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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

 َغٌاغ ّٙو ٍٛ٘بط  عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت
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 : كاافو اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد -2
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 . إٌْبط 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٔٛع اٌْووخ 

 (ّٚووبد )افواكرغل٠لاد :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15110 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ ػٍٝ ىوٝ ١ٍٙو -  1

ِؾّل ا١ٌَل فٍف ا١ٌَل/ ثٍّه اٌجٍل ّوق اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 اعٙيٖ ّٚواء ث١غ ػٓ 54702 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اا١ٌَل ٕل٠ك ػٍٟ -  2

فوكٚاد ْٚٔبعٗ ؽَٓ ػجلاٌّٛعٛك ػجلاٌغ١ًٍ ٍِه اٌم١َبه٠ٗ ّبهع:  ثغٙخ ، َِزٍيِبد ٚوََٛهاد ١ٕٚبٔٗ ِؾّٛي  

 اعٙيٖ ّٚواء ث١غ ػٓ 54702 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اا١ٌَل ٕل٠ك ػٍٟ -  3

 عوعٌ ٠ٍٛف ٍِه( اٌجلهَٚ) ا١ًٌٕ َِزْفٝ اٍفً ٚإٌٖو اٌزؾو٠و ّبهع:  ثغٙخ ، َِزٍيِبد ٚوََٛهاد ١ٕٚبٔٗ ِؾّٛي

 ٍّؼبْ

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15132 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ١ٍّو ٔغٜٛ -  4

لبٍُ فواط ػغب ػبكي ثٍّه ٍؼبكٖ ثٕغغ اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اثٛك٘ت ػواثٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ، ِٕظفبد ث١غ ػٓ 15162 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌّْلٜ اؽّل عّبي ا١ِوٖ -  5

ؽّبك اؽّل ػجلاٌْبفٝ ثلٜٚ/  ثٍّه اٌمل٠ُ ِٖو ثٕه ّبهع2 كػجٌ ؽبهٖ أٚي:  ثغٙخ  

 ٔمً ِمبٚالد ػٓ 15256 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كاٚك ؽى١ُ عّبي ثغوً -  6

عبكاهلل ١ٖٔو ّىوٜ هض١ٗ ثٍّه غو٠ت اٚالك ثمو٠ٗ ثؾوٜ ٌٍىٛاًِ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه غو٠ت اٚالك:  ثغٙخ ، ثب١ٌَبهاد  

 ، ١ٕل١ٌٗ ػٓ 15276 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ػجلٖ أٛاه -  7

ػجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ػجلٖ ىوو٠ب ٍِه اٌّغٌٍ ّبهع اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ اِبَ رٌٛٔ:  ثغٙخ  

 ِىزت ػٓ 15165 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ثووبد ػبُٕ -  8

 ٍِه ثؾوٜ اٌؼٛاِو اٌغجبّٝ ٔغغ:  ثغٙخ ،( 6اٌّغّٛػٗ ِٓ 36ٚاٌفموٖ 10اٌّغّٛػٗ ػلا ِب)  ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ػبِٗ ِمبٚالد

اؽّل ِؾّل ثووبد اؽّل  

 ِمبٚالد ػٓ 15155 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلإٌؼ١ُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  9

ِؾّل ِؾّٛك لّو ٍِه ػبهف اي ث١ذ َِغل ثغٛاه ثبٌٕبظو ١بض١ٗاٌج:  ثغٙخ ، ػبِٗ  

 رله٠ت ِووي ػٓ 15255 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌالٖ ػٍٝ ِؾّل ػيٖ -  10

 ٍِه اٌغفً ؽل٠مٗ ثغٛاه ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ١ِلاْ:  ثغٙخ ، اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ ػٍٝ ٚثؼلاٌؾٖٛي( االٔزؤذ ػلا ف١ّب) ِٙبهاد ٚر١ّٕٗ

ِٖغفٝ ػجلاٌّؾَٓ ِؾّٛك  

 ػٓ 15243 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػجلاٌؼبي ػجلاٌٙبكٜ ١ٍل -  11

ػجلاٌؼبي ػجلاٌواضٝ اٌمنافٝ ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة اٌؼغّٝ ثْبهع اٌجؾوٜ اٌّيٌمبْ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15176 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػٍٝ -  12

ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل ٍِه اٌىوِب١ٔٗ ثجٕلاه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ، ى٠ٛد ِؾً ػٓ 15175 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ ٔبكٜ -  13

ِؾّٛك ِؾّل ٠بٍو ثٍّه ػ١ٍٛ اٚالك اثٍٛز١ذ ٔغغ:  ثغٙخ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15117 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛإٌٖو عٗ ِؾّٛك ٕل٠ك -  14

اثٛإٌٖو عٗ ِؾّٛك اؽّل ٍِه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل فٍف اٌْول١ٗ اٌؼواثٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اعٙيٖ ث١غ ػٓ 15117 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٔٛه ِؾّل ِؾّل -  15

ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ػجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٍِه اٌّْزً ّبهع:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ِغؾٓ ػٓ 15125 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼبي ػجلاٌّغ١ل اؽّل ؽّٛكٖ -  16

ػجلاٌّغ١ل اؽّل ِّلٚػ ٍِه هّب ١ٕل١ٌٗ اِبَ إٌغبه ٔغغ:  ثغٙخ ، غالي  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15123 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل اؽّل ِؾّل ثبٍُ -  17

اؽّل ا١ٌَل اال١ِو ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15244 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 75555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػغ١ٗ َِؼٛك ٕبثو ؽَٕٝ -  18

ٗػغ١ َِؼٛك ٕبثو ػغ١ٗ ٍِه اٌزٛؽ١ل َِغل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚر١َّٓ ٚث١غ روث١ٗ  

 ػغٛه ػٓ 15155 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبفظ ِؾّٛك اٌل٠ٓ ربط هعبء -  19

ػجلاٌؾ١ّل ػّٖذ فبٌل ثٍّه اٌٖل٠ك اثٛثىو َِغل ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، رغ١ًّ ٚاكٚاد  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15155 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثل٠ٜٛ ػجلاهلل ِْٛاكٜ ػٖبَ -  20

ثل٠ٜٛ ػجلاهلل ِْٛاكٜ ِؾّل ٍِه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ث١غ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15235 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ ثٙٝ ؽَٓ عّبي ؽَٓ -  21

اٌل٠ٓ ثٙٝ ؽَٓ ا١ٌَل ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 15254 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ض١ف ألهاًٚ ٘ؤٝ ِو٠بٔٗ -  22

ألهاًٚ اهى٠ك ٚهصٗ ثٍّه ثوثو ٔغغ اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ ، ٚكل١ك  

 ، ثمبٌـــٗ ػٓ 15275 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ -  23

ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٍِه ػجبً ٔغغ عجبهٖ اٚالك:  ثغٙخ  

 ر٠ٛلاد ِىزت ػٓ 13641 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىاهع ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  24

ػُْ ا١ٍ٠ب ا٠ّٓ ٍِه اٌغٛىاد فٍف اٌمل٠ُ اٌْٛاكه ّبهع5 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ثبٌلافً ػّبٌٗ  

 ر٠ٛلاد ِىزت ػٓ 13641 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىاهع ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  25

 ٔمً ِىزت ْٚٔبعٗ ػجلاٌجبٍظ صبثذ ّؾبرٗ ّٛلٝ ثٍّه اٌؼًّ رٖبه٠ؼ فٍف اٌي٘ٛهاد ؽٛٗ 4 ػمبه:  ثغٙخ ، ثبٌلافً ػّبٌٗ

كاف١ٍٗ هؽالد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 15227 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عٛكٖ اثوا١ُ٘ اٍّبػ١ً -  26

اثوا١ُ٘ ؽّيٖ ِؾّل ٔغٜٛ ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌّْبٚكٖ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌّْبٚكٖ:  ثغٙخ  

 غ١به لغغ ث١غ ػٓ 15151 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍف ٕبكق ٍؾو -  27

ِؾّل ؽَٓ فزؾٝ اٍبِٗ ثٍّه اٌل٠ٕٝ االى٘و ِؼٙل ثغٛاه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ٌج١غ ِؾً ػٓ 15262 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ فإاك ػَواْ -  28

اثوا١ُ٘ فإاك ػَواْ اؽّل ثٍّه اٌغل٠ل ثوف١ً ٍٕزواي ثغٛاه:  ثغٙخ ، ٚاالػالف اٌغالي  

 عج١ٗ َِزٍيِبد ػٓ 15154 ثولُ 25105124 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٛػ فٛىٜ اؽّل فبكٜ -  29

ٔٛػ فٛىٜ اؽّل فٙل ٍِه اٌمل٠ُ ِٖو ثٕه ّبهع ػٍٛاْ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ،  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15156 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ؽ١َٓ اؽّل ػية -  30

ِٙواْ ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌموالوٖ اٌل٠و ّبهع ػياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 لغغ ث١غ ػٓ 15130 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌجو ِؼزٛق ٕبثو ٘جٗ -  31

ػجلاٌؾف١ظ ٕللٝ اؽّل ثٍّه غوة ثبٌمواِغٗ اِغل/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌمواِغٗ:  ثغٙخ ، ١ٍىالد ِٛرٛ غ١به  
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهّٗ ػٓ 15173 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلإٌؼ١ُ فٕلٜ ّٛلٝ ِؾّل -  32

اٌؼزبي ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل ٍِه اٌَّغب اٌفو٠مٗ:  ثغٙخ ، هفبَ  

 ٚهّٗ ػٓ 15507 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ؼمٛة ١ٍٍّبْ كاٚك رِٛبً -  33

ٌٛٔلٜ رٛف١ك هفؼذ ثٍّه اٌىج١و ثٓ ػبلً ٌّّ عبِغ ثغٛاه اٌؼوة ١ّـ:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 15277 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽَٓ ١٘ضُ -  34

ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ِؾّٛك فبٌل ثٍّه ثوك٠ٌ ٔغٛع ٍؼ١ل ا١ٌْـ ٔغغ:   

 ِؾً ػٓ 15501 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ ػجلاٌؾف١ظ إٌٛٝ ِٖغفٝ -  35

صبثذ ػجلاٌؾف١ظ ٍؼ١ل ثٍّه اٌىٛثوٜ غوة اٌٍٛغبٔٝ ّبهع:  ثغٙخ ، عياهٖ  

 ٍٛثو ػٓ 15111 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػٍٝ ٕبثو اثزَبَ -  36

ِؾّل ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ٍِه ٔبٕو ثّل٠ٕٗ ؽّبكٜ هاّل َِزْفٝ فٍف ػجلاٌغٛاك ّبهع 1:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ)  ِبهوذ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15115 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ػجلاٌوؽّٓ ػٍٝ ِؾّل -  37

غبىٜ ػٍٝ ِؾّل ٍؼبك ٍِه وو٠ُ ِمٙٝ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 فواّٗ ربع١و ػٓ 15112 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ وّبي ػبعف ؽ١َٓ -  38

ِٙواْ ؽ١َٓ وّبي ػبعف ٍِه اٌمجٍٝ اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌغ١ِ ّبهع:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 15127 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ عبثو أٛه ِؾّل -  39

ِزٌٛٝ عبثو أٛه ثٍّه اٌْول١ٗ اٌؼّب٠لٖ وٛثوٜ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 15213 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ ؽَبْ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  40

ػجلاٌوؽ١ُ ؽَبْ ِؾّل ١٘ضُ ٍِه اٌّلهٍٗ ّبهع لٍفبٚ:  ثغٙخ ، ِىٛعٝ  

 ٚهّٗ ػٓ 15233 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌمبكه ػّبه اٍّبػ١ً ِوػٝ -  41

ػجلاٌمبكه ػّبه اٍّبػ١ً ِوػٝ ثٍّه اٌؼوة ١ّـ اٌْبعجٝ االِبَ ّبهع اٌٖٕبػ١ٗ اٌّل٠ٕٗ اثواط اٍفً:  ثغٙخ ، ِؼبكْ فواعٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 15214 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼبي ِؾّل -  42

اؽّل ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼبي اؽّل ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌيٚن اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌيٚن:  ثغٙخ  

 15271 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌٖبكق عبثو اٌل٠ٓ ػّبك -  43

ػجلاٌالٖ فبٌل عب٘و ثٍّه ٠ٍٛف ثب١ٌْـ ثبٌجبع١ٗ اٌؾّل٠ٗ ٔغغ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ  

 ِالثٌ ث١غ ػٓ 15215 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ػجلاٌؾ١ّل ِؾّل ٘بٔٝ -  44

ِجبهن ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٝ ثٍّه اٌلٚهاالهضٝ اٌّجبهن ثوط اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهع ؽب١ٌب17 ٍبثمب25:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15177 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل اٍؼل -  45

ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل ٍِه اٌىوِب١ٔٗ ثجٕلاه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 15247 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ٠ٛضٗ عٛكٖ هىق ِوىٚق -  46

عٛكٖ ػ٠ٛضٗ عٛكٖ هىق ثٍّه ٘بهْٚ اٚالك ثٕغغ هافذ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 ، ِمٙٝ ػٓ 15253 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اّوف ؽ١َٓ -  47

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اّوف/ ثٍّه ّوق اٌقٕبَٔٗ اٌىٛثوٜ ثغٛاه:  ثغٙخ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15517 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  48

ٖٔو ؽفظٝ ٠بٍو ثٍّه اثٛؽّل ٔغغ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  



 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

 ؽلا٠ل ث١غ ػٓ 15145 ثولُ 25105157 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌؼال ػجلاهلل اثٛعبٌت فٍف -  49

ِؾّٛك ا١ٌَل ٍؼل اّوف ٍِه إٌّزٖو ثغي٠وٖ اٌّٛلف ثغٛاه إٌّزٖو عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ّؾٓ ٚهّٗ ػٓ 15220 ثولُ 25105126 ٝف ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّبكٖ ّؼجبْ ِٖغفٝ -  50

 اؽّل هِضبْ ٍِه ػياى اٚالك اٌجوثوٜ ِمٙٝ ثغٛاه اٌغوكلٗ ِٛلف اِبَ اٌغوثٝ ؽّبكٜ ٔغغ روػٗ ّبهع:  ثغٙخ ، ثغبه٠بد ٚث١غ

 ػجلاٌّغ١ل

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 15265 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػج١ل ٌج١ت اك٠ت اه٠ٕٝ -  51

ػٛٗ َِؼٛك ػي٠ي َِؼٛك/ ثٍّه اٌقالفٗ َِغل فٍف اٌْولٝ ثبعب روػٗ ّبهع ِٓ اٌؾبهس ثٓ ٍؼ١ل ّبهع:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 اؽن٠ٗ ث١غ ػٓ 15171 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  52

هاضٝ ؽلاك هاضٝ ػّوٚ/ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌىج١و اٌغبِغ ّبهع:  ثغٙخ ،  

 ػٓ 15114 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌجو ػجلاٌواضٝ ػجلاٌفزبػ ؽّبك -  53

ػجلاٌواضٝ ػجلاٌفزبػ اثٛػّوح ثٍّه اٌؾ١ّلٜ ٍٛ٘بط ِٛلف فٍف:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ِىزت ػٓ 15175 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽالٚح ػضّبْ هاعؼ ثَبَ -  54

ػضّبْ ؽالٖٚ ػضّبْ ؽفٕٝ ثٍّه غوة االؽب٠ٖٛ ّجبة ِووي فٍف:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛٗ ِٚياكاد ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 15131 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل -  55

ِؾّٛك ػجلاٌالٖ اؽّل ثٍّه اٌٖؼب٠لٖ وَٛ اٌْوفبء َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ  

 ٠ِْٛبد ِغؼُ ػٓ 15226 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ّٕٝ ثق١ذ ِؾّٛك ؽّلٜ -  56

ٍؼل ػٍٝ ِؾّٛك وّبي ثٍّه ثٕبد االػلاك٠ٗ ِلهٍٗ ثغٛاه إٌّْبٖ ٍٛ٘بط عو٠ك ثٍٖفٛهح:  ثغٙخ ،  

 ؽلا٠ل ػٓ 15151 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل هّبك اٌلافٍٝ ؽبىَ -  57

ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٍِه( ة) ِلفً 2 ػّبهٖ ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ػّبهاد اٌّقجياالٌٝ ّبهع:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 اٍز١ْٓ ثالٜ ػٓ 15144 ثولُ 25105157 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ٌٛٔ ٔبٕو ِؾّل -  58

 اؽّل ثٍّه اٌي٘واء االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف اثوا١ُ٘ ِؾّل ٠ٍٛف ا١ٌْٙل ّبهع:  ثغٙخ ،( االٔزؤذ ِبػلا) اٌزٍفي٠ْٛ ّبّبد ػٍٝ

ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ  

 لغغ ث١غ ػٓ 15260 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٌج١ت اهلل هىق عوعٌ -  59

ؽ١ّل ا١ٌَل ِٖغفٝ ِؾّٛك ثٍّه اٌمغت ّبهع ِٓ اٌفٛاٌٗ ؽبهٖ ٌٍّٛث١ٍبد اٌؾو١ِٓ ِؼوٗ اِبَ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 ، فواػا فواّٗ ػٓ 15267 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ِؾّل ػبكي اّوف -  60

ٍبٌُ ِؾّٛك ػّبه/ ثٍّه ثبٌَّغب ٕبٌؼ أي َِغل لجٍٝ:  ثغٙخ  

 فوكٖ ث١غ ػٓ 15514 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽَٕٝ -  61

ثلٜٚ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽ١َٕٗ ٍِه ِٕٖٛه إٌَلق ١ِلاْ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 15505 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؾ١ّل ؽ١ّل ا١ِٓ ؽ١ّل -  62

ػجلاٌؾ١ّل ؽ١ّل ا١ِٓ ِؾّل ٍِه ه٠بْ اي َِغل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ثمبٌٗ ػٓ 15150 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍّؼبْ اثوا١ُ٘ ِٛه٠ٌ ّو٠ٓ -  63

افٛرٗ ٚ ػي٠ي ػلٌٝ ٚهصٗ ٚ ػي٠ي ّٙلٜ ٚهصٗ/ ثٍّه اٌجٍل ِلفً اكفب:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15115 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ٘الي ٔبٕو -  64

ِؾّل ِؾّل ػجلٖ ؽّبكٖ ثٍّه ِٕبع ٔغغ ِلهٍٗ ثغٛاه ثٍٖفٛهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15165 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ػجلاٌؾبفظ ؽبِل فزؾٝ -  65

ؽبِل ػجلاٌؾبفظ ؽبِل ؽ١َٓ/ ثٍّه غو٠ت ثبٚالك اٌٍٛغبٔٝ اٌغبِغ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  



 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

 ِىزت ػٓ 15101 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػضّبْ ؽ١َٓ إٌْجٍٝ ٕجوٜ -  66

٘الي ِؾّل ١ٍّو ػجلاٌوؤف ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٖٕٚؼ١بد ِمبٚالد  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15110 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػوفٗ ؽبِل ػوفٗ ِؾّل -  67

اثٛى٠ل هىق ػٍٝ ثٍّه ػزّبْ اؽّل ٔغغ رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 15211 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٍف ِؾّل ١ٍٍّبْ اؽّل -  68

اهلل فٍف ِؾّٛك فٍف ا١ٌَل/  ثٍّه ثبٌغ١ّ١ٕٗ االػلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 رله٠ت ِووي ػٓ 15232 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثوا١ُ٘ اٍؼل اٍالَ -  69

 ػجلاٌٍغ١ف هعت ثٍّه صبْ لَُ اِبَ ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهع إٌغلٖ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ،( االٔزؤذ ف١ّبػلا) ثْو٠ٗ ِٛاهك ٚر١ّٕٗ

 اٍّبػ١ً

 ٍٛثو ػٓ 15261 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ّبك٠ٗ -  70

اؽّل ا١ِٓ ؽبِل ّو٠ف ثٍّه اٌجؾو ثْبهع اٌٖؾبثٗ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ) ِبهوذ  

 روث١ٗ ػٓ 15506 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ا١ٌَل ػجلاٌوؤٚف ٘بُّ -  71

ػٍٝ ا١ٌَل ػجلاٌوؤف ثٍّه هاّل ثؾٝ ا١ٌّٕبٜٚ ٚهّٗ فٍف اٌّؾٛالد ِؾغٗ ثغٛاه13 هلُ اٌْو٠ف ؽٛٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15504 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٌّ ِؾّل اؽّل ػيٖ -  72

ا١ٌَل اؽّل ػجلاٌٍغ١ف ػبعف ٍِه اٌجؾو٠ٗ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ث١غ ػٓ 15516 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ ٕجوٜ اؽّل إٌٙب اَ -  73

اؽّل ِؾّل ٕجبػ ٍِه ثوف١ً اٌجٍٛزٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ػٓ 67671 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌؾ١ّل ػجل ا١ٌَل اٌؾ١ّل ػجل -  74

 ّبهع ِٓ ِزفوع هٚاؽٗ ثٓ ػجلاهلل ّبهع:  ثغٙخ ، اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ ػٍٝ اٌؾٖٛي ٚثؼل االٔزؤذ ػلا ف١ّب اعفبي رب١ً٘ ِووي

ػجلاٌوؽّٓ ؽبهً اؽّل ٚ ػجلاٌوؽّٓ ؽبهً ِؾوًٚ/ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15112 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ؽّلٜ اٍبِٗ -  75

ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك ٍِه االثزلائ١ٗ ؽبِل ٔغغ ِلهٍٗ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15105 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ؽ١َٓ ٔٛػ -  76

ا١ٌَل ؽَٓ اؽّل ؽ١َٓ ثٍّه االى٘وٜ ِٙواْ اؽّل ا١ٌْـ ِؼٙل ثغٛاه اٌٍٖؼب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ػٓ 67671 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌؾ١ّل ػجل ا١ٌَل اٌؾ١ّل ػجل -  77

 ِؾّل ِٙلٜ ضبؽٝ ثٍّه اٌؼ١َب٠ٚخ هٚافغ:  ثغٙخ ، اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ ػٍٝ اٌؾٖٛي ٚثؼل االٔزؤذ ػلا ف١ّب اعفبي رب١ً٘ ِووي

ٚاٌوؽالد اٌجوٜ ٚإٌمً ا١ٌَبهاد ٚرأع١و ٌج١غ ِؾً ْٚٔبعٗ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15135 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼي٠ي ا١ِٓ ّٛلٝ غب١ٌٗ -  78

عجو٠ً ػياٌل٠ٓ ٍالِٗ ػياٌل٠ٓ ثٍّه غوة اٌقٕبَٔٗ إٌٛه َِغل ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ ٚر١َّٓ روث١ٗ  

 ثٍلٜ ِقجي ػٓ 15131 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػّو ٕفبء -  79

اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػّو ٕفبء ٍِه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15167 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػضّبْ ِؾّل عالي ػيٖ -  80

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ػٍٝ/ ثٍّه ؽ١ًّ ثجٕٝ اٌمٕغوٖ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ى٠ٛد ث١غ ػٓ 15216 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اٌؼبيػجل ؽّيٖ -  81

ِؾّل اؽّل ػجلاٌؼبي ِؾّل ثٍّه اٌقغبة ثٓ ػّو ّبهع ِٓ ِزفوع هثبػ ثٓ ثالي ّبهع24:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  



 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

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15221 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ا١ٌَل اؽّل ِؾّٛك -  82

ؽغبىٜ ا١ٌَل اؽّل ثىو ِؾّل ا١ٌَل ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ  ثىو ِؾّل ا١ٌَل َِغل ثغٛاه اٌجٍل لجٍٝ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 15225 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌؾَٓ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌّزغٍٝ ػجلاٌوؽ١ُ -  83

اؽّل اثٛاٌؾَٓ اٌل٠ٓ ِؾٝ ٔغٜٛ ثٍّه االفٕلٜ اٌل٠ٓ ِؾٝ ّبهع ثوك٠ٌ ِْٕبٖ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ  

 ، ثبٌزغيئٗ كل١ك ث١غ ػٓ 15231 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  84

للًٚ َِؼل أزَبي ٍِه اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ  

 ى٠ٛد رغ١و ػٓ 15114 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٛهاٌل٠ٓ ػٍٝ فٍف ؽّبكٖ -  85

هٍالْ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل/ ثٍّه اٌغل٠لٖ ثب١ٌّْٕٗ اٌؾل٠ضٗ االػلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ اِبَ:  ثغٙخ ، وبٚرِ ٚإالػ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15145 ثولُ 25105157 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ٕالػ ِؾّل -  86

١ٍٍّبْ ؽ١َٓ ِؾّل ٕالػ ٍِه اٌؼّلٖ ٚاثٛه ثغٛاه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ث١غ ػٓ 15237 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اٍّبػ١ً عجو٠ً عّالد -  87

ػجلاٌؾبفظ ػجلاٌؾ١ٍُ فوط أٛه ثٍّه اٌْٛاٌٚٗ اٌجٍل ِلفً ثغٛاه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ، ثبٌزغيئٗ كل١ك ث١غ ػٓ 15231 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  88

ثمبٌٗ ث١غ للًٚ ف١ًٍ ٍِه اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ  

 ث١غ ػٓ 15172 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل ػبكي اؽّل -  89

ِؾّٛك ِؾّل ػبكي ؽبرُ/ ثٍّه  ثبٌَّغب اٌيث١جٝ ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد  

 ٠ل٠ٚٗ ِْغٛالد ػٓ 14305 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ػضّبْ وّبي ٔغبػ -  90

 ٚاالٔزبط اٌؾلائك ري٠ٓ ْٚٔبعٗ ػغ١ٗ ػغب ّؾبرٗ ػبكي ثٍّه اٌغٛىاد لجٍٝ َِبو13ٓ هلُ ّم15ٗهلُ ػّبهٖ:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد

 اٌيهاػٝ

 ٠ل٠ٚٗ دِْغٛال ػٓ 14305 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ػضّبْ وّبي ٔغبػ -  91

ػغبػغ١ٗ ّؾبرٗ ػبكي ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه 5 هلُ اٌوٜ ثوط:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد  

)  ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 15115 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ا١ٌَل ِب٘و ِؾّٛك -  92

اؽّل ا١ٌَل ِب٘و ٍِه ّوف ثٕغغ فغبة اِبَ ا١ٌْٙل ِؼٙل ثغٛاه رٌٛٔ:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ  

 ؽلا٠ل ػٓ 15171 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك اؽّل -  93

ؽ١َٓ ِؾّل هعت عبثو ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ٠ٍٛف اٌؾبط وٛثوٜ اِبَ اثٛاٌغب٘و َِغل ّٕل٠ًٚ عي٠وح:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ػٓ 15105 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ ثٙٝ اؽّل ػضّبْ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل -  94

ػضّبْ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل اؽّل ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌغٍّٗ ٍٛق ثغٛاه:  ثغٙخ ، ٚاٌّؾالد اٌّٛالد ٚربع١و الكاهٖ ِىزت  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 15211 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجبً اؽّل ِؾّل اؽّل -  95

اؽّل ػجبً اؽّل ِؾّل ثٍّه اٌْول١ٗ اٌؼّب٠لٖ اٌؼز١ك َِغل اِبَ:  ثغٙخ ، ِٖٕؼ١بد  

 ثمبٌٗ ػٓ 15122 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّٛك ا١ٌَل اٍّبء -  96

اكَ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل ٍِه اٌؾضوٜ ٔغغ ثؾوٜ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15152 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ّٕٝ ػبثل ٕجبػ -  97

ؽَب١ٔٓ ِؾّل٠ٓ اثٛاٌّغل عبك ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌغياه ٔغغ ِلهٍٗ ثغٛاه اكفب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 14211 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ -  98

ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك ٍِه ؽّيٖ اٚالك اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛغٗ ّبهع:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  



 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

 اكٚاد ث١غ ػٓ 14211 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ -  99

ِٕظفبد ْٚٔبعٗ اؽّل ؽَٓ ػٍٝ ؽَٓ ٍِه اٌمل٠ُ اٌَٛق ّبهع ؽّيٖ اٚالك:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ػٓ 15255 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ػجلاٌّٛعٛك أٖبف -  100

ػٍٝ رٛف١ك ِؾّل ٠بٍو ٍِه اٌّغبثوٖ ف١ٍفٗ اٌؾبط َِغل ّبهع:  ثغٙخ ، ثمبٌــــٗ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15230 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػضّبْ اؽّل ؽ١َٓ ٔٛهٖ -  101

ى٠لاْ ِؾّل اؽّل ؽبىَ ٍِه اثٛا١ًٌٍ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ِىزت ػٓ 15257 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ا١ِٓ هّبك ٍّو -  102

ا١ِٓ هاّل ػالء ثٍّه اٌَؼل اَ َِغل اِبَ اٌٖؾواٜٚ اثّّٛٛٗ عو٠ك اٌؾالفٝ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 15266 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 40555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼي٠ي فواط ِوٍٝ ؽ١َٓ -  103

ػجبً هفؼذ ِؾّل ِؾّٛك ثٍّه وبًِ ِٖغفٝ ّبهع اٌّالن و١َٕٗ اِبَ اٌمؼ١ل ؽبهٖ:  ثغٙخ ، ر٠ٖٛو َِزٍيِبد  

 ِىزت ػٓ 15106 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ٘الي هث١ؼٝ فبٌل -  104

ؽَٓ ِٖغفٝ ٘الي هث١ؼٝ ثٍّه اثٛإٌَٛ ٔغغ  إٌَٛ اي َِغل ثغٛاه ثٍٖفٛهٖ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15103 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  105

 ػجلاٌؾ١ٍُ للهٜ ػجلإٌبٕو ثٍّه غوة اٌمواِغٗ االثزلائ١ٗ اٌقغبة ثٓ ػّو ِلهٍٗ ثغٛاه اٌمواِغٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ

 ِؾّل

 ؽظ١وٖ ػٓ 15157 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل اثٛػج١لٖ ؽَٓ -  106

ؽَٓ ِؾّل اثٛػج١لٖ/ ثٍّه كه٠ِٚ ؽٛٗ ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 15111 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل فإاك ٕفبء -  107

١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل ػجلاٌَزبه/ ثٍّه اٌَمغٝ َِغل ثغٛاه اٌوّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 ث١غ ػٓ 15113 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛهؽبة ؽَت ىوٝ اثٛهؽبة -  108

٘بُّ اثوا١ُ٘ ػّو ا١ٌَل ثٍّه اٌَبؽً فٛه ّبهع ؽّبكٜ ٔغغ ِٛلف ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٚضٍغٗ عبىعٗ ٌؾَٛ  

 ِىزت ػٓ 15210 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٕٖٛه اٍّبػ١ً اؽّل -  109

ِؾّل ِٕٖٛه اٍّبػ١ً ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌل٠ٚواد:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِمبٚالد ػٓ 15502 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ٍجبق عّبي ػالء -  110

ػٍٝ ٍجبق عّبي ثٍّه ثَٕٙٝ ػٍٝ ٔغغ اٌٖبؽٝ ٠ٍٛف ِمٙٝ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌلافً ػّبٌٗ ٚرٛه٠لاد ػبِٗ  

 ِىزت ػٓ 15134 ثولُ 25105116 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثجبٜٚ ف١ًٍ ٖٔؾٝ ٔج١ً -  111

ثجبٜٚ ف١ًٍ ٖٔؾٝ ثٍّه إٌٖوٖ ثٕغغ اٌْجبة ِووي ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 15150 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػوفبد ػجلاٌؾ١ّل اٌَؼٛكٜ ػجلاٌؾ١ّل -  112

ػجلاٌؾ١ّل اٌَؼٛكٜ ِؾّل ثٍّه اٌٖٕب٠غ ِلهٍٗ غوة ٌّؾبٍٕٗا:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث١غ ػٓ  

 ِىزت ػٓ 15235 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فبهً -  113

ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهع ِٓ االؽّلٜ ّبهع21:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ث١غ ػٓ 15241 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىٕله ّٕٛكٖ ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب -  114

ّٕٛكٖ ػجلا١ٌَّؼ هِٚبٔٝ ثٍّه ػالَ ثب١ٌْـ اٌق١بع١١ٓ ّبهع اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛثب٠الد  

 ٚهّٗ ػٓ 15240 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِولٔ ػ١بك ف١و اٌغ١ًّ -  115

ِولٔ ػ١بك ف١و ّلاك/ ثٍّه ِوىٚق ا١ٌْـ اٌَٛق ّبهع( 2) هلُ ِؾً:  ثغٙخ ، افْبة  



 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

 ِمبٚالد ػٓ 15252 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٝ ِؾوًٚ هفؼذ -  116

ػٍٝ ِؾوًٚ ػّٖذ/ ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌّٛلف ثغٛاه:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 15271 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٛافٝ ؽَٓ ػجلاٌغ١ًٍ ؽَٓ -  117

ؽَٓ ػجلاٌغ١ًٍ وبًِ ثٍّه غوة اٌمواِغٗ ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌمواِغٗ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 15147 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ ػجلاٌالٖ ىوو٠ب اؽّل -  118

ثلٜٚ ػجلاٌالٖ ىوو٠ب ثٍّه اٌْجبة ِووي ثغٛاه اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبهع ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِياكاد  

 ، ف١بعٗ ِؾً ػٓ 15153 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٛاؽل فوغً ى٠ٕت -  119

ػٍٝ ػجلٖ اٌجبٍظ ػجل ووَ ٍِه ثوف١ً االعزّبػ١ٗ اٌْئْٛ ِٓ ثبٌموة:  ثغٙخ  

 ث١غ ػٓ 15515 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ػجلاٌفزبػ ِٕٝ -  120

لٕل٠ً ؽفٕٝ لاؽّ ػٍٝ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع ّٙل ؽٍٛأٝ اِبَ اٌزؾو٠و ّبهع5 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، ثبهكٖ ِْوٚثبد  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 15221 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ا١ٌَل ؽَٓ ػّوٚ -  121

اؽّل ػجلاٌؾبفظ ا١ٌَل ثٍّه اٌَّزْفٝ ّبهع ثٍٖفٛهٖ:  ثغٙخ ، ِىزج١ٗ  

 ِىزت ػٓ 15133 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ّٕٝ ثلهٜ عبك ػّو -  122

٠ّٕٝ ثلهٜ عبك ػضّبْ ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌؼّب٠لٖ اٌجو٠ل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15161 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػّبه ِؾّل ٕبثو اٌغٕلٜ -  123

ػّبه ِؾّل ٕبثو ٍِه لٍفبٚ ثمو٠ٗ اٌزؾو٠و ّبهع ثبِزلاك إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ َِغل فٍف لٍفبٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ػٓ 15236 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ اؽّل ا١ٌَل ِؾّٛك -  124

لبٍُ اؽّل ا١ٌَل ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌيٚن اٌمجٍٝ اٌّووي ثغٛاه:  ثغٙخ ،  

 َِزٍيِبد ث١غ ػٓ 15251 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ا٠ٙبة اٍبِٗ ٔلا -  125

اؽّل ػٍٝ ِؾّل ٌٚغفٝ ػٍٝ ِؾّل ؽَٓ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع ِٓ ِزفوع ؽٕجً ثٓ اؽّل ّبهع3:  ثغٙخ ، عج١ٗ  

 ػٓ 15215 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ػجلاٌالٖ فضوٜ اؽّل -  126

رّبَ ِؾّٛك ٔٛهاٌل٠ٓ ؽ١َٓ ٍِه اث١لًٚ ػواثٗ اٌؾوثٝ اٌغو٠ك:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه ٚث١غ رغبهٖ ِؼوٗ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15246 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل عبثو ِؾّل -  127

ؽَٓ ِؾّل عبثو ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌؾّبك٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث١غ ٚروث١ٗ ٌزغبهٖ  

 ِمبٚالد ػٓ 15500 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ّج١ت اؽّل ِؾّل -  128

ى٘و ؽَٓ ّج١ت اؽّل ثٍّه فجٍٝ اٌىٛاًِ اٌل٠ٓ ثٙٝ اي كٚاه ثغٛاه:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ػٓ 14616 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٍف اٍّبػ١ً عبثو اٍّبػ١ً -  129

 ِؾغٛة ِؾّل ػٍٝ ِؾّل ثٍّه ّٕل٠ًٚ ثغي٠وٖ اٌمجٍٝ اٌىٛثوٜ ثٕبؽ١ٗ اٌْفبء ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ

ٚاوََٛاه ِالثٌ ث١غ ْٚٔبعٗ  

 ػٓ 14616 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٍف اٍّبػ١ً عبثو اٍّبػ١ً -  130

ػجلاٌواضٝ ػجبً صٕبء ٍِه ا١ٌّبٖ ٚاثٛه ّبهع اٌْوػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ  

 ِقجي ػٓ 15121 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ِؾّل فوط ِؾّٛك -  131

 ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ثٙبء ثٍّه اٌي٘واء اٌجبْ اِبَ اٌزؾو٠و ّبهع ِٓ اٌْبفؼٝ االِبَ ّبهع1:  ثغٙخ ،( ِلػُ غ١و ؽو كل١ك) افؤغٝ

 ػٍٝ

 ؽظ١وٖ ػٓ 73201 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف ٔبٕو -  132

اؽّل ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف/ ثٍّه ػ١ٍٛ أي َِغل ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  
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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

 ؽظ١وٖ ػٓ 73201 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف ٔبٕو -  133

عياهٖ ْٚٔبعٗ ػجلاهلل ؽَٓ ػجلاٌوؽّٓ/ ثٍّه ِىوَ ثب١ٌْـ ػ١ٍٛح ث١ذ عبِغ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ِؼوٗ ػٓ 15251 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ هافذ -  134

ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ ػجلاٌٛاؽل ١٘ضُ ثٍّه اٌَّزْفٝ ثغٛاه ثوك٠ٌ ِلفً ثوك٠ٌ ِْٕبٖ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِىزت ػٓ 15135 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  135

اٍّبػ١ً ِظٙو ِؾّل ثىو اثٝ ثٕذ اٍّبء ثْبهع ٌٍّالثٌ افٕل٠ٕب ِؾً ثغٛاه:  ثغٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 15161 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌالٖ ػجلاٌَزبه ١ٍّٗ -  136

اؽّل ػجلاٌؾ١ّل فٍف ِؾّل ٍِه االٕالػ ٍبٌّبْ ا١ٌْـ ثغٛاهوٛثوٜ:  ثغٙخ  

 ِمبٚالد ػٓ 15164 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ِؾّٛك ا١ٌَل -  137

 ػٍٝ هاّل ٍِه اٌٍٛغٝ اٌغي٠وٖ ثٛهٍؼ١ل ّبهع ِٓ اٌّزفوع اٌجقبهٜ االِبَ ّبهع اٌْبمٌٝ اثٛاٌؾَٓ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ػبِٗ

اٌَّبْ ِؾّل  

 ، ثمبٌـــٗ ػٓ 15212 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ِؾَٓ ِؾّٛك -  138

ثلٜٚ اؽّل اؽّل ِؾَٓ ؽّبكٖ ٍِه عوعب فبهفٗ ثَٕٙٝ ػٍٝ ٔغغ اٌجو٠ل ِىزت فٍف:  ثغٙخ  

 ػٓ 15256 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلا١ٌْٙل ػجلا١ٌَّؼ للهٜ ؽبىَ -  139

ّٕٛكٖ عوعٌ ٍجغ ٍِه ىغٍٛي ٍؼل ّبهع:  ثغٙخ ،(  ثالر١ٓ ـ فضٗ ـ م٘ت)  ص١ّٕٗ ِؼبكْ ث١غ ِؾً  

 ؽلا٠ل ث١غ ػٓ 15231 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ٠ب١ٍٓ اؽّل ِؾّٛك -  140

ؽَٓ اٍّبػ١ً ٠ٌٛٔ اؽّل ٍِه( اٌْوػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ) اثٛاٌمبٍُ َِغل ثغٛاه كٚكٚ ّبهع:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15241 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل ٍؼل -  141

اؽّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل ِؾّل/ ثٍّه اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهع اٌّغبفٝ ثغٛاه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚروث١ٗ ٚث١غ ٌْواء  

 اعٙيٖ ػٓ 15242 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اٌواػٝ ِؾّل -  142

ؽَٕٝ ػجلاٌؾ١ّل ٚٔبٕو ػجلاٌٍغ١ف ؾّلِ فإاك/ ثٍّه ثوك٠ٌ اٌزؾو٠و ّبهع اٌىٙوثبء ّجىٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ث١غ ِؾً ػٓ 15275 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػضّبْ ٘بُّ ؽَبْ كػبء -  143

ػضّبْ ٘بُّ ؽَبْ ثٍّه اٌغٛاؽ١ٓ ّبهع اٌمب٘وٖ ثٕه فٍف:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ػٓ 15174 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌغٛاك فبضً ػجلاٌفزبػ ػّبك -  144

رٛف١ك ػجلاٌَالَ ٠بٍو ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌَٛق ّبهع:  ثغٙخ ، ٚؽلا٠ل ث٠ٛبد  

 ّٕٚظ اؽن٠ٗ ػٓ 15151 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثجبٜٚ اٍؼل ١ٍٍّبْ ػّبك -  145

 عوعٌ ١ِٕو ِغلٜ ٍِه ف١ًٕٛ ِٛي ثغٛاه( اٌمبػبد ّبهع) اٌغالء ّبهع ِٓ اٌّزفوع(15) إٌٖو ّبهع:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ

 الالك٠ًٛ

 روىٜ ػٓ 15251 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  للًٚ ع١ل للًٚ اثبٔٛة -  146

ع١ل فب٠ك اال١ِو ثٍّه ثؾوٜ ثبٌىٛاًِ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ  

 ػٓ 71115 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل -  147

ِؾّل اؽّل ٔبٕو ٍِه اٌجؾوٜ إٌّجو ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، اٌيهاػ١ٗ إٌّزغبد رٖل٠و ِىزت  

 ػٓ 71115 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل -  148

وبفزو٠ب ْٚٔبعٗ اؽّل اؽّل ٔبٕو اؽّل ٍِه ػجلْٚ اي كٚاه ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، اٌيهاػ١ٗ إٌّزغبد رٖل٠و ِىزت  

 ػٓ 15141 ثولُ 25105157 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ٖٔواٌل٠ٓ ػٍٝ -  149

اثٛهؽبة ِؾّل اٌل٠ٓ عّبي اؽّل ٍِه ػ١ٍٛ ثبٚالك ؽّبَ ثؼيثٗ اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ػبِٗ ١ٕل١ٌٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث١غ ػٓ 15261 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽّٓ عجو٠ً ػجلاهلل ١ٍّو -  150

اؽّل هضٛاْ اؽّل ى٠ٕت ٍِه اٌىج١و اٌغبِغ ثغٛاه اٌمجٍٝ اٌَبؽً:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ  

 ػٓ 15151 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼ١ٍُ ػجلإٌؼ١ُ وبًِ ؽَبْ -  151

ِؾّل فوغً ِؾّل ٠َو٠ٗ/ ثٍّه  ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ غوة اٌمواِغٗ ػجلاهلل ٔغغ اٌمواِغٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ  

 ث١غ ػٓ 15136 ثولُ 25105116 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ ٕللٝ ِؾّٛك -  152

اثوا١ُ٘ ٕللٝ اثوا١ُ٘ ثٍّه ث١ٕٓ اٌٖٕب٠غ ِلهٍٗ ّبهع6 هلُ ػمبه:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد  

 ػٓ 15146 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌغٕٝ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلا١ٌَّغ -  153

ؽ١بٕٗ اؽّل ِؾّٛك ػٍٝ ٍِه اٌوؽّٗ ث١ذ اِبَ اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهع ِٓ إٌؼّبْ اٌق١ٍفٗ ّبهع:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚث١غ رؼجئٗ  

 ػٓ 15154 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٕبثو هّب -  154

ثَٕٙبٜٚ هِضبْ ػجلاٌٖجٛه ثٍّه اٌُْٛ ثٕغغ ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ  

 رؼجئٗ ػٓ 11061 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ -  155

اؽّل ٕفٛد ؽ١َٓ ٍِه اثٛاٌّىبهَ ؽ٠ٍٛبد ِٖٕغ ثغٛاه اٍٛاْ ِٖو ّبهع:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚرغ١ٍف  

 رؼجئٗ ػٓ 11061 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ -  156

كٚاعٓ ػٍف ٚث١غ رغبهٖ ْٚٔبعٗ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ فبٌل ه٠ٙبَ ثٍّه اٍٛاْ ِٖو عو٠ك:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚرغ١ٍف  

 رؼجئٗ ػٓ 15215 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ػجلاٌَزبه ِٖغفٝ اؽّل -  157

هضٛاْ فب٠ي اثٛا١ّ١ٌٓ ِؾّل ثٍّه 26ٛ١ٌٛ٠ ّبهع 2 هلُ ثبٌؼمبه اٌقٍفبء َِغل فٍف:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15245 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ّٕٝ ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٘بٔٝ -  158

ػجبً ِؾّل هعت/ ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ا١ٌْٙٗ ؽٛٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ػٓ 15501 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ٚ٘ت ِؾّل ػضّبْ ٠ب١ٍّٓ -  159

اهلل ٚ٘ت ِؾّل ػضّبْ ِؾّٛك ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌؼّب٠لح ه٠بْ اي كٚاه ثغٛاه:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ػٓ 15146 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌغٕٝ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلا١ٌَّغ -  160

 رؼجئٗ ْٚٔبعٗ اؽّل ِؾّٛك ػٍٝ ثٍّه اٌوؽّٗ ث١ذ اِبَ إٌؼّبٔٝ اٌق١ٍفٗ ّبهع 15 ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚث١غ رؼجئٗ

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون ّٚغت 62101ثولُ ِٚم١ل غنائ١ٗ ِٛاك  

 اوََٛاه ػٓ 70403 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  161

ؽ١َٓ اؽّل اثوا١ُ٘/ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل ثغٛاه اٌولبلٕٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 اعٙيٖ ث١غ ػٓ 15505 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وّْٛ ؽَٓ ا١ِٓ عٗ ٔبكٜ -  162

اؽّل ػجلاٌؼي٠ي فزؾٝ ثٍّه إٌٙلٍٗ و١ٍٗ اِبَ إٌمواّٝ ّبهع:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ِالثٌ ث١غ ػٓ 15101 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌغبه ِؾّٛك وّبي ٠َٓ -  163

اؽّل ِؾّل هِضبْ ٍِه اٌغوثٝ اٌو١ٕف ّبهع اٌؼبهف ىا٠ٚٗ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ػٓ 15116 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ػجلاٌوؽّٓ ػّو ػجلاٌمٜٛ -  164

١ٍٍّبْ ػجلاٌوؽّٓ ػّو  ٍِه عجو ٚا١ٌْـ ِيارب ِؾغٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، اٌجمبٌٗ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15111 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػضّبْ عالي ِؾّل ِؾّٛك -  165

٠ٌٛٔ فزؾٝ ٠ٛ٘لا ٍِه اٌىٛثوٜ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ث١غ ػٓ 15107 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ِؾّل ػٍٝ ِؾّل -  166

ِٙواْ ِؾّل ػٍٝ ثٍّه إٌّْلٜ ّبهع إٌّْلٜ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد اوََٛهاد  



 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

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15116 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٔبعؼ ػّو -  167

ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل ٔبعؼ ثٍّه اٌغبؽٛٔٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ِىزت ػٓ 15121 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثٛاٌل٘ت عبثو ا١ٌَل -  168

اثٛاٌل٘ت عبثو ِجبهن ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه ؽّيٖ اٚالك:  ثغٙخ ، ٌٍٕمً ١ٍبهاد  

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 15143 ثولُ 25105157 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل اؽّل ٠ٌٛٔ ِؾّل -  169

ا١ٌَل ِؾّل ى٠ٕت ٍِه اٌجٍل ثؾوٜ اٌيهاػٝ ٚاالئزّبْ اٌز١ّٕٗ ثٕه ثغٛاه اٌٍٖؼب:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 ِىزت ػٓ 15160 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػضّبْ ِٖغفٝ وّبي ١ٌٚل -  170

 ِٖغفٝ وّبي ثٍّه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ ثو١ٔك ٔغغ ِلفً:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛػٗ 36ِٓ ٚاٌفمو10ٖ اٌّغّٛػٗ ِبػلا ٚرٖل٠و اٍز١واك

 ػضّبْ

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15222 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِي٠ل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  171

ِي٠ل ِؾّل ا١ٌَل ٍِه ّٕلٜ ث١ذ وٛثوٜ ثؾوٜ اٌم١ٖو هٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15223 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوػٝ ا١ٌَل فٍف ٍؾو -  172

هّٛاْ ػجلاٌؼبي ِؾّل ٍِه اٌْول١ٗ ثبٌؼّب٠لٖ اٌّلاف١ٓ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15234 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل ػّو -  173

ػجلاهلل اؽّل ِؾّل اؽّل ثٍّه ػجلاهلل ٔغغ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15133 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة ِؾّل اؽّل اٍالَ -  174

ٍؼل ِؾّل ِؾّل ػجلاٌؼبعٝ ٍِه هاّل ؽٝ اٌٍٛغبٔٝ اٌوٜ ّبهع:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث١غ ٌزوث١ٗ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15133 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة ِؾّل اؽّل اٍالَ -  175

اٌّٛٔزبي ٚهّٗ ْٚٔبعٗ ٍؼل ِؾّل ِؾّل ػجلاٌؼبعٝ/ ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ اٌوٜ ّبهع 40:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث١غ ٌزوث١ٗ  

 ػٓ 15510 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػيد ػجلاٌؾ١ّل -  176

اثٛاٌمبٍُ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػيد ثٍّه اثٛهِبٔٗ ٍبل١ٗ لجٍٝ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ ، عبفٗ غنائ١ٗ ِٛاك ٚث١غ ٚرغ١ٍف رؼجئٗ  

 اوََٛاه ػٓ 70403 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  177

غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ ِقيْ ْٚٔبعٗ ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي/ ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل ثغٛاه اٌولبلٕٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15511 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ اثٛاٌّغل اؽّل ؽّبكٖ -  178

ػٍٝ اثٛاٌّغل اؽّل ػالء ثٍّه اثٛؽّل ٔغغ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 14111 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل وبًِ ِؾّل ١ٍل -  179

ِؾّل وبًِ ِؾّل وبًِ/ ثٍّه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ ِٛلف ثغٛاه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 14111 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل وبًِ ِؾّل ١ٍل -  180

 ػجلاٌؾ١ّل ؽَٓ ِؾّل ػٍٝ/ ثٍّه اٌغل٠لٖ االػلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌمٕغوٖ ٔغغ اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد

ِغٍَٗ ْٚٔبعٗ  

 َِزٍيِبد ػٓ 15141 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عبكاٌوة ِؾّل ؽَٓ -  181

ؽَٓ ػجلا١ٌَّغ ِؾّل ٍِه اٌْبٚهٜ ػّبهٖ اٌّؾغٗ ّبهع ِٓ ثَغب ّبهع:  ثغٙخ ، عج١ٗ  

 ، ِىزجٗ ػٓ 15245 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ؽّلاهلل ػياٌل٠ٓ ف١ٍفٗ -  182

ػياٌل٠ٓ ف١ٍفٗ ِؾّل ثٍّه اٌّمبثو ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ:  ثغٙخ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15503 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌالٖ ا١ٌَل ١ٍٍُ اؽّل -  183

ِؾّٛك ِؾّل فبهٚق ٔغبػ ثٍّه ؽَٓ ا١ٌَل ث١ذ ِبو١ٕٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  



 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

 ؽظ١وٖ ػٓ 15224 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اِبَ ػضّبْ ا١ِوٖ -  184

ا١ٌَل اؽّل ا١ٌَل ػالء ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ اٌؼّلٖ ثٕغغ اٌؼّلٖ َِغل ثغٛاه اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ثغبه٠بد ث١غ ػٓ 15255 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ٍبْ ِؾّل صبثذ ؽبىَ -  185

 ؽّْذ ثٍّه ػياى ثبٚالك اثٛػج١ل ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾغٗ ثغٛاه اٌل٠و ٔغغ عو٠ك ػياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به ٚلغغ

ػجلاٌؼبي هضٛاْ فٍف  

 ، ثمبٌـــٗ ػٓ 15142 ثولُ 25105157 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ِؾّل صبثذ ِؾّل -  186

ػجلاٌظب٘و اٌل٠ٓ ى٠ٓ ؽ١َٓ ِؾّٛك ٍِه اٌغوث١ٗ اٌزٍٛي ثىو ػٍٝ/ اٌلوزٛه ػ١بكٖ ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه:  ثغٙخ  

 ِىزت ػٓ 15272 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ ػجلاهلل ٔبعؼ ِؾّل -  187

كه٠ِٚ ػجلاهلل ٔبعؼ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاه إٌّْبٖ فبهفٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِٖٕغ ػٓ 77632 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِولٔ ػلٌٝ ١ٍّو ػّبك -  188

 ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ثٍّه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّٖبٔغ ثّٕغم17ٗ هلُ لغؼٗ:  ثغٙخ ، ِٚغبثـ ّٚجبن ثبة اٌِٛز١بي ر١ٕٖغ

 اٌغل٠لٖ

 ِٖٕغ ػٓ 77632 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِولٔ ػلٌٝ ١ٍّو ػّبك -  189

 ْٚٔبعٗ اهلل عبة عوً ٔبعٝ/  ثٍّه اٌفزؼ فوع االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف اٌْب٠ت ّبهع:  ثغٙخ ، ِٚغبثـ ّٚجبن ثبة اٌِٛز١بي ر١ٕٖغ

اٌِٛز١بي ر١ٕٖغ ٚهّٗ  

 ؽلا٠ل ث١غ ػٓ 15217 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌؼبي هضب -  190

ػٍٝ ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌؼبي ٍِه ٚاٌّوٖٚ اٌٖفب َِغل ثغٛاه ّؾبرٗ ٔغغ ثٍٖفٛهح:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ػٓ 15120 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌفزبػ ؽَٓ ػجلاٌفزبػ ؽ١َٓ -  191

ػجلاٌفزبػ ؽَٓ ػجلاٌفزبػ ثٍّه ػٍٝ ثبٚالك اٌَٛق ثغٛاه ػٍٝ اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ  

 ِىزجٗ ػٓ 15140 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػٍٝ اؽّل ا٠ّبْ -  192

ػجلاٌٙبكٜ اؽّل ٔبعؼ اؽّل ثٍّه اٌْول١ٗ اٌؼّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15273 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فالف ا١ٌَل ِإِٓ -  193

فالف ا١ٌَل اؽّل/ ثٍّه اٌؾّل َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ِؾً ػٓ 15264 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌّٛعٛك ٕل٠ك عّبي اٍبِٗ -  194

ؽَب١ٔٓ اؽّل ّّوٚؿ اّوف ثٍّه اٌقٌٛٝ ثْبهع اٌقٌٛٝ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، رٕغ١ل  

 رغبهٖ ػٓ 15152 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ػجلاٌؾبفظ ؽ١له اؽّل -  195

ػجلاٌؾبفظ ؽ١له ػوفبد ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ هث١غ/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 15113 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٛاهس ػجل ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌؾف١ظ ؽَبَ -  196

ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌؾف١ظ ا٠ّٓ ٍِه ٚاالػلاكٜ االثزلائٝ اكفب ِؼٙل غوة اٌغٛأُ اكفب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ  

 ثمبٌٗ ػٓ 15102 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌمبكه ؽَب١ٔٓ وّبي اًِ -  197

ؽَب١ٔٓ ٔؼّبْ ؽّلٜ ثٍّه ا١ٌْٙل ِلهٍٗ فٍف عوعب فبهفٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 ث١غ ػٓ 62631 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ِؾّٛك -  198

 ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ٍِه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّقبىْ ثّٕغمٗ 36،34,32 هلُ لغؼٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك

 اٌغل٠لٖ

 ث١غ ػٓ 62631 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ِؾّٛك -  199

ٚإٍّذ ؽل٠ل ْٚٔبعٗ ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌخ ّبهع:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك  



 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

 ٍز١ْٓ ثالٜ ػٓ 15126 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ٠ٍٛف فٍف ِؾّل -  200

اؽّل عٍؼذ ػ١ل/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع:  ثغٙخ ، اٌزٍفي٠ْٛ ّبّبد ػٍٝ  

 َِزٛكع ػٓ 14351 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ فىزٛه٠ب -  201

١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ ثٍّه ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط عو٠ك رّبَ ٔغغ:  ثغٙخ ، كل١ك  

 ِٚج١لاد رمبٜٚ ػٓ 15115 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ثىو ٕبثو اؽّل -  202

١ٍٍّبْ ثىو ٕبثو اؽّل ٍِه اٌّجبهن ِٖٕغ ثغٛاه فضو ا١ٌْـ ّبهع 71 ؽب١ٌب 156وبئٓ:  ثغٙخ ، ِؼجبٖ ىهاػ١ٗ  

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ػٓ 15153 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ػٍٝ ؽّبكٖ فبٌل -  203

ػجلاٌواىق ا١ٌَل ػٍٝ ؽّبكٖ ثٍّه اٌم١ٖو ثوٚافغ اٌوٜ ِجٕٝ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ  

 ث١غ ػٓ 15166 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٍف ٕل٠ك ٕبكق اٌٖجبػ -  204

 ِل٠ٕٗ عٙبى ٍِه ثؾوٜ اٌىٛاًِ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّقبىْ ثّٕغمٗ( 155)هلُ لغؼٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ:  ثغٙخ ، فوكٚاد

اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط  

 ٚهّٗ ػٓ 15170 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ٠ٍٛف ؽَٓ -  205

اؽّل ؽ١َٓ ٠ٍٛف ؽ١َٓ ثٍّه اٌّلافٓ عو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ٚعوا١ٔذ هفبَ  

 ػٓ 15257 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اٌل٠ٓ ػٍٝ ِؾّٛك ِؾّل -  206

ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌّؼغٝ ٍِه اٌَٛق ّبهع:  ثغٙخ ، ػوثٝ روىٜ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 15231 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  207

للًٚ ف١ًٍ ٍِه اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ  

 ػٓ 15274 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ػجلاٌؼبعٝ ا١ِٓ ػجلاٌؼبعٝ -  208

ِؾّٛك اثٛاٌؼال ػجلاٌؾ١ّل ؽبهٓ ٍِه اٌمو٠ٗ ثٕه ثؾوٜ ثوف١ً:  ثغٙخ ، عٍّٗ ِٕي١ٌٗ ٚاكٚاد فوكٚاد ث١غ  

 َِزٛكع ػٓ 14351 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ّٖٕٛك ل١ٍٕٝ فىزٛه٠ب -  209

ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ ثٍّه ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط عو٠ك رّبَ ٔغغ:  ثغٙخ ، كل١ك  

 ٍّبػبد ث١غ ػٓ 15124 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ اٌل٠ت اثوا١ُ٘ ٠بٍو -  210

اؽّل ا٠ٛة ػجلاٌؼبعٝ ٔبٕو/ ثٍّه اٌفز١بد ِؼٙل ثغٛاه اٌجووٗ ّبهع:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاهاد ٚ غ١به لغغ ٚ ٕٛر١ٗ  

 ِمبٚالد ػٓ 15137 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاهلل عجو ػٍٝ اؽّل -  211

ؽّلاهلل عجو ػٍٝ ا١ٌَل ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌؼّب٠لٖ ا١ٌبً اي َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ػٓ 15225 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽّٓ اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ٔبٕو -  212

ػجلاٌوؽّٓ اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ٔبٕو ثٍّه ػواثٝ اؽّل ّبهع االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه:  ثغٙخ ، م٘ج١ٗ ِٖٛغبد  

 ثمبٌٗ ػٓ 15255 ثولُ 25105127 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ ٍٕل ِغلٜ ِب٠ىً -  213

ِولٔ ػ١بك ف١و ّلاك/ ثٍّه ِوىٚق ا١ٌْـ اٌَٛق ّبهع( 1) هلُ ِؾً:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ  

 اكٚاد ػٓ 15270 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اهلل فٍف اثوا١ُ٘ اثزَبَ -  214

ؽَب١ٔٓ هىق ّوثبد ٍِه اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه ػيٚى ٔغغ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ  

 ػٓ 15250 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ ػجلاٌالٖ ِؾّٛك ر١َ١و -  215

اثٛاٌؼي هاضٝ ِقزبه ثٍّه غوة اٌمواِغٗ اٌجبّب ث١ذ ثغٛاه اٌمواِغٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ  

 ػٓ 15100 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلإٌجٝ ِؾّٛك -  216

هفبػٝ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلإٌجٝ ثٍّه ثوك٠ٌ ٔغٛع اٌّؼ١ٖوٖ ٔغغ ثوك٠ٌ:  ثغٙخ ، ث١ٍبهكٚ ٕبٌٗ  



 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

 ؽظ١وٖ ػٓ 15265 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ِؾّٛك هّٛاْ ٕفبء -  217

هّٛاْ ِؾّل ؽ١َٓ ػجلاهلل ثٍّه اٌغوثٝ اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 15111 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاهلل ا١ٌَل ػجلاٌْبفٝ ا١ٌَل -  218

ػجلاهلل ا١ٌَل ػجلاٌْبفٝ ا٠ّٓ/ ثٍّه ّوف ٔغغ رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ  

 غ١به لغغ ػٓ 15125 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ عبكاهلل ١ٌُٚ ١ِٕب -  219

عبك اثوا١ُ٘ عبكاهلل ١ٌُٚ ثٍّه اٌجؾوٜ اٌل٠و ٔغغ اكفب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 رغبهٖ ػٓ 15156 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٌٚل -  220

هضٛاْ اؽّل اثوا١ُ٘ ػبعف ثٍّه ؽّيٖ اٚالك ث١ٙظ اٚالك ا١ٌَل اؽّل ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ؽّيٖ اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 15104 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ ا١ِٓ ٍؼلاٌل٠ٓ ِؾّل -  221

ا١ِٓ اٌل٠ٓ ٍؼل ِؾّل ٘بٔٝ ثٍّه اٌجبع١ٗ اٌؾّل٠ٗ ٔغغ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ػٓ 15157 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٕبثو ٠ؾٝ ٘بٔٝ -  222

اؽّل ٕبثو ٠ؾٝ ١٘ضُ ثٍّه اٌىج١و اٌغبِغ اِبَ اٌَّغب:  ثغٙخ ،  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ِبٌٙب ،هأً   ٌٍّجبٔٝ اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ّووٗ اٍزغالي ٚ اكاهٖ  ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ هث١غ كالً ١ٍٍُ عّبي ّووٗ -  1

 ثوف١ً:  ثغٙخ ، ٌٍّجبٔٝ اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ّووٗ اٍزغالي ٚ اكاهٖ ػٓ ، 15163 ثولُ 25105111 فٝ ،ل١لد 155555.555

كالً عبكاٌىو٠ُ ػجلاهلل ِلؽذ/ ثٍّه  

   ِبٌٙب ،هأً  ٌٍّجبٔٝ اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ّووٗ اٍزغالي ٚ اكاهٖ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ كالً اٌىو٠ُ عبك ػجلاهلل ِلؽذ ّووٗ -  2

 ثوف١ً:  ثغٙخ ، ٌٍّجبٔٝ اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ّووٗ اٍزغالي ٚ اكاهٖ ػٓ ، 15251 ثولُ 25105121 فٝ ،ل١لد 155555.555

عبكاٌىو٠ُ ػجلاهلل اٌىو٠ُ عبك/ ثٍّه  

 155555.555   ِبٌٙب ،هأً  ٌٍّجبٔٝ اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ّٗوو اٍزغالي ٚ اكاهٖ  ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ كالً ١ٍٍُ عّبي ّووٗ -  3

 ػجلاهلل ِلؽذ/ ثٍّه ثوف١ً:  ثغٙخ ، ٌٍّجبٔٝ اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ّووٗ اٍزغالي ٚ اكاهٖ ػٓ ، 15253 ثولُ 25105121 فٝ ،ل١لد

كالً اٌىو٠ُ عبك  

 فٝ ،ل١لد 55555.555   ِبٌٙب ،هأً  ِٚمٙٝ ِغؼُ ّووٗ ٚاٍزغالي اكاهٖ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ هث١غ كالً ١ٍٍُ عّبي ّووٗ -  4

كالً عبكاٌىو٠ُ ػجلاهلل عبكاٌىو٠ُ ثٍّه ثوف١ً:  ثغٙخ ، ِٚمٙٝ ِغؼُ ّووٗ ٚاٍزغالي اكاهٖ ػٓ ، 15252 ثولُ 25105121  

   ِبٌٙب ،هأً(  ٔغبهٖ-ٍجبوٗ- ؽلاكٖ) ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد ِىزت   ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب ا١ٌَل اؽّل ؽَٓ اٍّبء ّووٗ -  5

 ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ،( ٔغبهٖ-ٍجبوٗ- ؽلاكٖ) ػ١ِّٛٗ رٛه٠لاد ِىزت ػٓ ، 15250 ثولُ 25105121 فٝ ،ل١لد 55555.555

ػّبه فواط فإاك ثٍّه  

 15155 ثولُ 25105151 فٝ ،ل١لد 5555.555   ِبٌٙب ،هأً  ثمبٌٗ  ،  ّووخ   ّٚووبئٙب اٌَّبْ فٛاى اؽّل ٔٛهٖ ّووٗ -  6

هضٛاْ ِؾّل ا١ِٕٗ/ ثٍّه ا٠ٌٕٛواد:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ ،  

   ِبٌٙب ،هأً  ثبٌزغيئٗ ٚثمبٌٗ( ثبٌزغيئٗ كل١ك ث١غ) اغن٠خ ث١غ ِؾً  ،  ّووخ   ّٚووبئٙب ػجلاٌغٕٝ رج١ٕٗ ٕجبػ ّووٗ -  7

 ثٕلاه:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ٚثمبٌٗ( ثبٌزغيئٗ كل١ك ث١غ) اغن٠خ ث١غ ِؾً ػٓ ، 15254 ثولُ 25105121 فٝ ،ل١لد 1555.555

اؽّل اؽّل وبٍِخ ثٍّه اٌغوث١ٗ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60457:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػغ١ٗ اثٛاٌَؼٛك وّبي اّوف   - 1

ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13360:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍىبهًٚ ٕجؾٝ هفؼذ اٌجلهٜ   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ّغجً  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؼٛٗ ّٕٛكٖ ّٕٛئ١ً فب٠يٖ   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60510:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍِٛٝ اهلل هىق ّبوو ٕٚفٝ   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61315:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٛثٗ ػٍٝ ِؾّٛك ٔؼ١ّٗ   - 5

اٌزغل٠ل ٌؼلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِوىٚق ا١ِٓ ِظٙو اؽّل   - 6

ٔٙبئ١ب بهٖاٌزغ ٌزون اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45554:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٍِٟٛٛ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌىو٠ُ ا١ٌَل   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40134:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اؽّل ٍِٟٛ اًِ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   71113:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ اثٛعبٌت ِؾّٛك ِل٠ؾٗ   - 9

االًٕ ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15523:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِىٝ ِؾّل اؽّل ٠ٍٛف هاض١ٗ   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15471:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌؾ١ّل اٌغٙالْ وّبي ٕجوٜ   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   75020:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فواط ِؾّل ّؼجبْ ١ٍّؾٗ   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   77541:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ عٛكٖ ػجلاٌؼي٠ي وّبي ِؾّل   - 13

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60267:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فواط ا١ٌَل ِؾّل ٕللٝ ١ٍّو   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون ّغت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105157 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14370:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اٍّبػ١ً اؽّل ػٕب٠بد   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105157 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54542:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ا١ٌَل ػجلاٌؼي٠ي ػبِو   - 16

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   67255:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌف١ِٛٝ ػغ١ت ىوٝ ٔبعٝ   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٕالػ ٠بٍو   - 18

االًٕ ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ  اٌَغً  

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31752:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛى٠ل ىٔبرٟ عبثو   - 19

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13115:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػضّبْ اؽّل ػجلاٌؼبي أٛه   - 20

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت   

 رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   67131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ػجلاٌٖجٛه ِٖغفٝ   - 21

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  
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ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62347 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٕلٜ ػي٠ي عبثو اووَ -  19

ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  72706 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌّغ١ش ػٍٝ ػجلإٌؼ١ُ ؽبفظ -  20

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12154 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَب١ٔٓ ا١ٌَل فٍف ٘بٔٝ -  21

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14012 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌؾ١ٍُ ف١ٍفٗ هّبك ِؾّٛك -  22

ع١ٕٗ  75555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15376 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل اٍؼل اؽّل -  23

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76127 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ىوو٠ب ٠ؾٝ ١٘ضُ -  24

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11452 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٍت ؽَٓ فب٠ي اثٛاٌؾَٓ -  25

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12060 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلا١ٌَل فىوٜ ػيد ١ْ١ًِ -  26

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11232 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً ثغوً ٔج١ً ثبٍُ -  27

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54102 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌغ١ًٍ ػجلاٌغبثو ٕالػ -  28

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  74135 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هّٛاْ ِؾّٛك ٕل٠ك ؽبهٓ ا١ٌَل -  29

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76214 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚى٠وٜ ّ٘بَ ِؾّل فٍف -  30

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13747 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ اهلل هىق وبًِ صبثذ -  31

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105157 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15501 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل ٚ٘ت ِؾّل ػضّبْ ٠ب١ٍّٓ -  32

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٛٗ ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل ١ٌٚل -  33

ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14555 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػضّبْ ػجلاهلل ٘بُّ ِٖغفٝ -  34

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٕالػ ٠بٍو -  35

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61273 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فزٛػ ِؾّٛك اؽّل -  36

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   واٌزأ١ّ   

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76634 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّل ػجلاٌؾبفظ ػجلاٌؼبي ا١ٌَل ٠بٍو -  37

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15361 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػي٠ي ؽّْذ عّبي عْٛ -  38

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46663 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػغب٠جٝ ِٛه٠ٌ ِفلٜ -  39

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12325 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ٠ٍٛف ػبكي ثوٍَٛ -  40

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71706 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػجلإٌّؼُ عبك ػالء -  41

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14343 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ا١ِٓ أٛه ِؾّل -  42

ع١ٕٗ  22555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  72515 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجبً ؽ١َٓ هِضبْ ِإِٓ -  43

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رٛف١ك ف١واٌل٠ٓ ّّٕلٜ ِؾّل -  44

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75144 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌواىق ثله فبٌل ِؾّٛك -  45

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕفٚ   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66056 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ك٠بة ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  46

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15517 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّٕٛكٖ ؽج١ت ٔبكه ّٕٛكٖ -  47

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13345 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاهلل ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  48

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12365 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٖٔو ِواك اؽّل -  49

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75170 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل فٍف اثٛاٌٛفب ؽّلاْ ِٕٝ -  50

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  74116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلا١ٌَل اؽّل ِؾّل عالي للهٜ -  51

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  70552 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً ّىوٜ ٕفٛد ٕفبء -  52

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  70552 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّىوٜ ٕفٛد ٕفبء -  53

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65565 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ػجلاٌؾبفظ هعت ؽّلٜ -  54

ع١ٕٗ  455555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15526 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ ِؾّل ؽَٓ ػبكي اؽّل -  55

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31013 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  56

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71273 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌج١ت ؽَٓ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ ِؾٝ -  57

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61740 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػّواْ ا١ٌَل ِؾّل اّوف -  58

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46321 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثالي ػجلاٌؼبي ػجلاٌٖجٛه هِضبْ -  59

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71244 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هفبػٝ ِؾّل اؽّل ىوو٠ب اؽّل -  60

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12554 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػجلاٌؼبعٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  61

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13421 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌؾك ٕبثو هعت اؽّل -  62

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌمض١ٗ فٝ االٍوٖ ٌْئْٛ ٍٛ٘بط ثٕله ػٓ اٌٖبكه ٌٍؾىُ اػّبال ٚاٌل٘ب ثٛال٠ٗ ٌِّْٚٛٗ لبٕو وبًِ اثٛاٌؾّل وبًِ ىِيَ -  63

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  74555 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  2514 ٌَٕٗ ط 65 هلُ

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً    

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌّغ١ل ِٖغفٝ ف١بٗ ٠َوٜ -  64

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61055 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلإٌٛه ٌج١ت ث١ْو ِٕٖٛه -  65

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41427 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌّالن ١٘ٚت اٍؼل -  66

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  50355 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت فوط ف١ُٙ ٠ٛٔبْ -  67

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12520 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ؽ١َٕٓ ػٍٝ ػغ١ٗ -  68

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً :  اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  70403 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  69

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75314 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌالٖ اثٛاٌّغل اٍّبػ١ً ػج١و -  70

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71205 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌقبٌك ِؾّل اؽّل اثٛى٠ل -  71

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ٖٔواٌل٠ٓ ػٍٝ -  72

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66651 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػالَ ِؾّٛك ػجلإٌّؼُ ٍؾو -  73

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12055 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌّغ١ل اثٛض١ف ِؾّل ِٕبي -  74

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػّواْ ػٍٝ عبكاٌوة ػجلاٌٙبكٜ -  75

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41014 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌؾبفظ اهلل فٍف ٜؽّل -  76

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  70771 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِلٔٝ ِؾّل ا١ٌَل فبٌل -  77

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  70661 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف ػٍٝ ٠بٍو -  78

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  47025 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌؼبي ػجل هعت ػبكي -  79

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌالٖ اؽّل اال١ِو ػٍٝ -  80

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11777 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لبٍُ ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ٔبٕو -  81

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  73505 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوغً ثله ػٍٝ ِؾّل -  82

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15546 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ّبوو ؽٕب ِب٠ىً -  83

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽَٕٝ -  1

ثلٜٚ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽ١َٕٗ ٍِه ِٕٖٛه إٌَلق ١ِلاْ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وّْٛ ؽَٓ ا١ِٓ عٗ ٔبكٜ -  2

اؽّل ػجلاٌؼي٠ي فزؾٝ ثٍّه إٌٙلٍٗ و١ٍٗ اِبَ إٌمواّٝ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هّبك اٌلافٍٝ ؽبىَ -  3

ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٍِه( ة) ِلفً 2 ػّبهٖ ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ػّبهاد اٌّقجياالٌٝ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 71115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل -  4

 ٍّٚزٗ ىهاػ١ٗ ِٕزغبد رٖل٠و ِىزت ْٚٔبعٗ ِؾّل اؽّل ٔبٕو ٍِه اٌجؾوٜ إٌّجو ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌيهاػ١ٗ إٌّزغبد ٌزٖل٠و اٌّٖو٠ٗ اٌزغبه٠ٗ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 62631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ِؾّٛك -  5

اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ٍِه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّقبىْ ثّٕغمٗ 36،34,32 هلُ لغؼٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ػجلاٌفزبػ ِٕٝ -  6

لٕل٠ً ؽفٕٝ اؽّل ػٍٝ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع ّٙل ؽٍٛأٝ اِبَ اٌزؾو٠و ّبهع5 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٍجبق عّبي ػالء -  7

ػٍٝ ٍجبق عّبي ثٍّه ثَٕٙٝ ػٍٝ غٔغ اٌٖبؽٝ ٠ٍٛف ِمٙٝ ثغٛاه ،    

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛاؽل فوغً ى٠ٕت -  8

ػٍٝ ػجلٖ اٌجبٍظ ػجل ووَ ٍِه ثوف١ً االعزّبػ١ٗ اٌْئْٛ ِٓ ثبٌموة ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٚ٘ت ِؾّل ػضّبْ ٠ب١ٍّٓ -  9

اهلل ٚ٘ت ِؾّل ػضّبْ ِؾّٛك ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌؼّب٠لح ه٠بْ اي كٚاه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 70403    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  10

ؽ١َٓ اؽّل اثوا١ُ٘/ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل ثغٛاه اٌولبلٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 70403    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  11

غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ ِقيْ ْٚٔبعٗ ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي/ ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل ثغٛاه اٌولبلٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ػجلاٌؾف١ظ إٌٛٝ ِٖغفٝ -  12

صبثذ ػجلاٌؾف١ظ ٍؼ١ل ثٍّه اٌىٛثوٜ غوة اٌٍٛغبٔٝ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 13641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىاهع ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  13

ػُْ ا١ٍ٠ب ا٠ّٓ ٍِه اٌغل٠لٖ اٌغٛىاد فٍف اٌمل٠ّٗ اٌْٛاكه ثْبهع(4) هلُ ّمٗ ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؾبفظ ؽ١له اؽّل -  14

ػجلاٌؾبفظ ؽ١له ػوفبد ٍِه ؽ١ًّ ثٕٝ هث١غ/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15506    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ا١ٌَل ػجلاٌوؤٚف ٘بُّ -  15

ػٍٝ ا١ٌَل ػجلاٌوؤف ثٍّه هاّل ثؾٝ ١ّٕبٜٚاٌ ٚهّٗ فٍف اٌّؾٛالد ِؾغٗ ثغٛاه13 هلُ اٌْو٠ف ؽٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 62631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ِؾّٛك -  16

 ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ٍِه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّقبىْ ثّٕغمٗ 36،34,32 هلُ لغؼٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  اٌغل٠لٖ

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 62631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ِؾّٛك -  17

ٚإٍّذ ؽل٠ل ْٚٔبعٗ ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌخ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ ِؾّل اؽّل ػيٖ -  18

ا١ٌَل اؽّل ػجلاٌٍغ١ف ػبعف ٍِه اٌجؾو٠ٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15500    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ّج١ت اؽّل ِؾّل -  19

ى٘و ؽَٓ ّج١ت اؽّل ثٍّه فجٍٝ اٌىٛاًِ اٌل٠ٓ ثٙٝ اي كٚاه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اثٛاٌّغل اؽّل ؽّبكٖ -  20

ػٍٝ اثٛاٌّغل اؽّل ػالء ثٍّه اثٛؽّل ٔغغ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػيد ػجلاٌؾ١ّل -  21

اثٛاٌمبٍُ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػيد ثٍّه اثٛهِبٔٗ ٍبل١ٗ لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15503    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌالٖ ا١ٌَل ١ٍٍُ اؽّل -  22

ِؾّٛك ِؾّل فبهٚق ٔغبػ ثٍّه ؽَٓ ا١ٌَل ث١ذ ِبو١ٕٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 70403    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  23

ِؾّٛي اوََٛاه ْٚٔبعٗ ؽ١َٓ اؽّل ١ُاثوا٘/ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل ثغٛاه اٌولبلٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾ١ّل ؽ١ّل ا١ِٓ ؽ١ّل -  24

ػجلاٌؾ١ّل ؽ١ّل ا١ِٓ ِؾّل ٍِه ه٠بْ اي َِغل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ٕجوٜ اؽّل إٌٙب اَ -  25

اؽّل ِؾّل ٕجبػ ٍِه ثوف١ً اٌجٍٛزٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 71115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل -  26

ِؾّل اؽّل ٔبٕو ٍِه اٌجؾوٜ إٌّجو ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 71115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل -  27

وبفزو٠ب ْٚٔبعٗ اؽّل اؽّل ٔبٕو اؽّل ٍِه ػجلْٚ اي كٚاه ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15517    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  28

ٖٔو ؽفظٝ ٠بٍو ثٍّه اثٛؽّل ٔغغ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبفظ ِؾّٛك اٌل٠ٓ ربط هعبء -  29

ػجلاٌؾ١ّل ػّٖذ فبٌل ثٍّه اٌٖل٠ك اثٛثىو َِغل ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15507    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؼمٛة ١ٍٍّبْ كاٚك رِٛبً -  30

ٌٛٔلٜ رٛف١ك هفؼذ ثٍّه اٌىج١و ثٓ ػبلً ٌّّ عبِغ ثغٛاه اٌؼوة ١ّـ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٛاهس ػجل ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌؾف١ظ ؽَبَ -  31

ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌؾف١ظ ا٠ّٓ ٍِه ٚاالػلاكٜ االثزلائٝ اكفب ِؼٙل غوة اٌغٛأُ اكفب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 67671    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾ١ّل ػجل ا١ٌَل اٌؾ١ّل ػجل -  32

 ؽبهً اؽّل ٚ ػجلاٌوؽّٓ ؽبهً ِؾوًٚ/ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبهع ِٓ ِزفوع هٚاؽٗ ثٓ ػجلاهلل ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ػجلاٌوؽّٓ

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 67671    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾ١ّل ػجل ا١ٌَل اٌؾ١ّل ػجل -  33

ٚاٌوؽالد اٌجوٜ ٚإٌمً ا١ٌَبهاد ٚرأع١و ٌج١غ ِؾً ْٚٔبعٗ ِؾّل ِٙلٜ ضبؽٝ ثٍّه اٌؼ١َب٠ٚخ هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلإٌؼ١ُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  34

ِؾّل ِؾّٛك لّو ٍِه ػبهف اي ث١ذ َِغل ثغٛاه ثبٌٕبظو اٌج١بض١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼ١ٍُ ػجلإٌؼ١ُ وبًِ ؽَبْ -  35

ِؾّل فوغً ِؾّل ٠َو٠ٗ/ ثٍّه  ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ غوة اٌمواِغٗ ػجلاهلل ٔغغ اٌمواِغٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّؼبْ اثوا١ُ٘ ِٛه٠ٌ ّو٠ٓ -  36

افٛرٗ ٚ ػي٠ي ػلٌٝ ٚهصٗ ٚ ػي٠ي ّٙلٜ ٚهصٗ/ ثٍّه اٌجٍل ِلفً اكفب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ وّبي ػبعف ؽ١َٓ -  37

ِٙواْ ؽ١َٓ وّبي ػبعف ٍِه اٌمجٍٝ اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌغ١ِ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل فإاك ٕفبء -  38

١ٍٍّبْ ِؾّل اؽّل ػجلاٌَزبه/ ثٍّه اٌَمغٝ َِغل ثغٛاه اٌوّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15117    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛه ِؾّل ِؾّل -  39

ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ػجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٍِه اٌّْزً ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼبي ػجلاٌّغ١ل اؽّل ؽّٛكٖ -  40

ػجلاٌّغ١ل اؽّل ِّلٚػ ٍِه هّب ١ٕل١ٌٗ اِبَ إٌغبه ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 77226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل رغ١بْ ِؾّٛك -  41

ِغوثٝ ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ اٍّبػ١ً ٍِه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ؽوة عٍؼذ ّبهع 3 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 67671    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾ١ّل ػجل ا١ٌَل اٌؾ١ّل ػجل -  42

 ِؾوًٚ/ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبهع ِٓ ِزفوع هٚاؽٗ ثٓ ػجلاهلل ّبهع ثٕبؽ١ٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 اٌزواف١ٔ ػٍٝ اٌؾٖٛي ٚثؼل االٔزؤذ ػلا ف١ّب اعفبي رب١ً٘ ِووي ْٚٔبعٗ ػجلاٌوؽّٓ ؽبهً اؽّل ٚ ػجلاٌوؽّٓ ؽبهً

 اٌالىِٗ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15157    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل اثٛػج١لٖ ؽَٓ -  43

ؽَٓ ِؾّل اثٛػج١لٖ/ ثٍّه كه٠ِٚ ؽٛٗ ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 75000    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌؼال ٔٛه فٍف -  44

ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ ٍِه االٌٝ اٌّقجي اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ هّٚبي ّووٗ ثغٛاه هث١ؼٗ ثٓ ػبِو ّبهع13  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 75000    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌؼال ٔٛهاٌل٠ٓ فٍف -  45

ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ ٍِه االٌٝ اٌّقجي اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ هّٚبي ّووٗ ثغٛاه هث١ؼٗ ثٓ ػبِو ّبهع13  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 12600    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثله ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك -  46

ؽ١َٓ ُاثوا١٘ ؽ١َٓ ِؾّل ثٍّه لٍفبٚ اٌزؾو٠و اِزلاك ّبهع ِٓ ِزفوع ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ؽ١َٓ اؽّل ػية -  47

ِٙواْ ؽ١َٓ اؽّل/ ثٍّه اٌموالوٖ اٌل٠و ّبهع ػياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ا١ٌَل ػجلاٌْبفٝ ا١ٌَل -  48

ػجلاهلل ا١ٌَل ػجلاٌْبفٝ ا٠ّٓ/ ثٍّه ّوف ٔغغ رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ثىو ٕبثو اؽّل -  49

١ٍٍّبْ ثىو ٕبثو اؽّل ٍِه اٌّجبهن ِٖٕغ ثغٛاه فضو ا١ٌْـ ّبهع 71 ؽب١ٌب 156وبئٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ٌَل ِب٘و ِؾّٛك -  50

اؽّل ا١ٌَل ِب٘و ٍِه ّوف ثٕغغ فغبة اِبَ ا١ٌْٙل ِؼٙل ثغٛاه رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ ػٍٝ فٍف ؽّبكٖ -  51

هٍالْ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل/ ثٍّه اٌغل٠لٖ ثب١ٌّْٕٗ اٌؾل٠ضٗ االػلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ػٍٝ ىوٝ ١ٍٙو -  52

ِؾّل ا١ٌَل فٍف ا١ٌَل/ ثٍّه اٌجٍل ّوق اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 15116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػجلاٌوؽّٓ ػّو ػجلاٌمٜٛ -  53

١ٍٍّبْ ػجلاٌوؽّٓ ػّو  ٍِه عجو ٚا١ٌْـ ِيارب ِؾغٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 15124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اٌل٠ت اثوا١ُ٘ ٠بٍو -  54

اؽّل ا٠ٛة ػجلاٌؼبعٝ ٔبٕو/ ثٍّه اٌفز١بد ِؼٙل ثغٛاه اٌجووٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 14111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ِؾّل ١ٍل -  55

ِؾّل وبًِ ِؾّل وبًِ/ ثٍّه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ ِٛلف ثغٛاه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 14111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ِؾّل ١ٍل -  56

ِغٍَٗ ْٚٔبعٗ ػجلاٌؾ١ّل ؽَٓ ِؾّل ػٍٝ/ ثٍّه اٌغل٠لٖ االػلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌمٕغوٖ ٔغغ اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 71113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اثٛعبٌت ِؾّٛك ِل٠ؾٗ -  57

 ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالٍزغٕبء  اٌغٝ غنائ١ٗ ِٛاك ٚث١غ رؼجئٗ ِقيْ ْٚٔبعٗ 2510/2/24 ثزبه٠ـ 1531ثولُ ِٛكع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

االًٕ ثمبء ِغ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 71113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اثٛعبٌت ِؾّٛك ِل٠ؾٗ -  58

 ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالٍزغٕبء  اٌغٝ غنائ١ٗ ِٛاك ٚث١غ رؼجئٗ ِقيْ ْٚٔبعٗ 2510/2/24 ثزبه٠ـ 1536ثولُ ِٛكع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

االًٕ ثمبء ِغ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 15122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك ا١ٌَل اٍّبء -  59

اكَ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل ٍِه اٌؾضوٜ ٔغغ ثؾوٜ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 14111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ِؾّل ١ٍل -  60

 ِىزت ْٚٔبعٗ ِؾّل وبًِ ِؾّل وبًِ/ ثٍّه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ ِٛلف ثغٛاه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 72655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ْك١ِب لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  61

عوعٌ ك١ِبْ ٘بث١ً ٔؼّبد ٍِه اٌجؾو ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 72655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  62

 ٚاٌؼٕٛاْ ١ٍٚوا١ِه ٕؾ١ٗ اكٚاد ث١غ ثغؼٍٗ 2513/2/7 ثزبه٠ـ 652هلُ اٌّٛكع اٌوئ١ٌ اٌّؾً فٝ إٌْبط رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

اؽّل ٍؼلاٌل٠ٓ فب٠ي فٍف ٍِه ثغوً كِزوٜ ثْبهع( 7) هلُ ػمبه ثغؼٍٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 73201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف ٔبٕو -  63

 ػجلاٌوؽّٓ/ ثٍّه ِىوَ ثب١ٌْـ ػ١ٍٛح ث١ذ عبِغ ثغٛاه ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ ْٔبط ػٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ػجلاهلل ؽَٓ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 71655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّٛك ػٍٝ ٕ٘بء -  64

ػجلاٌىو٠ُ ِؾّل ِؾّل اٍالَ/ ثٍّه ثبٌي٘واء اٌْوعٗ ثوط ثغٛاه هل١ٗ ا١ٌَلٖ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 71655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّٛك ػٍٝ ٕ٘بء -  65

 ْٚٔبعٗ ػجلاٌىو٠ُ ِؾّل ِؾّل اٍالَ/ ثٍّه ثبٌي٘واء اٌْوعٗ ثوط ثغٛاه هل١ٗ ا١ٌَلٖ ّبهع 16 عل٠ل فوع افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

عج١ٗ َِزٍيِبد  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 15120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌفزبػ ؽَٓ ػجلاٌفزبػ ؽ١َٓ -  66

ػجلاٌفزبػ ؽَٓ ػجلاٌفزبػ ثٍّه ػٍٝ ثبٚالك اٌَٛق ثغٛاه ػٍٝ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 72655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  67

 ٚاٌؼٕٛاْ ثمبٌٗ ِؾً ثغؼٍٗ 2516/5/5ثزبه٠ـ 2411ثولُ اٌّٛكع االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌؼٕٛاْ إٌْبط رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

٠ٛعل ال اٌزغبه٠ٗ ٚاٌَّٗ عوعٌ ك١ِبْ ٘بث١ً ٔؼّبد ٍِه اٌجؾو ّبهع ثغؼٍٗ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 72655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  68

اؽّل ٍؼلاٌل٠ٓ فب٠ي فٍف ٍِه ثغوً كِزوٜ ثْبهع( 7) هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 15126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٠ٍٛف فٍف ِؾّل -  69

اؽّل عٍؼذ ػ١ل/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 15121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌل٘ت عبثو ا١ٌَل -  70

اثٛاٌل٘ت عبثو ِجبهن ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه ؽّيٖ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 15125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عبكاهلل ١ٌُٚ ١ِٕب -  71

عبك اثوا١ُ٘ عبكاهلل ١ٌُٚ ثٍّه اٌجؾوٜ اٌل٠و ٔغغ اكفب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 73201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف ٔبٕو -  72

اؽّل ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف/ ثٍّه ػ١ٍٛ أي َِغل ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 73201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف ٔبٕو -  73

عياهٖ ْٚٔبعٗ ػجلاهلل ؽَٓ ػجلاٌوؽّٓ/ ثٍّه ِىوَ ثب١ٌْـ ػ١ٍٛح ث١ذ عبِغ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 15127    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ عبثو أٛه ِؾّل -  74

ِزٌٛٝ عبثو أٛه ثٍّه اٌْول١ٗ اٌؼّب٠لٖ وٛثوٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 75103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبثو اٌجلهٜ ٠بٍو -  75

ػجلاٌؼبي ػياٌل٠ٓ ػجلاٌؼبي ٍِه اٌؼٕجو٠ٗ روػٗ ٍٕزواي ثغٛاه ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل -  76

ِؾّٛك ػجلاٌالٖ اؽّل ثٍّه اٌٖؼب٠لٖ وَٛ اٌْوفبء َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 12154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ا١ٌَل فٍف ٘بٔٝ -  77

ؽَب١ٔٓ ا١ٌَل فٍف/ ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌيٚن اٌمجٍٝ اٌىٛثوٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 73127    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ِؾّٛك ػجلاٌؾ١ّل ِظٙو -  78

 اعٙيٖ ث١غ ِؼوٗ ثغؼٍٗ 2511/7/12ثزبه٠ـ 4111 ثولُ اٌّٛكع االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ إٌْبط رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 وٙوثبئ١ٗ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 65416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -  79

رٛف١ك ػالَ ػجلاٌجبٍظ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ١ٍّو ٔغٜٛ -  80

لبٍُ فواط ػغب ػبكي ثٍّه ٍؼبكٖ ثٕغغ اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اثٛك٘ت ػواثٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجو ِؼزٛق ٕبثو ٘جٗ -  81

ػجلاٌؾف١ظ ٕللٝ اؽّل ثٍّه غوة ثبٌمواِغٗ اِغل/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌمواِغٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػّو ٕفبء -  82

اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػّو ٕفبء ٍِه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ثلهٜ عبك ػّو -  83

٠ّٕٝ ثلهٜ عبك ػضّبْ ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌؼّب٠لٖ اٌجو٠ل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  84

اٍّبػ١ً ِظٙو ِؾّل ثىو اثٝ ثٕذ اٍّبء ثْبهع ٌٍّالثٌ افٕل٠ٕب ِؾً ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15137    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاهلل عجو ػٍٝ اؽّل -  85

ؽّلاهلل عجو ػٍٝ ا١ٌَل ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌؼّب٠لٖ ا١ٌبً اي َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي ا١ِٓ ّٛلٝ غب١ٌٗ -  86

عجو٠ً ػياٌل٠ٓ ٍالِٗ ػياٌل٠ٓ ثٍّه غوة اٌقٕبَٔٗ إٌٛه َِغل ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 13342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ػٍٝ ٍؼل ؽ١َٓ -  87

اؽّل ِؾّٛك ػٍٝ ؽ١َٓ ثٍّه اٌل٠ٚواد اٌؼ١ٍُ اٌفزبػ َِغل ثغٛاه ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 13747    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اهلل هىق وبًِ صبثذ -  88

ػجلاهلل ٍؼل اٌجلهٜ عبهق ٍِه اٌمل٠ّٗ اٌزؼ١ّ١ٍٗ االكاهٖ فٍف ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 15145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؼال ػجلاهلل اثٛعبٌت فٍف -  89

ِؾّٛك ا١ٌَل ٍؼل اّوف ٍِه إٌّزٖو ثغي٠وٖ اٌّٛلف ثغٛاه إٌّزٖو عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 15143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ٠ٌٛٔ ِؾّل -  90

ا١ٌَل ِؾّل ى٠ٕت ٍِه اٌجٍل ثؾوٜ اٌيهاػٝ ٚاالئزّبْ اٌز١ّٕٗ ثٕه ثغٛاه اٌٍٖؼب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 15145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ٕالػ ِؾّل -  91

١ٍٍّبْ ؽ١َٓ ِؾّل ٕالػ ٍِه اٌؼّلٖ ٚاثٛه ثغٛاه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 15144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٌٛٔ ٔبٕو ِؾّل -  92

ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ اؽّل ثٍّه اٌي٘واء االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف اثوا١ُ٘ ِؾّل ٠ٍٛف ا١ٌْٙل ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 11370    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٔؼ١ُ ػبعف ١ِٕب -  93

هفٍٗ ػي٠ي ّٕٛكٖ ثٍّه ػٍٝ اٚالك اٌقبٕٗ اٌغل ٌّّ ِلهٍٗ ثغٛاه ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 54102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغ١ًٍ ػجلاٌغبثو ٕالػ -  94

ػجلاٌغ١ًٍ فزؾٝ ٔبك٠ٗ ٍِه اثٛإٌغب فبٌل ِمٙٝ ثغٛاه اثٛك٘ت ػواثٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 63155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّوا١٠ُ ػجلاهلل ؽّْذ هافذ -  95

 اؽّل اؽّل عّبي/ ثٍّه اٌّؾبٍجٝ االِبَ ّبهع ِٓ ِزفوع اٌجى١و ثٓ ػبلً ّبهع/  ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 ػجلاٌؼبي
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربه٠ـ ٚفٟ 11165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ؽ١ٍُ ٔبكه ١َُ٘ ٌٖبؽجٙب اٌزغبه٠ٗ ٌٍزٛو١الد عوٚة اٌّٖو٠ٗ -  96

ػجلاٌؼبي اثٛى٠ل ػضّبْ ػٕزو/ ثٍّه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 15142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل صبثذ ِؾّل -  97

ػجلاٌظب٘و اٌل٠ٓ ى٠ٓ ؽ١َٓ ِؾّٛك ٍِه اٌغوث١ٗ اٌزٍٛي ثىو ػٍٝ/ اٌلوزٛه ػ١بكٖ ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105157 ربه٠ـ ٚفٟ 15141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ٖٔواٌل٠ٓ ػٍٝ -  98

اثٛهؽبة ِؾّل اٌل٠ٓ عّبي اؽّل ٍِه ػ١ٍٛ ثبٚالك ؽّبَ ثؼيثٗ اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15147    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ػجلاٌالٖ ىوو٠ب اؽّل -  99

ثلٜٚ ػجلاٌالٖ ىوو٠ب ثٍّه اٌْجبة ِووي ثغٛاه اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبهع ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍف ٕبكق ٍؾو -  100

ِؾّل ؽَٓ فزؾٝ اٍبِٗ ثٍّه اٌل٠ٕٝ االى٘و ِؼٙل ثغٛاه اٌؼ١َب٠ٚٗ هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٌٚل -  101

هضٛاْ اؽّل اثوا١ُ٘ ػبعف ثٍّه ؽّيٖ اٚالك ث١ٙظ اٚالك ا١ٌَل اؽّل ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ؽّيٖ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٝ اؽّل ا٠ّبْ -  102

ػجلاٌٙبكٜ اؽّل ٔبعؼ اؽّل ثٍّه اٌْول١ٗ اٌؼّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15157    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕبثو ٠ؾٝ ٘بٔٝ -  103

اؽّل ٕبثو ٠ؾٝ ١٘ضُ ثٍّه اٌىج١و اٌغبِغ اِبَ اٌَّغب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبكاٌوة ِؾّل ؽَٓ -  104

ؽَٓ ػجلا١ٌَّغ ِؾّل ٍِه اٌْبٚهٜ ػّبهٖ اٌّؾغٗ ّبهع ِٓ ثَغب ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 61273    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فزٛػ ِؾّٛك اؽّل -  105

ػجلاٌؼبي فواط ػجلاٌؼبي ِؾّل ثٍّه اٌم١ٖو ثوٚافغ اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٕالػ ٠بٍو -  106

االًٕ ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ّٚغت ثم١ٌٛبد رغبهٖ ْٚٔبعٗ اٌٍٖؼب ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٕالػ ٠بٍو -  107

االًٕ ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ّٚغت غنائ١ٗ ِٛاك رغبهٖ ْٚٔبعٗ اٌٍٖؼب ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثل٠ٜٛ ػجلاهلل ِْٛاكٜ ػٖبَ -  108

ثل٠ٜٛ ػجلاهلل ِْٛاكٜ ِؾّل ٍِه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٕٝ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلا١ٌَّغ -  109

ؽ١بٕٗ اؽّل ِؾّٛك ػٍٝ ٍِه اٌوؽّٗ ث١ذ اِبَ اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهع ِٓ إٌؼّبْ اٌق١ٍفٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٕٝ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلا١ٌَّغ -  110

 غنائ١ٗ ِٛاك رؼجئٗ ْٚٔبعٗ اؽّل ِؾّٛك ػٍٝ ثٍّه اٌوؽّٗ ث١ذ اِبَ إٌؼّبٔٝ اٌق١ٍفٗ ّبهع 15 ِؾً ٌٗ وبْ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون ّٚغت 62101ثولُ ِٚم١ل  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ّٕٝ ػبثل ٕجبػ -  111

ؽَب١ٔٓ ِؾّل٠ٓ اثٛاٌّغل عبك ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌغياه ٔغغ ِلهٍٗ ثغٛاه اكفب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ، اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٕبثو هّب -  112

ثَٕٙبٜٚ هِضبْ ػجلاٌٖجٛه ثٍّه اٌُْٛ ثٕغغ ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ اٍؼل ١ٍٍّبْ ػّبك -  113

الالك٠ًٛ عوعٌ ١ِٕو ِغلٜ ٍِه ف١ًٕٛ ِٛي ثغٛاه( اٌمبػبد ّبهع) اٌغالء ّبهع ِٓ اٌّزفوع(15) إٌٖو ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ػٍٝ ؽّبكٖ فبٌل -  114

ػجلاٌواىق ا١ٌَل ػٍٝ ؽّبكٖ ثٍّه اٌم١ٖو ثوٚافغ اٌوٜ ِجٕٝ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 15150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػوفبد ػجلاٌؾ١ّل اٌَؼٛكٜ ػجلاٌؾ١ّل -  115

ػجلاٌؾ١ّل اٌَؼٛكٜ ِؾّل ثٍّه اٌٖٕب٠غ ِلهٍٗ غوة اٌّؾبٍٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 15123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ِؾّل ثبٍُ -  116

اؽّل ا١ٌَل اال١ِو ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 71726    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ِغٍغ ػيِٝ اهلل عبة ووَ -  117

 اٌْولٝ ؽّبكٜ ٔغغ روػٗ ّبهع ِٓ اٌمج١ٍٗ اٌغٙٗ ِٓ ثلٜٚ اؽّل ا١ٌْٙل ّبهع25 ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼلثً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اثوا١ُ٘ ٍِٛٝ ٔغ١ت ٕٚفٝ ٍِه ٌٍغبد إٌٙضٗ ثغٛاهِلهٍٗ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 15121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِؾّل فوط ِؾّٛك -  118

ػٍٝ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ثٙبء ثٍّه اٌي٘واء اٌجبْ اِبَ اٌزؾو٠و ّبهع ِٓ اٌْبفؼٝ االِبَ ّبهع1 ،:   ١واٌـزأّ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105116 ربه٠ـ ٚفٟ 15136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٕللٝ ِؾّٛك -  119

اثوا١ُ٘ ٕللٝ اثوا١ُ٘ ثٍّه ث١ٕٓ اٌٖٕب٠غ ِلهٍٗ ّبهع6 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105116 ربه٠ـ ٚفٟ 15134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ ف١ًٍ ٖٔؾٝ ٔج١ً -  120

ثجبٜٚ ف١ًٍ ٖٔؾٝ ثٍّه إٌٖوٖ ثٕغغ اٌْجبة ِووي ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 14211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ -  121

وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ث١غ ْٚٔبعٗ ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك ٍِه ؽّيٖ اٚالك اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛغٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 14305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػضّبْ وّبي ٔغبػ -  122

 ٚاالٔزبط اٌؾلائك ري٠ٓ ْٚٔبعٗ ػغ١ٗ ػغب ّؾبرٗ ػبكي ثٍّه اٌغٛىاد لجٍٝ َِبو13ٓ هلُ ّم15ٗهلُ ػّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو

  اٌيهاػٝ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 14305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػضّبْ وّبي ٔغبػ -  123

ػغبػغ١ٗ ّؾبرٗ ػبكي ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه 5 هلُ اٌوٜ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌّْلٜ اؽّل عّبي ا١ِوٖ -  124

ؽّبك اؽّل ػجلاٌْبفٝ ثلٜٚ/  ثٍّه اٌمل٠ُ ِٖو ثٕه ّبهع2 كػجٌ ؽبهٖ أٚي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ثووبد ػبُٕ -  125

اؽّل ِؾّل ثووبد اؽّل ٍِه ثؾوٜ اٌؼٛاِو اٌغجبّٝ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّٛك ا١ٌَل -  126

 ػٍٝ هاّل ٍِه اٌٍٛغٝ اٌغي٠وٖ ثٛهٍؼ١ل ّبهع ِٓ اٌّزفوع اٌجقبهٜ االِبَ ّبهع اٌْبمٌٝ اثٛاٌؾَٓ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو

اٌَّبْ ِؾّل  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّبه ِؾّل ٕبثو اٌغٕلٜ -  127

ػّبه ِؾّل ٕبثو ٍِه لٍفبٚ ثمو٠ٗ اٌزؾو٠و ّبهع ثبِزلاك إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ َِغل فٍف لٍفبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ػجلاٌؾبفظ ؽبِل فزؾٝ -  128

ؽبِل ػجلاٌؾبفظ ؽبِل ؽ١َٓ/ ثٍّه غو٠ت ثبٚالك اٌٍٛغبٔٝ اٌغبِغ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  
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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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15167    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ِؾّل عالي ػيٖ -  129

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ػٍٝ/ ثٍّه ؽ١ًّ ثجٕٝ اٌمٕغوٖ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌالٖ ػجلاٌَزبه ١ٍّٗ -  130

اؽّل ػجلاٌؾ١ّل فٍف ِؾّل ٍِه االٕالػ ٍبٌّبْ ا١ٌْـ ثغٛاهوٛثوٜ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 14305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػضّبْ وّبي ٔغبػ -  131

ٚفوكٚاد ٠ل٠ٚٗ ِْغٛالد ْٚٔبعٗ ػغبػغ١ٗ ّؾبرٗ ػبكي ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه 5 هلُ اٌوٜ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 35061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؼال ِؾّل ِقزبه -  132

ػجلاٌوؽ١ُ ػٍٝ ِؾّل ؽ١َٕٗ/ ثٍّه ٍبٌُ ٕالػ ّبهع ِٓ 31 ّبهع ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 14211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ -  133

ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك ٍِه ؽّيٖ اٚالك اٌمل٠ّٗ اٌجٍٛغٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 14211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ -  134

ِٕظفبد ْٚٔبعٗ اؽّل ؽَٓ ػٍٝ ؽَٓ ٍِه اٌمل٠ُ اٌَٛق ّبهع ؽّيٖ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 15166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف ٕل٠ك ٕبكق اٌٖجبػ -  135

 ِل٠ٕٗ عٙبى ٍِه ثؾوٜ اٌىٛاًِ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّقبىْ ثّٕغمٗ( 155)هلُ لغؼٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٘الي ٔبٕو -  136

ِؾّل ِؾّل ػجلٖ ؽّبكٖ ثٍّه ِٕبع ٔغغ ِلهٍٗ ثغٛاه ثٍٖفٛهح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛهؽبة ؽَت ىوٝ اثٛهؽبة -  137

٘بُّ اثوا١ُ٘ ػّو ا١ٌَل ثٍّه اٌَبؽً فٛه ّبهع ؽّبكٜ ٔغغ ِٛلف ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ -  138

اؽّل ٕفٛد ؽ١َٓ ٍِه اثٛاٌّىبهَ ؽ٠ٍٛبد ِٖٕغ ثغٛاه اٍٛاْ ِٖو ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ -  139

كٚاعٓ ػٍف ٚث١غ رغبهٖ ْٚٔبعٗ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ فبٌل ه٠ٙبَ ثٍّه اٍٛاْ ِٖو عو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15171    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك اؽّل -  140

ؽ١َٓ ِؾّل هعت عبثو ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ٠ٍٛف اٌؾبط وٛثوٜ اِبَ اثٛاٌغب٘و َِغل ّٕل٠ًٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٔبعؼ ػّو -  141

ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل عؼٔب ثٍّه اٌغبؽٛٔٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌغبه ِؾّٛك وّبي ٠َٓ -  142

اؽّل ِؾّل هِضبْ ٍِه اٌغوثٝ اٌو١ٕف ّبهع اٌؼبهف ىا٠ٚٗ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15172    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ػبكي اؽّل -  143

ِؾّٛك ِؾّل ػبكي ؽبرُ/ ثٍّه  ثبٌَّغب اٌيث١جٝ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15175    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽالٚح ػضّبْ هاعؼ ثَبَ -  144

ػضّبْ ؽالٖٚ ػضّبْ ؽفٕٝ ثٍّه غوة االؽب٠ٖٛ ّجبة ِووي فٍف ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٝ ٕبثو اثزَبَ -  145

ِؾّل ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ٍِه ٔبٕو ثّل٠ٕٗ ؽّبكٜ هاّل َِزْفٝ فٍف ػجلاٌغٛاك ّبهع 1 ،:   اٌـزأ١ّو  
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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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ عالي ِؾّل ِؾّٛك -  146

٠ٌٛٔ فزؾٝ ٠ٛ٘لا ٍِه اٌىٛثوٜ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  147

ِؾّل ػجلاٌؾ١ٍُ للهٜ ػجلإٌبٕو ثٍّه غوة اٌمواِغٗ االثزلائ١ٗ اٌقغبة ثٓ ػّو ِلهٍٗ ثغٛاه اٌمواِغٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15173    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلإٌؼ١ُ فٕلٜ ّٛلٝ ِؾّل -  148

اٌؼزبي ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل ٍِه اٌَّغب اٌفو٠مٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ؽ١َٓ ٔٛػ -  149

ا١ٌَل ؽَٓ اؽّل ؽ١َٓ ثٍّه االى٘وٜ ِٙواْ اؽّل ا١ٌْـ ِؼٙل ثغٛاه اٌٍٖؼب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11607    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ِؾّٛك ؽٕفٝ ا٠ٗ -  150

 ض١بءاٌل٠ٓ/ ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ اٌٙلهعٗ ٌّٖٕغ اٌْولٝ اٌَٛه اِبَ االٍالَ فغو ّبهع/ ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ِؾّل ِؾّل  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15174    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٛاك فبضً ػجلاٌفزبػ ػّبك -  151

رٛف١ك ػجلاٌَالَ ٠بٍو ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌَٛق ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15104    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ا١ِٓ ٍؼلاٌل٠ٓ ِؾّل -  152

ا١ِٓ اٌل٠ٓ ٍؼل ِؾّل ٘بٔٝ ثٍّه اٌجبع١ٗ اٌؾّل٠ٗ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15171    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  153

هاضٝ ؽلاك هاضٝ ػّوٚ/ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌىج١و اٌغبِغ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽّلٜ اٍبِٗ -  154

ِؾّل ػٍٝ ِؾّٛك ٍِه االثزلائ١ٗ ؽبِل ٔغغ ِلهٍٗ ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15170    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ٠ٍٛف ؽَٓ -  155

اؽّل ؽ١َٓ ٠ٍٛف ؽ١َٓ ثٍّه اٌّلافٓ عو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 74653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌٛاؽل ا١ٌَل اِبٔٝ -  156

ػ١َٝ ا١ٌَل ٕبثو ػٍٝ ٍِه االٌٝ اٌّقجي اٌقَٕبء ّبهع 17 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 74653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌٛاؽل ا١ٌَل اِبٔٝ -  157

االًٕ ثمبء ِغ ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ 2516/11/35ثزبه٠ـ 5015ثولُ ِٛكع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٌل اٌل٠ٓ ُػٍ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ -  158

 ِٛاك ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ْٚٔبعٗ اؽّل ٕفٛد ؽ١َٓ ٍِه اثٛاٌّىبهَ ؽ٠ٍٛبد ِٖٕغ ثغٛاه اٍٛاْ ِٖو ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 غنائ١ٗ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15117    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛإٌٖو عٗ ِؾّٛك ٕل٠ك -  159

اثٛإٌٖو عٗ ِؾّٛك اؽّل ٍِه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل فٍف اٌْول١ٗ اٌؼواثٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15177    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل اٍؼل -  160

ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل ٍِه اٌىوِب١ٔٗ ثجٕلاه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15176    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػٍٝ -  161

ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل ٍِه اٌىوِب١ٔٗ ثجٕلاه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌىوِب١ٔٗ ثٕلاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػوفٗ ؽبِل ػوفٗ ِؾّل -  162

اثٛى٠ل هىق ػٍٝ ثٍّه ػزّبْ اؽّل ٔغغ رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو  
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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،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ؽَب١ٔٓ وّبي اًِ -  163

ؽَب١ٔٓ ٔؼّبْ ؽّلٜ ثٍّه ا١ٌْٙل ِلهٍٗ فٍف عوعب فبهفٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجو ػجلاٌواضٝ ػجلاٌفزبػ ؽّبك -  164

ػجلاٌواضٝ ػجلاٌفزبػ اثٛػّوح ثٍّه لٜاٌؾ١ّ ٍٛ٘بط ِٛلف فٍف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌوؽّٓ ػٍٝ ِؾّل -  165

غبىٜ ػٍٝ ِؾّل ٍؼبك ٍِه وو٠ُ ِمٙٝ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ِٖغفٝ وّبي ١ٌٚل -  166

ػضّبْ ِٖغفٝ وّبي ثٍّه اٌجؾو٠ٗ اٌيٚارٕٗ ثو١ٔك ٔغغ ِلفً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 15175    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ ٔبكٜ -  167

ِؾّٛك ِؾّل ٠بٍو ثٍّه ػ١ٍٛ اٚالك اثٍٛز١ذ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ثٙٝ اؽّل ػضّبْ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل -  168

ػضّبْ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل اؽّل ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌغٍّٗ ٍٛق ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ؽ١َٓ إٌْجٍٝ ٕجوٜ -  169

٘الي ِؾّل ١ٍّو ػجلاٌوؤف ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15107    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِؾّل ػٍٝ ِؾّل -  170

ِٙواْ ِؾّل ػٍٝ ثٍّه إٌّْلٜ ّبهع إٌّْلٜ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ٘الي هث١ؼٝ فبٌل -  171

ؽَٓ ِٖغفٝ ٘الي هث١ؼٝ ثٍّه اثٛإٌَٛ ٔغغ  إٌَٛ اي َِغل ثغٛاه ثٍٖفٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 13345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  172

ِؾّل ػجلاهلل ػجلاٌَزبه ا١ٌَل ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 72655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  173

االًٕ ثمبء ِغ ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ 2516/5/5ثزبه٠ـ 2411 ِٛكع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾَٓ ِؾّٛك -  174

ثلٜٚ اؽّل اؽّل ِؾَٓ ؽّبكٖ ٍِه عوعب فبهفٗ ثَٕٙٝ ػٍٝ ٔغغ اٌجو٠ل ِىزت فٍف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ؽَبْ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  175

ػجلاٌوؽ١ُ ؽَبْ ِؾّل ١٘ضُ ٍِه اٌّلهٍٗ ّبهع لٍفبٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15100    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلإٌجٝ ِؾّٛك -  176

هفبػٝ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلإٌجٝ ثٍّه ثوك٠ٌ ٔغٛع اٌّؼ١ٖوٖ ٔغغ ثوك٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ػجلاٌّٛعٛك أٖبف -  177

ػٍٝ رٛف١ك ِؾّل ٠بٍو ٍِه اٌّغبثوٖ ف١ٍفٗ اٌؾبط َِغل ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌالٖ ػٍٝ ِؾّل ػيٖ -  178

ِٖغفٝ ػجلاٌّؾَٓ ِؾّٛك ٍِه اٌغفً ؽل٠مٗ ثغٛاه ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ١ِلاْ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15257    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌل٠ٓ ػٍٝ ِؾّٛك ِؾّل -  179

ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌّؼغٝ ٍِه اٌَٛق ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼبي ِؾّل -  180

اؽّل ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼبي اؽّل ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌيٚن اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌيٚن ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15714    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ا١ٌَل ِىٝ -  181

اؽّل ِؾّل ا١ٌَل ِىٝ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلا١ٌْٙل ػجلا١ٌَّؼ للهٜ ؽبىَ -  182

ّٕٛكٖ عوعٌ ٍجغ ٍِه ىغٍٛي ٍؼل ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف ِؾّل ١ٍٍّبْ اؽّل -  183

اهلل فٍف ِؾّٛك فٍف ا١ٌَل/  ثٍّه ثبٌغ١ّ١ٕٗ االػلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، للًٚ ع١ل للًٚ اثبٔٛة -  184

ع١ل فب٠ك اال١ِو ثٍّه ثؾوٜ ثبٌىٛاًِ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجلاٌالٖ فضوٜ اؽّل -  185

رّبَ ِؾّٛك ٔٛهاٌل٠ٓ ؽ١َٓ ٍِه اث١لًٚ ػواثٗ اٌؾوثٝ اٌغو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌَزبه ِٖغفٝ اؽّل -  186

هضٛاْ فب٠ي اثٛا١ّ١ٌٓ ِؾّل ثٍّه 26ٛ١ٌٛ٠ ّبهع 2 هلُ ثبٌؼمبه اٌقٍفبء َِغل فٍف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 61740    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّواْ ا١ٌَل ّلِؾ اّوف -  187

االًٕ ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغ2515/2/0ٝ ثزبه٠ـ531 ثولُ ِٛكع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 15216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ػجلاٌؼبي ؽّيٖ -  188

ِؾّل اؽّل ػجلاٌؼبي ِؾّل ثٍّه اٌقغبة ثٓ ػّو ّبهع ِٓ ِزفوع هثبػ ثٓ ثالي ّبهع24 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 15211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبً اؽّل ِؾّل اؽّل -  189

اؽّل ػجبً اؽّل ِؾّل ثٍّه اٌْول١ٗ اٌؼّب٠لٖ اٌؼز١ك َِغل اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 15217    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌؼبي هضب -  190

ػٍٝ ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌؼبي ٍِه ٚاٌّوٖٚ اٌٖفب َِغل ثغٛاه ّؾبرٗ ٔغغ ثٍٖفٛهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105124 ربه٠ـ ٚفٟ 15154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛػ فٛىٜ اؽّل فبكٜ -  191

ٔٛػ فٛىٜ اؽّل فٙل ٍِه اٌمل٠ُ ِٖو ثٕه ّبهع ػٍٛاْ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ا١ٌَل ؽَٓ ػّوٚ -  192

اؽّل ػجلاٌؾبفظ ا١ٌَل ثٍّه اٌَّزْفٝ ّبهع ثٍٖفٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 65741    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ لبٍُ هفبػٝ ؽبهً -  193

غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ ْٚٔبعٗ ِؾّل اؽّل ؽّبك اؽّل ثٍّه اٌؼّبهٜ ِْٕبٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ٌَل اؽّل ِؾّٛك -  194

ؽغبىٜ ا١ٌَل اؽّل ثىو ِؾّل ا١ٌَل ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ  ثىو ِؾّل ا١ٌَل َِغل ثغٛاه اٌجٍل لجٍٝ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ٔبٕو -  195

ػجلاٌوؽّٓ اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ٔبٕو ثٍّه ػواثٝ اؽّل ّبهع االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15224    لُثو ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اِبَ ػضّبْ ا١ِوٖ -  196

ا١ٌَل اؽّل ا١ٌَل ػالء ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِلٖ اٌؼّلٖ ثٕغغ اٌؼّلٖ َِغل ثغٛاه اٌّؾبِلٖ ،:   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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٕٖٛه اٍّبػ١ً اؽّل -  197

ِؾّل ِٕٖٛه اٍّبػ١ً ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌل٠ٚواد ،:   اٌـزأ١ّو  

 رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌّزغٍٝ ػجلاٌوؽ١ُ -  198

اؽّل اثٛاٌؾَٓ اٌل٠ٓ ِؾٝ ٔغٜٛ ثٍّه االفٕلٜ اٌل٠ٓ ِؾٝ ّبهع ثوك٠ٌ ِْٕبٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِي٠ل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  199

ِي٠ل ِؾّل ا١ٌَل ٍِه ّٕلٜ ث١ذ وٛثوٜ ثؾوٜ اٌم١ٖو هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوػٝ ا١ٌَل فٍف ٍؾو -  200

هّٛاْ ػجلاٌؼبي ِؾّل ٍِه اٌْول١ٗ ثبٌؼّب٠لٖ اٌّلاف١ٓ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ثق١ذ ِؾّٛك ؽّلٜ -  201

ٍؼل ػٍٝ ِؾّٛك وّبي ثٍّه ثٕبد االػلاك٠ٗ ِلهٍٗ ثغٛاه إٌّْبٖ ٍٛ٘بط عو٠ك ثٍٖفٛهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 15227    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٛكٖ اثوا١ُ٘ اٍّبػ١ً -  202

اثوا١ُ٘ ؽّيٖ ِؾّل ٔغٜٛ ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌّْبٚكٖ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌّْبٚكٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ثٙٝ ؽَٓ عّبي ؽَٓ -  203

اٌل٠ٓ ثٙٝ ؽَٓ ا١ٌَل ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ٠ب١ٍٓ اؽّل ِؾّٛك -  204

ؽَٓ اٍّبػ١ً ٠ٌٛٔ اؽّل ٍِه( اٌْوػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ) اثٛاٌمبٍُ َِغل ثغٛاه كٚكٚ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل ػّو -  205

ػجلاهلل اؽّل ِؾّل اؽّل ثٍّه ػجلاهلل ٔغغ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ اٍؼل اٍالَ -  206

اٍّبػ١ً ػجلاٌٍغ١ف هعت ثٍّه صبْ لَُ اِبَ ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهع إٌغلٖ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٘بٔٝ -  207

ػجبً ِؾّل هعت/ ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ا١ٌْٙٗ ؽٛٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 14351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ فىزٛه٠ب -  208

١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ ثٍّه ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط عو٠ك رّبَ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 فٕٚ،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 14351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ فىزٛه٠ب -  209

ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ ثٍّه ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط عو٠ك رّبَ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 14351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ فىزٛه٠ب -  210

كل١ك َِزٛكع ْٚٔبعٗ ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ ٍِه رّبَ ٔغغ ع١ٕٙٗ ٍٛ٘بط عو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  211

للًٚ ف١ًٍ ٍِه اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15230    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ اؽّل ؽ١َٓ ٔٛهٖ -  212

ى٠لاْ ِؾّل اؽّل ؽبىَ ٍِه اثٛا١ًٌٍ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػّبه اٍّبػ١ً ِوػٝ -  213

ػجلاٌمبكه ػّبه اٍّبػ١ً ِوػٝ ثٍّه اٌؼوة ١ّـ اٌْبعجٝ االِبَ ّبهع اٌٖٕبػ١ٗ اٌّل٠ٕٗ اثواط اٍفً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15237    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اٍّبػ١ً عجو٠ً عّالد -  214

ػجلاٌؾبفظ ػجلاٌؾ١ٍُ فوط أٛه ثٍّه اٌْٛاٌٚٗ اٌجٍل ِلفً ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل ٍؼل -  215

اؽّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل ِؾّل/ ثٍّه اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهع اٌّغبفٝ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 50355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت فوط ف١ُٙ ٠ٛٔبْ -  216

عٛكٖ عبك فب٠ي رو٠يٖ ٍِه اٌؾو٠ٗ ّبهع ِٓ ِزفوع ىغٍٛي ٕف١ٗ ثْبهع اٌّيٌمبْ ثغٛاه ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٟٚف 54702    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٌ اا١ٌَل ٕل٠ك ػٍٟ -  217

 ِؾّٛي اعٙيٖ ّٚواء ث١غ ْٚٔبعٗ ٍّؼبْ عوعٌ ٠ٍٛف ٍِه( اٌجلهَٚ) ا١ًٌٕ َِزْفٝ اٍفً ٚإٌٖو اٌزؾو٠و ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو

َِٚزٍيِبد ٚاوََٛاهاد ١ٕٚبٔٗ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّبكٖ ّؼجبْ ِٖغفٝ -  218

ػجلاٌّغ١ل اؽّل هِضبْ ٍِه ػياى اٚالك اٌجوثوٜ ِمٙٝ ثغٛاه اٌغوكلٗ ِٛلف اِبَ اٌغوثٝ ؽّبكٜ ٔغغ روػٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌواػٝ ِؾّل -  219

ؽَٕٝ ػجلاٌؾ١ّل ٚٔبٕو ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل فإاك/ ثٍّه ثوك٠ٌ اٌزؾو٠و ّبهع اٌىٙوثبء ّجىٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 14373    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، و١ٍت ؽبفظ فإاك ١ٌٚل -  220

اؽّل ِؾّل االٖ ػجل ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 54702    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اا١ٌَل ٕل٠ك ػٍٟ -  221

فوكٚاد ْٚٔبعٗ ؽَٓ ػجلاٌّٛعٛك ػجلاٌغ١ًٍ ٍِه اٌم١َبه٠ٗ ّبهع ،   

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 54702    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اا١ٌَل ٕل٠ك ػٍٟ -  222

ٍّؼبْ عوعٌ ٠ٍٛف ٍِه( اٌجلهَٚ) ا١ًٌٕ َِزْفٝ اٍفً ٚإٌٖو اٌزؾو٠و ّبهع ،   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فبهً -  223

ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهع ِٓ االؽّلٜ ّبهع21 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 15236    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اؽّل ا١ٌَل ِؾّٛك -  224

لبٍُ اؽّل ا١ٌَل ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌيٚن اٌمجٍٝ اٌّووي ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا٠ٙبة اٍبِٗ ٔلا -  225

اؽّل ػٍٝ ِؾّل ٌٚغفٝ ػٍٝ ِؾّل ؽَٓ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع ِٓ ِزفوع ؽٕجً ثٓ اؽّل ّبهع3 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ٍٕل ِغلٜ ِب٠ىً -  226

ِولٔ ػ١بك ف١و ّلاك/ ثٍّه ِوىٚق ا١ٌْـ اٌَٛق ّبهع( 1) هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػجلاٌؼبي ػجلاٌٙبكٜ ١ٍل -  227

ػجلاٌؼبي ػجلاٌواضٝ اٌمنافٝ ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة اٌؼغّٝ ثْبهع اٌجؾوٜ اٌّيٌمبْ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15240    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ػ١بك ف١و اٌغ١ًّ -  228

ِولٔ ػ١بك ف١و ّلاك/ ثٍّه ِوىٚق ا١ٌْـ اٌَٛق ّبهع( 2) هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  229

ثمبٌٗ ث١غ للًٚ ف١ًٍ ٍِه اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  230

للًٚ َِؼل أزَبي ٍِه اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ؽّلاهلل ػياٌل٠ٓ ف١ٍفٗ -  231

ػياٌل٠ٓ ف١ٍفٗ ِؾّل ٍّهث اٌّمبثو ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 61646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِؼٛك اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل -  232

ِؾّل ِٙواْ اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهع ِٓ اٌّزفوع اثٍّٛجً ّبهع13 ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٍبْ ِؾّل صبثذ ؽبىَ -  233

ػجلاٌؼبي هضٛاْ فٍف ؽّْذ ثٍّه ػياى ثبٚالك اثٛػج١ل ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾغٗ ثغٛاه اٌل٠و ٔغغ عو٠ك ػياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ض١ف ألهاًٚ ٘ؤٝ ِو٠بٔٗ -  234

ألهاًٚ اهى٠ك ٚهصٗ ثٍّه ثوثو ٔغغ اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ّٕٛكٖ ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب -  235

ّٕٛكٖ ػجلا١ٌَّؼ هِٚبٔٝ ثٍّه ػالَ ثب١ٌْـ اٌق١بع١١ٓ ّبهع اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 53025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ؽ١َٓ -  236

ثٍلٜ فجي ْٚٔبعٗ ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٚٔٛهٖ ١ٍٚل ػٍٝ/ ثٍّه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 53025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ؽ١َٓ -  237

ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبعٗ ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٚٔٛهٖ ١ٍٚل ػٍٝ/ ثٍّه  اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  238

للًٚ َِؼل أزَبي ٍِه اٌيهاػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اّوف ؽ١َٓ -  239

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اّوف/ ثٍّه ّوق اٌقٕبَٔٗ اٌىٛثوٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل عبثو ِؾّل -  240

ؽَٓ ِؾّل عبثو ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌؾّبك٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 53025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ؽ١َٓ -  241

ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٚٔٛهٖ ١ٍٚل ػٍٝ/ ثٍّه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ِؾوًٚ هفؼذ -  242

ػٍٝ ِؾوًٚ ػّٖذ/ ثٍّه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌّٛلف ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ؽى١ُ عّبي ثغوً -  243

عبكاهلل ١ٖٔو ّىوٜ هض١ٗ ثٍّه غو٠ت اٚالك ثمو٠ٗ ثؾوٜ ٌٍىٛاًِ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه غو٠ت اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15247    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ٠ٛضٗ عٛكٖ هىق ِوىٚق -  244

عٛكٖ ػ٠ٛضٗ عٛكٖ هىق ثٍّه ٘بهْٚ اٚالك ثٕغغ هافذ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 11556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّٛك وبًِ ِؾّٛك -  245

ػجلاهلل ػٍٝ ػجلٖ ػٍٝ ثٍّه هاّل ثؾٝ االثؼبك٠ٗ وٛثوٜ اِبَ هاّل ؽٝ ّبهع16 ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ ؼل٠ًر رُ 25105127 ربه٠ـ ٚفٟ 15244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغ١ٗ َِؼٛك ٕبثو ؽَٕٝ -  246

ػغ١ٗ َِؼٛك ٕبثو ػغ١ٗ ٍِه اٌزٛؽ١ل َِغل ثغٛاه اٌؼّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ِؾّل اؽّل اٍالَ -  247

ٍؼل ِؾّل ِؾّل ػجلاٌؼبعٝ ٍِه هاّل ؽٝ اٌٍٛغبٔٝ اٌوٜ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  
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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،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ِؾّل اؽّل اٍالَ -  248

اٌّٛٔزبي ٚهّٗ ْٚٔبعٗ ٍؼل ِؾّل ِؾّل ػجلاٌؼبعٝ/ ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ اٌوٜ ّبهع 40 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 14151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌالٖ اؽّل اال١ِو ػٍٝ -  249

اٌّؼ١ٍّٓ ٔبكٜ ثغٛاه اٌجؾوٜ ٍبٌُ ٕالػ ّبهع ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 14616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف اٍّبػ١ً عبثو اٍّبػ١ً -  250

 روث١ٗ ؽظ١وٖ ْٚٔبعٗ ػجلاٌواضٝ ػجبً صٕبء ٍِه ا١ٌّبٖ ٚاثٛه ّبهع اٌْوػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ِٛاّٝ ٚث١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؼبعٝ ا١ِٓ ػجلاٌؼبعٝ -  251

ِؾّٛك اثٛاٌؼال ػجلاٌؾ١ّل ؽبهٓ ٍِه اٌمو٠ٗ ثٕه ثؾوٜ ثوف١ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّٛعٛك ٕل٠ك عّبي اٍبِٗ -  252

ؽَب١ٔٓ اؽّل ّّوٚؿ اّوف ثٍّه اٌقٌٛٝ ثْبهع اٌقٌٛٝ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15260    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٌج١ت اهلل هىق عوعٌ -  253

ؽ١ّل ا١ٌَل ِٖغفٝ ِؾّٛك ثٍّه اٌمغت ّبهع ِٓ اٌفٛاٌٗ ؽبهٖ ٌٍّٛث١ٍبد اٌؾو١ِٓ ِؼوٗ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 70661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف ػٍٝ ٠بٍو -  254

اٌَّبْ ِؾّٛك ػغ١ٗ ا٠بد ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 65536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل هِضبْ ِؾّل -  255

 ا١ٌَل اٍّبػ١ً ٍِه ٔبٕو ِل٠ٕٗ اٌزؼب١ٔٚٗ اٌغّؼ١ٗ ػّبهاد 21هلُ ػّبهٖ 7 هلُ ِؾً ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

اٌّبٍـ ِؾّل  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ػجلاٌالٖ ِؾّٛك ر١َ١و -  256

اثٛاٌؼي هاضٝ ِقزبه ثٍّه غوة اٌمواِغٗ اٌجبّب ث١ذ ثغٛاه اٌمواِغٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 14616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف اٍّبػ١ً عبثو اٍّبػ١ً -  257

 ث١غ ْٚٔبعٗ ِؾغٛة ِؾّل ػٍٝ ِؾّل ثٍّه ّٕل٠ًٚ ثغي٠وٖ اٌمجٍٝ اٌىٛثوٜ ثٕبؽ١ٗ اٌْفبء ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٚاوََٛاه ِالثٌ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 14616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف اٍّبػ١ً عبثو اٍّبػ١ً -  258

ػجلاٌواضٝ ػجبً صٕبء ٍِه ا١ٌّبٖ ٚاثٛه ّبهع اٌْوػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ّبك٠ٗ -  259

اؽّل ا١ِٓ ؽبِل ّو٠ف ثٍّه اٌجؾو ثْبهع اٌٖؾبثٗ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15275    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ٘بُّ ؽَبْ كػبء -  260

ػضّبْ ٘بُّ ؽَبْ ثٍّه اٌغٛاؽ١ٓ ّبهع اٌمب٘وٖ ثٕه فٍف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي فواط ِوٍٝ ؽ١َٓ -  261

ػجبً هفؼذ ِؾّل ِؾّٛك ثٍّه وبًِ ِٖغفٝ ّبهع اٌّالن و١َٕٗ اِبَ اٌمؼ١ل ؽبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15257    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ا١ِٓ هّبك ٍّو -  262

ا١ِٓ هاّل ػالء ثٍّه اٌَؼل اَ َِغل اِبَ اٌٖؾواٜٚ اثّّٛٛٗ عو٠ك اٌؾالفٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فإاك ػَواْ -  263

اثوا١ُ٘ فإاك ػَواْ اؽّل ثٍّه اٌغل٠ل ثوف١ً ٍٕزواي ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  
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 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػج١ل ٌج١ت اك٠ت اه٠ٕٝ -  264

ػٛٗ َِؼٛك ػي٠ي َِؼٛك/ ثٍّه اٌقالفٗ َِغل فٍف اٌْولٝ ثبعب روػٗ ّبهع ِٓ اٌؾبهس ثٓ ٍؼ١ل ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك هّٛاْ ٕفبء -  265

هّٛاْ ِؾّل ؽ١َٓ ػجلاهلل ثٍّه اٌغوثٝ اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه ؽّل ا١ٌْـ ٔغغ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ عجو٠ً ػجلاهلل ١ٍّو -  266

اؽّل هضٛاْ اؽّل ى٠ٕت ٍِه اٌىج١و اٌغبِغ ثغٛاه اٌمجٍٝ اٌَبؽً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ هافذ -  267

ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ ػجلاٌٛاؽل ١٘ضُ ثٍّه اٌَّزْفٝ ثغٛاه ثوك٠ٌ ِلفً ثوك٠ٌ ِْٕبٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15267    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِؾّل ػبكي اّوف -  268

ٍبٌُ ِؾّٛك ػّبه/ ثٍّه ثبٌَّغب ٕبٌؼ أي َِغل لجٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15271    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌٖبكق عبثو اٌل٠ٓ ػّبك -  269

ػجلاٌالٖ فبٌل عب٘و ثٍّه ٠ٍٛف ثب١ٌْـ ثبٌجبع١ٗ اٌؾّل٠ٗ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15273    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فالف ا١ٌَل ِإِٓ -  270

فالف ا١ٌَل اؽّل/ ثٍّه اٌؾّل َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافغ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 15272    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ػجلاهلل ٔبعؼ ِؾّل -  271

كه٠ِٚ ػجلاهلل ٔبعؼ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاه إٌّْبٖ فبهفٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 13641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىاهع ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  272

ػُْ ا١ٍ٠ب ا٠ّٓ ٍِه اٌغٛىاد فٍف اٌمل٠ُ اٌْٛاكه ّبهع5 هلُ ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 13641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىاهع ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  273

كاف١ٍٗ هؽالد ٔمً ِىزت ْٚٔبعٗ ػجلاٌجبٍظ صبثذ ّؾبرٗ ّٛلٝ ثٍّه اٌؼًّ رٖبه٠ؼ فٍف اٌي٘ٛهاد ؽٛٗ 4 ػمبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15277    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽَٓ ١٘ضُ -  274

ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ِؾّٛك فبٌل ثٍّه ثوك٠ٌ ٔغٛع ٍؼ١ل ا١ٌْـ ٔغغ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15270    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اهلل فٍف اثوا١ُ٘ اثزَبَ -  275

ؽَب١ٔٓ هىق ّوثبد ٍِه اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه ػيٚى ٔغغ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15275    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ -  276

ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٍِه ػجبً ٔغغ عجبهٖ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15271    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٛافٝ ؽَٓ ػجلاٌغ١ًٍ ؽَٓ -  277

ؽَٓ ػجلاٌغ١ًٍ وبًِ ثٍّه غوة اٌمواِغٗ ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌمواِغٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػجلاٌؾ١ّل ِؾّل ٘بٔٝ -  278

ِجبهن ػٍٝ ِؾّٛك ػٍٝ ثٍّه اٌلٚهاالهضٝ اٌّجبهن ثوط اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهع ؽب١ٌب17 ٍبثمب25 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 77632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ػلٌٝ ١ٍّو ػّبك -  279

اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ثٍّه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّٖبٔغ ثّٕغم17ٗ هلُ لغؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 77632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ػلٌٝ ١ٍّو ػّبك -  280

اٌِٛز١بي ر١ٕٖغ ٚهّٗ ْٚٔبعٗ اهلل عبة عوً ٔبعٝ/  ثٍّه اٌفزؼ فوع االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف اٌْب٠ت ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٌٛٔ ٔبٕو ِؾّل -  281

ؽَٓ ِؾّل فٍف ِؾّل ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 77632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ػلٌٝ ١ٍّو ػّبك -  282

 اٌِٛز١بي ر١ٕٖغ ِٖٕغ ْٚٔبعٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى ثٍّه اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ثّل٠ٕٗ اٌّٖبٔغ ثّٕغم17ٗ هلُ لغؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ِٚغبثـ ّٚجبن ثبة   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15276    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ػجلٖ أٛاه -  283

ػجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ػجلٖ ىوو٠ب ٍِه اٌّغٌٍ ّبهع اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ اِبَ رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ػجلاهلل اٌل٠ٓ ِؾٝ -  1

ِٛاّٝ ٚرغبهٖ ث١غ ؽظ١وٖ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 70403   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  2

غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فض١وٜ ػجلاٌالٖ ٠ؾ١ٝ فض١وٜ -  3

إٌّظفبد ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13601   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌواضٝ ِؾّٛك ِؾّل فوط -  4

ِؾّٛي ٚاعٙيٖ اوََٛاه ث١غ) ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ػجلاٌؼي٠ي ؽ١َٓ ِؼزي -  5

ا١ِٕٗ ِٛافمبد ٠ؾزبط ِب ػلا ِب)  ػبِٗ ٚرٛه٠لاد ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  ) 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 72655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  6

ثمبٌٗ ِؾً ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ؽوثٝ ١ّّبء -  7

اٌؼ١ٓ ثناد عبفٗ غنائ١ٗ ِٛاك ٚث١غ رؼجئٗ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 67211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّٛعٛك اؽّل ػٍٝ ِؾّٛك -  8

اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ ػٍٝ اٌؾٖٛي ٚثؼل االٔزؤذ ػلا ف١ّب)  ٌغبد رله٠ت ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو ) 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 72655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  9

١ٍٚوا١ِه ٕؾ١ٗ اكٚاد ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ا١ٌَل فٍف ٘بٔٝ -  10

ِٛاّٝ ٚث١غ رغبهٖ/ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 73127   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ِؾّٛك ػجلاٌؾ١ّل ِظٙو -  11

وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ث١غ ِؼوٗ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  
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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

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 54102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغ١ًٍ ػجلاٌغبثو ٕالػ -  12

ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13747   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اهلل هىق وبًِ صبثذ -  13

ِٖٕؼ١بد ِمبٚالد ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٚ٘ت ِؾّل ػضّبْ ٠ب١ٍّٓ -  14

ِٖٕٚؼ١بد ِمبٚالد ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61273   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فزٛػ ِؾّٛك اؽّل -  15

ِٛاّٝ ٚث١غ روث١ٗ ؽظ١وٖ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٕالػ ٠بٍو -  16

غنائ١ٗ ِٛاك ٚ ػالفٗ رغبهٖ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 70430   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌىو٠ُ ؽّلا ؽَبَ -  17

اٌزغبه٠ٗ اٌّٛالد ٚاكاهٖ أْٔبء ْٔبط اضبفٗ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 72515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبً ؽ١َٓ هِضبْ ِإِٓ -  18

اٌؼ١ٓ ثناد ٚرٛه٠لاد ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوً وبًِ ظو٠ف ا٠ٙبة -  19

عب٘يٖ ِالثٌ ٚث١غ افؤغٝ روىٜ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12630   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك ػجلاٌٍغ١ف -  20

ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػجلاٌؾبفظ هعت ؽّلٜ -  21

١ٍبهاد ِؼوٗ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 71350   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ا١ٌَل ؽ١َٓ ا١ٌَل ػجلاهلل -  22

ِؼّبه ٌٛاىَ ٚ ؽلا٠ل ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ؽَٓ ػبكي اؽّل -  23

ٕٚبط ؽل٠ل رغبهٖ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 71612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّغ١ل ِٖغفٝ ف١بٗ ٠َوٜ -  24

6اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٖٚاٌفمو 10 اٌّغّٛػٗ ِبػلا)  ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ْٔبط اضبفٗ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 50355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت فوط ف١ُٙ ٠ٛٔبْ -  25

ِٛث١ٍ١بد ِؼوٗ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ اؽّل ؽَٓ هِضبْ -  26

ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15177   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل اٍؼل -  27

ِٛاّٝ ٚث١غ رغبهٖ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٔٛه ٍؼل اثوا١ُ٘ اٍّبػ١ً -  28

ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  
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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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٌٛٔ ٔبٕو ِؾّل -  29

ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْٚوٚثبد( االٔزؤذ ِبػلا) اٌزٍفي٠ْٛ ّبّبد ػٍٝ اٍز١ْٓ ثالٜ  ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػيد ػجلاٌؾ١ّل -  1

فبٓ: ١واٌزأّ ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15503   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌالٖ ا١ٌَل ١ٍٍُ اؽّل -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل فإاك ٕفبء -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػٍٝ اؽّل ا٠ّبْ -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15157   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕبثو ٠ؾٝ ٘بٔٝ -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15171   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّٛك اؽّل -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٔبعؼ ػّو -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌغبه ِؾّٛك وّبي ٠َٓ -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  9

 فبٓ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15230   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ اؽّل ؽ١َٓ ٔٛهٖ -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ّٕٛكٖ ػجلا١ٌَّؼ ١ِٕب -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15275   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ٘بُّ ؽَبْ كػبء -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػجلاٌؾ١ّل ِؾّل ٘بٔٝ -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبفظ ِؾّٛك اٌل٠ٓ ربط هعبء -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 67671   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾ١ّل ػجل ا١ٌَل اٌؾ١ّل ػجل -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٕللٝ ِؾّٛك -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ُر25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 73201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف ٔبٕو -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ثووبد ػبُٕ -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّٛك ا١ٌَل -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّبه ِؾّل ٕبثو اٌغٕلٜ -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌالٖ ػٍٝ ِؾّل ػيٖ -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِي٠ل ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ٠ب١ٍٓ اؽّل ِؾّٛك -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ؽى١ُ عّبي ثغوً -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّٛعٛك ٕل٠ك عّبي اٍبِٗ -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اثٛاٌّغل اؽّل ؽّبكٖ -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15117   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛه ِؾّل ِؾّل -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼبي ػجلاٌّغ١ل اؽّل ؽّٛكٖ -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ١ٍّو ٔغٜٛ -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 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،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف ٕل٠ك ٕبكق اٌٖجبػ -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٘الي ٔبٕو -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾَٓ ِؾّٛك -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ؽَبْ ِؾّل ػجلإٌبٕو -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ػجلاٌالٖ ِؾّٛك ر١َ١و -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف اٍّبػ١ً عبثو اٍّبػ١ً -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ٕجوٜ اؽّل إٌٙب اَ -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 71115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّؼبْ اثوا١ُ٘ ِٛه٠ٌ ّو٠ٓ -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عبكاهلل ١ٌُٚ ١ِٕب -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍف ٕبكق ٍؾو -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌالٖ ػجلاٌَزبه ١ٍّٗ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ٠ـربه ٚفٟ 15175   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽالٚح ػضّبْ هاعؼ ثَبَ -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٝ ٕبثو اثزَبَ -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15257   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌل٠ٓ ػٍٝ ِؾّٛك ِؾّل -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوػٝ ا١ٌَل فٍف ٍؾو -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 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،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ثٙٝ ؽَٓ عّبي ؽَٓ -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15247   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ٠ٛضٗ عٛكٖ هىق ِوىٚق -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15274   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؼبعٝ ا١ِٓ ػجلاٌؼبعٝ -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15506   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ا١ٌَل ػجلاٌوؤٚف ٘بُّ -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ ضبؽٝ ِٖغفٝ ِؾّٛك -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌفزبػ ؽَٓ ػجلاٌفزبػ ؽ١َٓ -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػوفبد ػجلاٌؾ١ّل اٌَؼٛكٜ ػجلاٌؾ١ّل -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15171   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽّلٜ اٍبِٗ -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلا١ٌْٙل ػجلا١ٌَّؼ للهٜ ؽبىَ -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل ٔبٕو -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕفٚ،   

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15237   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اٍّبػ١ً عجو٠ً عّالد -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ض١ف ألهاًٚ ٘ؤٝ ِو٠بٔٗ -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي فواط ِوٍٝ ؽ١َٓ -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15504   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ ِؾّل اؽّل ػيٖ -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15500   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ّج١ت اؽّل ِؾّل -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15157   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل اثٛػج١لٖ ؽَٓ -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجو ِؼزٛق ٕبثو ٘جٗ -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٌٛٔ ٔبٕو ِؾّل -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثل٠ٜٛ ػجلاهلل ِْٛاكٜ ػٖبَ -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛهؽبة ؽَت ىوٝ اثٛهؽبة -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ فبٌل اٌل٠ٓ ػٍُ -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15100   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلإٌجٝ ِؾّٛك -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ لاٌوؽ١ُػج ػجلاٌّزغٍٝ ػجلاٌوؽ١ُ -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ اٍؼل اٍالَ -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ػجلاٌٍغ١ف ِؾّل ٘بٔٝ -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل عبثو ِؾّل -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53025   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ؽ١َٓ -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 77632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ػلٌٝ ١ٍّو ػّبك -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ّٕٛكٖ ل١ٍٕٝ فىزٛه٠ب -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وّْٛ ؽَٓ ا١ِٓ عٗ ٔبكٜ -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هّبك اٌلافٍٝ ؽبىَ -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛػ فٛىٜ اؽّل فبكٜ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼي٠ي ا١ِٓ ّٛلٝ غب١ٌٗ -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ّٕٝ ػبثل ٕجبػ -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٕبثو هّب -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجو ػجلاٌواضٝ ػجلاٌفزبػ ؽّبك -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ه٠ـرب ٚفٟ 15115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌوؽّٓ ػٍٝ ِؾّل -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ثٙٝ اؽّل ػضّبْ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ؽ١َٓ إٌْجٍٝ ٕجوٜ -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ا١ٌَل ؽَٓ ػّوٚ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّبكٖ ّؼجبْ ِٖغفٝ -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌواػٝ ِؾّل -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػجلاٌؼبي ػجلاٌٙبكٜ ١ٍل -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15277   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽَٓ ١٘ضُ -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15270   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اهلل فٍف اثوا١ُ٘ اثزَبَ -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 54702   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اا١ٌَل ٕل٠ك ػٍٟ -  95

 فبٓ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ػجلاٌفزبػ ِٕٝ -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ٍجبق عّبي ػالء -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ ػٍٝ فٍف ؽّبكٖ -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ػٍٝ ىوٝ ١ٍٙو -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك ا١ٌَل اٍّبء -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ِؾّل ثبٍُ -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ٕالػ ِؾّل -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15177   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل اٍؼل -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، للًٚ ع١ل للًٚ اثبٔٛة -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجلاٌالٖ فضوٜ اؽّل -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌَزبه ِٖغفٝ اؽّل -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ٍٕل ِغلٜ ِب٠ىً -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15273   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فالف ا١ٌَل ِإِٓ -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛاؽل فوغً ى٠ٕت -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٚ٘ت ِؾّل ػضّبْ ٠ب١ٍّٓ -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ٌَل ِب٘و ِؾّٛك -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؼال ػجلاهلل اثٛعبٌت فٍف -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15146   ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٕٝ ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلا١ٌَّغ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ٠ٌٛٔ ِؾّل -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15176   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌٛاؽل ػٍٝ -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػوفٗ ؽبِل ػوفٗ ِؾّل -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ؽَب١ٔٓ وّبي اًِ -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل فبهً -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اؽّل ا١ٌَل ِؾّٛك -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا٠ٙبة اٍبِٗ ٔلا -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15272   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ػجلاهلل ٔبعؼ ِؾّل -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىاهع ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؾبفظ ؽ١له اؽّل -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ؽ١َٓ اؽّل ػية -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 71655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّٛك ػٍٝ ٕ٘بء -  125

فبٓ: أ١ّواٌز  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػّو ٕفبء -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌّْلٜ اؽّل عّبي ا١ِوٖ -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15174   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٛاك فبضً ػجلاٌفزبػ ػّبك -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ا١ِٓ ٍؼلاٌل٠ٓ ِؾّل -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اِبَ ػضّبْ ا١ِوٖ -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػّبه اٍّبػ١ً ِوػٝ -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15257   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ا١ِٓ هّبك ٍّو -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فإاك ػَواْ -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾ١ّل ؽ١ّل ا١ِٓ ؽ١ّل -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ وّبي ػبعف ؽ١َٓ -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٠ٍٛف فٍف ِؾّل -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌل٘ت عبثو ا١ٌَل -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك وربع ، ِؾّل عبكاٌوة ِؾّل ؽَٓ -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15172   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ػبكي اؽّل -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ػجلاٌّٛعٛك أٖبف -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15217   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌؼبي هضب -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٕٖٛه اٍّبػ١ً اؽّل -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اّوف ؽ١َٓ -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ّبك٠ٗ -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15517   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلإٌؼ١ُ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼ١ٍُ ػجلإٌؼ١ُ وبًِ ؽَبْ -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِؾّل فوط ِؾّٛك -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٌٚل -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ػجلاٌؾبفظ ؽبِل فزؾٝ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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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،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15167   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ِؾّل عالي ػيٖ -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ عالي ِؾّل ِؾّٛك -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ثق١ذ ِؾّٛك ؽّلٜ -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15227   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٛكٖ اثوا١ُ٘ اٍّبػ١ً -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغ١ٗ َِؼٛك ٕبثو ؽَٕٝ -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15276   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ػجلٖ أٛاه -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ِؾّل اؽّل اٍالَ -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 70403   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌّؼي ػٍٝ -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ثىو ٕبثو اؽّل -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15137   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاهلل عجو ػٍٝ اؽّل -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ اٍؼل ١ٍٍّبْ ػّبك -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15170   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ٠ٍٛف ؽَٓ -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14305   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ػضّبْ وّبي ٔغبػ -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ػجلاٌؼبي ؽّيٖ -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌٍغ١ف اؽّل ٍؼل -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ٍبْ ِؾّل صبثذ ؽبىَ -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػج١ل ٌج١ت اك٠ت اه٠ٕٝ -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15271   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٛافٝ ؽَٓ ػجلاٌغ١ًٍ ؽَٓ -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ػجلاٌؾف١ظ إٌٛٝ ِٖغفٝ -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاهلل ا١ٌَل ػجلاٌْبفٝ ا١ٌَل -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ ف١ًٍ ٖٔؾٝ ٔج١ً -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ثلهٜ عبك ػّو -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ػٍٝ ؽّبكٖ فبٌل -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15117   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛإٌٖو عٗ ِؾّٛك ٕل٠ك -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15107   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِؾّل ػٍٝ ِؾّل -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ٘الي هث١ؼٝ فبٌل -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼبي ِؾّل -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ؽّلاهلل ػياٌل٠ٓ ف١ٍفٗ -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك هّٛاْ ٕفبء -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ عجو٠ً ػجلاهلل ١ٍّو -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15275   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ؽَٕٝ -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػجلاٌوؽّٓ ػّو ػجلاٌمٜٛ -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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 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،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اٌل٠ت اثوا١ُ٘ ٠بٍو -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ِؾّل ١ٍل -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ِٖغفٝ وّبي ١ٌٚل -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15175   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ػٍٝ ٔبكٜ -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف ِؾّل ١ٍٍّبْ اؽّل -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ٌَل اؽّل ِؾّٛك -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15240   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ػ١بك ف١و اٌغ١ًّ -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ هافذ -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15267   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِؾّل ػبكي اّوف -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15271   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌٖبكق عبثو اٌل٠ٓ ػّبك -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕل ث١ٍغ فّٙٝ ٔؼ١ّٗ -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15507   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؼمٛة ١ٍٍّبْ كاٚك رِٛبً -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛع رؼل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٛاهس ػجل ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌؾف١ظ ؽَبَ -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15127   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ عبثو أٛه ِؾّل -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15147   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ ػجلاٌالٖ ىوو٠ب اؽّل -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل صبثذ ِؾّل -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15173   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلإٌؼ١ُ فٕلٜ ّٛلٝ ِؾّل -  201

فبٓ: واٌزأ١ّ ٕٚ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،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ؽ١َٓ ٔٛػ -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105157ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ٖٔواٌل٠ٓ ػٍٝ -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبً اؽّل ِؾّل اؽّل -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15234   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل ػّو -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػٍٝ ِؾوًٚ هفؼذ -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15260   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٌج١ت اهلل هىق عوعٌ -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍّمبٚالد ا١ٍ٠ذ ِىزت: اٌٝ 11055 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105154ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

   ٚاٌزٛو١الد

اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ ١ٍياِٛ: اٌٝ 61142 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105154ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

ا١ٌَبهاد غ١به ٌمغغ إٌّزٖو: اٌٝ 70443 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105154ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

ٌالٌىزو١ٔٚبد اٌغي٠وح: اٌٝ 70340 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105154ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

و١لى اٌي٠ًٚ: اٌٝ 67211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105155ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

٠ٛعـــل ال: اٌٝ 72655 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105155ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

عٜٛ أل رٜٛ: اٌٝ 11232 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105157ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7    

ٚاٌزٛه٠لاد اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد إٌّٙلً: اٌٝ 72515 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105110ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8    

 اٌزغ١ًّ اكٚاد ٌج١غ اٌّٖغفٝ: اٌٝ 70722 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

اٌغج١ٗ ٚاٌَّزٍيِبد    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

)  اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد اٌٛع١ٕٗ ِإٍَٗ: اٌٝ 71513 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

اٌؼبِٗ اٌزٛه٠لاد ٚ(  ِزىبٍِٗ اػّبي    

اٌؼمبهٜ اٌَف١وٌالٍزضّبه ِىزت: اٌٝ 51770 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

اٌزغبه٠ٗ ٌٍزٛو١الد إٌم١ت: اٌٝ 12155 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

ا١ٌّبٖ فالرو ٌج١غ فٍزو اوٛا: اٌٝ 76547 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13    

٠ٛعــــل ال: اٌٝ 65565 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

اٌؼ١ِّٛٗ اٌّمبٚالد اٌفوط ِىزت: اٌٝ 77004 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15    

ٚاٌٖبط اٌؾل٠ل ٌزغبهٖ اٌّوٖٚ: اٌٝ 15526 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

ٚاالػالْ ٌٍلػب٠ٗ ا٠غ١جذ ث١وا١ِلى: اٌٝ 71053 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17    

ا١ٌٍبٌٝ ٍٙو افواػ لبػٗ: اٌٝ 57155 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25105127ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25105157 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61213:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّووبٖٚ ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ؽ١َٓ ّووٗ   - 1

 ٌٙب ٠ٛعل ٚال فب١ٌٖٓ ٚإجؾٛا اٌْووٗ لجً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ثؼل ٔٙبئ١ب ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

اٌؼوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ أؾبء فٝ فوٚع  

 رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40561:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ػجلإٌجٝ ػٍٝ اِبَ ّووٗ   - 2

اٌزغل٠ل ٌؼلَ اكاه٠ب ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40650:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ِٕبع فغبة ِؾّل ٔٛه ّووٗ   - 3

اٌزغل٠ل ٌؼلَ ٚمٌه اكاه٠ب اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15532:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ػجلاٌؼبي اثوا١ُ٘ ِؾّل ػٍٝ ّووٗ   - 4

 ٚال فب١ٌٖٓ ٚإجؾٛا اٌْووٗ لجً ١ٖٔجٗ ػٍٝ ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ثؼل ٔٙبئ١ب رٖف١زٙب ٚارّبَ اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

ع 5َ 5ط أؾبء فٝ فوٚع ٌٙب ٠ٛعل  

 رُ   25105126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65555:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ ّووخ   - 5

 ٌٙب ٠ٛعل ٚال فب١ٌٖٓ ٚإجؾٛا اٌْووٗ لجً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ثؼل ٔٙبئ١ب ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

اٌؼوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ أؾبء فٝ فوٚع  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25105127 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55453:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ ألهاًٚ اهى٠ك ْٔبد   - 6

اٌزغل٠ل ٌؼلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 رُ   25105121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   47465:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ٘بُّ ِؾّل ػجلإٌّؼُ اثٕبء ّووٗ   - 7

اٌزغل٠ل ٌؼلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِٛؾ  

 رُ   25105121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   47465:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ ٘بُّ ِؾّل ػجلإٌّؼُ اثٕبء ّووٗ   - 8

اٌزغل٠ل ٌؼلَ اكاه٠ب اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 رُ   25105121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54111:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ٍلهان ٔؼّبْ فزؾٟ أغْٛ ّووٗ   - 9

اٌزغل٠ل ٌؼلَ ٚمٌه اكاه٠ب اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبط  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

15535   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، ثَبلٍزٗ اٌجٕه ٌفوع ِل٠وا  فوع ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  ِؾّل ػّبه ا١ِٓ ٠ٍٛف -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5567  2523/5/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/5/14 -ط  ؽ١َٕٓ ػّو هّبك ػجلاٌؼي٠ي -  1

46552 

35257   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5562  2524/4/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/23 -ط  ٍؼلاٌل٠ٓ ػٍٝ ػجلاهلل ِؾّل -  2  

65171   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5560  2511/15/35-ط  لبٍُ ػٍٝ ِؾّٛك اؽّل/ك -  3  

65171   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5575  2521/15/35 ؽزٝ به2516/15/35ٍٜ-ط  لبٍُ ػٍٝ ِؾّٛك اؽّل/ك -  4  

73671   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5537  2524/2/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/2/4 -ط  ػجلاهلل ػجبً ػجلإٌبٕو ػبكي -  5  

   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5545  2524/6/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/6/15-ط  ٕل٠ك ِؾّٛك اثٛاٌو٠ِ ِؾّٛك -  6

67055 

   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5571  2523/6/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/11 -ط  ػجلاٌغٛاك ِؾّل االثب١ٕوٜ كٍٛلٝ -  7

32317 

32317   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5571  2523/6/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/11 -ط  ِؾّل االثب١ٕوٜ كٍٛلٝ -  8  

   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5151  2523/3/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/3/13 -ط  ػجلاٌّغ١ش ػٍٝ ػجلإٌؼ١ُ ؽبفظ -  9

72706 

60510   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5506  2515/0/12-ط  ٍِٛٝ اهلل هىق ّبوو ٕٚفٝ -  10  

61535   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5574  2514/1/24-ط  أؽّل ّؼجبْ أؽّل ّو٠ف -  11  

61535   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5575  2524/1/24 ؽزٝ ٍبه2510/1/24ٜ-ط  أؽّل ّؼجبْ أؽّل ّو٠ف -  12  

   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5577  2521/6/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/25 -ط  ػٛٗ ػٍٟ اٍّبػ١ً اؽّل ِؾّل -  13

75162 

   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5152  2523/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/1 -ط  ِؾّٛك ِؾّل ػجلاٌْبفٝ ٍبِٝ -  14

73466 

   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 5153  2523/0/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/0/14 -ط  فٍزبؤًٚ ١ٌٔٚ ٕالػ ا٠ّٓ -  15

61355 

45554   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5145  2511/3/13-ط  اثٍِٟٛٛ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌىو٠ُ ا١ٌَل -  16  

45554   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5145  2511/3/13 -ط  اثٍِٟٛٛ ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌىو٠ُ ا١ٌَل -  17  

73201   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5145  2523/15/7 ؽزٝ ٍبه2511/15/7ٜ-ط  ٠ٍٛف ػٍٝ ٠ٍٛف ٔبٕو -  18  

67211   ُثول    25105155:  ربه٠ـ ، 5110  2513/7/1 -ط  ػجلاٌّٛعٛك اؽّل ػٍٝ ِؾّٛك -  19  

67211   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5125  2523/7/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/7/1 -ط  ػجلاٌّٛعٛك اؽّل ػٍٝ ِؾّٛك -  20  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

67113   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5116  2524/5/6 ؽزٝ ٍبه2510/5/6ٜ-ط  ؽٕب ِغٍغ ١ٍّو ١ِٕو -  21  

72655   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5126  2523/2/6 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/6 -ط  ك١ِبْ لبث١ً ِؼبعٝ ٍبِٝ -  22  

73501   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5144  2523/6/35 ٍبهٜ 2511/6/35 -ط  ا١ٌَل اٌَالَ ػجل ِؾّل ؽ١َٓ -  23  

60267   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5130  2515/12/1 -ط  فواط ا١ٌَل ِؾّل ٕللٝ ١ٍّو -  24  

45414   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5171  2512/2/20 -ط  ّٕٛكٖ ثجبٚٞ وعٌع ٔج١ً -  25  

45414   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5172  2522/2/20 ؽزٝ ٍبهٜ 2517/2/20 -ط  ّٕٛكٖ ثجبٚٞ عوعٌ ٔج١ً -  26  

   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5157  2524/3/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/3/16 -ط  هضٛاْ ِؾّٛك ػجلاٌؾ١ّل ِظٙو -  27

73127 

   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5165  2522/6/23 ؽزٝ ٍبه2517/6/23ٜ-ط  ِزٌٛٝ ػجلاٌّٛعٛك ِٕٙٝ ٍؼل -  28

45253 

65144   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5152  2522/4/21ؽزٝ ٍبه2517/4/21ٜ -ط  ؽَٓ ػضّبْ ؽَٓ لنافٝ -  29  

 ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5154  2523/15/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/15/25 -ط  ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك ػّو -  30

  73321  

67005   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5153  2524/1/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/1/4-ط  ١ٍٍّبْ ف١ًٍ فىوٜ ؽّْذ -  31  

65416   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5111  2551/2/11 -ط  كه٠ِٚ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -  32  

65416   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5112  2513/2/11 -ط  كه٠ِٚ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -  33  

 ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5113  2523/2/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/11 -ط  كه٠ِٚ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ -  34

  65416  

75020   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5164  2516/15/25-ط  اطفو ِؾّل ّؼجبْ ١ٍّؾٗ -  35  

  ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5167  2523/12/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/15 -ط  ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼبي ِؾّٛك ٕبٌؼ -  36

 73404  

67372   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5140  2513/0/24-ط  ِؾّل ػٍٝ ِؾّل ٕفٛد -  37  

67372   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5155  2523/0/24 ؽزٝ ٍبه2511/0/24ٜ-ط  ِؾّل ػٍٝ ِؾّل ٕفٛد -  38  

67075   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5174  2524/7/10 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/7/10-ط  ِوٍٝ ٍؼل ِؾّل ؽبرُ -  39  

   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5170  25221/17 ؽزٝ ٍبهٜ 2517/1/17 -ػ  ِبىْ اٌغٕٟ ػجل اٌّؾَٓ ػجل ا٠ّٓ -  40

51043 

    25105156:  ربه٠ـ ، 5170  25221/17 ؽزٝ ٍبهٜ 2517/1/17 -ػ  ِبىْ ػجلاٌؼبي ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌّؾَٓ ا٠ّٓ -  41

51043   ثولُ  

   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5166  2524/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/1/11 -ط  ٕبٌؼ ػجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل -  42

41060 

52457   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5106  2513/4/3 -ط  ػٛٗ ػجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  43  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5107  2523/4/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/4/3 -ط  ػٛٗ ػجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  44

52457 

54542   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5117  2554/3/21-ط  اؽّل ا١ٌَل ػجلاٌؼي٠ي ػبِو -  45  

54542   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5111  2550/3/21-ط  اؽّل ا١ٌَل ػجلاٌؼي٠ي ػبِو -  46  

54542   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5110  2514/3/21-ط  اؽّل ا١ٌَل ػجلاٌؼي٠ي ػبِو -  47  

54542   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5105  2510/3/21-ط  اؽّل ا١ٌَل ػجلاٌؼي٠ي ػبِو -  48  

   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5211  2524/4/10 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/10-ط  ِؾّل ّؼجبْ ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾ١ٝ -  49

61016 

54102   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5255  2554/0/17 -ط  ػجلاٌغ١ًٍ ػجلاٌغبثو ٕالػ -  50  

54102   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5251  2550/0/17 -ط  ػجلاٌغ١ًٍ ػجلاٌغبثو ٕالػ -  51  

   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5252  2510/0/17 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/0/17 -ط  ػجلاٌغ١ًٍ ػجلاٌغبثو ٕالػ -  52

54102 

52457   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5101  2512/2/3 -ط  ػجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  53  

52457   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5100  2522/2/3 ؽزٝ ٍبهٞ  2517/2/3 -ط  ػجلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  54  

   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5214  2524/6/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/6/15-ط  هّٛاْ ِؾّٛك ٕل٠ك ؽبهٓ ا١ٌَل -  55

74135 

54561   ثولُ    25105157:  ربه٠ـ ، 5213  2524/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/2 -ط  ا١ٌَل ؽبِل ِؾّل ٔبٕو -  56  

66163   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5234  2513/2/24 -ط  ِؾوٚٓ ػجلاٌّٛعٛك ػجلٖ ِٕٝ -  57  

   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5235  2523/2/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/24 -ط  ِؾوٚٓ ػجلاٌّٛعٛك ػجلٖ ِٕٝ -  58

66163 

31752   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5243  2515/1/3-ط  اثٛى٠ل ىٔبرٟ عبثو -  59  

67131   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5225  2513/6/4-ط  ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ػجلاٌٖجٛه ِٖغفٝ -  60  

67131   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5226  2511/6/4-ط  ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل ػجلاٌٖجٛه ِٖغفٝ -  61  

   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5221  2524/1/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/1/23 -ط  ١ٍف ػجلاٌؾى١ُ فزؾٝ هاِٝ -  62

74272 

   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4441  2525/12/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/12/25 -ط  رووٝ ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل ػجبكٜ -  63

60321 

51117   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5221  2556/12/21-ط  ػجلاهلل اؽّل ِظٙو ع١ٙبْ -  64  

51117   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5222  2511/12/21-ط  ػجلاهلل اؽّل ِظٙو ع١ٙبْ -  65  

51117   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5223  2521/12/21 ؽزٝ ٍبه2516/12/21ٜ-ط  ػجلاهلل اؽّل ِظٙو ع١ٙبْ -  66  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

67255   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5237  2511/7/26-ط  اٌف١ِٛٝ ػغ١ت ىوٝ ٔبعٝ -  67  

71054   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5252  2522/1/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2517/1/4 -ط  اثٛى٠ل ف١ٍفٗ ِؾّل ٠بِٕٗ -  68  

   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5257  2524/4/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/12 -ط  ؽّلٖٚ ِؾّٛك اثٛاٌؼال فزؾٝ -  69

73030 

   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5256  2524/4/27 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/27 -ط  ِوٍٝ ػضّبْ اثٛاٌؾّل فبهً -  70

73075 

61161   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5251  2524/4/4 ؽزٟ ٍبهٞ 2510/4/4 -ط  ػٍٝ اؽّل ِؾّل اثٛاٌَؼٛك -  71  

53531   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5255  2513/1/20 -ط  هىق كاٚك فوػ ٌّؼ١ٗ -  72  

53531   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5251  2511/4/20 -ط  هىق كاٚك فوػ ٌّؼ١ٗ -  73  

56034   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5253  2555/11/15 -ط  ؽَٓ ِؾّل ٚائً -  74  

56034   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5254  2515/11/15 -ط  ؽَٓ ِؾّل ٚائً -  75  

56034   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5255  2515/11/15 -ط  ؽَٓ ِؾّل ٚائً -  76  

41233   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5247  2513/1/21 -ػ  ِٙلٜ اثٛاٌٛفب ػجلهثٗ -  77  

41233   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5241  2511/1/21 -ط  ِٙلٜ اثٛاٌٛفب ػجلهثٗ -  78  

42363   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5276  2554/4/11 -ط  كه٠ٌ ػجلاٌوؽ١ُ ػٛٗ ؽّلاْ -  79  

42363   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5277  2550/4/11 -ط  كه٠ٌ ػجلاٌوؽ١ُ ػٛٗ ؽّلاْ -  80  

42363   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5271  2514/4/11 -ط  كه٠ٌ ػجلاٌوؽ١ُ ػٛٗ ؽّلاْ -  81  

   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5270  2524/4/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/4/11 -ط  كه٠ٌ ػجلاٌوؽ١ُ ػٛٗ ؽّلاْ -  82

42363 

64150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5205  2521/2/11 ؽزٟ ٍبهٞ 2516/2/11-ط  ٍِه فّٙٝ َِؼل إٌّو -  83  

72505   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5272  2517/0/12-ط  ٍّزٛد لاؽّ ِؾّل ؽّلٜ -  84  

   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5275  2523/2/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/16 -ط  ثق١ذ َِؼٛك وبًِ عٛى٠ف -  85

72602 

62555   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5214  2550/6/1-ط  هضٛاْ ٘بهْٚ ػجلاٌؼبي ػٍٝ -  86  

62555   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5215  2514/6/1-ط  هضٛاْ ٘بهْٚ ػجلاٌؼبي ػٍٝ -  87  

62555   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5216  2510/6/1-ط  هضٛاْ ٘بهْٚ ػجلاٌؼبي ػٍٝ -  88  

65745   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5211  2551/4/25-ط  ؽَٓ ِؾّل اؽّل ػجلاٌؼ١ٍُ ٕ٘بء -  89  

65745   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5212  2513/4/25-ط  ؽَٓ ِؾّل اؽّل ػجلاٌؼ١ٍُ ٕ٘بء -  90  

65745   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5213  2511/4/25-ط  ؽَٓ ِؾّل اؽّل ػجلاٌؼ١ٍُ ٕ٘بء -  91  
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51674   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5311  2511/0/10-ط  ِمٍل ف١ٍفٗ ٕل٠ك ِؾّل عٗ ػج١و -  92  

   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5353  2522/2/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2517/2/21 -ط  ؽفٕبٜٚ اثوا١ُ٘ اٌىجبّٝ ػبّٛه -  93

71354 

72515   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5330  2517/0/0-ط  ػجبً ؽ١َٓ هِضبْ ِإِٓ -  94  

26216   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5321  2522/7/1 ؽزٝ ٍبه2517/7/1ٜ-ط  ٍٍغبْ ا١ٌَل فزؾ١ٗ -  95  

53065   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5341  2554/3/7-ط  اهلل ػجل ١ٍٍّبْ ٕجوٖ ١ٍٍّبْ -  96  

53065   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5342  2550/3/7-ط  اهلل ػجل ١ٍٍّبْ ٕجوٖ ١ٍٍّبْ -  97  

53065   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5343  2514/3/7-ط  اهلل ػجل ١ٍٍّبْ ٕجوٖ ١ٍٍّبْ -  98  

53065   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5344  2524/3/7 ؽزٝ ٍبه2510/3/7ٜ-ط  اهلل ػجل ١ٍٍّبْ ٕجوٖ ١ٍٍّبْ -  99  

56551   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5204  2515/5/13-ط  ػجلاهلل ِؾّل ؽّبكٖ ّؼجبْ -  100  

56551   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5205  2515/5/13-ط  ػجلاهلل ِؾّل بكٖؽّ ّؼجبْ -  101  

35205   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 7320  2524/5/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/5/21-ط  ػجلاٌؼبي ا١ٌَل ػٍٝ ٘بُّ -  102  

   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5316  2523/7/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/7/24 -ط  عٛهع١ًٛ اهلل ػغب ٚ٘جٗ هِٚبٟٔ -  103

46723 

51674   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5310  2511/1/24-ط  ٕل٠ك ِؾّل عٗ ػج١و -  104  

   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5331  2524/3/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/3/11 -ط  اٌَّبْ ِؾّٛك ػجلاٌْبفٝ ػّبك -  105

73151 

54332   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5341  2510/5/23-ط  ثْبٜ ػ١َٝ ٕجؾٝ ٠ٍٛف -  106  

27651   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5352  2517/5/16 -ط  ػٛثضٗ عبك ٍِه وبًِ -  107  

62215   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5365  2550/1/21 -ط  اؽّل ا١ٌَل فزؾٝ اؽّل -  108  

62215   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5361  2514/1/21 -ط  اؽّل ا١ٌَل فزؾٝ اؽّل -  109  

62215   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5362  2510/1/21 -ط  اؽّل ا١ٌَل فزؾٝ اؽّل -  110  

65101   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5340  2511/5/31 -ط  ِغٍغ ٔبْ ١ٍّو ٍبِؼ -  111  

67014   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5353  2510/1/1 -ط  هّٛاْ ػٍٝ ؽَب١ٔٓ ِؾّٛك -  112  

47102   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5347  2510/1/2 -ط  إٌّْت ِٖغفٝ ؽ١َٓ اؽّل -  113  

61336   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5354  2515/2/2 -ط  ػ١َٝ ِؾّٛك ػ١َٝ ػبعف -  114  

27651   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5351  2516/1/6 -ط  ػ٠ٛضٗ عبك ٍِه وبًِ -  115  

71513   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5346  2517/3/21 -ط  ؽبِل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ثق١زٗ -  116  

73660   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5356  2510/2/4-ط  ؽَبْ ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ١ٍِٛٗ -  117  
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41557   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5371  2511/15/23-ط  هٍالْ ػجلاٌؾ١ّل ِٕٝ -  118  

41557   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5372  2511/15/23-ط  هٍالْ اٌؾ١ّل ػجل ِٕٟ -  119  

67456   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5300  2513/15/10-ط  ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل -  120  

67456   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5455  2511/15/10-ط  ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل -  121  

46321   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5451  2553/2/14 -ط  ثالي ػجلاٌؼبي ػجلاٌٖجٛه هِضبْ -  122  

46321   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5450  2551/2/14 -ط  ثالي ػجلاٌؼبي ػجلاٌٖجٛه هِضبْ -  123  

46321   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5415  2513/2/14 -ط  ثالي ػجلاٌؼبي جٛهػجلاٌٖ هِضبْ -  124  

46321   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5411  2511/2/14 -ط  ثالي ػجلاٌؼبي ػجلاٌٖجٛه هِضبْ -  125  

31013   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5417  1015/11/25-ط  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  126  

31013   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5411  1005/11/25-ط  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  127  

31013   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5410  1005/11/25-ط  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  128  

31013   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5425  2555/11/25-ط  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  129  

31013   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5421  2555/11/25-ط  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  130  

31013   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5422  2515/11/25-ط  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  131  

31013   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5423  2515/11/25-ط  عوعٌ ثٌٌٛ وبًِ -  132  

62577   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5457  2510/6/13 -ط  ثبٍب١ًٌٛ اٍؾك ػ١بك ِبهٜ -  133  

62577   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5457  2510/6/13 -ط  ثَب١ًٌٛ اٍؾك ػ١بك ِبهٜ -  134  

61740   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5454  2510/2/21-ط  ػّواْ ا١ٌَل ِؾّل اّوف -  135  

57345   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5425  2556/2/0-ط  ٘الٌٟ اثٛاٌٛفب هفؼذ اؽّل -  136  

57345   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5426  2511/2/0-ط  ٘الٌٟ اثٛاٌٛفب هفؼذ اؽّل -  137  

57345   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5427  2516/2/0-ط  ٘الٌٟ اثٛاٌٛفب هفؼذ اؽّل -  138  

72425   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5421  2517/12/5 -ط  ػجلاٌّغ١ل فوغً عبك ػّٖذ -  139  

74351   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5431  2510/0/2 -ط  ػٍٝ اثٛثىو ِؾّل ػجلإٌبٕو -  140  

50217   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5432  2512/3/31-ط  ِؾّل ػجلاٌّغ١ل ا١ِٓ عجو٠ً -  141  

50217   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5433  2517/3/31 -ط  ِؾّل ػجلاٌّغ١ل ا١ِٓ عجو٠ً -  142  

73630   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5446  2510/1/27 -ط  ِٙواْ ػجلاٌٛاؽل فزؾٝ ِؾّل -  143  

54102   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5465  2510/0/17-ط  ػجلاٌغ١ًٍ ػجلاٌغبثو ٕالػ -  144  
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72534   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5460  2511/1/12 -ط  ِٙواْ اٌيا٘و اٌؾ١ّل ػجل ػّبه -  145  

62312   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5461  2510/4/13-ط  هضٛاْ ِؾّل هضٛاْ ػبكي ػٍٝ -  146  

30061   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5411  2512/11/1-ط  ػبهف ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  147  

30061   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5412  2517/11/1-ط  ػبهف ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  148  

66517   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5471  2512/6/4-ط  ِؾّٛك اؽّل ؽ١َٓ ٕفبء -  149  

66517   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5472  2517/6/4-ط  ِؾّٛك اؽّل ؽ١َٓ ٕفبء -  150  

74246   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5402  2510/1/12-ط  ػضّبْ ػجلاٌمبكه ػضّبْ ِؾّل -  151  

51522   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5466  2557/1/1 -ط  ثلٚٞ ػجلاٌوؽ١ُ عبثو ِؾّل -  152  

51522   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5467  2512/1/1 -ط  ثلٚٞ ػجلاٌوؽ١ُ عبثو ِؾّل -  153  

51522   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5461  2517/1/1 -ط  ثلٚٞ ػجلاٌوؽ١ُ عبثو ِؾّل -  154  

50355   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5471  2512/4/16 -ط  ١ٍٕت فوط ف١ُٙ ٠ٛٔبْ -  155  

50355   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5470  2517/4/16 -ط  ١ٍٕت فوط ف١ُٙ ٠ٛٔبْ -  156  

61055   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5463  2510/5/4 -ط  ػجلإٌٛه ٌج١ت ث١ْو ِٕٖٛه -  157  

71510   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5643  2517/4/22-ط  هضٛاْ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك -  158  

72156   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5511  2511/4/2-ط  ػجلاٌؾ١ٍُ ٘بُّ ِؾّل ِٕزٖو -  159  

71171   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5515  2517/7/15-ط  ػٍٝ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل عّبي -  160  

55651   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5532  2556/11/16-ط  ٍب٠ٚوً ىوٟ ظو٠ف عّبي -  161  

55651   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5533  2511/11/61-ط  ٍب٠ٚوً ىوٟ ظو٠ف عّبي -  162  

55651   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5534  2516/11/17-ط  ٍب٠ٚوً ىوٟ ظو٠ف عّبي -  163  

67215   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5550  2511/3/5-ط  ِؾّل ػجلاهلل ػياٌل٠ٓ ػبكي -  164  

71513   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5517  2517/4/21-ط  لٕبٜٚ هّٛاْ ِؾّٛك ؽ١له -  165  

34414   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5555  2511/1/27-ط  هٚفبئ١ً فو١ٌَٔ ػ١ل -  166  

56565   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5554  2515/1/11-ط  ّ٘بَ ػجلاٌالٖ اؽّل فزؾٟ -  167  

56565   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5553  2515/1/11-ط  ّ٘بَ ػجلاٌالٖ اؽّل فزؾٟ -  168  

67215   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5557  2513/1/5-ط  ِؾّل ػجلاهلل ػيا١ٌٓ ػبكي -  169  

67215   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5551  2511/1/5-ط  ِؾّل ػجلاهلل ػيا١ٌٓ ػبكي -  170  

   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5521  2524/2/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/2/21-ط  اؽّل ػجلاٌؾ١ٍُ اؽّل ؽ١َٓ -  171

53025 
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72430   ثولُ    25105127:  ربه٠ـ ، 5515  2517/12/1-ط  اؽّل ػجلاهلل ِؾّل اكُ٘ -  172  

74525   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5565  2510/5/12-ط  ع١الٔٝ ػجلاٌمبكه ع١الٔٝ ػياٌل٠ٓ ِإِٓ -  173  

61555   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5545  2510/0/1-ط  ػضّبْ اؽّل ػٍٟ ؽٍّٟ -  174  

73505   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5554  2511/6/35-ط  فوغً ثله ػٍٝ ِؾّل -  175  

52411   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5537  2513/4/15-ط  ػغب٠جٟ ّىوٞ عبثو ١ِٕو -  176  

52411   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5531  2511/4/15-ط  ػغب٠جٟ ّىوٞ عبثو ١ِٕو -  177  

65536   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5501  2516/1/35-ط  اؽّل اؽّل هِضبْ ِؾّل -  178  

65536   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5505  2511/1/35-ط  اؽّل اؽّل هِضبْ ِؾّل -  179  

47025   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5545  2510/1/15-ط  اٌؼبي ػجل هعت ػبكي -  180  

42661   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5542  2510/7/24ط  اٌوؽّٓ ػجل اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ ػجلاٌوؽّٓ -  181  

42661   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5542  2510/7/24-ط  اٌوؽّٓ ػجل اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ ػجلاٌوؽّٓ -  182  

41131   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5575  2515/6/3-ط  ِؾّل ؽَٓ ع١ًّ فٛل١ٗ -  183  

41131   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5576  2515/6/3-ط  ِؾّل ؽَٓ ع١ًّ فٛل١ٗ -  184  

60215   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5540  2515/12/11-ط  اؽّل ف١ًٍ ٔٛهاٌل٠ٓ ؽَٕٝ -  185  

73535   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5566  2511/6/3-ط  ػجلاهلل ػجلاٌؼبي ٖٔوا١ٌٓ ػجلاهلل -  186  

75401   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5530  2516/1/3-ط  لٕبٜٚ ؽفٕٝ ِؾّٛك اٌل٠ٓ ِؾٝ -  187  

71154   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5564  2517/7/3-ط  ػجلاٌؼبي اؽّل ِؾّل فٛىٜ -  188  

61555   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5541  2510/0/1-ط  ػضّبْ اؽّل ػٍٝ ؽٍّٝ -  189  

   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5547  2524/3/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2510/3/5-ط  اٍقوْٚ إٌٛه ػجل اٍقوْٚ ِٕبي -  190

73013 

61675   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5652  2510/1/25 -ط  ػجلاٌؼبي اٌَّبْ ػّو ِؾّل -  191  

65256   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5503  2511/11/21-ط  اٌو٠ٌ عوعٌ هاغت ٔبكه -  192  

65256   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5504  2516/11/21-ط  اٌو٠ٌ عوعٌ هاغت ٔبكه -  193  

62103   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5657  2510/7/27 -ط  ػضّبْ اؽّل ّٛلٝ اًِ -  194  

62124   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5651  2510/7/2 -ط  ٍٛه٠بي غبٌٝ ِٛه٠ٌ اِغل -  195  

74211   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5510  2510/1/25 -ػ  اثٛعبٌت ا٠ٛة ِؾّل ٘لٜ -  196  

42716   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5515  2510/0/2-ط  فوغً ٕبثو ِؾّل ؽ١َٓ -  197  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

51451   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 5113  2512/7/10-ط  ّٚووبٖ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ِؾ١ٟ ّووٗ -  1  

    25105155:  ربه٠ـ ، 5114  2522/7/10 ؽزٝ ٍبه2517/7/10ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ِؾ١ٟ ّووٗ -  2

51451   ثولُ  

   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 6271  2521/1/6 ؽزٝ ٍبه2516/1/6ٜ-ط  ّٚووبٖ ٍؼ١ل عوعٌ ٍٛه٠بي ّووٗ -  3

21511 

    25105110:  ربه٠ـ ، 5325  2523/12/25ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/25 -ط  ّٚووبؤٖ ػَىو اؽّل ِؾّل هافذ ّووخ -  4

67537   ثولُ  

   ُثول    25105110:  ربه٠ـ ، 5325  2523/12/25ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/25 -ط  ّٚووبٖ ػَىو هافذ ّووخ -  5

67537 

73611   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5302  2510/1/25-ط  ا١ٌَل ِؾّل ػجلإٌبٕو ٚهصٗ -  6  

67033   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5451  2510/6/22 -ط  ثَٛ٘بط اٌي٘واء ال٘بٌٝ االٍزٙالو١خ اٌزؼب١ٔٚخ -  7  

   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5570  2511/0/25 -ط  ٚاٌزغبهح ٌٍّمبٚالد ؽَٓ اهلل ض١ف اؽّل اٌؾبط أثٕبء ّووخ -  8

64641 

   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5515  2510/1/23 -ػ  ٚاٌزغبهح ٌٍّمبٚالد ؽَٓ اهلل ض١ف اؽّل اٌؾبط اثٕبء ّووخ -  9

64641 

64641   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5515  2510/1/23 -ػ  اٌقبٕخ ٍزٟ ِلاهً -  10  

64641   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5515  2510/1/23 -ػ(   ٌغبد - ػوثٝ)  اٌقبٕخ اهلل ض١ف ِلاهً -  11  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 ٚصّبّٔبئٗ ِال١٠ٓ ػْوح فمظ) عُ اٌف 15155 ثّجٍغ ا٢عً ِزٍٛظ ر٠ًّٛ ِٕؼ  ّٚووبٖ غف١و ِؾّل ػالَ ػجلاٌوؽّٓ ّووٗ -  1

   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، اٌّوفك اٌّمِٛبد ٌىْف ٚفمب اٌّبك٠ٗ اٌّمِٛبد ٚى٠بكٖ(  الغ١و ِٖوٜ ع١ٕٗ اٌف ٚفَّْٛ

72675 

 ع١ٕٗ اٌف ٚفَّْٛ ٚصّبّٔبئٗ ِال١٠ٓ ػْوح فمظ) عُ اٌف 15155 ثّجٍغ ا٢عً ِزٍٛظ ر٠ًّٛ ِٕؼ  اٌقبٕخ اٌغبئف ِلهٍٗ -  2

72675   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، اٌّوفك اٌّمِٛبد ٌىْف ٚفمب اٌّبك٠ٗ اٌّمِٛبد ٚى٠بكٖ(  الغ١و ِٖوٜ  

 ع١ٕٗ اٌف ٚفَّْٛ ٚصّبّٔبئٗ ِال١٠ٓ ػْوح5 ثّجٍغ ا٢عً ِزٍٛظ ر٠ًّٛ ِٕؼ  ّٚووبٖ غف١و ِؾّل ػالَ اٌوؽّٓ ػجل ّووٗ -  3

72675   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، اٌّوفك اٌّمِٛبد ٌىْف ٚفمب اٌّبك٠ٗ اٌّمِٛبد ٚى٠بكٖ( الغ١و ِٖوٜ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


