٍبه2112/1/5ٜ-ط  ثىو اثٛ ؽ١َٓ ِؾّل ِّلٚػ -  119  

11445   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1216  2124/0/13 ؽزٟ ٍبهٞ 2110/0/13-ط  ّٔو اؽّل فزؾٟ رٙبٟٔ -  120  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1222  14-0-2110 ٍبهٜؾز14ٝ-0-2114/د  ِؾّل فجلاٌّؾَٓ ٍقل ِؾّل -  121

02133 

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1252  2123/11/31 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/11/31 ط  ربكهً فإاك ِىوَ ١ْ١ًِ/ ك -  122

22531 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1201  2123/3/10 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/3/10/ ط  اؽّل ِؾّل لبٍُ اٌٙلٜ ٔٛه -  123

66111 

    21101110:  ربه٠ـ ، 1222  2124/3/20 ؽزٝ ٍٚبه2110/3/31ٜ-ط  ِؾّٛك فجلاٌقٛاٗ اثٛؽ١َجٗ فجلاٌّزغٍٝ -  124

01111   ثولُ  

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1211  2122/11/21 ؽزٝ ٍٚبه2112/11/22ٜ-ط  ِؾّل فٍٝ ؽَٕٝ ٍقبك -  125

01413 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1214  31-1-2113 ؽزٝ ٍبه31ٜ-1-2111/د  ِؾّل اؽّل فجلاهلل ِٖغفٝ -  126

50164 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1215  31-1-2111 ؽزٝ ٍبه31ٜ-1-2113/د  ِؾّل اؽّل فجلاهلل ِٖغفٝ -  127

50164 
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   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1220  2122/11/25 ؽزٝ ٍٚبه2116/11/25ٜ-ط  ِْولٝ ف١ُٙ فجلاٌفض١ً ٔبك٠ٗ -  128

06440 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1315  2112/1/14 ؽزٝ ٍٚبه2112/1/15ٜ-ط  ِؾّل ٕل٠ك ٕؾٖبػ ؽَٕٝ -  129

16110 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1316  2122/1/14 ؽزٝ ٍٚبه2112/1/15ٜ-ط  ِؾّل ٕل٠ك ٕؾٖبػ ؽَٕٝ -  130

16110 

10022   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1200  2123/11/11 ؽزٝ ٍٚبه2113/11/11ٜ-ط  ١ٍل وبًِ ثله ِؾّٛك -  131  

01162   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1211  2110/4/4 ؽزٝ ٍٚبه2114/45ٜ/ط  فجلاٌجبهٜ فٍٝ ِؾّٛك اؽّل -  132  

01162   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1212  2124/4/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/4/3/ط  فجلاٌجبهٜ فٍٝ ِؾّٛك اؽّل -  133  

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1206  11-2-2111 ؽزٝ ٍبه11ٜ-2-2116/د  فضّبْ ِؾّل اٍّبف١ً ثَّٗ -  134

13011 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1202  11-2-2116 ؽزٝ ٍبهٜ 11-2-2111/د  فضّبْ ِؾّل اٍّبف١ً ثَّٗ -  135

13011 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1343  2123/12/21َؽزٝ ٍبه2111/12/20ٜ-ط  ٍق١ل اثٛاٌقال فجلإٌق١ُ هعت -  136

20314 

61144   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1332  2115/2/21 ؽزٟ ٍبهٞ 2111/2/22-ط  اٌمبٍُ اثٛ ؽَٓ  فٍٝ ١ٍل -  137  

61144   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1345  2121/2/21 ؽزٟ ٍبهٞ 2115/2/22-ط  اٌمبٍُ اثٛ ؽَٓ  فٍٝ ١ٍل -  138  

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1334  2124/1/23 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/23/ط  ّؾبرٗ ٍق١ل ّؾبرٗ اٍبِٗ -  139

111402 

63625   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1316  2111/11/11ؽزٝ ٍبه2116/11/11ٜ-ط  فضّبْ فّو وبًِ ١ٍل -  140  

63625   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1312  2116/11/11ؽزٝ ٍبه2111/11/11ٜ-ط  فضّبْ فّو وبًِ ١ٍل -  141  

63625   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1311  2121/11/11َؽزٝ ٍبه2116/11/11ٜ-ط  فضّبْ فّو وبًِ ١ٍل -  142  

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1362  2111/2/25 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2115/2/25 ط  ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ فٍٝ -  143

22461 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1361  2115/2/24 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/2/24/ط  ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ فٍٝ -  144

22461 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1360  2121/2/23 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2115/2/23/  ط  ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ِٖغفٝ فٍٝ -  145

22461 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1350  2124/6/22 ؽزٝ ٍبه2110/6/23ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ِؾّل ؽ١َٓ اٍواه -  146

111225 

    21101121:  ربه٠ـ ، 1356  2113/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/21/ط  ِؾّل فجلاٌواىق ٠ٍٛف فجلاٌَالَ -  147

20221   ثولُ  
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    21101121:  ربه٠ـ ، 1352  2111/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2113/12/21/ط  ِؾّل فجلاٌواىق ٠ٍٛف فجلاٌَالَ -  148

20221   ثولُ  

    21101121:  ربه٠ـ ، 1351  2123/12/10 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/10/ط  ِؾّل فجلاٌواىق ٠ٍٛف فجلاٌَالَ -  149

20221   ثولُ  

05335   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1341  2121/5/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2115/5/3 ط  ١ٍل ِؾّل فىوٜ ٍؾو -  150  

15342   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1326  2122/1/24ؽزٝ ٍبهٜ 2112/1/25-ط  اؽّل ِؾّل ؽ١ّل ِؾّل -  151  

01112   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1301  2123/1/22 ؽزٝ ٍبه2111/1/21ٜ-ط  ؽّلاْ ِؾّل ٕبثو اؽّل -  152  

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1323  2112/0/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/0/16/ ط  ِؾّل اؽّل فجلاٌوؤٚف ف١ّو -  153

12131 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1324  2122/0/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/0/16/ ط  ِؾّل اؽّل فجلاٌوؤٚف ف١ّو -  154

12131 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1430  2111/11/11 ؽزٟ ٍبهٞ 2116/11/11-ط  اثٛاٌقال ِؾّٛك اؽّل اى٘به -  155

25530 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1441  2116/11/11 ؽزٟ ٍبهٞ 2111/11/11-ط  اثٛاٌقال ِؾّٛك اؽّل اى٘به -  156

25530 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1441  2121/11/11 ؽزٟ ٍبهٞ 2116/11/11-ط  اثٛاٌقال ِؾّٛك اؽّل اى٘به -  157

25530 

01423   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1432  2110/1/26 ؽزٝ ٍٚبه2114/1/25ٜ-ط  ثغوً ؽ١ٕٓ ؽى١ُ ١ٍّو -  158  

01423   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1433  2124/1/25 ؽزٝ ٍٚبه2110/1/26ٜ-ط  ثغوً ؽ١ٕٓ ؽى١ُ ١ٍّو -  159  

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1420  2124/6/16 ؽزٝ ٍٚبه2110/6/15ٜ-ط  عجو اؽّل فجلاٌّبٌه ِٕٝ -  160

111106 

60500   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1411  2110/6/23 ؽزٝ ٍٚبه2114/6/24ٜ-ط  ف١َٝ فضّبْ ِؾّٛك أٛه -  161  

60500   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1410  2114/6/24 ؽزٝ ٍٚبه2110/6/23ٜ-ط  ف١َٝ فضّبْ ِؾّٛك أٛه -  162  

60500   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1421  2110/6/23 ؽزٝ ٍٚبه2110/6/24ٜ-ط  ف١َٝ فضّبْ ِؾّٛك أٛه -  163  

60500   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1421  2124/6/23 ؽزٝ ٍٚبه2110/6/24ٜ-ط  ف١َٝ فضّبْ ِؾّٛك أٛه -  164  

    21101121:  ربه٠ـ ، 1312  2110/12/22 ؽزٟ ٍبهٞ 2114/12/21-ط  فجلاٌمغت فجلإٌّقُ فجلاٌزٛاة لّو -  165

21125   ثولُ  

    21101121:  ربه٠ـ ، 1311  2114/12/22 ؽزٟ ٍبهٞ 2110/12/21-ط  فجلاٌمغت فجلإٌّقُ فجلاٌزٛاة لّو -  166

21125   ثولُ  

    21101121:  ربه٠ـ ، 1310  2110/12/22 ؽزٟ ٍبهٞ 2114/12/21-ط  فجلاٌمغت فجلإٌّقُ فجلاٌزٛاة لّو -  167

21125   ثولُ  

111115   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1415  2123/11/3ؽزٝ ٍبهٜ 2111/11/4-ط  فٍٝ اؽّل فٍٝ اٍبِٗ -  168  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1423  2121/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2115/1/11/ ط  فجلاٌق١ٍُ هفبفٝ ٍقلاٌل٠ٓ اٍّبء -  169

02122 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1431  2111/2/26 ؽزٝ ٍٚبه2113/2/22ٜ-ط  اثٛاٌؾَٓ ِؾّل اؽّل فٖبَ -  170

10310 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1431  2123/2/26 ؽزٝ ٍٚبه2111/2/22ٜ-ط  اثٛاٌؾَٓ ِؾّل اؽّل فٖبَ -  171

10310 

01421   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1411  2124/1/25ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/26-ط  ١ٖٔف فىزٛه فٛىٜ ٚائً -  172  

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1461  2124/2/24 ؽزٝ ٍبهٜ  2110/2/24-ط  فجلاالِبَ فجلا١ٌَّـ فٍٝ ِؾّل -  173

111362 

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1440  2121/11/21 ؽزٝ ٍبهٜ  2115/11/21-ط  عوً ا١ِٓ اوواَ ِو٠ُ -  174

04443 

55231   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1403  2121/11/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2116/11/1/ ط  ف١َٝ ثىو اؽّل ِؾّل -  175  

62105   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1465  2-11-2113 ؽزٝ ٍبه2ٜ-11-1002/د  ك٠بة ِؾّل فم١ٍٝ عّبي -  176  

62105   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1464  2-11-2111 ؽزٝ ٍبه2ٜ-11-2113/د  ك٠بة ِؾّل فم١ٍٝ عّبي -  177  

62105   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1463  2-11-2113 ؽزٝ ٍبه2ٜ-11-2111/د  ك٠بة ِؾّل فم١ٍٝ عّبي -  178  

 ٍٚبهٜ 2111/12/22-ط  الالك٠ًٛ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف/ اٌٟ رغبهرٗ ثٗ ٠جزْو اٌنٜ ٚاالٍُ ٌٚمجٗ اٌزبعو اٍُ ٠قلي -  179

46416   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1454  2115/12/21 ؽزٝ  

 ٍٚبهٜ 2115/12/22-ط  الالك٠ًٛ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف/ اٌٟ رغبهرٗ ثٗ ٠جزْو اٌنٜ ٚاالٍُ ٌٚمجٗ اٌزبعو اٍُ ٠قلي -  180

46416   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1455  2111/12/21 ؽزٝ  

 ٍٚبهٜ 2111/12/22-ط  الالك٠ًٛ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف/ اٌٟ رغبهرٗ ثٗ ٠جزْو اٌنٜ ٚاالٍُ ٌٚمجٗ اٌزبعو اٍُ ٠قلي -  181

46416   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1456  2115/12/21 ؽزٝ  

 ٍٚبهٜ 2115/12/22-ط  الالك٠ًٛ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف/ اٌٟ رغبهرٗ ثٗ ٠جزْو نٜاٌ ٚاالٍُ ٌٚمجٗ اٌزبعو اٍُ ٠قلي -  182

46416   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1452  2121/12/21 ؽزٝ  

    21101122:  ربه٠ـ ، 1454  2115/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/22-ط  اٌٖق١لٜ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف -  183

46416   ثولُ  

    21101122:  ربه٠ـ ، 1455  2111/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2115/12/22-ط  اٌٖق١لٜ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف -  184

46416   ثولُ  

    21101122:  ربه٠ـ ، 1456  2115/12/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/12/22-ط  اٌٖق١لٜ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف -  185

46416   ثولُ  

    21101122:  ربه٠ـ ، 1452  2121/12/21 ٝؽز ٍٚبهٜ 2115/12/22-ط  اٌٖق١لٜ اٍىبهًٚ ٠ٍٛف ٌغ١ف -  186

46416   ثولُ  

00322   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1426  2123/4/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/4/23-ط  ٕبٌؼ ٍبٌُ لٕبٜٚ فبٌل -  187  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1462  2124/3/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/3/13-ط  فجلاٌلائُ ؽّبك فجلاهلل ؽّبك -  188

111255 

02122   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1404  2122/2/20 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/20-ط  اؽّل ١ٍل فٍف ٕفبء -  189  

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1442  2116/4/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/4/21-ط  ِىبهٜ ِٕٙٝ ثْبٜ فبعف/  ك -  190

42231 

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1446  2111/4/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2116/4/21-ط  ِىبهٜ ِٕٙٝ ثْبٜ فبعف/  ك -  191

42231 

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1441  2121/4/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2116/4/21-ط  ِىبهٜ ِٕٙٝ ثْبٜ فبعف/  ك -  192

42231 

111215   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1422  2124/3/5 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/3/5-ط  ِزوٜ هّلٜ ّٕٛئ١ً ١ِٕب -  193  

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1421  2110/11/16 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/11/16-ط  ؽّلاْ اثوا١ُ٘ ّٛلٝ ٔج١ٍٗ -  194

21631 

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1421  2114/11/16 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/11/16-ط  ؽّلاْ اثوا١ُ٘ ّٛلٝ ٔج١ٍٗ -  195

21631 

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1422  2110/11/16 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/11/16-ط  ؽّلاْ اثوا١ُ٘ ّٛلٝ ٔج١ٍٗ -  196

21631 

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1405  2124/2/10 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/2/10-ط  ِؾّٛك فجلاٌقي٠ي ِؾّٛك فبعف -  197

11211 

55231   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1402  2121/2/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2116/2/23/ ط  ف١َٝ ثىو اؽّل ِؾّل -  198  

55231   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1411  2121/12/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2115/12/12/ ط  ف١َٝ ثىو اؽّل ِؾّل -  199  

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1526  2122/11/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/11/12-ط  ٍب٠ٚوً رٛف١ك فبكٜ اّوف -  200

12212 

56212   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1531  2121/2/12 ؽزٝ ٍٚبه2116/2/15ٜ-ط  ؽٕب ِمبه في٠ي ٔبٕو -  201  

02615   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1531  2122/5/21ؽزٝ ٍبهٜ 2112/5/20-ط  ِؾّل ىوو٠ب ٠ؾ١ٝ عبهق -  202  

06210   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1402  2121/0/21َؽزٝ ٍبه2116/0/21ٜ-ط  ِوٍٝ ِؾّل فٍٝ ؽَٓ -  203  

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1406  2123/1/4َؽزٝ ٍبه2111/1/5ٜ-ط  اٍّبف١ً فضّبْ فجلاٌواضٝ فالء -  204

21606 

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1516  2122/2/12 ؽٕٝ ٍبهٜ 2112/2/12ٚط  ١ٍل فجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾَٓ -  205

51112 

111216   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1523  2124/0/20 ؽزٝ ٍٚبه2110/0/31ٜ-ط  فٍٝ ؽَٓ ٘و٠لٜ ؽَٓ -  206  

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1511  14-6-2110 ؽزٝ ٍبه14ٜ-6-2114/د  اؽّل ّؾبرٗ اٌل٠ٓ عّبي ِؾّل -  207

43622 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1400  2123/12/21 ؽزٝ ٍبهٜ  2111/12/21-ط  فجلاٌقبي اؽّل ِؾّل ِؾّل -  208

01212 

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1534  2124/1/16 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/16/  ط  ٚإف وبًِ ٚإف وو٠ُ -  209

111451 

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1514  14-2-4-2110 ٍبهٜؾز14ٝ-4-2114/د  ثٍٙٛي ِٖغفٝ اِبَ ِؾّل -  210

111012 

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1521  2124/6/21 ؽزٝ ٍبهٞ 2110/6/22-ط  ؽب٘و اؽّل ِؾوٚٓ هّٛاْ -  211

01625 

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1520  2121/11/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2116/11/15-ط  ِغٍٟ ِؾّل ٕبثو ٠بٍو -  212

14606 

52361   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1530  2116/11/2 ؽزٝ ٍٚبه2111/11/1ٜ-ط  ٔٛه ٔٔ ١ًِْ اّوف -  213  

52361   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1541  2121/11/2 ؽزٝ ٍٚبه2116/11/1ٜ-ط  ٔٛه ٔٔ ١ًِْ اّوف -  214  

02250   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1521  2122/2/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/1-ط  فجلإٌجٝ ٘بُّ اثوا١ُ٘ ف١ل -  215  

02665   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1524  2122/6/5 ؽزٝ ٍٚبه2112/6/6ٜ-ط  ثْبٜ ٕ٘لٜ اٍؾبق هٚع١ٕب -  216  

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1612  2121/0/4َؽزٝ ٍبه2116/0/5ٜ-ط  فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ فجلاٌؾ١ّل ٍقبك -  217

14431 

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1554  2113/5/4ؽزٝ ٍبه2111/5/5ٜ-ط  اٌجغلاكٞ ِؾّٛك ؽبِل اٌّقزُٖ/ ك -  218

21250 

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1555  2111/5/4ؽزٝ ٍبه2113/5/5ٜ-ط  اٌجغلاكٞ ِؾّٛك ؽبِل اٌّقزُٖ/ ك -  219

21250 

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1556  2123/5/4ؽزٝ ٍبه2111/5/5ٜ-ط  اٌجغلاكٞ ِؾّٛك ؽبِل اٌّقزُٖ/ ك -  220

21250 

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1552  2124/5/11َؽزٝ ٍبه2110/5/10ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ٔؾ١و اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  221

111114 

25115   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1564  2112/1/1 ؽزٝ ٍٚبه2112/1/0ٜ-ط  اٌغالٌٝ ١ٍل ف١ل هث١ـ ِؾّل -  222  

25115   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1565  2122/1/1 ؽزٝ ٍٚبه2112/1/0ٜ-ط  اٌغالٌٝ ١ٍل ١لف هث١ـ ِؾّل -  223  

02165   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1501  2110/0/26 ؽزٝ ٍٚبه2114/0/22ٜ-ط  ثَبكٖ ّف١ك فٍف عبفٗ -  224  

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1514  2112/2/23ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/24-ط  فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  225

64215 

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1515  2112/2/23ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/24-ط  فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  226

64215 

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1516  2122/2/23ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/24-ط  فجلاٌّقغٝ ِؾّل ِؾّل فالء -  227

64215 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

60161   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1561  2114/4/6 ؽزٝ ٍبهٜ  2110/4/6-ط  اؽّل ِؾّل ّلاؽ ٘بُّ -  228  

60161   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1561  2110/4/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/4/6-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  229  

60161   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1562  2124/4/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/4/6-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  230  

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1561  2114/4/6 ؽزٝ ٍبهٜ  2110/4/6-ط  اٌوٍٛي فجل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  231

60161 

60161   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1561  2110/4/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2114/4/6-ط  اٌوٍٛي فجل ِؾّل اؽّل ٘بُّ -  232  

60161   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1562  2124/4/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/4/6-ط  اٌوٍٛي فجل ّلِؾ اؽّل ٘بُّ -  233  

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1504  2116/2/31 ؽزٝ ٍٚبه2111/1/1ٜ-ط  كؽٍٛة اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  234

14141 

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1505  2121/2/31 ؽزٝ ٍٚبه2116/1/1ٜ-ط  كؽٍٛة اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  235

14141 

10452   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1544  2123/1/11َؽزٝ ٍبه2111/1/12ٜ-ط  ِبىْ فجلاٌمب٘و ِؾّل اكُ٘ -  236  

62134   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1551  2123/2/25ؽزٝ ٍبهٜ 2111/2/26-ط  ِغوثٝ فٍٝ فيد ِب٘و -  237  

   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1503  2124/1/23ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/24-ط  ِٖغفٝ ؽ١َٓ فٍٝ فبعف -  238

111406 

111113   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1523  2124/3/23َؽزٝ ٍبه2110/3/24ٜ-ط  وواً ١ٍف اٌفٌٛٔ ا١ِو -  239  

03225   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1551  2121/6/1 ؽزٟ ٍبهٞ 2115/6/0-ط  فجلاٌجبهٜ فٍٝ اؽّل ؽَٓ -  240  

63165   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1611  2111/12/21ؽزٝ ٍٚبه2116/12/22ٜ-ط  فجلاٌّالن ١ٌُٚ وو٠ُ -  241  

63165   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1610  2116/12/21 ؽزٝ ٍٚبه2111/12/22ٜ-ط  فجلاٌّالن ١ٌُٚ وو٠ُ -  242  

63165   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1621  2121/12/21 ؽزٝ ٍٚبه2116/12/22ٜ-ط  فجلاٌّالن ١ٌُٚ وو٠ُ -  243  

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1611  2123/2/11َؽزٝ ٍبه2111/2/12ٜ-ط  ِؾّل اؽّل اٍّبف١ً ِٖغفٝ -  244

01014 

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1643  2112/2/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/3-ط  فٍٟ ِؾّل فٍٟ ٍٕبء -  245  

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1644  2112/2/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/3-ط  فٍٟ ِؾّل فٍٟ ٍٕبء -  246  

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1645  2122/2/3ٍبهٜؾزٝ 2112/2/3-ط  فٍٟ ِؾّل فٍٟ ٍٕبء -  247  

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1643  2112/2/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/3-ط  فٍٝ ِؾّل فٍٝ صٕبء -  248  

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1644  2112/2/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/2/3-ط  فٍٝ ِؾّل فٍٝ صٕبء -  249  

25061   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1645  2122/2/3ٍبهٜؾزٝ 2112/2/3-ط  فٍٝ ِؾّل فٍٝ صٕبء -  250  

20525   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1501  2124/3/5 ؽزٝ ٍٚبه2110/3/6ٜ-ط  ١ٍل ؽَٓ فبّٛه ِؾّل -  251  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1613  2124/0/24 ٍبهٜؾزٝ 2110/0/24-ط  فغباهلل فجلاٌّغٍت ؽ١َٓ ٠بٍو -  252

111626 

14431   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1616  2111/0/5-ط  فجلاٌوؽ١ُ فضّبْ فجلاٌؾ١ّل ٍقبك -  253  

60101   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1633  2124/1/2 ؽزٝ ٍٚبه2110/1/3ٜ-ط  فجلاٌٌّٛٝ ِؾّل ف١َٝ فب٠لٖ -  254  

22031   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1614  2121/11/3َؽزٝ ٍبه2115/11/4ٜ-ط  ١ٍل ؽَٓ ١ٍل أقبَ -  255  

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1611  2121/3/16ٍبهٜؾزٝ 2115/3/16-ط  فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ ف١ٍفٗ فغ١ٗ -  256

03233 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1214  2121/3/11 ؽزٝ ٍٚبه2116/3/0ٜ-ط  ِؾّل ِؾّٛك اٌؾبهس فجل فبِو -  257

24113 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1601  2111/12/12 ؽزٝ ٍٚبه2113/12/11ٜ-ط  َِقٛك طفو ٔؾ١و هفًٛ -  258

01103 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1601  2123/12/12 ؽزٝ ٍٚبه2111/12/11ٜ-ط  َِقٛك فوط ٔؾ١و هفًٛ -  259

01103 

60226   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1621  2124/2/11َؽزٝ ٍبه2110/2/12ٜ-ط  اؽّل ِؾّل صبثش ِبعلٖ -  260  

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1605  2111/6/11 ؽزٝ ٍٚبه2113/6/10ٜ-ط  فجلاٌّالن اثَقوْٚ فّٙٝ وّبي -  261

33112 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1661  2113/6/11 ؽزٝ ٍٚبه2111/6/10ٜ-ط  فجلاٌّالن اثَقوْٚ فّٙٝ وّبي -  262

33112 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1661  2111/6/11 ؽزٝ ٍٚبه2113/6/10ٜ-ط  فجلاٌّالن اثَقوْٚ فّٙٝ وّبي -  263

33112 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1662  2123/6/11 ؽزٝ ٍٚبه2111/6/10ٜ-ط  فجلاٌّالن اثَقوْٚ فّٙٝ وّبي -  264

33112 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1621  2110/5/20 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/5/31/ط  ٘و٠لٜ كاِ٘ ٘و٠لٜ فبعف -  265

60432 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1620  2114/5/31 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/5/31/ط  ٘و٠لٜ كاِ٘ ٘و٠لٜ فبعف -  266

60432 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1611  2110/5/22 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/5/31/ط  ٘و٠لٜ كاِ٘ ٘و٠لٜ فبعف -  267

60432 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1611  2124/5/26 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/5/31/ط  ٘و٠لٜ كاِ٘ ٘و٠لٜ فبعف -  268

60432 

01306   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1662  2124/5/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/5/25-ط  ٍِٛٝ ؽَٓ وبًِ ١ٍل -  269  

50535   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1613  2123/6/21َؽزٝ ٍبه2111/6/20ٜ-ط  كا١ٔبي ١٘ٚت فزؾٝ ١ٍّو -  270  

01420   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1615  2114/5/21-ط  ِؾّل فٍٝ فجلإٌّقُ فّٖذ -  271  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1616  2124/5/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/5/21-ط  ِؾّل فٍٝ فجلإٌّقُ فّٖذ -  272

01420 

63421   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1652  2111/11/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 1006/11/1/ط  فٍٝ ِؾّل جٛةِؾ فزؾ١ٗ -  273  

63421   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1653  2116/11/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/11/1/ط  فٍٝ ِؾّل ِؾجٛة فزؾ١ٗ -  274  

63421   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1654  211611/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2111/11/1/ط  فٍٝ ِؾّل ِؾجٛة فزؾ١ٗ -  275  

63421   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1655  2121/11/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2116/11/1/ط  فٍٝ ِؾّل ِؾجٛة فزؾ١ٗ -  276  

111001   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1612  2124/5/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/5/5-ط  فجلاٌؾف١ؼ ١ٔبػ ّٔوٚك فٍٝ -  277  

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1606  2124/2/2 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/2/6-ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٌؾ١ٍُفجلا اؽّل -  278

111312 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1623  2111/6/21ؽزٝ ٍبهٜ 2113/6/20-ط  اٌقَبي ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ فبهٚق -  279

50531 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1624  2113/6/21ؽزٝ ٍبهٜ 2111/6/20-ط  اٌقَبي ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ فبهٚق -  280

50531 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1625  2111/6/21ؽزٝ ٍبهٜ 2113/6/20-ط  اٌقَبي ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ فبهٚق -  281

50531 

   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1626  2123/6/21َؽزٝ ٍبه2111/6/20ٜ-ط  اٌقَبي ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ فبهٚق -  282

50531 

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1254  2121/11/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2116/11/2-ط  ِؾّل فجلاٌو١ّل ؽَٓ فٍٝ -  283

06222 

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1222  2114/2/12 ؽزٝ ٍٚبه2110/2/16ٜ-ط  ٠ٍٛف فإاك ىوو٠ب ا٠ٙبة/ ك -  284

11100 

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1221  2110/2/16 ؽزٝ ٍٚبه2114/2/12ٜ-ط  ٠ٍٛف فإاك ىوو٠ب ا٠ٙبة/ ك -  285

11100 

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1220  2124/2/16 ؽزٝ ٍٚبه2110/2/12ٜ-ط  ٠ٍٛف فإاك ىوو٠ب ا٠ٙبة/ ك -  286

11100 

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1265  2124/6/21َؽزٝ ٍبه2110/6/21ٜ-ط  ٠ٌٛٔ ِؾّل فٍٝ ِؾّل اؽّل -  287

111111 

111302   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1225  2124/1/6َؽزٝ ٍبه2110/1/2ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ ؽى١ُ ٍبِؼ -  288  

111425   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1215  2124/1/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/21ط  ِؾّل ِؾّل ؽَٓ ١ٍل -  289  

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1221  2122/1/14 ؽزٝ ٍٚبه2112/1/15ٜ-ط  فجلاٌلا٠ُ ؽّبك فجلاهلل اٌقي٠ي فجل -  290

06124 

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1234  2124/6/0َؽزٝ ٍبه2110/6/11ٜ-ط  ٠ٍٛف اٌؾبفؼ فجل ٠ٍٛف ِّلٚػ -  291

111163 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

12263   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1230  2123/1/14 ؽزٝ ٍٚبه2111/1/15ٜ-ط  عوعٌ اثوا١ُ٘ فزؾٝ ا١ٍ٠ب -  292  

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1262  2116/1/15 ؽزٝ ٍٚبه2111/1/16ٜ-ط  ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  293

14262 

14262   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1261  2121/1/15 ٍٚبه2116/1/16ٜ-ط  ِقزٛق فجلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  294  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٍبه2110/2/22ٜ-ط  1025 ٌَٕخ 111 اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ثأثٕٛة ٚاٌزق١ّو ٌالْٔبء االٔزبع١خ اٌزقب١ٔٚٗ اٌغّق١ٗ -  1

01142   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 2002  2124/2/22ؽزٝ  

:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  صبثذ فجلاٌّغ١ل اِبي ّٚو٠ىزٗ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  2

60011   ثولُ    21101116  

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  3

60011 

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  4

60011 

 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ّووٗ/ ثغقٍٗ اٍّٙب اٚ اٌْووٗ فٕٛاْ ٠قلي -  5

60011   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3  

:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  صبثذ فجلاٌّغ١ل اِبي ّٚو٠ىزٗ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  6

60011   ثولُ    21101116  

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  7

60011 

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  8

60011 

 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ّووٗ/ ثغقٍٗ اٍّٙب اٚ اٌْووٗ فٕٛاْ ٠قلي -  9

60011   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3  

:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  صبثذ فجلاٌّغ١ل اِبي ّٚو٠ىزٗ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  10

60011   ثولُ    21101116  

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  11

60011 

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  12

60011 

 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ّووٗ/ ثغقٍٗ اٍّٙب اٚ اٌْووٗ فٕٛاْ ٠قلي -  13

60011   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3  
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:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  صبثذ فجلاٌّغ١ل اِبي ّٚو٠ىزٗ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  14

60011   ثولُ    21101116  

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  15

60011 

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٜٚبه 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  16

60011 

 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ّووٗ/ ثغقٍٗ اٍّٙب اٚ اٌْووٗ فٕٛاْ ٠قلي -  17

60011   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3  

:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  صبثذ فجلاٌّغ١ل اِبي ّٚو٠ىزٗ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  18

60011   ثولُ    21101116  

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ف١ل فجلاٌؾ١ّل ّقجبْ ّووخ -  19

60011 

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ فبٌل -  20

60011 

 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/1/4-ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ِؾّل اؽّل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ّووٗ/ ثغقٍٗ اٍّٙب اٚ اٌْووٗ فٕٛاْ ٠قلي -  21

60011   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1141  2124/1/3  

43066   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1166  21224/1/21ؽزٝ ٍبه2110/1/21ٜ-ط  ّٚووبٖ عبك َِٕٝ ِٕٙٝ -  22  

   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 1166  21224/1/21ؽزٝ ٍبه2110/1/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  23

43066 

 ، 1166  21224/1/21ؽزٝ ٍبه2110/1/21ٜ-ط(  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ِؾّل اؽّل ِؾّل)ٚاٌزق١ّو ٌالْٔبء إٌّٙلً ّووخ -  24

43066   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ  

:  ربه٠ـ ، 1113  2124/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/13/ ط  ؽٕباهلل ٕ٘وٜ ٍبِٝ ّٚو٠ىٗ ؽٕباهلل فب٠ي ١ِٕو ّووخ -  25

61233   ثولُ    21101112  

:  ربه٠ـ ، 1112  2124/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/1/26-ط  اثوا١ُ٘ ثله ١ٍّوٖ ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ثله فبٌل ِؾّل ّووٗ -  26

111522   ثولُ    21101112  

 ، 1156  2114/11/22 ؽزٝ ٍٚبه2110/11/21ٜ-ط  فجلاٌٙبكٜ ّو٠ف ّٚو٠ىٗ ٔٛه فجلاٌواىق فجلاٌٙبكٜ ّووٗ -  27

61010   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ  

 ، 1152  2110/11/21 ؽزٝ ٍٚبه2114/11/22ٜ-ط  فجلاٌٙبكٜ ّو٠ف ّٚو٠ىٗ ٔٛه فجلاٌواىق فجلاٌٙبكٜ ّووٗ -  28

61010   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ  

   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1153  2111/1/3 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2113/1/14-ط  ّٚووب٘ب ِغب٘ل فزؾٝ ؽّل٠ٗ ّووخ -  29

50112 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1202  2116/4/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2111/4/3/ط  ّٚووب٘ب فضّبْ ِؾّل ٔبك٠ٗ ّووخ -  30

24212 

   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 1203  2121/4/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2116/4/3/ط  ّٚووب٘ب فضّبْ ِؾّل ٔبك٠ٗ ّووخ -  31

24212 
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66612   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1434  2113/6/0/ ط  ّٚو٠ىٗ ث١ِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ ّووخ -  32  

66612   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1435  2111/6/0/ ط  ّٚو٠ىٗ ث١ِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ ّووخ -  33  

66612   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1436  2113/6/0/ط  ّٚو٠ىٗ ث١ِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ ّووخ -  34  

66612   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 1432  2111/6/0/ ط  ّٚو٠ىٗ ث١ِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ ّووخ -  35  

61414   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1512  2110/1/4-ط  ّٚووبٖ  ِؾّل فٍٝ  ؾّلِ ّووخ -  36  

61414   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1511  2114/1/4-ط  ّٚووبٖ  ِؾّل فٍٝ  ِؾّل ّووخ -  37  

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1510  2124/1/3َؽزٝ ٍبه2110/1/4ٜ-ط  ّٚووبٖ  ِؾّل فٍٝ  ِؾّل ّووخ -  38

61414 

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1533  31-4-2111 ؽزٝ ٍبه31ٜ-4-2113/د  ّٚووبٖ ِغٍٝ ١ِقبئ١ً ِغٍٝ -  39

66311 

62121   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1511  2111/1/11-ط  ّٚووبٖ وبًِ ِب٘و وّبي -  40  

62121   ثولُ    21101125:  ـربه٠ ، 1511  2111/1/11-ط  ّٚووبٖ اهلل ؽَت فٕغوٜ ِغلٜ -  41  

62121   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1511  2111/1/11-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك وبًِ ِب٘و وّبي -  42  

62121   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1510  2113/1/11-ط  ّٚووبٖ وبًِ ِب٘و وّبي -  43  

62121   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1510  2113/1/11-ط  ّٚووبٖ اهلل ؽَت فٕغوٜ ِغلٜ -  44  

62121   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1510  2113/1/11-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك وبًِ ِب٘و وّبي -  45  

62121   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1511  2123/1/11َؽزٝ ٍبه2111/1/11ٜ-ط  ّٚووبٖ وبًِ ِب٘و وّبي -  46  

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1511  2123/1/11َؽزٝ ٍبه2111/1/11ٜ-ط  ّٚووبٖ اهلل ؽَت فٕغوٜ ِغلٜ -  47

62121 

   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 1511  2123/1/11َؽزٝ ٍبه2111/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك وبًِ ِب٘و وّبي -  48

62121 

    21101125:  ربه٠ـ ، 1522  2123/12/15َؽزٝ ٍبه2111/12/16ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ا١ٌَل ِؾّل فجلاهلل اؽّل ّووخ -  49

61202   ثولُ  

    21101125:  ربه٠ـ ، 1522  2123/12/15َؽزٝ ٍبه2111/12/16ٜ-ط  ّٚووبٖ ا١ٌَل ِؾّل فجلاهلل فبٌل ّووخ -  50

61202   ثولُ  

 ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1561  2111/1/2 ؽزٝ ٍٚبه2115/1/2ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبعٝ فجلاٌمبكه ١ٍل ّووٗ -  51

  55123  

 ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1560  2115/1/2 ؽزٝ ٍٚبه2111/1/1ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبعٝ فجلاٌمبكه ١ٍل ّووٗ -  52

  55123  

 ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 1521  2121/1/2 ؽزٝ ٍٚبه2115/1/1ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبعٝ فجلاٌمبكه ١ٍل ّووٗ -  53

  55123  
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54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1635  2115/5/21-ط  ّٚو٠ىٗ ىقه ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  54  

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1635  2115/5/21-ط  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هىق ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  55

54622 

54622   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1636  2111/5/21-ط  ّٚو٠ىٗ هىق ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  56  

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1636  2111/5/21-ط  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هىق ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  57

54622 

   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 1632  2121/5/21َؽزٝ ٍبه2115/5/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ هىق ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  58

54622 

:  ربه٠ـ ، 1632  2121/5/21َؽزٝ ٍبه2115/5/21ٜ-ط  لٍلً فب٠ي ٔج١ً اثبك٠و ٠ىّٗٚو ٕبٌؼ هىق ٕبٌؼ هىق ّووٗ -  59

54622   ثولُ    21101122  

    21101121:  ربه٠ـ ، 1663  2122/3/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2112/3/11-ط  ّٚووب٘ب اثٛى٠ل فضّبْ وبًِ ٔغبػ ّووٗ -  60

26136   ثولُ  

    21101121:  ربه٠ـ ، 1601  2124/0/15 ؽزٝ ٍٚبه2110/0/16ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ّىوٜ ِؾّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ِؾٝ -  61

21106   ثولُ  

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1212  2121/2/1 ؽزٝ ٍٚبه2116/2/2ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ثىو ؽ١َٓ فٍٝ ّووخ -  62

42523 

   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 1212  2121/2/1 ؽزٝ ٍٚبه2116/2/2ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك ثىو ؽ١َٓ فٍٝ ّووخ -  63

42523 

    21101120:  ربه٠ـ ، 1212  2124/11/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2110/11/24-ط  ّٚووبٖ فٍٝ فجلاٌقي٠ي فضّبْ ِؾّل -  64

02566   ثولُ  

    21101120:  ربه٠ـ ، 1262  2110/6/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/6/10-ط  ّٚووبٖ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ فجلاهلل ِؾّٛك -  65

11164   ثولُ  

:  ربه٠ـ ، 1262  2110/6/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2114/6/10-ط  ّٚو٠ىزٗ فجلاٌوؽّٓ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ ِبرـ ّووخ -  66

11164   ثولُ    21101120  

    21101120:  ربه٠ـ ، 1263  2124/6/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/6/10-ط  ّٚووبٖ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ فجلاهلل ِؾّٛك -  67

11164   ثولُ  

:  ربه٠ـ ، 1263  2124/6/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2110/6/10-ط  ّٚو٠ىزٗ فجلاٌوؽّٓ اٍّبف١ً فجلاٌالٖ ِبرـ ّووخ -  68

11164   ثولُ    21101120  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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افواك ث١ـ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث١ـ    

   ــــــــــــــــــــــ  


