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أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 11402 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ج١ل ِؾّٛك ٥ٍٝ ٥جلاٌَزبه -  1

٥ج١ل ِؾّٛك ٥ٍٝ ٍِه- إٌَزواي. ُ. لفٜ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚاٍزٙالو١خ غنائ١خ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11413 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّل اؽّل ِلؽذ -  2

٥ٍٟ ِؾّل اؽّل - ثٍّه - ا٦ٌْوأٟ اٌجؾو ٍبؽً:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 11548 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ اؽّل ١ٍل ٔبك٠خ -  3

٠ٍٛف ِؾّل ِؾّل - ٍِه - اٌقوإبد - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ِيه٥خ ٥ٓ 11380 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖبٜٚ اثٛاٌّغل ٥ٍٝ اثٛاٌّغل -  4

اٌغٕلٜ ٥جلاٌواىق اٌجوك٠ٍٚٝ - ٍِه - غوة اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ث٤١ ٥ٓ 11411 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ٥جلاٌّٛعٛك ىغٍٛي اؽّل -  5

هّٛاْ ٥جلاٌّٛعٛك ىغٍٛي - ثٍّه - لجٍٟ اٌَّٞب ١٥ل ٔغ٤:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ا٢ّٔخ ٥ٓ 11484 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌىو٠ُ ّٙوأٟ ؽ١َٓ اؽّل -  6

ّٙوأٟ ِؾّل ٥الء - ثٍّه - لجٍٟ اٌّبي ثالك:  ثغٙخ ، ا١ٌّبٖ ٦ِٚبٌغخ اٌَجبؽٗ ؽّبِبد  

 ى٠ٛد ث٤١ ٥ٓ 11531 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ْ٘بَ -  7

ِؾّل ٥ٛٗ ِؾّل - ٍِه - ؽّبك ٥يثٗ - اٌمّبٔٗ:  ثغٙخ ،  

 اؽن٠خ ث٤١ ٥ٓ 11455 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ًٍٛ ١٦ٍل ؽٕب -  8

ؽج١ت ثوٍَٛ عوعٌ - ٍِه - اٌغل٠لح اٌجٍٛزخ.ُ. ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد  

 ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ٥ٓ 11460 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّلاؽ عجو٠ً فزؾٝ ثبٍُ -  9

٥جلاٌوؽّٓ رٛف١ك عجو٠ً -ٍِه- اٌٞٛاث١خ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ  

 ، افْبة ث٤١ ٥ٓ 11515 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥يِٟ ؽبف٠ ِىوَ هافذ -  10

٥يِٟ ؽبف٠ ِىوَ - ثٍّه -  وو٠ُ ِؾّل ُ - فوّٛٛ ثٕله:  ثغٙخ  

 ٥ٓ 11365 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك ٥ج١ل ٥جلا٦ٌبٟٝ ٥جٛكٞ -  11

ٕل٠ك ٥ج١ل ٥جلا٦ٌبٟٝ - ثٍّه - ّوق ٥ٍٟ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح  

 ث٠ٛبد ث٤١ ٥ٓ 11425 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ؽَٓ فٚبهٞ ا٠بك -  12

اؽّل ِؾّل ا١ٌٞت - ثٍّه - ٝٛؿ ٥ٍٟ ا١ٌْـ ُ:  ثغٙخ ، ٦ِّبه٠ٗ ٚك٠ىٛهاد  

 ِىزت ٥ٓ 11468 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ٥ٍٟ ِؾّل ٦ّجبْ -  13

٠َٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل - ثٍّه - كٔلهٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11410 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٚج٤ ِؾّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك -  14

اٌٚج٤ ِؾّل ؽَبٟٔ -ٍِه-لّٛال االٍٜٚ ثْالٚ ٍبؽً:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11536 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل -  15

اٍّب١٥ً ؽَٓ ١ٍلٖ - ثٍّه - اٌمج١ٍٗ االّواف:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  
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 ا١ٌِٛزبي ٚهّٗ ٥ٓ 11582 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٍٙٛي ٥جلٖ اٌلاِ٘ ١ٍل -  16

ثٍٙٛي ٥جلٖ اٌلاِ٘ ٥جلٖ - ٍِه - اٌم١٦ٍٗ:  ثغٙخ ،  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 11512 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ١ٍٍُ ٔٞو ووَ -  17

٥ٍٟ ١ٍٍُ ٔٞو- ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 11385 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عبكاٌوة ؽغبط االء -  18

٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل ١٥َٝ -ثٍّه- لٛٓ َِزْفٝ ثغٛاه اٌغّٙٛه٠خ. ُ -لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، االك٠ٚخ ٥لا ٝج١خ َِزٍيِبد ١ِّٛ٥خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11305 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠لاْ اثٛاٌٛفب فواط ِؾّل -  19

ِؾّٛك ى٠لاْ اثٛاٌٛفب -ثٍّه- ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ٥ٓ 11435 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌَزبه ووَ -  20

٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌَزبه -ٍِه- اثٕٛك  

 ِأوٛالد ث٤١ ٥ٓ 11456 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥ٍٝ ٥جبً ٥ٍٝ ٘جٗ -  21

اٌٖغ١و اؽّل ٥ّو - ٍِه - ٥ّو ١ٍلٜ َِغل ثغٛاه ٥ّو ١ٍلٜ. ُ.  لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٍٚبفٕخ ثبهكح ِْٚوٚثبد  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11518 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ؽَٓ اثٛى٠ل ٝب٘و -  22

ؽَٓ اثٛى٠ل ِجبهن - ٍِه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11553 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ا١ٌَل ٚهكأٟ ا١ٌَل -  23

ؽَٓ  ف١ُٙ هل١ٗ - ثٍّه - ٍّٙٛك اٌجؾوٞ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 فٚبه ث٤١ ٥ٓ 11550 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٟ ٠ٍٛف ٥ٍٟ -  24

اؽّل ؽ١َٓ ٥ّوٚ -ٍِه- اٌي١ٔخ. ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفبوٙب  

 ٌؾبَ ٚهّٗ ٥ٓ 11501 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥َواْ ٕل٠ك ِؾّل اؽّل -  25

ِؾّل ٦ٍل ٕجبػ- ٍِه- فىبه ٔغ٤ ثٙغٛهٖ اٌْولٝ:  ثغٙخ ، ٦ِبكْ ٚرْى١ً ٚوٙوثبء  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11408 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَجب٥ٟ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  26

ِؾّل اؽّل فبٌل - ثٍّه - ثؾوٞ فبٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، ثمبٌخ ث٤١ ٥ٓ 11455 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ اؽّل اؽّل فبّٝٗ -  27

ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل -ٍِه-اٌٖٕب١٥خ اٌّل٠ٕخ اِبَ اٌٖبٌؾ١خ:  ثغٙخ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11421 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍف١ٓ ١و٠ف ٦ٍٝذ ِب٠ىً -  28

٥غب٠جٟ ِٕٟٙ صٕبء - ثٍّه - إٌٖو َِغل ثغٛاه اٌٖواف ُ ثٙغٛهٖ وبًِ ٥يثخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11450 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  29

ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل - ٍِه - ٘ٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11416 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌواٙٝ ٥ىبّخ ِؾّل اِبي -  30

اؽّل ِؾّٛك ّٛلٝ/ثٍّه اٌزؾو٠و-ُ ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ِىزت ٥ٓ 11405 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثبّب ٥جبً ٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ -  31

ِؾّٛك ١ٍٍُ ٝبهق - ثٍّه - اٌجؾو ُ 15 ؽٛٗ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٕ٘لٍٟ  

 ، غنائ١خ ِٛاك ٥ٓ 65532 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  32

 فٟ افززؼ ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ اهلل ١ٞ٥ذ صبثذ ا٠ٛة/ ٍِه ا٦ٌووٝ ٝو٠ك ٥ٍٝ اٚالك ٥يثخ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ  ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ

لٕب 65532 ثولُ ٚل١ل 13-12-2555  
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 ثمبٌخ ٥ٓ 11311 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 52555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌل٘ت ؽّلٜ ِؾّل اثٛاٌل٘ت -  33

اثٛاٌل٘ت ؽّلٜ ِؾّل -ٍِه- ا٦ٌياى٠خ اٌق١ٞت. ُ -كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚلٞب٥ٝ عٍّخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11454 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٟ ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاهلل -  34

ِٖٞفٝ ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - كٔف١ك:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 َِزٛك٣ ٥ٓ 11456 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽفٕٟ ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌغٛاك -  35

ؽفٕٟ ٥ٍٟ ؽَٓ-ٍِه-اٌّٖوٞ ا٦ٌية ٥زّبْ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ثٍلٞ كل١ك  

 ِٞؾٓ ٥ٓ 11540 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ ِؾّل -  36

ؽبِل ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، غالي  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11542 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ اٌٖغ١و ٥ٍٟ ٔغٛٞ -  37

٥ٍٟ اٌٖغ١و ٥ٍٟ - ثٍّه - اٌؾٍٗ:  ثغٙخ ، االٌجبْ ٚاكهاه اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ، غنائ١خ ِٛاك ٥ٓ 65532 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  38

 10 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ ٚرٖل٠و اٍز١واك ٥ٓ اهلل ١ٞ٥ذ صبثذ ا٠ٛة ٍِه ا٦ٌووٝ ٝو٠ك ٥ٍٝ اٚالك ٥يثٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ

لٕب 65532 ربث٤ ثولُ ِٚم١ل 2516 ٌَٕٗ 551 ثولُ اٚك٣ غنائ١ٗ ِٛاك ٚرٖل٠و 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ  

 ، غنائ١خ ِٛاك ٥ٓ 65532 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  39

ِؾّٛك ٥جلٖ ِٖٞفٝ -ثٍّه- اٌْئْٛ اٌزغ١ٕل فٍف -لٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 ث٤١ ٥ٓ 11581 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌفزبػ -  40

فل٠و ثق١ذ ا٠ّٓ -ثٍّه- ا١ٍ٦ٌمبد:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11532 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥ٞب ا١ٌَل ِؾّل -  41

٥ٞب ا١ٌَل ٥جلا٦ٌبٟٝ - ثٍّه - اٌٞٛاث١ٗ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 11368 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  42

اؽّل ِؾّل اؽّل -ثٍّه- اٌؾٍٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11415 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ِٕٝ -  43

اؽّل لبٍُ ِؾّٛك -ٍِه- اٌغجً ؽبعو اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 11514 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّٛك -  44

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّل- ٍِه - اٌجواّ٘ٗ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ  

 وبفز١و٠ب ٥ٓ 11515 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٕللٟ ٥جلاهلل -  45

ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٍٍٞبْ - ٍِه - االٕالػ ُ - اثٛرْذ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ، ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 88011 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِزٌٛٝ اؽّل اؽّل -  46

٥ّو اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ - ٍِه - اٌؾٖٛا٠خ ثٕلهلٕب:  ثغٙخ  

 ، ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 88011 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِزٌٛٝ اؽّل اؽّل -  47

ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ِزٌٟٛ اؽّل/  ثٍّه اٌلغ١ّبد لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ  

 ، ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 88011 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِزٌٛٝ اؽّل اؽّل -  48

ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌخ ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ٥ج١ل ِجبهن ٥ج١ل/  ثٍّه اٌجٕٛٗ ٥يثخ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11428 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٞباهلل ٥جلاٌالٖ ٥ٞباهلل ٟٔٙ -  49

٥جلاٌالٖ ٥ٞباهلل اؽَبْ - ثٍّه - ٍّٙٛك اٌجؾوٞ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  



 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

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11432 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاهلل عبثو فبّٝخ -  50

اؽّل ٥ٛٗ اِجبهن أٛه -ٍِه- ا٠ٌٌَٛ ٔغ٤ اٌم٦ٍخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 اوََٛاه ث٤١ ٥ٓ 11446 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّٛك ربِو -  51

عالي ِؾّل ؽ١َٓ/  ثٍّه ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

:  ثغٙخ ، ٥الفٗ ٥ٓ 11515 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ؽ١َٓ رٛف١ك ِؾّل -  52

ِؾّل ؽّلٜ غبكح- ٍِه- ١٥َٝ ا١ٌْـ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11448 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثٛاٌؾّل ِؾّل ٥ّوٚ -  53

ِؾّل اثٛاٌؾّل ِؾّل/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11466 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هِٚبْ ّؾبرٗ ٕجوٖ ِؾّل -  54

ّؾبرٗ ٕجوٖ ٥جلاهلل - ٍِه - اثّّٛٛخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 82451 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 22555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ث١ِٟٛ -  55

 ثولُ ٚاٚك٣ 2516-4-11 افززؼ يغال ِٞؾٓ ٥ٓ - ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ/  ثٍّه فياَ ؽبعو ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد

لٕب 82451 ثولُ ٚل١ل 2154  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 65242 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبهٓ اؽّل ٕبثو ثلهٜ ٥ّو -  56

اؽّل ٕبثو ِؾّل - ثٍّه - ٕفبهٖ ُ -  كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 65242 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبهٓ اؽّل ٕبثو ثلهٜ ٥ّو -  57

 ٥ٓ/  اؽّل ٕبثو ثلهٜ/ ٍِه/   كّٕب ثٕله اٌوٜ فٍف/  اٍٛاْ ِٖو ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ّبه٣ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ

لٕب 65242 ثولُ ٚل١ل 405ثولُ ٚاٚك٣ 2556-2-8 افززؼ ا٥الف ث٤١  

 ٚرغ١ٍف ر٦جئخ ٥ٓ 88614 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٥جلاٌجبٍٜ اؽّل ١٦ٍل -  58

-1 فٟ افززؼ غنائ١خ ِٛاك ر٦جئخ ْٔبٛ ٥ٓ اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّٛك فبّٝخ  -ٍِه- ا١٦ٌب٠ْب ٔبؽ١خ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك

لٕب 88614 ثولُ ٚل١ل 3508 ثولُ ٚاٚك٣ 1-2516  

 ث٤١ ٥ٓ 11524 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٟ اثٛاٌؾَٓ هاغت ٦ٕٔب٥ٗ -  59

اؽّل هاٚٞ إٌٙب اَ -  ٍِه - ٥ٍٟ ا١ٌْـ ٔغ٤ ٝٛؿ:  ثغٙخ ، ٚكل١ك ثمبٌٗ  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 11535 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِٙواْ ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ -  60

اؽّل ؽ١َٓ ه٠ٗ - ٍِه - اٌمو٠خ ٔغ٤ لّٛال االٍٜٚ:  ثغٙخ ، غنائ١خ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 82451 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 22555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ث١ِٟٛ -  61

ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ - ثٍّه - فياَ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد  

 ، غالي ِٞؾٓ ٥ٓ 83413 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو هاّل -  62

١٦ٍل ِؾّل ٕبثو - ثٍّه - اٌفْبٖٔٛ ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ  

 ، غالي ِٞؾٓ ٥ٓ 83413 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو هاّل -  63

 ٚاٚك٣ 2516-11-1 افززؼ ؽجٛة ٚ ٚلْٛه ٥الفٗ ٥ٓ - ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو-ٍِه- لٛٓ ثٕله ا٦ٌْبه٠ٓ ُ  ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ

لٕب 83413 ثولُ ٚل١ل 8085 ثولُ  

 ث٤١ ٥ٓ 11381 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌواٙٝ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ؽَٓ -  64

ِؾّٛك ٥جلاٌوؽ١ُ ٦ِل٠خ - ٍِه - إٌمواّٝ. ُ.  لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ث٤١ ٥ٓ 11411 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثٛاٌؾَٓ ٥جلاٌجبلٝ ٥بكي -  65

٦وٚفِ ٘الٌٝ ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ -ٍِه- ٚى٠وٜ ّبوو ٥يثخ -فوّٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  



 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

 ٚرغ١ٍف ر٦جئخ ٥ٓ 88614 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٥جلاٌجبٍٜ اؽّل ١٦ٍل -  66

٥جلاٌجبٍٜ ِؾّٛك فبّٝخ -ٍِه- ا١٦ٌب٠ْب:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11552 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥ٍٟ ٥جلاٌفزبػ ِإِٓ -  67

اٍّب١٥ً ٥ٍٟ ٥جلاٌفزبػ- ثٍّه - اٌمّبٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ٌج٤١ ِقيْ ٥ٓ 11550 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٠ٍٛف ٥ٍٟ ٠ٍٛف -  68

٠ٍٛف ٥ٍٟ ِؾّٛك - ٍِه - ا٦ٌْوأٟ:  ثغٙخ ، اٌٖؾ١ٗ االكٚاد  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11562 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ١٦ٍل ٥بهف ؽَٓ -  69

ؽ١َٓ ١٦ٍل ٥بهف - ٍِه - كٔلهٖ  

 ٥ٓ 11505 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٕل٠ك اثٛاٌٛفب ِؾّل -  70

٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌوؤٚف ٠بٍو - ٍِه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ٥الفٗ ٥ٓ 11504 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثٛاٌّغل ِؾّل ٥وفبد -  71

ِؾّل اثٛاٌّغل ِؾّل - ٍِه- اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ٚلْٛه  

 ٥الفٗ ٥ٓ 11504 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثٛاٌّغل ِؾّل ٥وفبد -  72

ِؾّل اثٛاٌّغل ِؾّل - ٍِه- اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ٚلْٛه  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 11415 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌوة ٥ّبهٖ ٥جلاٌَزبه اِبٟٔ -  73

ِٖٞفٝ اؽّل ىو١ٗ - ثٍّه - اٌىالؽ١ٓ اٌىَٛ ٔغ٤:  ثغٙخ ،  

 ِيه٥خ ٥ٓ 11552 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽَٓ اؽّل ع١ٙبْ -  74

٥ٍٟ اٌزب٠ٗ اؽّل - ٍِه - اثّّٛٛٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 وواٍٟ ث٤١ ٥ٓ 11551 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌالٖ ّؾبرٗ اؽّل -  75

اؽّل ٥جلاٌالٖ ّؾبرٗ - ثٍّه - اثّّٛٛٗ فبٌل:  ثغٙخ ،  

 ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ 15553 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٔغٛٞ -  76

 ثولُ ٚل١ل 855 ثولُ ٚاٚك٣ ٚلْٛه ٥الفٗ ٥ٓ  2510-1-31 افززؼ ٦ِٛٗ ثغلاكٞ اثوا١ُ٘ - ٍِه - لجٍٟ ؽغبىٖ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ: 

لٕب 15553  

 ِفوّٚبد ٥ٓ 11488 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ٥بثل٠ٓ -  77

اهلل ٥ٛٗ عبثو ٕبثو - ثٍّه - اٌمب٘وٖ ثٕه اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ ٚاكٚاد  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11481 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٞب٘و اؽّل ِؾّل ِٕٟ -  78

٥جلاٌغ١ًٍ فبهً ٥ٍٟ - ٍِه - ا٦ٌٖبهٖ - اٌغّب١ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 اكٚاد ٥ٓ 11545 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْٕبٚٞ ٥بثل٠ٓ ٥ضّبْ ه١ٙٗ -  79

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل - ٍِه - 0.15ٗ١ٔٛ٠ ُ ِٓ ِزفو٣ فٞبة ُ - ؽّبكٞ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ  

 ٚثنٚه ٥الفخ ٥ٓ 11384 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كٍٛلٝ اؽّل ِؾّل ٥ّو -  80

كٍٛلٝ اؽّل ِؾّل -ثٍّه- اٌفْبٖٔٛ. ُ -لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11381 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٥الَ ؽ١َٓ ِؾّل -  81

٥الَ ؽ١َٓ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ثغٙخ ، ِىزجٗ ٥ٓ 15553 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٔغٛٞ -  82

٦ِٛٗ ثغلاكٞ ؽَٓ - ٍِه - لجٍٟ ؽغبىٖ:   



 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

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11425 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌال٠ك ؽّْذ ِوٖٚ -  83

ِؾّل اٌال٠ك ؽّْذ-ٍِه- لّٛال االٍٜٚ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ روث١خ  

 اكٚاد ٥ٓ 11523 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاْ ِؾّل ِؾّٛك ٍّبػ -  84

ِؾّٛك ِؾّل اٍبِٗ - ثٍّه - ثؾوٞ ؽغبىٖ ا٦ٌبلٛال ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 81411 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ -  85

ِؾّٛك ؽّبكٖ ِؾّٛك - ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 81411 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ -  86

 ٚل١ل 2558 ثولُ ٚاك٣ 2515-5-11 افززؼ وبفز١و٠ب ٥ٓ - ٥جبكٞ ا٦ٌجل ٔبعؼ/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

لٕب 81411 ولُث  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 11651 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥ٛاك ِؾّل اثوا١ُ٘ -  87

٥ٛاك ِؾّل ؽّلٜ - ٍِه- اٌلَ٘ٗ:  ثغٙخ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 88014 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  88

اؽّل اؽّل ِؾّٛك- ثٍّه - هوبة ا١ٌْـ - اٌغجالٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 88014 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  89

 ٚاٚك٣ 2511-6-4 افززؼ ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت  ٥ٓ اؽّل اؽّل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌغجالٚ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

لٕب 88014 ثولُ ل١ل 4624 ثولُ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11556 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ فإاك ِغلٞ ٦ِزي -  90

ا١ِٓ فإاك ِغلٞ - ثٍّه - اثّّٛٛٗ فٛاٌل:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11411 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛثىو ٍِٛٝ ِؾّل وو٠ُ -  91

اثٛثىو ٍِٛٝ ِؾّل -ٍِه- ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ٥ٓ 11313 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥جلاٌّجلٜ ؽ١َٓ ِؾّل -  92

٥جلاٌّجلٜ ؽ١َٓ ٠بٍو - ٍِه - اٌغوث١خ ا١ٌّْٕخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 11514 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٦َِٛك اؽّل ٥جلاٌجبٍٜ -  93

اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ اّوف - ثٍّه - اٌغوثٟ اٌٖؾواٚٞ اٌٞو٠ك - اٌمّبٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح  

 ، ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 11511 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍّبْ ؽ١َٓ ٖٔواٌل٠ٓ ِٕبي -  94

اؽّل ؽَٓ ا٥زّبك - ٍِه- اٌّياه٣ ُ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11412 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ىوٟ ١ٍٍّبْ ا٠ّٓ -  95

ىوٟ ١ٍٍّبْ ٥ّو - ثٍّه - اٌمّبٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11545 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل ٥الء -  96

٥ٍٟ ِؾّل ثٙبء - ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 42552 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ هافذ -  97

اؽّل اثوا١ُ٘ هث٤١ - ثٍّه - اٌؾواع١ٗ:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد عب٘يٖ ِالثٌ ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 ٦ًِّ ٥ٓ 11366 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ عٛكٖ ؽ١َٓ -  98

 - ا٦ٌّٙلاٌل٠ٕٟ فٍف اٌَىٗ غوة لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ ٥ٍٟ اٌؾٖٛي ٚث٦ل االٔزؤذ ٥لا ف١ّب اٌٛاْ ٚٝج٤ رؾ١ّ٘

اثوا١ُ٘ اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل ١ٍل - ٍِه  



 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

 ٥ٓ 11385 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِٛك ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  99

 رغبهٖ ْٔبٛ ٥ٓ ؽّبك ى٠ل اثٛ ٘بٌٗ/ ٍِه لٕب ثٕله ١ٌٛ٠ٛ 26 ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ٚرٛه٠لاد رغبهح

لٕب 53553 ثولُ ٚل١ل 2516-0-22 فٝ ٚاغٍك 2551-8-35 فٝ افززؼ وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ٚرٛه٠لاد - 

 ٥ٓ 11385 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِٛك ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  100

ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - ١ٌٛ٠ٛ 26/ُ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ٚرٛه٠لاد رغبهح  

 ِٛاك ر٦جئخ ٥ٓ 11464 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فّٙٝ عبثو ِؾّل -  101

اؽّل ٥جلاٌوؤٚف ِؾّل - ٍِه- اٌّلاهً 5ُ5 اٌمٕب٠ٚخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ  

 ٥ٓ 11413 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠لؽواعٟ ؽ١َٓ اهلل عبة -  102

ؽّلْٚ عّبي ٘بٟٔ - ثٍّه - ثؾوٞ اٌَّٞب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11554 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد ٥جلاٌمبكه ٥ب٠ِ اؽّل -  103

ِؾّٛك ف١ٍفٗ ٥جلإٌبٕو - ٍِه - ١ِٞوٖ عي٠وح:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 42552 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ هافذ -  104

 افززؼ ثبٌمٞب٥ٟ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ ِؾّل اؽّل وبًِ ٍِه اٌؾواع١ٗ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  غٙخث ، ِٚفوّٚبد عب٘يٖ ِالثٌ ٚرٖل٠و اٍز١واك

لٕب 42552 ثولُ ٚل١ل 1166 ثولُ ٚاٚك٣ 21-6-1002  

 ث٤١ ٥ٓ 11508 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ ٥جلاٌَالَ أٛه ِؾّل -  105

٥جلاٌَالَ أٛه ا١ٌَل- ٍِه - اٌْم١فٝ:  ثغٙخ ، لٞب٥ٝ ٚكل١ك ثمبٌٗ  

 صالعخ ٥ٓ 11506 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل غياٌٝ فىوٜ ؽَٓ -  106

ِؾّل فواط ٥جلاٌفزبػ -ٍِه- اٌغب٤ِ ثغٛاه ا٠ٌٛٞواد:  ثغٙخ ، ىها١٥خ ِؾب١ًٕ  

 رٛه٠ل ٥ٓ 48131 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثب١ٍٍٟ ٚك٤٠ ١٘ٚت ٥ّبك -  107

اهلل ؽَت ثْبهٖ ٕبثو - ٍِه - 23ٛ١ٌٛ٠. ُ  ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ، ِغّلٖ ٌٚؾَٛ اٍّبن  

 رٛه٠ل ٥ٓ 48131 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثب١ٍٍٟ ٚك٤٠ ١٘ٚت ٥ّبك -  108

 ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت  ٥ٓ ف١ٍجٌ ِو٥ٝ ٚع١ٗ/ ٍِه ٔمبكٖ ثٕله -١ٌٛ٠ٛ 23 ُ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِغّلٖ ٌٚؾَٛ اٍّبن

لٕب 48131 ثولُ ٚل١ل 865 ثولُ ٚاٚك٣ 1001-2-21 افززؼ ٚاالٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٥لا وٙوثبئ١ٗ ٚاعٙيح  

 ، ثمبٌخ ث٤١ ٥ٓ 11500 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّٛك ٥بثل٠ٓ ٦ٍبك -  109

ِؾّل ِٕٖٛه ١ٙبء/ ثٍّه -اٌمّبٔخ:  ثغٙخ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 11510 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ضّبْ غياٌٝ ؽبف٠ -  110

اؽّل ٥ضّبْ غياٌٝ -ٍِه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ٍٚجبوخ ٕؾ١خ  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 11433 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  111

عبثو فزؾٝ ١ٍٍّبْ - ٍِه - اٌّؾوٍٚخ:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 11435 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّو٠ل ِؾّل ١ٍل اؽّل -  112

٠ٍٛف ٥جلاٌٙبكٞ صو٠ب - ٍِه - ؽبِل ٥يثخ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، وو٠زبي ؽل٠ل رٛه٠لاد  

 ٥ٓ 11316 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّل -  113

ؽَٓ ِؾّل ِٕزٖو -ثٍّه- اٌّغوثٝ َِغل ثغٛاه اٌفمبٔٝ اٌَٛق -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 11424 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 455555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٝ اٌؾ١َٓ -  114

فٕغوٜ ِؾّل ٥ّو - ٍِه - ا١ٌّٞوح عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد  



 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

 ٥ٓ 68113 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥جلا١٢٦ٌُ ٦َِل ِؾّل -  115

٠ٍٛف ِؾّل اٍّب١٥ً - ثٍّه - اٌيل١ُ ٔغ٤ ا٢ٌبفو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 68113 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥جلا١٢٦ٌُ ٦َِل ِؾّل -  116

 فٟ افززؼ   إٍّذ ٥ٓ اؽّل ِؾّل ِٖٞفٟ - ٍِه  -  ا٦ٌّلٖ ِووي ثغٛاه  اٌجواّ٘ٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح

لٕب 68113ثولُ ٚل١ل 5153 ثولُ ٚاٚك٣ 23-15-2513  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11362 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّغ١ل اؽّل عالي ِؾّل -  117

٥جلاٌّغ١ل اؽّل عالي -ٍِه- ٍّٙٛك اٌْولٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11388 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ٥ّواْ ؽغبط ٥بٝف -  118

٥ّواْ اؽّل وٛصو - ٍِه - اٌمو٠خ ٔغ٤ لّٛال ماالٍٜٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11301 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل لٕبٜٚ ِؾّل -  119

ؽَٛة ٥جلاٌؾ١ّل اٍالَ - ٍِه - ّّٛٗ اثٛ:  ثغٙخ ، وواٍٝ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11300 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ّٕٝ ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ْٔأد -  120

ِؾّل ٥جبً ٔٛثٝ - ٍِه - اٌؾ١َٕبد:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11453 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثٛاٌّغل ِؾّٛك عّبي -  121

٥جلا٦ٌي٠ي رّبَ ِٕٖٛه -ٍِه- إٌّٛفٝ. ُ -فوّٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ا٦ٌبة رغبهح ٥ٓ 11422 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىٕله ثبئ١ٌ ٥ٞب عٛهط -  122

 اٌل٠ٓ ٥ٍُ -ٍِه- اٌغّٙٛه٠خ. ُ -فوّٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌالىِخ اٌزواف١ٔ ٥ٍٝ اٌؾٖٛي ٚث٦ل االٔزؤذ ٥لا ف١ّب روف١ٙ١خ

ِو٥ٝ ٥جلاٌٛ٘بة  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11525 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ل٦١ٍٟ رٛف١ك ٔغبٖ -  123

رٛف١ك ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بكي - ٍِه - اٌغّٙٛه٠ٗ ُ ِٓ ِزفو٣ اٌؾ١َٓ ُ - فوّٛٛ ثٕله  

 ِمبٚالرٓ ٥ٓ 11543 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ اثٛاٌٛفب ٠ؾٝ -  124

اؽّل اثٛاٌٛفب ٥ٍجٝ - ٍِه - اٌؾ١َٕبد:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 اعٙيح ٥ٓ 11418 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ اؽّل ّؾبرٗ -  125

٥ٍٝ اؽّل ِؾّل -ٍِه- ّوق ٥ٍٝ ا١ٌْـ كاٚٚك اي. ُ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ  

 ٥ٓ 86536 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ِجبهن -  126

ؽَٓ ١ٍل ؽ٢ٟٛ - ٍِه - ثؾوٜ اٌَّٞب رج٤ اٌغي٠وح ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 86536 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ِجبهن -  127

١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ى٠لاْ/  ثٍّه لجٍٟ اٌَّٞب افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح  

 ثغٙخ ، ٥ٞٛه ث٤١ ٥ٓ 11431 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل فبٌل ِوٖٚ -  128

٥ٍٝ ١ٍل ٥جلاٌواٙٝ -ٍِه- اٌوؽّخ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ا١ٌّْٕخ -لٕب ثٕله:   

 11458 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو٠ً اثٛاٌؾَٓ  ٥جلاٌؾ١ّل اثٛاٌؾَٓ -  129

٥جلاٌّغ١ش ٥ف١فٝ ؽ١له -  ٍِه - االثزلائ١خ اٌَالَ ِلهٍخ ُ ا٦ٌجبثلح لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ث٤١ ٥ٓ  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 11558 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٛاْ ٔٛهاٌل٠ٓ فزؾٟ -  130

ا١ٌَل ٕبثو اؽّل - ٍِه - اثّّٛٛٗ اٌقٛاٌل:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ  

 ٥ٓ 11401 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍوٚه ؽَٓ ٥جلاٌْبفٟ ٥جلاٌٙبكٞ -  131

١٥َٟ ِؾّٛك ٦ٍٝذ - ثٍّه- إٌّٛفٟ ُ - فوّٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، فوكٚاد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث٤١ ٥ٓ 11563 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٝ -  132

اثٛغو٠ت ٍبٌُ ٥بٝف -ثٍّه- اثّّٛٛٗ:  ثغٙخ ، ٚفٚوٚاد فبوٙٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 82563 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك ٍبِؼ -  133

ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك - ٍِه - لجٍٟ فبٚ االٌفٟ ٥يثخ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك  

 اكٚاد ٥ٓ 11461 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِزٌٟٛ عبكاٌوة ٕفبء -  134

فبهً ؽَٓ ِؾّل- ثٍّه - ؽ١َٓ ٝٗ ُ اٌْئْٛ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 82563 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك ٍبِؼ -  135

 2516-1-31 افززؼ اٌلٚاعٓ ٚمثؼ ث٤١  ٥ٓ - ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك - ٍِه- االٌفٝ ٥يثٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك

لٕب 82563 ثولُ ٚل١ل 433 ثولُ ٚاٚك٣  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11314 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  136

اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ -ثٍّه- اٌغوث١خ االّواف:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11415 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ّجبْ ٥ٍٝ اثٛاٌمبٍُ ٥جلاٌوؽ١ُ -  137

٥ٍٝ اثٛاٌمبٍُ ا١ٌَل -ثٍّه- اٌمٕب٠ٚخ:  ثغٙخ ، ٚفبوٙخ فٚوٚاد  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11404 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٠ّٕٝ ٍبٌُ اثوا١ُ٘ -  138

اؽّل ٠ّٕٝ ٍبٌُ ِّلٚػ - ٍِه - اٌٖجو٠بد:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11555 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ اثٛاٌّغل ِٖٞفٝ وّبي -  139

ؽ١َٓ إٌمواّٝ ؽ١َٓ - ٍِه - عبثو وَٛ:  ثغٙخ ، ثزوٌٚٝ فؾُ  

  ؽ١٢وح ٥ٓ 11310 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جبً اؽّل ٍبهٖ -  140

اٌم١ًٍ ؽبِل ٥جبكٜ -ٍِه- اٌّقيْ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ثغٙخ ، ثمبٌخ ٥ٓ 11454 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ لبٍُ اِجبهن ؽ١َٓ -  141

ِؾّل اثوا١ُ٘ هٙب - ٍِه - اٌغوث١خ االّواف:   

 غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 11525 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٔب٘ل -  142

ِؾّل ٥جبكٜ ؽ١َٓ -ثٍّه- اٌّؾٞٗ.ُ - لفٜ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه رٛن رٛن  

 ، ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 11522 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ اؽّل ِؾّل ٔبك٠ٗ -  143

ِٖٞفٝ هٙب ِٖٞفٝ - ثٍّه - اٌّفوع١ٗ:  ثغٙخ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11528 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٍِٛٝ ٥الء -  144

٥ٍٝ ا١ٌَل ِؾّل -ثٍّه- عبثو وَٛ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ  

 ٥ٓ 11566 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبكق اث١ٙٛف كٍٛلٟ ِؾّل -  145

اث١ٙٛف كٍٛلٟ ِإِٓ - ثٍّه - اٌَال١ِٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح  

 ث٤١ ٥ٓ 11581 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك ٥جلاٌىو٠ُ -  146

٥ياٌل٠ٓ ِجوٚن اثوا١ُ٘ - ثٍّه - ا٦ٌياى٠ٗ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 11303 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اٌواٜٚ اثٛا٦ٌَٛك -  147

ِؾّل اٌواٜٚ ِؾّل -ثٍّه- لجٍٝ ؽغبىح:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11361 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌْبفٟ ِب٘و ؽ١َٓ -  148

ِؾّل ٥جلاٌْبفٟ ِب٘و - ٍِه - ا١ٌْٙٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  



 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

 ِمبٚالد ٥ٓ 11302 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ك٠بة ؽ١َٓ ؽّلٜ -  149

٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١َت ٍبٌّبْ -ثٍّه- ثؾوٜ اٌَّٞب ٍّوٖ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ٚرٛه٠لاد  

 ِىزجخ ٥ٓ 11412 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّواْ اؽّل عبكاٌىو٠ُ ٥فبف -  150

اثٛاٌؾَٓ اؽّل ِؾّل -ٍِه- اثّّٛٛخ:  ثغٙخ ، ٚاال٥الْ اٌل٥ب٠ٗ ٥لا  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11423 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ٝٗ ٥جبً ٚائً -  151

ٝٗ ٥جبً ٥ٛٗ - ٍِه - اٌوئ١َ١ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11485 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  152

ِؾّل اؽّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌجٍل غوة ا١ٌَل ث١ذ غوة اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11483 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بُّ ِؾّل ٥ٍٟ ِٕٟ -  153

اؽّل ِؾّل ٕجوٞ - ثٍّه -  اٌقوأمٗ اٌْبمٌٟ َِغل ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11416 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل  اثوا١ُ٘ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ -  154

اؽّل اثوا١ُ٘ هث٤١ - ٍِه - كٔلهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11516 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌىو٠ُ عبك ٥ّو ٥جلاهلل -  155

اؽّل اٌىو٠ُ عبك ٥ّو - ٍِه- لجٍٝ فبٚ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ٚرٛه٠لاد  

 ٥ٖبهح ٥ٓ 11515 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ ِؾّٛك -  156

ؽ١َٓ ِؾّٛك ؽ١َٓ - ثٍّه - ثٙغٛهٖ ف١ٍفٗ ٥يثخ:  ثغٙخ ، ٥ًَ  

 ٥ٓ 11533 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثمٞو اٍىبهًٚ ١ِٕو ٥جلإٌٛه -  157

٥جبً ؽَٓ ٖٔو - ثٍّه - ِؾَٓ ا١ٌْـ ُ اٌْئْٛ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11565 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥واثٟ ١ٍل ِؾّل ١ّّبء -  158

ؽبِل اؽّل عّبي - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ث٤١ ٥ٓ 11568 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ اؽّل ٘جٗ -  159

ٌالٍزضّبه االلزٖبك٠ٗ اٌّغ٥ّٛٗ - ٍِه - وبًِ ِٖٞفٝ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اٝفبي ِالثٌ  

 ٥ٓ 82011 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلإٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك اِبي -  160

٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك - ثٍّه - اٌغوث١ٗ االّواف:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ٥ٓ 82011 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلإٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك اِبي -  161

 افززؼ اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ ٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٥واثٟ  - ٍِه - اٌغوث١ٗ االّواف ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد

لٕب 82011 ثولُ ٚل١ل 4255 ثولُ ٚاٚك٣ 15-1-2516  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11360 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو عبك اٍّب١٥ً ١ٍّو -  162

عبك ااٍّب١٥ً ِؾّل - ثٍّه - ثؾوٞ اٌَّٞب ٍّوٖ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11308 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ثلهٞ ؽّبكٖ -  163

فإاك فّٟٙ ِؾّل - ثٍّه - اثّّٛٛٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ٥ٓ 65542 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 1555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  164

 ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ِزٌٛٝ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل اٌؾَٓ/ ٍِه لٕب ثٕله ا١ٌّْٕٗ ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٦ِوٗ

ِالثٌ ٚرٖل٠و 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 اٌفموح ِب٥لا ٚاٍز١واك ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 اٍزل٠ٛ ٥ٓ 11410 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ١ٌُٚ ٔٛهٖ -  165

ربكهً ؽى١ُ ا١ٔٛٞٔٛ-ٍِه-ا٦ٌّوٞ اٌزؾو٠و-ُ 33هلُ ا٦ٌمبه:  ثغٙخ ، ر٠ٖٛو  



 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

 اكٚاد ٥ٓ 11386 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  166

اهلل ٚ٘ت ِٕٖٛه ٥ٍٝ - ٍِه - ووكاً ا١ٌْـ. ُ.  لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ  

 ٥ٓ 65542 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 1555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  167

ٍِٛٝ ٥جبكٜ فبّٝخ - ٍِه - هوبة ا١ٌْـ اٌغجالٚ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٦ِوٗ  

 ِالثٌ ٥ٓ 11458 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ ِٖٞفٝ عّبي ِإِٓ -  168

اٌغبٌٌ ا٠ٛة اثٛا٦ٌجبً - ٍِه  روو١ٗ/ ك.  ُ - افٕلٞ ٥ّو ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ، عٍّٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 11586 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كاٚك ل١ٍل ِب٘و ّبكٞ -  169

ّؾبرٗ ٥جلاٌف١ًٚ وو٠ّٗ - ثٍّه - ِؾَٓ ا١ٌْـ ُ اٌْئْٛ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 ث٤١ ٥ٓ 11382 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖغ١و ِؾّل ٥جلاٌغبثو ِؾّل -  170

اٌٖغ١و ِؾّل ٥جلاٌغبثو -ثٍّه- ٥جبٍخ:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 ١ٍلاد وٛاف١و ٥ٓ 11304 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ف١وٜ ِٕبي -  171

ِؾّٛك ِؾّل ٍِٛٝ -ثٍّه- ا٦ٌٖب٠لح -كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ٘لا٠ب ث٤١ ٥ٓ 11430 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِلٟٔ اؽّل ِؾّل -  172

اٌٖغ١و اؽّل أٛه - ٍِه - 15 ؽٛٗ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11441 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل عبك ٥ٍٝ اهلل عبك ٥بٝف -  173

ؽبِل اؽّل ٌم١ٗ - ٍِه - ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ٚهّخ ٥ٓ 11553 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ عبكاٌوة اثوا١ُ٘ ٥ٍٟ -  174

١ٍٍّبْ عبكاٌوة اثوا١ُ٘ - ٍِه - اٌّموث١ٗ:  ثغٙخ ، ٚاٌّٛث١ٍ١ب االفْبة ٌز٤١ٕٖ  

 ث٤١ ٥ٓ 11511 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌواىق ِؾّل ّبوو ٝبهق -  175

ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل - ٍِه - ثٛه١٦ٍل ُ - اثٛرْذ ثٕله:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 81510 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ثوثوٞ عبثو ّبمٌٟ -  176

ِؾّل ٦ٍٝذ اؽّل - ٍِه - اٌجؾو٠ٗ ا١ٌّْٕٗ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 81510 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ثوثوٞ عبثو ّبمٌٟ -  177

 ٚاٚك٣ 2515-1-25 افززؼ غنائ١ٗ ِٛاك ٚرٛه٠لاد ِياكاد  ٥ٓ ِؾّل ع٦ّٗ ٕف١ٗ - ٍٍِه- ٠ٌٛٔ ا١ٌْـ ُ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ

لٕب 81510 ثولُ ٚل١ل 204 ثولُ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11361 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ٥ٍٟ ف١ًٍ ِٕٟ -  178

٥ٍٟ ف١ًٍ ٥ٍٟ - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٚهّخ ٥ٓ 11512 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِغوثٟ اؽّل ؽّلٞ -  179

ِؾّل ِغوثٟ اؽّل  - ٍِه - اثٕٛك:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 ٝوػ ث٤١ ٥ٓ 11555 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبكق ٦ِٛٗ صوٚد ِؾّل -  180

ىٕٟ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل - ٍِه - وبًِ ِٖٞفٝ ُ ِٓ اٌّزفو٣ اٌّبِٛه ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 11431 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ٥بئْخ -  181

 اثوا١ُ٘ -ثٍّه- ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ اِبَ اٍٛاْ ِٖو. ُ اٌزؾو٠و. ُ -ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، االك٠ٚخ ٥لا ٝج١خ َِزٍيِبد

اؽّل ٥جلاٌّجلٜ  

 ث٤١ ٥ٓ 11403 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌٙبكٞ اٍالَ -  182

ِؾّل اثٛاٌّغل ٥جلٖ - ثٍّه - اٌؾّٛكٞ عي٠وح:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  



 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

 ثبة ث٤١ ٥ٓ 11405 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٟٛ ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  183

١ٍٍّبْ اؽّل ٥ّو - ثٍّه - اٌل٠ٕٟ ا٦ٌّٙل فٍف اٌؾل٠ل اٌَىٗ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ّٚجبن  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 11445 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ٕالػ -  184

اثوا١ُ٘ ِؾّل اثٛاٌؾّل ِؾّل - ٍِه ثؾوٜ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ  

 اٍّلح ث٤١ ٥ٓ 11315 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِجبهن عبثو ٥ال -  185

ؽبِل ِؾّل ٕبثو -ثٍّه- اٌٖبٌؾ١خ:  ثغٙخ ، ىها١٥خ ِٚج١لاد  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11411 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ضّبْ فبٌل ِؾّل -  186

ِؾّل ٥ضّبْ فبٌل-ٍِه-اٌمل٠ُ اٌؾّبَ ُ-لٕب ثٕله-لٕب:  ثغٙخ ، ٥مبهٞ ٚر٠َٛك ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11544 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِٖٞفٝ ٠ٍٛف ؽَٓ -  187

ِؾّٛك ِٖٞفٝ ٠ٍٛف- ثٍّه - اثٕٛك:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ٥ٓ 11531 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌالٖ اٌل٠ٓ ٕالػ -  188

ٍبٌُ ؽَٓ ا٥زّبك - ثٍّه - ا١ٍ٦ٌمبد:  ثغٙخ ، ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ث٤١  

 ٚهّخ ٥ٓ 11535 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٞ ٠ٛؽٕب ٍبهٚف١ُ أٛه -  189

٦َِٛك ١ْٕٙٛ ٕجؾٟ - ثٍّه - لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ اٌْز٠ٛٗ ُ:  ثغٙخ ، افْبة رْغ١ً  

 ثالٜ ٥ٓ 11465 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ج١ل ِجبهن ٥ج١ل ِؾّٛك -  190

 ؽَٓ ِؾّٛك - ٍِه - ١٥َٝ ٔل٠ُ ا١ٌْٙل ُ لفٜ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌالىِخ اٌزواف١ٔ ٥ٍٝ اٌؾٖٛي ٚث٦ل االٔزؤذ ٥لا ف١ّب اٍز١ْٓ

 اؽّل

 ِىزت ٥ٓ 88815 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ١٦ٍل ؽّل٠ٗ -  191

٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ٥ٍٟ ِؾّل - ٍِه - ا٦ٌّبي ِل٠ٕخ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ؽفو ٚا٥ّبي ١ِّٛ٥ٗ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 88815 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ١٦ٍل ؽّل٠ٗ -  192

  ٥ٓ ٥جلاٌغ١ل ؽَٓ ٥ٍٟ ِؾّل - ٍِه - ا٦ٌّبي ِل٠ٕخ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ؽفو ٚا٥ّبي ١ِّٛ٥ٗ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد

لٕب 88815 ثولُ ٚل١ل 4523 ثولُ ٚاٚك٣ 2511-5-15 افززؼ ىٌٜ ِؾغو ِىزت  

 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11585 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌجبهٞ اًِ -  193

ِورٟٚ اؽّل ١ٍل  - ٍِه - فياَ:  ثغٙخ  

 ٥ٓ 11588 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 45555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٕجبػ -  194

اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٥واثٟ - ثٍّه - اٌغوث١ٗ االّواف:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 11583 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٦ٍل٠ٗ -  195

ِؾّل ِورٚٝ هِٚبْ -ثٍّه- فياَ ؽبعو:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 ٚوٛاف١و ار١ٍ١خ ٥ٓ 11426 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 85555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽى١ُ ؽٕب صبثذ و١وٌٌ -  196

افٕٛؿ ٠ٛؽٕب فبكٜ -ٍِه- ا١ٌٞت.ُ -ٔمبكح ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11445 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌّو٠ل ١ٍل ٚفبء -  197

٥جلاٌّو٠ل ١ٍل ْ٘بَ -ٍِه-اٌقوأمخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11551 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘جبُ ِؾّل اؽّل ٕ٘بء -  198

ِؾّل اٍّب١٥ً ٥وفبد - ثٍّه - اٌغّب١ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 اكٚاد ٥ٓ 11555 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٕٓ ِؾّٛك اؽّل وّبي -  199

٥جلاٌٛ٘بة ِؾّٛك ؽَٓ - ثٍّه - لجٍٟ اٌّبي ثالك:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ  



 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

 ، ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 11564 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾبهة ِىٟ اؽّل ٘جٗ -  200

اؽّل ِؾّل ف١ٕبهٖ -ثٍّه -ثٙغٛهح اٌغوثٝ اٌْال٠ٍٗ:  ثغٙخ  

 رغبهح ٥ٓ 11502 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥ج١ل عبكاٌوة ِؾّل -  201

ِؾّل ٠ٍٛف ؽّلاْ- ٍِه- ا٦ٌجبً اثٛ ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 11503 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕٛكٖ ٚهكفبْ ٌٛوبً ٥مٛة -  202

ّٕٛكٖ ٚهكفبْ ٌٛوبً - ٍِه- ِب٠ٛ 15ُ ِٓ ِزفو٣ اٌوٙٛا١ٔٗ ُ ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚثٞبه٠بد اٝبهاد  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 11505 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌؾَٓ وبًِ ه١ّل ؽّبكٖ -  203

١ٍل ٥ٞباهلل اٌٙبَ - ٍِه- اٌجووٗ ُ فوّٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١ب  

 ِىزجٗ ٥ٓ 11501 ثولُ 25105121 فٝ ١لل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلا٦ٌبٟٝ ِؾّل -  204

ف١ٌّ اؽّل ِؾّل - ٍِه- اٌّؾوٍٚٗ:  ثغٙخ ،  

 ٔمً ِىزت ٥ٓ 11480 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً اؽّل ٥ٍٟ اؽّل -  205

اٍّب١٥ً اؽّل عّبي ِؾّل - ٍِه - اٌغل٠لٖ ا١ٌّْٕٗ ُ - لفٜ ثٕله:  ثغٙخ ، ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌجٚبئ٤  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11486 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِغوثٝ ٕبثو فبٌل -  206

ِغوثٝ ٕبثو اؽّل - ٍِه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 رٛه٠ل ٥ٓ 11513 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثلهٜ وبًِ ؽ١َٓ -  207

ِؾّل ثلهٜ وبًِ -ٍِه- اٌجٕي٠ٕٗ ثغٛاه اٌجواّ٘ٗ:  ثغٙخ ، فٚبه  

 ٥ٓ 11318 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ِغلٜ اٍبِخ -  208

١ٍل اثٛاٌٛفب اؽالَ - ٍِه - اٌّل١ٔخ االؽٛاي اِبَ إٌْٙٛه٠خ اٌغل٠لٖ ا١ٌّْٕخ اٌي٠ٓ صالعخ. ُ.  لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عياهٖ  

 ٥ٓ 11463 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 41555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ِٕٖٛه اؽّل -  209

ِولٔ ١ِالك هٍّٝ - ٍِه - اٌّؾبف٢خ ِجٕٝ فٍف اٌزؾو٠و ُ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عٍّخ ِؾّٛي اعٙيح اوََٛاهاد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11482 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٕبثو ِؾّٛك -  210

ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٕبثو - ٍِه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11485 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ؽي٠ٓ اؽّل وّبي -  211

ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌؾ١ّل - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11585 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌَالَ ٔٛه ٕجوٞ -  212

ع٦فو ِؾّل ٥جلاٌجبٍٜ -ثٍّه- لجٍٝ فبٚ ٥جلاٌواىق ا١ٌْـ ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11451 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ٥جلٖ اؽّل -  213

ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌْىٛه/  ثٍّه اٌغٍّٗ ٍٛق ّبه٣ اٌْئْٛ لٕب ثٕله  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 84842 ولُث 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ ٥الء -  214

ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ - ٍِه - اٌّقيْ:   

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 84842 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ ٥الء -  215

 ٚاٚك٣ 2518-6-13 افززؼ اٌّٛاّٟ ٚر١َّٓ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ  ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ - ٍِه - اٌّقيْ اٌؾغواد ٔغ٤ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ: 

لٕب 84842 ثولُ ٚل١ل 3841 ثولُ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11434 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ ٥ٍٟ عّبي ِؾّٛك -  216

ٚافو٠ٓ ٝٗ ٥جلاٌقبٌك صو٠ب - ٍِه - اٌّموث١ٗ  



 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

 ِمبٚالد ٥ٓ 11451 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  217

ِؾّل ؽوثٝ ٥جلٖ - ٍِه - ٥جبً ِٖٞفٝ ا١ٌْٙل ِلهٍخ ثغٛاه اٌْإْ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 ، ثٍلٜ كل١ك ث٤١ ٥ٓ 86320 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ٥ٍٟ -  218

اؽّل ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ -ٍِه- ٍّٙٛك اٌْولٝ:  ثغٙخ  

 ، ثٍلٜ كل١ك ث٤١ ٥ٓ 86320 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ٥ٍٟ -  219

 2518-12-26 فٟ افززؼ ثبٌمٞب٥ٟ ثمبٌٗ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ٔب٘ل -ٍِه- ٍّٙٛك اٌْولٝ ٔبؽ١خ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ

لٕب 86320 ثولُ ِٚم١ل 0516 ثولُ ٚاٚك٣  

 ٥ٓ 11555 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل اهلل فوط ِؾّل -  220

اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل ٦ِٛٗ - ٍِه - ٍّٙٛك اٌْولٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح  

 ثغٙخ ، ثمبٌخ ٥ٓ 11653 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 3555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّغ١ل رّبَ ٦ٍل ١ٍّو -  221

موٝ ٥جلاٌفزبػ ٥ّوٚ -ٍِه- اٌىٕٛى ١ٕل١ٌخ. ُ ٔٙب٠خ اٌْئْٛ -لٕب ثٕله:   

 رٛه٠لاد ٥ٓ 11442 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّياٚٞ ٥ٍٟ ِؾّٛك ٘بٟٔ -  222

ؽفٕٟ ِؾّٛك إِٗ -ٍِه-إٌْٙٛه٠خ ُ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح ٚروو١ت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11306 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ اِبَ -  223

ِؾّل اثوا١ُ٘ اٍالَ - ٍِه - اٌمج١ٍخ االّواف:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ٥ٓ 11511 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٥ٛٗ اؽّل -  224

اؽّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه - اٌْئْٛ 16 ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11311 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕٝٞبٜٚ ؽَٓ ٥جبكٜ ؽّلٜ -  225

ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِؾّل -ٍِه- كٔلهح اٌغج١ً:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ٥ٓ 11415 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ اهلل فٍف -  226

٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ - ٍِه - ثٙغٛهٖ اٌْولٟ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ث٤١ ٥ٓ 11510 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِورٟٚ ٕالػ ِجبهن -  227

٥ٖو ِؾّل ٥ٖٚو ٥َو ِؾّل هِٚبْ - ٍِه - اٌفٛلبٟٔ اٌَٛق ُ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ٥ٓ 11530 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ؽ١َٓ ٕبثٛه ٥جلاٌؾ١ّل -  228

اٍّب١٥ً ؽ١َٓ ٕبثٛه اؽّل - ٍِه - كٔف١ك ؽبعو:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح  

 ، إٍّذ ث٤١ ٥ٓ 11520 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ ِؾّل ؽ١َٓ ّبك٠ٗ -  229

٠َٓ ٥لٌٝ ١ٌٚل -ٍِه- اٌّؾٞخ غوة. ُ -لفٜ ثٕله:  ثغٙخ  

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11513 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ١ٍل ٥بثل٠ٓ ٠بٍو -  230

ؽ١َٓ ١ٍل ٥بثل٠ٓ - ٍِه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 11526 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌْبفٝ ٥ياٌل٠ٓ ِؾّل ف١وٜ -  231

٥ٍٝ هِٚبْ اؽّل -ٍِه- ثؾوٜ اٌّبي ثالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11558 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ ثْبهٞ ؽَٓ ؽَبَ -  232

عبكاٌىو٠ُ ثْبهٜ ؽَٓ-ٍِه- اثٕٛك اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 11561 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فٍف اؽّل ا٦ٍل -  233

فٍف اؽّل ٥وفبد - ٍِه - كٔلهٖ:  ثغٙخ ، ٔمً فلِبد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 51285 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٍٛأٝ عبثو صوٚد ّبك٠خ -  234

١٦ٍل عوعٌ ِبهٜ - ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 51285 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٍٛأٝ عبثو صوٚد ّبك٠خ -  235

١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ِؾً ْٔبٛ ٥ٓ/ ١ٞ٥ٛ ١٦ٍل عوعٌ/  ٍِه اال٥واط ٔغ٤ ثؾوٜ ؽغبىح ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 11584 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل فبّٝٗ -  236

اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل - ٍِه - ا١ٞ٦ٌبد:  ثغٙخ  

 رغبهح ٥ٓ 11556 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ ٥جلاٌالٖ -  237

ؽجْٝ وبًِ و٠بىو -ثٍّه- عواعًٛ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 اغن٠خ ث٤١ ٥ٓ 11534 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ؽَٓ ٕبٌؼ اٍالَ -  238

ؽّيح ِؾّل ٥ّوٚ - ٍِه - اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل اِبَ إٌْٙٛه٠خ. ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِْٚوٚثبد  

 ث٤١ ٥ٓ 11516 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥ٞب عبثو ِؾّل -  239

ِؾّٛك ؽ١َٓ ِؾّل - ٍِه - ا٦ٌوة ١ّـ َِغل ثغٛاه - اٌّإ١ِٕٓ وَٛ - لفٜ ثٕله:  ثغٙخ ، صم١ً ٔمً اوََٛاه  

 رٛه٠ل ٥ٓ 11518 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك عبثو ِؾّل -  240

٥ٍٟ ٍالِٗ ٘لٞ - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، صم١ٍخ ٦ِلاد  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11301 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْبمٌٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ١ٍل -  241

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل -ٍِه- ا٦ٌّبي ِل٠ٕخ -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ٚرٛه٠لاد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11481 ثولُ 25105110 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٍّجٟ فبهٚق ١٦ٍل -  242

٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ٦ٍل - ٍِه - كٔلهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 رغبهح ٥ٓ 11386 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  243

اٌؾك عبك اؽّل ِؾّل- ثٍّه - اٌغوعبٚٞ ِؾّٛك ٚهّخ ثغٛاه ٌج١ت ا١ٌْـ ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11541 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل ٥الء -  244

٥ٍٝ ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل - ٍِه - ٝبٌت اثٝ ثٓ ٥ٍٝ. ُ. لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11315 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚى٠وٜ ٍٍٞبْ اؽّل ٥جلٖ -  245

اؽّل ٥جلٖ ِؾّل -ٍِه- ٍّٙٛك اٌجؾوٜ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11455 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل وٛصو -  246

١ٍٍّبْ ٥جلاٌىو٠ُ ١ٍٍّبْ - ثٍّه - ا١ًٌٕ ٝواك ُ - ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ، فوكٚاد  

 ِالثٌ ٥ٓ 11421 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٞ٥ٗ ٔمٛال ١٥بك هِٚبٔٝ -  247

٘بث١ً ِٕٖٛه ٔبك٠خ -ٍِه- اٌّياه٣. ُ -كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد عب٘يح  

 ثالٜ ٥ٓ 11461 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ٍٝ فٚوٜ ٠ٛ٘لا -  248

 اٌَج٦ٝ - ٍِه - ِٖو ثٕه ثغٛاه ا١ٌّْٕخ ُ لفٜ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌالىِخ اٌزواف١ٔ ٥ٍٝ اٌؾٖٛي ث٦ل االٔزؤذ ٥لا ف١ّب اٍز١ْٓ

ِؾَٓ اؽّل  

 ِالثٌ ٥ٓ 11462 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ ٍٝثب١ٍ ١ِٕو ٚائً -  249

ٍِٛٝ ٥جلاٌٙبكٜ اثوا١ُ٘ ٍِه - ِٛي فبٍِٝ اِبَ وبًِ ِٖٞفٝ -ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚاؽن٠خ ٚفوكٚاد عب٘يح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11521 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ّو ؽٍّٟ اؽّل -  250

ؽ١َٓ ٥ّو ؽٍّٟ ِؾّل - ٍِه - اٌلَ٘ٗ ؽبعو:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  
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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

 رغبهح ٥ٓ 11386 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  251

-1-1 افززؼ ِٕي١ٌٗ اكٚاد ٥ٓ اهلل ٚ٘ت ِٕٖٛه ٥ٍٝ - ٍِه - ووكاً ا١ٌْـ. ُ.  لٛٓ ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ

لٕب 11386 ثولُ ٚل١ل 4101 ثولُ ٚاٚك٣ 2511  

 ِىزت ٥ٓ 83531 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ؾٝ ِؾّل ٥جبً اهلل ٥ٛٗ -  252

٠ؾٟ ِؾّل ٥جبً - ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 11451 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل رٛف١ك ِؾّل اثوا١ُ٘ -  253

ِؾّل رٛف١ك ِؾّل - لجٍٝ اٌَّٞب:  ثغٙخ  

 ، ٍِؼ ث٤١ ٥ٓ 11400 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّل ِواك اؽّل -  254

٥جلاهلل ِؾّل ٥جلإٌجٟ - ٍِه - ٌج١ت ا١ٌْـ ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ  

 ٥ٓ 11511 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٟ ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ -  255

ِٖٞفٟ ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌزمٛٞ عب٤ِ ثغٛاه ١٦ٍل ٔغ٤  -  لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 83531 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ؾٝ ِؾّل ٥جبً اهلل ٥ٛٗ -  256

-0-15 فٝ افززؼ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ٥ٓ - ٠ؾٟ ِؾّل ٥جبً/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد

لٕب 83531 ثولُ ٚل١ل 6465 ثولُ ٚاٚك2553٣ - 

 روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 11551 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  257

ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل - ٍِه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ث٤١ ٥ٓ 11652 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل ا٦ٌبهف ِٖٞفٝ -  258

ِؾّل ٥جلاٌٛكٚك ِٖٞفٝ - ٍِه- اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ك٘بٔبد  

 غالي ِٞؾٓ ٥ٓ 84520 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٖٔو -  259

ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٍواط - ٍِه - ؽّٛكٜ عي٠وح:  ثغٙخ ،  

 غالي ِٞؾٓ ٥ٓ 84520 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٖٔو -  260

ثمبٌخ ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ- اكَ فىوٜ ١ٍٍّبْ-ٍِه- اٌؾّٛكٜ عي٠يٖ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ،  

 كهاعبد ر١ٍٖؼ ٥ٓ 11406 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ٍٟ ٠ٍٛف ِؾّل -  261

ع٦ّٗ ِجبهن ِؾّل - ٍِه - إٌْٙٛه٠ٗ ِٓ ِزفو٣ - وو٠ُ ٥جلاٌفزبػ ُ ١٦ٍل ٔغ٤ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ، كٚاعٓ ث٤١ ٥ٓ 11363 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل ِٕٟ -  262

ِؾّٛك ّؾبرٗ ٥جلاٌىو٠ُ -ٍِه- ٍّٙٛك اٌجؾوٜ:  ثغٙخ  

 ِؾً ٥ٓ 11364 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل فٍف ِؾّٛك اهلل فٍف -  263

اهلل فٍف ِؾّٛك ١ٍل - ٍِه - اٌغّٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 11580 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽَٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل -  264

ك٠بة ٥جلاٌوؽ١ُ ؽغبط -ٍِه- اٌْبٚه٠ٗ ٥جلا١ٌٍٞف ٥ٍٝ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚروث١ٗ  

 ِالثٌ ٥ٓ 11350 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 81555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ٍٛف ؽّلاْ ؽٕبْ -  265

٠ٍٛف ؽّلاْ اؽّل - ٍِه - إٌٖو ٝو٠ك ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ٚكل١ك ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ 11414 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾبهة ِىٟ ِؾّل أٛاه -  266

ِىٟ ِؾّل ٕجؾٟ - ثٍّه - ثٙغٛهٖ اٌغوثٟ اٌْال٠ٍٗ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ  

 َِزٛك٣ ٥ٓ 11521 ثولُ 25105122 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِجبهن اؽّل فب٠يٖ -  267

ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ -ٍِه- ١ٍ٥مٝ ٔغ٤ اٌجواّ٘ٗ:  ثغٙخ ، إٍّذ ث٤١  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِالثٌ ٥ٓ 11383 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل هِٚبْ اٍبِٗ -  268

ِؾّل اؽّل هِٚبْ -ٍِه- اٌقوأمخ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ثمبٌخ ٥ٓ 11438 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل اّوف -  269

ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل - ٍِه - لّٛال االٍٜٚ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ ٚكل١ك  

 ث٤١ ٥ٓ 11418 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌّو٠ل ِؾّٛك -  270

ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌّو٠ل-ٍِه-كٔلهٖ:  ثغٙخ ، ٚؽلا٠ل ث١٘ٛبد  

 ِغّلاد ٥ٓ 11538 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِجبهن اٌلالي هفب٥ٟ -  271

ِؾّٛك عّبي ِؾّٛك - ٍِه - ٠ٌٛٔ ا١ٌْـ.  ُ 1 هلُ ا٦ٌمبه - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ؽلا٠ل ث٤١ ٥ٓ 64815 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٖٞفٟ -  272

 ٥ٓ - ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌواىق -ٍِه- اٌغيي ٤ِٕٖ ُ ِٓ ِزفو٣ ا١ٌّْبء ِبهوذ ٍٛثو فٍف ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد

لٕب 64815 ثولُ ٚل١ل 2512-6-3 فٝ افززؼ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل رٛه٠لاد ْٔبٛ - 

 ؽلا٠ل ث٤١ ٥ٓ 64815 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٟٖٞف -  273

اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثوا١ُ٘ -  ٍِه  - ١ٌٛ٠ٛ 26 ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ؽلا٠ل ث٤١ ٥ٓ 64815 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٖٞفٟ -  274

 ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌغفٛه ٥جلٌالٖ ِٕٖٛه -ٍِه- إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ُ اٌْئْٛ ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد

لٕب 64815 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2511 ٌَٕٗ 665 ثولُ اٚك٣ - 

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11560 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ١ّّ٘ٝ ٦ِٛٗ هِٚبْ -  275

ؽَٓ ١ّّ٘ٝ ٦ِٛٗ اٍّب١٥ً -ٍِه- لّٛال االٍٜٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ثٍلٜ كل١ك ث٤١ ٥ٓ 11443 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١٦ٍل ِؾّٛك ٘لٜ -  276

١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -ٍِه - ١ِٞوح عي٠وح:  ثغٙخ ،  

 ثٍلٜ كل١ك ث٤١ ٥ٓ 11443 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١٦ٍل ِؾّٛك ٘لٜ -  277

١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -ٍِه - ١ِٞوح عي٠وح:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 11444 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌّجلٜ عبثو اثٛا٦ٌّبهف -  278

اٌجلهٜ ِؾّل ا٠ّٓ- ٍِه- اٌوٙٛا١ٔخ ِب٠ٛ 15 -ُ - ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛى صالعخ  

 ٥ٓ 11444 ثولُ 25105115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌّجلٜ عبثو اثٛا٦ٌّبهف -  279

اٌجلهٜ ِؾّل ا٠ّٓ- ٍِه- اٌوٙٛا١ٔخ ِب٠ٛ 15 -ُ - ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛى صالعخ  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 11551 ثولُ 25105121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ثْبٞ ٦ٌّٟ ا١ًٔٛٞٔٛ -  280

عوعٌ ثْبٞ ٦ٌّٟ - ٍِه - ثٙغٛهٖ:  ثغٙخ ،  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 11365 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل -  281

ٍِٛٝ فقوٜ ِؾّل -ٍِه- كٔلهح:  ثغٙخ  

 اكٚاد ٥ٓ 11420 ثولُ 25105158 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛهؽبة ىوٝ فب٠ي ٥ّوٚ -  282

اثٛاٌؾَٓ ؽَٓ ٦ٍٝذ -ٍِه- اٌجؾواد ٔغ٤ اٌقٞبهح:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ  

 ٌج٤١ ِقيْ ٥ٓ 11554 ثولُ 25105126 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ اٌزب٠ٗ ٥ٍٟ ؽَبَ -  283

اؽّل ِغلٞ اؽّل - ثٍّه - اثّّٛٛٗ:  ثغٙخ ، اٌقوكٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث٤١ ٥ٓ 11451 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ عبكاٌىو٠ُ عّبي اثوا١ُ٘ -  284

اٌىو٠ُ عبك عّبي ٥ْوٞ - ثٍّه - ثٙغٛهٖ اٌل٠ٕٟ ا٦ٌّٙل غوة ُ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 11452 ثولُ 25105155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾبهً ِؾّٛك ِؾّل -  285

ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ِٖٞفٝ - ٍِه - ١ٌٛ٠ٛ 23ُ ِٓ ِزفو٣ ا١ٌٖبك٠ٓ ُ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ ِالثٌ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 11541 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ِؾّل ١ٍّو ثَبَ -  286

اٍّب١٥ً ِؾّل ١ٍّو - ٍِه - اٌفْبٖٔٛ ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ  

 ٢ٔبهاد ٥ٓ 11546 ثولُ 25105125 فٝ ل١ل ، 555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىبهًٚ ّىوٜ أٛه ثٛال -  287

هٍالْ ؽفٕٝ ٚائً - ٍِه - 15 ؽٛٗ:  ثغٙخ ، ٥ٚلٍبد  

 ث٤١ ٥ٓ 11312 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل هِٚبْ ّؾبد ِؾّل -  288

٥ٞباهلل ؽَٓ ؽّبَ -ثٍّه- اٌَب٥خ ١ِلاْ. ُ -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اؽن٠خ  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 11183 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ -  289

ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف - ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 11183 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ -  290

١ٍبهاد ٦ِوٗ ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ -ٍِه- ثؾوٜ ؽغبىٖ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11305 ثولُ 25105154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ ثٙغبد ِٕٖٛه ٕفبء -  291

اؽّل ِؾّٛك ؽَٓ - ثٍّه - اثٕٛك:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11414 ثولُ 25105156 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رّبَ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ عبثو -  292

رّبَ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ عّبي - ٍِه - اٌجبهٚك:  ثغٙخ ، ٚفبوٙٗ فٚبه  

 ٥ٓ 11441 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثٛاٌّغل ٥جلاٌوؽ١ُ ٔغبػ -  293

ؽفٕٟ ثىوٞ عّبي - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11450 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ عبك ؽّبكٜ ٥جلاٌؾ١ّل -  294

١ٍٍّبْ عبك ؽّبكٜ - اٌم٦ٍخ اٌْولٝ ٥يٚى ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ٚهّٗ ٥ٓ 11565 ثولُ 25105128 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٕبثو ٥جلاٌواىق ؽ١َٓ -  295

ؽ١َٓ ٕبثو ١ٍل -ٍِه- ٍّٙٛك:  ثغٙخ ، افْبة رْغ١ً  

 ، ٥ٞبهٖ ٥ٓ 11655 ثولُ 25105120 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل ٝٗ ِٖٞفٝ -  296

ّبكٌٝ ِؾّل ٍٕبء - ٍِه- اثٕٛك ا٦ٌّوٜ ُ:  ثغٙخ  

 وٛاف١و ٥ٓ 11436 ثولُ 25105151 فٝ ل١ل ، 655.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥يِٟ هٍّٟ عٛا٘و -  297

٠ٍٛف اؽّل ١ٍل ٚهصخ - ثٍّه - إٌغلٖ ُ - ؽّبكٞ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ١ٍلاد  

 ٥ٓ 11440 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌمبكه ٠ؾ١ب ِؾّل ِٖٞفٝ -  298

اٌٖغ١و ِؾّل ؽّبكٖ - ٍِه - اٌّمبه٠ٓ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 11453 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥ٛٗ ِؾّل ؽَب١ٔٗ -  299

اؽّل ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌجواّ٘خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ث٤١ ٥ٓ 11452 ثولُ 25105111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ٠ٍٛف -  300

ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل- ٍِه - اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ - لفٜ ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 155555.555   ِبٌٙب ،هأً   اٌّزىبٍِخ اٌّمبٚالد ا٥ّبي ثغ٤١ّ اٌم١بَ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ؽٕفٝ ؽ١َٓ ِؾّل هِٚبْ ّووخ -  1

 - ٍِه - ا١ٌّبد ّوق ِٕب٣ اثٛ:  ثغٙخ ، اٌّزىبٍِخ اٌّمبٚالد ا٥ّبي ثغ٤١ّ اٌم١بَ ٥ٓ ، 11455 ثولُ 25105111 فٝ ،ل١لد

ؽ١َٓ ِؾّٛك ٕفٛد  

 ،ل١لد 655.555   ِبٌٙب ،هأً   ٚرٛى٦٠ٙب ٚاٌز٠ّٛٓ ٚاٌلل١ك اٌجمبٌٗ ث٤١  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ٥ٛٗ ١ٍل ا١ٌٍضٝ اٌؾبط ّووخ -  2

- ٍِه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ - ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚرٛى٦٠ٙب ٚاٌز٠ّٛٓ ٚاٌلل١ك اٌجمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ ، 11465 ثولُ 25105110 فٝ

ا١ٌٍضٝ اٌؾبط  

 ا١ِّٛ٦ٌخ ٚاٌّمبٚالد ٚاالفْبة جٕبءاٌ ِٚٛاك ٚاالٍّٕذ ٚث٤١ رغبهح  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ٥ٍٝ هٚثٝ فزؾٝ ٦ٍٛكٜ ّووخ -  3

   ِبٌٙب ،هأً   ٚاٌزٖل٠و ٚاالٍزو٠ل اٌّزىبًِ ا٦ٌمبهٜ ٚاالٍزضّبه االصبس ر٤١ٕٖ فٝ ا١ِّٛ٦ٌخ ٚاٌزٛه٠لاد اٌّزىبٍِٗ

 ا١ِّٛ٦ٌخ ٚاٌّمبٚالد ٚاالفْبة اٌجٕبء ِٚٛاك ٚاالٍّٕذ ٚث٤١ رغبهح ٥ٓ ، 11561 ثولُ 25105128 فٝ ،ل١لد 2555555.555

 - اٌْئْٛ- لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚاٌزٖل٠و ٚاالٍزو٠ل اٌّزىبًِ ا٦ٌمبهٜ ٚاالٍزضّبه االصبس ر٤١ٕٖ فٝ ا١ِّٛ٦ٌخ ٚاٌزٛه٠لاد اٌّزىبٍِٗ

ِؾّل اؽّل ّؾبد ا٠ّٓ - ٍِه  - ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه- اٌّل١ٔخ اٌؾّب٠خ ّوٝخ اِبَ - اٌغيي ٤ِٕٖ ّبه٣  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46601:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اؽّل ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ   - 1

38532 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64820:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥بِو ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ٕ٘ل   - 2

38533 ثولــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44142:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّٛك فٛى٠ٗ   - 3

38535 ثولــــُ ٌٍٛفــــبح اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞـــــت   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60252:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل عبك ِؾّل   - 4

38534 ثولـــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44142:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ع٦ّٗ ِٖٞفٟ ِؾّٛك فٛى٠ٗ   - 5

38535 ثولــــُ ٌٍٛفــــبح اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞـــــت   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62415:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ِلٔٝ ِؾّل ٥زو٠ٌ   - 6

38531 ثولـــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞــــت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   85501:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٟ ف١ًٍ ٥ٍٟ اهىاق   - 7

38530 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّٞـــــت  

 ّٞت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53028:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ع٦فو ىهىٚه ف١وٞ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66156:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛاٌؾَٓ ِؾّل اؽّل اٌي١٥ُ   - 9

38538 ثولــــُ ٌٍٛفـــبٖ اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞـــت   

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11224:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ هٙٛاْ ِؾّٛك اؽّل   - 10

38545 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  اٌَغً  

 ّٞــــت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42385:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥ٍٟ ١٦ّٔٗ   - 11

38536 ثولــــُ ٌٍٛفـــبح اٌم١ـــل ٘ـــنا  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40214:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  غوثبٚٞ ٥جلاٌواىق ٥ّو   - 12

38546 ثولــــُ ــــبهحاٌزغ ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

 ّٞـــــت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51016:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٘الي ٥جلٖ ٔبك٠ٗ   - 13

38548 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ـــــنا  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84113:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٟ ؽ١َٓ ِؾّل ا١ٌٞت اؽّل   - 14

38541 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ــــنا ّٞــــت  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   48421:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌوؽ١ُ ٥جل ِؾّل اٌؾبف٠ ٥جل ١ٍلٖ   - 15

38545 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55155:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٟ اؽّل ِؾّل ٥ّبك   - 16

38544 ثولـــُ اٌزغــــــبهح ٌزـــــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّٞــــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53651:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عبك اٍّب١٥ً ِؾّل ٚائً   - 17

38542 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   83284:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٛٗ اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ   - 18

38543 ثولـــُ اٌزغــــــبهح ـــونارـــ اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فىوٞ ٦ٍٝذ ٘بٟٔ   - 19

38555 ثولـــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞــــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31214:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  وو٠ُ ٍِٟٛ ؽَٓ ٍِٟٛ   - 20

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّٞت  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105158 ربه٠ـ ٚفٝ ،   80254:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عبك اثٛاٌّغل ٥جلاٌج١ٖو اثٛاٌّغل   - 21

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105158 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61582:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك ١ّو٠ٓ   - 22

38552 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّٞــــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105158 ربه٠ـ ٚفٝ ،   28121:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ّواْ اؽّل ِؾّل   - 23

38553 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــــنا ّٞــــت  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35610:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌٖبكق ٥جل ٥ف١فٟ ٔبكهٖ   - 24

38558 ثولـــُ ٌٍٛفــــبٖ اٌمف١ـــل ٘ـــنا ّٞــــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31181:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِىٟ إٌغبه اثٛاٌؾغبط   - 25

38555 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35812:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اهلل ٥ٛٗ ِؾّل اؽّل ٥ل١ٌٗ   - 26

38585 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌمف١ــــل ٘ـــنا ّٞـــت  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35610:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌٖبكق ٥جل ٥ف١فٟ ٔبكهٖ   - 27

38558 ثولـــُ ٌٍٛفــــبٖ اٌمف١ـــل ٘ـــنا ّٞــــت  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21545:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل فبّٝٗ   - 28

38550 ثولـــُ ٌٍٛفــــبٖ اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21545:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل فبّٝٗ   - 29

38550 ثولـــُ ٌٍٛفــــبٖ اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36861:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل   - 30

38556 ثولـــُ اٌزغــبهح ٌزـــون اٌم١ــل ٘ـــنا ّٞـــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11314:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  هاّل ؽ١َٓ اثٛاٌؾَٓ   - 31

38551 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞــــت  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42820:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل   - 32

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء االٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   84320:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اؽّل ٥جلاٌفزبػ ٥ضّبْ   - 33

38563 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   38551:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌٍضٟ ِؾّل ٥ٛٗ ١ٍل   - 34

38562 ثولـــُ ٌٍٛفــــبٖ اٌم١ـــل ٘ــنا ّٞــــت  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41228:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل ٕجبػ   - 35

38561 ثولـــُ اٌزغــبهح ٌزـــون  اٌم١ــل ٘ــنا ّٞــت   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   38551:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌٍضٟ ِؾّل ٥ٛٗ ١ٍل   - 36

38562 ثولـــُ ٌٍٛفــــبٖ اٌم١ـــل ٘ــنا ّٞــــت  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   82281:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌّغ١ل ؽبِل ١ٞ٥زٛ ٕ٘ل   - 37

38566 ثولـــُ اٌزغـــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ــــنا ّٞـــت   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   48555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فوط ٥ج١ل اٌٛعٛك أٌ   - 38

38568 ثولـــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61410:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٞب اؽّل ٥جلاهلل هِبٔٗ   - 39

38564 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞــــت  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26114:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌٞب٘و ِؾّٛك وو٠ّبد   - 40

38565 ثولـــُ اٌزغــبهح ٌزــون اٌم١ــــل ٘ــنا ّىٞــت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51011:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ٦ٍلٞ وّبي   - 41

38565 ثولــــُ اٌزغــــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   43455:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌغٕٟ ١ٍّوٖ   - 42

38561 ثولـــُ اٌزغــــبهٖ ٌزــــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞــــت   

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25105110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41585:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اهِب١ًٔٛ ٚهكفبْ ؽٍّٟ ١٦ٍل   - 43

38560 ثولــــُ اٌزغـــبهح زــــونٌ اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞـــت  اٌَغً  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55485:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌوؽ١ُ ٥جل ثلٚٞ ١ٍل صو٠ب   - 44

38584 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞــــت   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65364:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ٠ٛ٥ٚٗ ١ٍل ِؾّٛك   - 45

38588 ثولــــُ اٌزغـــبهح ٌزـــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّٞــــت   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40251:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاهلل ثو٥ٟ ٥جلا١ٌَل ٝٗ   - 46

38583 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞــــت   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   48082:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛثىو ٥ٍٟ ٥جلاٌجبلٟ ا١ٌَل   - 47

38586 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞـــت   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25105125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45206:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ٥فبف   - 48
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   ــــــــــــــــــــــ  
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 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

 هأً ر٦ل٠ً رُ  25105154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85813 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّٛك وّبي ّٚٙورٗ ٥ّواْ ِؾّل -  5

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  60110 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ؽَبْ هٍٍٟ ٥ّوٚ -  6

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  83025 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌٖبكق اثٛاٌٛفب ٖٔو ِؾّل -  7

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65542 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  8

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53365 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ثٍٙٛي -  9

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11504 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل اال٦ٍل ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي -  10

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82118 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾ١ّل فواط ِوفذ -  11

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثب١ٍٍٟ ٚك٤٠ ١٘ٚت ٥ّبك -  12

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٦ٍلاٌل٠ٓ عّبي ٥ال -  13

ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11515 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٛاهس اؽّل ٥جلاهلل اؽّل -  14

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ٦ل٠ًر:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51081 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٥جبً ؽَٓ ٕف١ٗ -  15

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٞ٥ٗ ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ اٍبِٗ -  16

ع١ٕٗ  355.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15054 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اٍّب١٥ً ١٢ٔو ْ٘بَ -  17

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  58405 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ اؽّل هث٤١ اٍّبء -  18

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105158 ، ربه٠ـ ٚفٟ  80254 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عبك اثٛاٌّغل ٥جلاٌج١ٖو اثٛاٌّغل -  19

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ر٦ل٠ً رُ  25105158 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86284 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلا٦ٌبٝٝ ِٖٞفٝ -  20

ع١ٕٗ  31555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105158 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11255 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٦ٍل اثٛاٌؾَٓ ٥جلاٌواىق اّوف -  21

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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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 ر٦ل٠ً رُ  25105158 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81242 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ضّبْ ١ٍٍُ ثٞالْ ِؾّل -  22

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105158 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62184 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل اثٛاٌٛفب ِؾّل -  23

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105158 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81268 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٕالػ -  24

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86101 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌل٘ت اؽّل ِؾّل اٍالَ -  25

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64525 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّل وٛصو -  26

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11583 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌْىٛه ٥جلاهلل -  27

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48150 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  28

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48150 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌوة ١٥َٟ -  29

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11142 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عالي ا١ِٓ اؽّل ٥ٍٟ -  30

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ّبهٖ ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ِؾّل -  31

ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84258 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ع٦ّٗ ٝبهق -  32

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  50115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ؽَبٔٝ ا٦ٌبٝٝ ٥جل اّوف -  33

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌل٠ٓ ٔٛه اٍّب١٥ً ٘ٛكا -  34

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82051 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  35

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11281 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاهلل ِٖٞفٝ اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل -  36

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11482 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٕبثو ِؾّٛك -  37

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63113 ثولُ ل١لٖ كٍج ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٍّٞت ىوٟ ِؾّل ِٕٙل -  38

ع١ٕٗ  25555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  81150 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛا٦ٌال اثٛاٌفًٚ ِؾّٛك اّوف -  39

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  82255 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك إٌغبه ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  40

ع١ٕٗ  055555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15661 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل اٌٚبٚٞ ٙبؽٟ ؽّٛكح -  41

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64325 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثٌٌٛ رٛف١ك ٌج١ت هِٚبٔٝ -  42

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85518 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك اٌزمٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّل -  43

ع١ٕٗ  455555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36513 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّٕٛكٖ ٍبِٟ هى٠مٟ اِبي -  44

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66428 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل هث٤١ ٥وفبد اثوا١ُ٘ -  45

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54153 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌمبكه ٥جل ّبك٠ٗ -  46

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  20234 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ث١ٙظ كهك٠و ِؾّٛك ٥يٖ -  47

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  88554 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هٙٛاْ ِؾّل ٕالػ ٥ٍٝ -  48

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31558 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ج١ل كه٠بً ٕجوٞ صوٚد -  49

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61053 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل اؽّل ٥جلاٌواىق -  50

ع١ٕٗ  28555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63450 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥بثل ِٖٞفٝ وّبي ؽ١َٓ -  51

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  83542 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل ؽّيٖ ٥جلاٌفزبػ ٕ٘بء -  52

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  84112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاٌالٖ ف١وٜ ف١و٠ٗ -  53

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي أًه ر٦ل٠ً رُ  25105128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15416 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٘ٛٞ اثٛاٌٛفب غو٠ت اؽّل -  54

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11518 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛى٠ل ؽَٓ اثٛى٠ل ٝب٘و -  55

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65566 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ىوٝ فو٠بي -  56

ع١ٕٗ  855555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11301 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌْبمٌٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ١ٍل -  57

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105128 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63154 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥غب٠جٟ ٚهكفبْ ٕٚفٝ ٍف١ٓ -  58

ع١ٕٗ  52555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86118 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥بهف ؽ١َٓ ٥جلاٌفزبػ ٕ٘بء -  59

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  48864 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ؽَٓ ِؾّٛك فٛىٞ -  60

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85422 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ ِجبهن ؽَٓ ِؾّل -  61

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65856 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٔغبٖ -  62

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ًر٦ل٠ رُ  25105121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51841 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فّٟٙ اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل اؽّل -  63

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  85311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبَ عبكاهلل ىو١و اٍؾبق -  64

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  86522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ اؽّل ف١ًٍ ِؾّل -  65

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65545 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثٞواْ ٥ٍٟ ثٞواْ ثووبد -  66

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11560 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ١ّّ٘ٝ ٦ِٛٗ هِٚبْ -  67

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25105120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15518 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥جلا١٦ٌّٓ ِؾوًٚ ا٠ّٓ -  68

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11366    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ عٛكٖ ؽ١َٓ -  1

اثوا١ُ٘ اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّل ١ٍل - ٍِه - ا٦ٌّٙلاٌل٠ٕٟ فٍف اٌَىٗ غوة لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11385    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  2

ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - ١ٌٛ٠ٛ 26/ُ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11385    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  3

 اكٚاد ٚرٛه٠لاد رغبهٖ ْٔبٛ ٥ٓ ؽّبك ى٠ل اثٛ ٘بٌٗ/ ٍِه لٕب ثٕله ١ٌٛ٠ٛ 26 ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 53553 ثولُ ٚل١ل 2516-0-22 فٝ ٚاغٍك 2551-8-35 فٝ افززؼ وٙوثبئ١ٗ - 

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11363    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل ِٕٟ -  4

ِؾّٛك ّؾبرٗ ٥جلاٌىو٠ُ -ٍِه- ٍّٙٛك اٌجؾوٜ ،     

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 88014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  5

اؽّل اؽّل ِؾّٛك- ثٍّه - هوبة ا١ٌْـ - اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 88014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  6

 ثولُ ٚاٚك٣ 2511-6-4 افززؼ ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت  ٥ٓ اؽّل اؽّل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌغجالٚ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 88014 ثولُ ل١ل 4624  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11368    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  7

اؽّل ِؾّل اؽّل -ثٍّه- اٌؾٍٗ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 88014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  8

 ٚل١ل 4112 ثولُ اٚك٣ ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ اؽّل اؽّل ِؾّٛك- ثٍّه - هوبة ا١ٌْـ - اٌغجالٚ ٔبؽ١خ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 88014 ربث٤ ثولُ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ٥ج١ل ٥جلا٦ٌبٟٝ ٥جٛكٞ -  9

ٕل٠ك ٥ج١ل ٥جلا٦ٌبٟٝ - ثٍّه - ّوق ٥ٍٟ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11360    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو عبك اٍّب١٥ً ١ٍّو -  10

عبك ااٍّب١٥ً ِؾّل - ثٍّه - ثؾوٞ اٌَّٞب ٍّوٖ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11362    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل اؽّل عالي ِؾّل -  11

٥جلاٌّغ١ل اؽّل عالي -ٍِه- ٍّٙٛك اٌْولٟ ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥ٍٟ ف١ًٍ ِٕٟ -  12

٥ٍٟ ف١ًٍ ٥ٍٟ - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ ،     

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11350    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ؽّلاْ ؽٕبْ -  13

٠ٍٛف ؽّلاْ اؽّل - ٍِه - إٌٖو ٝو٠ك ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌْبفٟ ِب٘و ؽ١َٓ -  14

ِؾّل ٥جلاٌْبفٟ ِب٘و - ٍِه - ا١ٌْٙٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11364    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل فٍف ِؾّٛك اهلل فٍف -  15

اهلل فٍف ِؾّٛك ١ٍل - ٍِه - اٌغّٙٛه٠ٗ ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11381    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥الَ ؽ١َٓ ِؾّل -  16

٥الَ ؽ١َٓ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11380    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبٜٚ اثٛاٌّغل ٥ٍٝ اثٛاٌّغل -  17

اٌغٕلٜ ٥جلاٌواىق ٠ٍٚٝاٌجوك - ٍِه - غوة اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11183    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ -  18

 ٚل١ل 4042 ثولُ اٚك٣ ثمبٌخ ْٔبٛ ٥ٓ ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف - ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11183 ربث٤ ثولُ   



 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11302    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ك٠بة ؽ١َٓ ؽّلٜ -  19

٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١َت ٍبٌّبْ -ثٍّه- ثؾوٜ اٌَّٞب ٍّوٖ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚى٠وٜ ٍٍٞبْ اؽّل ٥جلٖ -  20

اؽّل ٥جلٖ ِؾّل -ٍِه- ٍّٙٛك اٌجؾوٜ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11388    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٥ّواْ ؽغبط ٥بٝف -  21

٥ّواْ اؽّل وٛصو - ٍِه - اٌمو٠خ ٔغ٤ لّٛال ماالٍٜٚ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 65542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  22

 ِزىبٍِخ ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ِزٌٛٝ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل اٌؾَٓ/ ٍِه لٕب ثٕله ا١ٌّْٕٗ ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ِالثٌ ٚرٖل٠و 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 اٌفموح ِب٥لا ٚاٍز١واك    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 65542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  23

ٍِٛٝ ٥جبكٜ فبّٝخ - ٍِه - هوبة ا١ٌْـ اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11382    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، وكف ربعو ، اٌٖغ١و ِؾّل ٥جلاٌغبثو ِؾّل -  24

اٌٖغ١و ِؾّل ٥جلاٌغبثو -ثٍّه- ٥جبٍخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌل٘ت ؽّلٜ ِؾّل اثٛاٌل٘ت -  25

اثٛاٌل٘ت ؽّلٜ ِؾّل -ٍِه- ا٦ٌياى٠خ اٌق١ٞت. ُ -كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  26

اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ -ثٍّه- اٌغوث١خ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11303    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌواٜٚ اثٛا٦ٌَٛك -  27

ِؾّل اٌواٜٚ ِؾّل -ثٍّه- لجٍٝ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 82466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ا١ِٓ ِؾّل اؽّل -  28

ِٖٞفٝ اؽّل ِؾّل/  ثٍّه لٕب ثٕله اٌو٠بػ اٌّيٌمبْ ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،     

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11381    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواٙٝ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ؽَٓ -  29

ِؾّٛك ٥جلاٌوؽ١ُ ٦ِل٠خ - ٍِه - إٌمواّٝ. ُ.  لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11304    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ف١وٜ ِٕبي -  30

ِؾّٛك ِؾّل ٍِٛٝ -ثٍّه- ا٦ٌٖب٠لح -كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هِٚبْ ّؾبد ِؾّل -  31

٥ٞباهلل ؽَٓ ؽّبَ -ثٍّه- اٌَب٥خ ١ِلاْ. ُ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِجبهن عبثو ٥ال -  32

ؽبِل ِؾّل ٕبثو -ثٍّه- اٌٖبٌؾ١خ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕٝٞبٜٚ ؽَٓ ٥جبكٜ ؽّلٜ -  33

ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِؾّل -ٍِه- كٔلهح اٌغج١ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 60110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽَبْ هٍٍٟ ٥ّوٚ -  34

اؽّل ِٕٖٛه ٥بِو/  ثٍّه اٌؾل٠ضٗ ا١ٌّٕوٖ ا٠ٌٛٞواد اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبمٌٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ١ٍل -  35

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل -ٍِه- ا٦ٌّبي ِل٠ٕخ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11385    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبكاٌوة ؽغبط االء -  36

٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل ١٥َٝ -ثٍّه- لٛٓ َِزْفٝ ثغٛاه اٌغّٙٛه٠خ. ُ -لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11386    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  37

اهلل ٚ٘ت ِٕٖٛه ٥ٍٝ - ٍِه - ووكاً ا١ٌْـ. ُ.  لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11318    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ِغلٜ اٍبِخ -  38

١ٍل اثٛاٌٛفب اؽالَ - ٍِه - اٌّل١ٔخ االؽٛاي اِبَ إٌْٙٛه٠خ اٌغل٠لٖ ا١ٌّْٕخ اٌي٠ٓ صالعخ. ُ.  لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11183    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ -  39

ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف - ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11183    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك عورب ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ -  40

١ٍبهاد ٦ِوٗ ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ -ٍِه- ثؾوٜ ؽغبىٖ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌّجلٜ ؽ١َٓ ِؾّل -  41

٥جلاٌّجلٜ ؽ١َٓ ٠بٍو - ٍِه - اٌغوث١خ ا١ٌّْٕخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11383    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل هِٚبْ اٍبِٗ -  42

ِؾّل اؽّل هِٚبْ -ٍِه- اٌقوأمخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11310    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جبً اؽّل ٍبهٖ -  43

اٌم١ًٍ ؽبِل ٥جبكٜ -ٍِه- اٌّقيْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 65542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  44

اؽّل ٥جلاٌٛ٘بة اؽّل - ٍِه - اٌج١ب١ٙخ اٌلٔلهاٜٚ ِؾّل ١ٍلٜ َِغل. ُ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 65542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  45

 ا٠لا٥ٗ رُ ١ٍبهاد ٦ِوٗ ْٔبٛ ٥ٓ ٍِٛٝ ٥جبكٜ فبّٝخ - ٍِه - هوبة ا١ٌْـ اٌغجالٚ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 65542 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 4032 ثولُ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11384    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٍٛلٝ اؽّل ِؾّل ٥ّو -  46

كٍٛلٝ اؽّل ِؾّل -ثٍّه- اٌفْبٖٔٛ. ُ -لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّل -  47

ؽَٓ ِؾّل ِٕزٖو -ثٍّه- اٌّغوثٝ َِغل ثغٛاه اٌفمبٔٝ اٌَٛق -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105154 ربه٠ـ ٚفٟ 11305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ اثٛاٌٛفب فواط ِؾّل -  48

ِؾّٛك ى٠لاْ اثٛاٌٛفب -ثٍّه- ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11454    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاهلل -  49

ِٖٞفٝ ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - كٔف١ك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11458    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ِٖٞفٝ عّبي ِإِٓ -  50

اٌغبٌٌ ا٠ٛة اثٛا٦ٌجبً - ٍِه  روو١ٗ/ ك.  ُ - افٕلٞ ٥ّو ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عبكاٌىو٠ُ عّبي اثوا١ُ٘ -  51

اٌىو٠ُ عبك عّبي ٥ْوٞ - ثٍّه - ثٙغٛهٖ اٌل٠ٕٟ ا٦ٌّٙل غوة ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛثىو ٍِٛٝ ِؾّل وو٠ُ -  52

اثٛثىو ٍِٛٝ ِؾّل -ٍِه- ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  
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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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 48131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب١ٍٍٟ ٚك٤٠ ١٘ٚت ٥ّبك -  53

اهلل ؽَت ثْبهٖ ٕبثو - ٍِه - 23ٛ١ٌٛ٠. ُ  ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 48131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب١ٍٍٟ ٚك٤٠ ١٘ٚت ٥ّبك -  54

 ٥لا وٙوثبئ١ٗ ٚاعٙيح ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت  ٥ٓ ف١ٍجٌ ِو٥ٝ ٚع١ٗ/ ٍِه ٔمبكٖ ثٕله -١ٌٛ٠ٛ 23 ُ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 48131 ثولُ ٚل١ل 865 ثولُ ٚاٚك٣ 1001-2-21 افززؼ ٚاالٔزؤذ اٌىّج١ٛرو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11308    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ثلهٞ ؽّبكٖ -  55

فإاك فّٟٙ ِؾّل - ثٍّه - اثّّٛٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 85133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ فٛاى ٥جلاٌؾف٠١ ٥ٍٟ -  56

٥جلاٌَزبه ٥جلاٌجبٍٜ وّبي - ٥جلاٌَزبه ٥جلاٌجبٍٜ ّ٘بَ/  ثٍّه اثٛرْذ ثٕله االٕالػ ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 65643    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ؽَٕٝ -  57

ِؾّل ٥جلاٌّٛعٛك ِؾّل/  ثٍّه لٕب ثٕله ا٦ٌّزمً ّبه٣ اٌْئْٛ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 82828    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ثووبد -  58

ث١ٙظ ٥بثل٠ٓ ٥بكي/  ثٍّه اٌَال١ِٗ اٌغوثٟ ٍبٌُ ٔغ٤ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل اؽّل ِلؽذ -  59

٥ٍٟ ِؾّل اؽّل - ثٍّه - ا٦ٌْوأٟ اٌجؾو ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 65242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ اؽّل ٕبثو ثلهٜ ٥ّو -  60

اؽّل ٕبثو ِؾّل - ثٍّه - ٕفبهٖ ُ -  كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 65242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ اؽّل ٕبثو ثلهٜ ٥ّو -  61

 ٥ٓ/  اؽّل ٕبثو ثلهٜ/ ٍِه/   كّٕب ثٕله اٌوٜ فٍف/  اٍٛاْ ِٖو ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ّبه٣ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 65242 ثولُ ٚل١ل 405ثولُ ٚاٚك٣ 2556-2-8 افززؼ ا٥الف ث٤١   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 48131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب١ٍٍٟ ٚك٤٠ ١٘ٚت ٥ّبك -  62

 ٌٚؾَٛ اٍّبن رٛه٠ل ْٔبٛ ٥ٓ اهلل ؽَت ثْبهٖ ٕبثو - ٍِه - ١ٌٛ٠ٛ 23.ُ. ٔمبكٖ ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 48131 ربث٤ ثولُ ٚل١ل2510 ٌَٕخ  4005 ثولُ اٚك٣ ِغّلٖ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل وٛصو -  63

١ٍٍّبْ ٥جلاٌىو٠ُ ١ٍٍّبْ - ثٍّه - ا١ًٌٕ ٝواك ُ - ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٟ ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌغٛاك -  64

ؽفٕٟ ٥ٍٟ ؽَٓ-ٍِه-اٌّٖوٞ ا٦ٌية ٥زّبْ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11450    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  65

ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل - ٍِه - ٘ٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11300    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ْٔأد -  66

ِؾّل ٥جبً ٔٛثٝ - ٍِه - اٌؾ١َٕبد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌّغل ِؾّٛك عّبي -  67

٥جلا٦ٌي٠ي رّبَ ِٕٖٛه -ٍِه- إٌّٛفٝ. ُ -فوّٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ اؽّل عبكاٌىو٠ُ ٥فبف -  68

اثٛاٌؾَٓ اؽّل ِؾّل -ٍِه- اثّّٛٛخ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾبهً ِؾّٛك ِؾّل -  69

ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ِٖٞفٝ - ٍِه - ١ٌٛ٠ٛ 23ُ ِٓ ِزفو٣ ا١ٌٖبك٠ٓ ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ّجبْ ٥ٍٝ اثٛاٌمبٍُ ٥جلاٌوؽ١ُ -  70

٥ٍٝ اثٛاٌمبٍُ ا١ٌَل -ثٍّه- اٌمٕب٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11306    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ اِبَ -  71

ِؾّل اثوا١ُ٘ اٍالَ - ٍِه - اٌمج١ٍخ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اؽّل اؽّل فبّٝٗ -  72

ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل -ٍِه-اٌٖٕب١٥خ اٌّل٠ٕخ اِبَ اٌٖبٌؾ١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ٥جلٖ اؽّل -  73

ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌْىٛه/  ثٍّه اٌغٍّٗ ٍٛق ّبه٣ اٌْئْٛ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ثٙغبد ِٕٖٛه ٕفبء -  74

اؽّل ِؾّٛك ؽَٓ - ثٍّه - اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 11301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل لٕبٜٚ ِؾّل -  75

ؽَٛة ٥جلاٌؾ١ّل اٍالَ - ٍِه - ّّٛٗ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105155 ربه٠ـ ٚفٟ 65242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ اؽّل ٕبثو ثلهٜ ٥ّو -  76

 روث١خ ؽ١٢وح ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ٕبثو ِؾّل - ٍِه - ٕفبهح ُ.ُ.  كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 65242 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 4061 ثولُ اٚك٣ ِٛاّٝ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11410    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٚج٤ ِؾّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك -  77

اٌٚج٤ ِؾّل ؽَبٟٔ -ٍِه-لّٛال االٍٜٚ ثْالٚ ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 82521    ُثول ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ٥جلاهلل اٍّبء -  78

ِؾّل ٥جلاهلل ٥ٍٚٝ ٍالِٗ ٥جلاهلل ِؾّل ٥جلاهلل - ٍِه - ٥ّواْ ووَ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ عبثو -  79

رّبَ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ عّبي - ٍِه - اٌجبهٚك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هٍالْ ا١ِٓ ٥جبكٞ -  80

٥ٍٟ عبثو ٥ٍٟ ٕبثو/  ثٍّه فوّٛٛ ثٕله اٌْولبٚٞ ا١ٌْـ ٔغ٤ إٌغ٣ٛ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 88614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلاٌجبٍٜ اؽّل ١٦ٍل -  81

-1-1 فٟ افززؼ غنائ١خ ِٛاك ر٦جئخ ْٔبٛ ٥ٓ اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّٛك فبّٝخ  -ٍِه- ا١٦ٌب٠ْب ٔبؽ١خ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 88614 ثولُ ٚل١ل 3508 ثولُ ٚاٚك٣ 2516  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 88614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلاٌجبٍٜ اؽّل ١٦ٍل -  82

٥جلاٌجبٍٜ ِؾّٛك فبّٝخ -ٍِه- ا١٦ٌب٠ْب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ٔمٛال ١٥بك هِٚبٔٝ -  83

٘بث١ً ِٕٖٛه ٔبك٠خ -ٍِه- اٌّياه٣. ُ -كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 86536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ِجبهن -  84

 ؽ١٢وح ْٔبٛ ٥ٓ ؽَٓ ١ٍل ؽ٢ٟٛ - ٍِه - ثؾوٜ اٌَّٞب رج٤ ٠وحاٌغي ثغ٤ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 86536 ربث٤ ثولُ ٚل١ل  5511 ثولُ اٚك٣ ِٛاّٝ روث١خ   
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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

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ِٕٝ -  85

اؽّل لبٍُ ِؾّٛك -ٍِه- اٌغجً ؽبعو اٌّواّلٖ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌال٠ك ؽّْذ ِوٖٚ -  86

ِؾّل اٌال٠ك ؽّْذ-ٍِه- لّٛال االٍٜٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 86536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ِجبهن -  87

ؽَٓ ١ٍل ؽ٢ٟٛ - ٍِه - ثؾوٜ اٌَّٞب رج٤ اٌغي٠وح ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 86536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ِجبهن -  88

١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ى٠لاْ/  ثٍّه لجٍٟ اٌَّٞب افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 88614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌجبٍٜ اؽّل ١٦ٍل -  89

 ثولُ اٚك٣ غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف ر٦جئخ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌجبٍٜ ِؾّٛك فبّٝخ - ٍِه - ا١٦ٌب٠ْب ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 88614 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5523   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 58405    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل هث٤١ اٍّبء -  90

ا٠ًٌٛٞ اؽّل ّؾبد/  ثٍّه ا١ٍ٦ٌمبد لٛٓ ِووي اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل  اثوا١ُ٘ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ -  91

اؽّل اثوا١ُ٘ هث٤١ - ٍِه - كٔلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

:   زأ١ّواٌـ ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 15305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كًٚ هىق اثوا١ُ٘ -  92

اٌٞبٌت/ ٍِه اهِٕذ ثٕله اٌٛاثٛهاد اهِٕذ اٌجوٚط ُ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11418    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ اؽّل ّؾبرٗ -  93

٥ٍٝ اؽّل ِؾّل -ٍِه- ّوق ٥ٍٝ ا١ٌْـ كاٚٚك اي. ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ؽَٓ ٥جلا١ٌٍٞف ثَّٗ -  94

١٦ٍل ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف/  ثٍّه لٛٓ ِووي ّٕٙٛه اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌؾَٓ ٥جلاٌجبلٝ ٥بكي -  95

٦ِوٚف ٘الٌٝ ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ -ٍِه- ٚى٠وٜ ّبوو ٥يثخ -فوّٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 11422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ثبئ١ٌ ٥ٞب عٛهط -  96

ِو٥ٝ ٥جلاٌٛ٘بة اٌل٠ٓ ٥ٍُ -ٍِه- اٌغّٙٛه٠خ. ُ -فوّٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 80254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك اثٛاٌّغل ٥جلاٌج١ٖو اثٛاٌّغل -  97

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ٥بئْخ -  98

اؽّل ٥جلاٌّجلٜ اثوا١ُ٘ -ثٍّه- ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ اِبَ اٍٛاْ ِٖو. ُ اٌزؾو٠و. ُ -ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 15553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٔغٛٞ -  99

 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ 5562 ثولُ اٚك٣ ِىزجٗ ٥ٓ ٦ِٛٗ ثغلاكٞ ؽَٓ - ثٍّه لجٍٟ ؽغبىٖ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 15553   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 15553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٔغٛٞ -  100

٦ِٛٗ ثغلاكٞ ؽَٓ - ٍِه لجٍٟ ؽغبىٖ اٌٟ اٌّؾً ٥ٕٛاْ ٥لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف١ٓ ١و٠ف ٦ٍٝذ ِب٠ىً -  101

٥غب٠جٟ ِٕٟٙ صٕبء - ثٍّه - إٌٖو َِغل ثغٛاه اٌٖواف ُ ثٙغٛهٖ وبًِ ٥يثخ ،:   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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 62184    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل اثٛاٌٛفب ِؾّل -  102

ِؾّل اثٛاٌٛفب ِؾّٛك/ ٍِه لجٍٝ ؽغبىٖ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّو٠ل ِؾّل ١ٍل اؽّل -  103

٠ٍٛف ٥جلاٌٙبكٞ صو٠ب - ٍِه - ؽبِل ٥يثخ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11426    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ؽٕب صبثذ و١وٌٌ -  104

افٕٛؿ ٠ٛؽٕب فبكٜ -ٍِه- ا١ٌٞت.ُ -ٔمبكح ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٝٗ ٥جبً ٚائً -  105

ٝٗ ٥جبً ٥ٛٗ - ٍِه - اٌوئ١َ١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽَٓ فٚبهٞ ا٠بك -  106

اؽّل ِؾّل ا١ٌٞت - ثٍّه - ٝٛؿ ٥ٍٟ ا١ٌْـ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٝ اٌؾ١َٓ -  107

فٕغوٜ ِؾّل ٥ّو - ٍِه - ا١ٌّٞوح عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 81125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع٦ّٗ ِبٙٝ ع٦ّٗ عّبي -  108

ِبٙٝ ع٦ّٗ ِؾّل - ٍِه  -  اٌَالَ ٔغ٤ اٌىالؽ١ٓ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  - 

 ٕٚف،  ٕٛاْا٦ٌ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11428    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞباهلل ٥جلاٌالٖ ٥ٞباهلل ٟٔٙ -  109

٥جلاٌالٖ ٥ٞباهلل اؽَبْ - ثٍّه - ٍّٙٛك اٌجؾوٞ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 80254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك اثٛاٌّغل ٥جلاٌج١ٖو اثٛاٌّغل -  110

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء 2510 ٌَٕخ 155 ثولُ اٌّٛك٣ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11420    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛهؽبة ىوٝ فب٠ي ٥ّوٚ -  111

اثٛاٌؾَٓ ؽَٓ ٦ٍٝذ -ٍِه- اٌجؾواد ٔغ٤ اٌقٞبهح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  112

عبثو فزؾٝ ١ٍٍّبْ - ٍِه - اٌّؾوٍٚخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 48388    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ١ٞ٥ذ ٍٍٞبْ ؽبف٠ ٥جلاٌؾبهً -  113

ٍٍٞبْ ؽبف٠ ٥جلاٌؾبهً/  ثٍّه فوّٛٛ ثٕله ٥جلاٌؾ١ّل ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 15553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٔغٛٞ -  114

٦ِٛٗ ثغلاكٞ ؽَٓ - ٍِه - لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ه٠ـرب ٚفٟ 15553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٔغٛٞ -  115

 855 ثولُ ٚاٚك٣ ٚلْٛه ٥الفٗ ٥ٓ  2510-1-31 افززؼ ٦ِٛٗ ثغلاكٞ اثوا١ُ٘ - ٍِه - لجٍٟ ؽغبىٖ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 15553 ثولُ ٚل١ل  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105158 ربه٠ـ ٚفٟ 11432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاهلل عبثو فبّٝخ -  116

اؽّل ٥ٛٗ اِجبهن أٛه -ٍِه- ا٠ٌٌَٛ ٔغ٤ اٌم٦ٍخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 65155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ ١ٍٍّبْ ؽَٓ -  117

٥ٍٟ ِؾّل ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه كّٕب ثٕله اٌقٌٟٛ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّياٚٞ ٥ٍٟ ِؾّٛك ٘بٟٔ -  118

ؽفٕٟ ِؾّٛك إِٗ -ٍِه-إٌْٙٛه٠خ ُ ،:   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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌَزبه ووَ -  119

٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌَزبه -ٍِه- اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 84842    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ ٥الء -  120

ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ - ٍِه - اٌّقيْ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 84842    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ ٥الء -  121

-6-13 افززؼ اٌّٛاّٟ ٚر١َّٓ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ  ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ - ٍِه - اٌّقيْ اٌؾغواد ٔغ٤ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 84842 ثولُ ٚل١ل 3841 ثولُ ٚاٚك٣ 2518   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 40082    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ّؾبد ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل -  122

٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٟ ِؾّٛك ٥ٍٟ/  ثٍّه لفٜ ثٕله ا٠ٛ٦ٌٚبد عَو ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌّغل ٥جلاٌوؽ١ُ ٔغبػ -  123

ؽفٕٟ ثىوٞ عّبي - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11430    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِلٟٔ اؽّل ِؾّل -  124

اٌٖغ١و اؽّل أٛه - ٍِه - 15 ؽٛٗ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11434    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ٥ٍٟ عّبي ِؾّٛك -  125

ٚافو٠ٓ ٝٗ ٥جلاٌقبٌك صو٠ب - ٍِه - اٌّموث١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11445    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌّو٠ل ١ٍل ٚفبء -  126

٥جلاٌّو٠ل ١ٍل ْ٘بَ -ٍِه-اٌقوأمخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 45184    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٚٔ فقوٞ ٕجوٞ ِؾت -  127

ؽَٓ اؽّل ٥جلٖ اؽّل/ٍِه لٕب ثٕله 15 ؽٛٗ اٌجَزبْ ُ اٌٝ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 45184    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٚٔ فقوٞ ٕجوٞ ِؾت -  128

ؽَٓ اؽّل ٥جلٖ اؽّل/ٍِه لٕب ثٕله 15 ؽٛٗ اٌجَزبْ ُ اٌٝ 2552 ٌَٕٗ 4311 ثولُ اٌّٛك٣ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 84842    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ ٥الء -  129

 ثولُ اٚك٣ ثمبٌخ ْٔبٛ ٥ٓ ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٝ - ٍِه - اٌّقيْ اٌؾغواد ٔغ٤ اٌّقيْ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 84842 ربث٤ لُ ثو ٚل١ل 5114   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 15305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كًٚ هىق اثوا١ُ٘ -  130

كًٚ هىق اثوا١ُ٘/ ٍِه اهِٕذ ثٕله اٌٛاثٛهاد اهِٕذ اٌجوٚط ُ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11438    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل اّوف -  131

ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل - ٍِه - لّٛال االٍٜٚ ،:   ١ّواٌـزأ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فبٌل ِوٖٚ -  132

٥ٍٝ ١ٍل ٥جلاٌواٙٝ -ٍِه- اٌوؽّخ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ا١ٌّْٕخ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105151 ربه٠ـ ٚفٟ 11436    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥يِٟ هٍّٟ عٛا٘و -  133

٠ٍٛف اؽّل ١ٍل ٚهصخ - ثٍّه - إٌغلٖ ُ - ؽّبكٞ ٔغ٤ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 42820    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -  134

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء 1005 ٌَٕٗ 2368 ثولُ اٌّٛك٣ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 11445    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ٕالػ -  135

اثوا١ُ٘ ِؾّل اثٛاٌؾّل ِؾّل - ٍِه ثؾوٜ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو   
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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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 11444    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌّجلٜ عبثو اثٛا٦ٌّبهف -  136

اٌجلهٜ ِؾّل ا٠ّٓ- ٍِه- اٌوٙٛا١ٔخ ِب٠ٛ 15 -ُ - ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 11448    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌؾّل ِؾّل ٥ّوٚ -  137

ِؾّل اثٛاٌؾّل ِؾّل/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 11443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١٦ٍل ِؾّٛك ٘لٜ -  138

١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -ٍِه - ١ِٞوح عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 42820    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -  139

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105115 ربه٠ـ ٚفٟ 11446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّٛك ربِو -  140

عالي ِؾّل ؽ١َٓ/  ثٍّه ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ٍٝ فٚوٜ ٠ٛ٘لا -  141

ِؾَٓ اؽّل اٌَج٦ٝ - ٍِه - ِٖو ثٕه ثغٛاه ا١ٌّْٕخ ُ لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  142

ِؾّل ؽوثٝ ٥جلٖ - ٍِه - ٥جبً ِٖٞفٝ ا١ٌْٙل ِلهٍخ ثغٛاه اٌْإْ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 25838    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ىوٟ ٔج١ً -  143

اثوا١ُ٘ ٥لٌٟ ١ْ١ًِ/  ثٍّه ؽّبكٞ ٔغ٤ ثٕله اٌم١َبه٠ٗ ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل رٛف١ك ِؾّل اثوا١ُ٘ -  144

ِؾّل رٛف١ك ِؾّل - لجٍٝ اٌَّٞب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِٕٖٛه اؽّل -  145

ِولٔ ١ِالك هٍّٝ - ٍِه - اٌّؾبف٢خ ِجٕٝ فٍف اٌزؾو٠و ُ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11450    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عبك ؽّبكٜ ٥جلاٌؾ١ّل -  146

١ٍٍّبْ عبك ؽّبكٜ - اٌم٦ٍخ اٌْولٝ ٥يٚى ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11465    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل ِجبهن ٥ج١ل ِؾّٛك -  147

اؽّل ؽَٓ ِؾّٛك - ٍِه - ١٥َٝ ُٔل٠ ا١ٌْٙل ُ لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ًٍٛ ١٦ٍل ؽٕب -  148

ؽج١ت ثوٍَٛ عوعٌ - ٍِه - اٌغل٠لح اٌجٍٛزخ.ُ. ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 48150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌوة ١٥َٟ -  149

ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة/  ثٍّه ا١ٍ١َ٦ٌٗ االّواف اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 48150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  150

ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة/  ثٍّه ا١ٍ١َ٦ٌٗ االّواف اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ٠ٍٛف -  151

ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل- ٍِه - اِْٛ ٥ٕـ رٛد ُ - لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍٍّٗ -  152

٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٞب ف١ُٙ اٍّبء/  ثٍّه اٌؾغ١وٞ ٔغ٤ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11440    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه ٠ؾ١ب ِؾّل ِٖٞفٝ -  153

اٌٖغ١و ِؾّل ؽّبكٖ - ٍِه - اٌّمبه٠ٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥ٛٗ ِؾّل ؽَب١ٔٗ -  154

اؽّل ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌجواّ٘خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11458    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو٠ً اثٛاٌؾَٓ  ٥جلاٌؾ١ّل اثٛاٌؾَٓ -  155

٥جلاٌّغ١ش ٥ف١فٝ ؽ١له -  ٍِه - االثزلائ١خ اٌَالَ ِلهٍخ ُ ا٦ٌجبثلح لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥ٍٝ ٥جبً ٥ٍٝ ٘جٗ -  156

اٌٖغ١و اؽّل ٥ّو - ٍِه - ٥ّو ١ٍلٜ َِغل ثغٛاه ٥ّو ١ٍلٜ. ُ.  لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبك ٥ٍٝ اهلل عبك ٥بٝف -  157

ؽبِل اؽّل ٌم١ٗ - ٍِه - ا١ٌْـ ٔغ٤ اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11454    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ لبٍُ اِجبهن ؽ١َٓ -  158

ِؾّل اثوا١ُ٘ هٙب - ٍِه - اٌغوث١خ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11462    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ثب١ٍٍٝ ١ِٕو ٚائً -  159

ٍِٛٝ ٥جلاٌٙبكٜ اثوا١ُ٘ ٍِه - ِٛي فبٍِٝ اِبَ وبًِ ِٖٞفٝ -ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105111 ربه٠ـ ٚفٟ 11464    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فّٙٝ عبثو ِؾّل -  160

اؽّل ٥جلاٌوؤٚف ِؾّل - ٍِه- اٌّلاهً 5ُ5 اٌمٕب٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌالٖ اٌل٠ٓ ٕالػ -  161

ٍبٌُ ؽَٓ ا٥زّبك - ثٍّه - ا١ٍ٦ٌمبد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عجو٠ً فزؾٝ ثبٍُ -  162

٥جلاٌوؽّٓ رٛف١ك عجو٠ً -ٍِه- اٌٞٛاث١خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11485    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  163

ِؾّل اؽّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌجٍل غوة ا١ٌَل ث١ذ غوة اثِٕٛب٣ ،:   ٌـزأ١ّوا   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11484    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ ّٙوأٟ ؽ١َٓ اؽّل -  164

ّٙوأٟ ِؾّل ٥الء - ثٍّه - لجٍٟ اٌّبي ثالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11486    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِغوثٝ ٕبثو فبٌل -  165

ِغوثٝ ٕبثو اؽّل - ٍِه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11488    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ٥بثل٠ٓ -  166

اهلل ٥ٛٗ عبثو ٕبثو - ثٍّه - اٌمب٘وٖ ثٕه اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 68113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلا١٢٦ٌُ ٦َِل ِؾّل -  167

 5221 ثولُ اٚك٣ ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح ْٔبٛ ٥ٓ ٠ٍٛف ِؾّل اٍّب١٥ً - ٍِه اٌيل١ُ ٔغ٤ ا٢ٌبفو٠ٗ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 68113 ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ّؾبرٗ ٕجوٖ ِؾّل -  168

ّؾبرٗ ٕجوٖ ٥جلاهلل - ٍِه - اثّّٛٛخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11481    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٞب٘و اؽّل ِؾّل ِٕٟ -  169

٥جلاٌغ١ًٍ فبهً ٥ٍٟ - ٍِه - ا٦ٌٖبهٖ - اٌغّب١ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11481    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٍّجٟ فبهٚق ١٦ٍل -  170

٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ٦ٍل - ٍِه - كٔلهٖ ،:   أ١ّواٌـز   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11485    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽي٠ٓ اؽّل وّبي -  171

ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌؾ١ّل - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٟٛ عبكاٌوة ٕفبء -  172

فبهً ؽَٓ ِؾّل- ثٍّه - ؽ١َٓ ٝٗ ُ اٌْئْٛ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11483    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ِؾّل ٥ٍٟ ِٕٟ -  173

اؽّل ِؾّل ٕجوٞ - ثٍّه -  اٌقوأمٗ اٌْبمٌٟ َِغل ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌوة ٥ّبهٖ ٥جلاٌَزبه اِبٟٔ -  174

ِٖٞفٝ اؽّل ىو١ٗ - ثٍّه - اٌىالؽ١ٓ اٌىَٛ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 81411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبهٖ ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ِؾّل -  175

٥جلاٌالٖ اؽّل ؽ١َٓ/  ثٍّه لٕب ثٕله اٌْئْٛ اٌق١بَ ٥ّو ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11468    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ٥ٍٟ ِؾّل ٦ّجبْ -  176

٠َٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل - ثٍّه - كٔلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11480    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ٥ٍٟ اؽّل -  177

اٍّب١٥ً اؽّل عّبي ِؾّل - ٍِه - اٌغل٠لٖ ا١ٌّْٕٗ ُ - لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 63115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  178

 ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل اؽّل ١ٍل - ٍِه - اٌفزؼ ّجبة ِووي ٔبكٜ ٍٛه اٌفزؼ ثٕله اٌفزؼ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 115801 ثولُ ٚل١لٖ 2510-1-25 فٝ  1400 ثولُ اٚك٣ ١ٍبهاد ٔمً  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ا١ِٓ اؽّل ٥ٍٟ -  179

٥بثل٠ٓ ا١ِٓ ٕ٘بء/  ثٍّه ٍّٙٛك اٌجؾوٞ اٌٟ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 11482    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٕبثو ِؾّٛك -  180

ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٕبثو - ٍِه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 68113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلا١٢٦ٌُ ٦َِل ِؾّل -  181

٠ٍٛف ِؾّل اٍّب١٥ً - ثٍّه - اٌيل١ُ ٔغ٤ ا٢ٌبفو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105110 ربه٠ـ ٚفٟ 68113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلا١٢٦ٌُ ٦َِل ِؾّل -  182

 2513-15-23 فٟ افززؼ   إٍّذ ٥ٓ اؽّل ِؾّل ِٖٞفٟ - ٍِه  -  ا٦ٌّلٖ ِووي ثغٛاه  اٌجواّ٘ٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 68113ثولُ ٚل١ل 5153 ثولُ ٚاٚك٣  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11401    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ ١٦ٍل ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل -  183

ِؾّٛك ١٥َٝ ٦ٍل - ٍِه - اٌٚو٠قخ ٔغ٤ ا٦ٌّوٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة ِىٟ ِؾّل أٛاه -  184

ِىٟ ِؾّل ٕجؾٟ - ثٍّه - ثٙغٛهٖ اٌغوثٟ اٌْال٠ٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11405    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  185

١ٍٍّبْ اؽّل ٥ّو - ثٍّه - اٌل٠ٕٟ ا٦ٌّٙل فٍف اٌؾل٠ل اٌَىٗ ُ - لٕب هثٕل ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 85036    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٛ٘بة ١٦ٍل ِؾّل ِٖٞفٝ -  186

١٦ٍل ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي/  ثٍّه لجٍٟ ؽغبىٖ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11418    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌّو٠ل ِؾّٛك -  187

ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌّو٠ل-ٍِه-كٔلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11404    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ّٕٝ ٍبٌُ اثوا١ُ٘ -  188

اؽّل ٠ّٕٝ ٍبٌُ ِّلٚػ - ٍِه - اٌٖجو٠بد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ضّبْ فبٌل ِؾّل -  189

ِؾّل ٥ضّبْ فبٌل-ٍِه-اٌمل٠ُ اٌؾّبَ ُ-لٕب ثٕله-لٕب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ىوٟ ١ٍٍّبْ ا٠ّٓ -  190

ىوٟ ١ٍٍّبْ ٥ّو - ثٍّه - اٌمّبٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11403    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌٙبكٞ اٍالَ -  191

ِؾّل اثٛاٌّغل ٥جلٖ - ثٍّه - اٌؾّٛكٞ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11410    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ١ٌُٚ ٔٛهٖ -  192

ربكهً ؽى١ُ ا١ٔٛٞٔٛ-ٍِه-ا٦ٌّوٞ اٌزؾو٠و-ُ 33هلُ ا٦ٌمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، جلاٌوا٥ٝٙ ٥ىبّخ ِؾّل اِبي -  193

اؽّل ِؾّٛك ّٛلٝ/ثٍّه اٌزؾو٠و-ُ ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ اهلل فٍف -  194

٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ - ٍِه - ثٙغٛهٖ اٌْولٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ٥بثل٠ٓ ٠بٍو -  195

ؽ١َٓ ١ٍل ٥بثل٠ٓ - ٍِه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11405    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبّب ٥جبً ٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ -  196

ِؾّٛك ١ٍٍُ ٝبهق - ثٍّه - اٌجؾو ُ 15 ؽٛٗ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٥جلاٌّٛعٛك ىغٍٛي اؽّل -  197

هّٛاْ ٥جلاٌّٛعٛك ىغٍٛي - ثٍّه - لجٍٟ اٌَّٞب ١٥ل ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠لؽواعٟ ؽ١َٓ اهلل عبة -  198

ؽّلْٚ عّبي ٘بٟٔ - ثٍّه - ثؾوٞ اٌَّٞب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11402    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل ِؾّٛك ٥ٍٝ ٥جلاٌَزبه -  199

٥ج١ل ِؾّٛك ٥ٍٝ ٍِه- إٌَزواي. ُ. لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ًر٦ل٠ رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11558    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٛاْ ٔٛهاٌل٠ٓ فزؾٟ -  200

ا١ٌَل ٕبثو اؽّل - ٍِه - اثّّٛٛٗ اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 50434    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽبِل ٘بُّ ِؾّل -  201

ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٟ/  ثٍّه ٥ّواْ ووَ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ٥جلاٌمبكه ٥ب٠ِ اؽّل -  202

ِؾّٛك ف١ٍفٗ ٥جلإٌبٕو - ٍِه - ١ِٞوٖ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ ِؾّٛك -  203

ؽ١َٓ ِؾّٛك ؽ١َٓ - ثٍّه - ثٙغٛهٖ ف١ٍفٗ ٥يثخ ،:   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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 82051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  204

٥ٍٟ ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه اٌغجالٚ هوبة ا١ٌْـ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11406    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٟ ٠ٍٛف ِؾّل -  205

ع٦ّٗ ِجبهن ِؾّل - ٍِه - إٌْٙٛه٠ٗ ِٓ ِزفو٣ - وو٠ُ ٥جلاٌفزبػ ُ ١٦ٍل ٔغ٤ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل اهلل فوط ِؾّل -  206

اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل ٦ِٛٗ - ٍِه - ٍّٙٛك اٌْولٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِغوثٟ اؽّل ؽّلٞ -  207

ِؾّل ِغوثٟ اؽّل  - ٍِه - اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٠ٍٛف ٥ٍٟ ٠ٍٛف -  208

٠ٍٛف ٥ٍٟ ِؾّٛك - ٍِه - ا٦ٌْوأٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ٦ل٠ًر رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 80352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ -  209

 ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٥الء ثب٘و - ٍِه - ا٦ٌّلح وبفز١و٠ب ّبه٣ 26 هلُ ٥مبه - اٌل٘به اٌغوكلخ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف ِٛاك ر٦جئخ ْٔبٛ ٥ٓ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ فإاك ِغلٞ ٦ِزي -  210

ا١ِٓ فإاك ِغلٞ - ثٍّه - اثّّٛٛٗ فٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو   

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 31511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ١ٌُٚ ١ْ١ًِ -  211

وبًِ ١ٌُٚ ١ْ١ًِ/  ثٍّه  ؽّبكٞ ٔغ٤ ثٕله ِبهً 35 ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘جبُ ِؾّل اؽّل ٕ٘بء -  212

ِؾّل اٍّب١٥ً ٥وفبد - ثٍّه - اٌغّب١ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌىو٠ُ عبك ٥ّو ٥جلاهلل -  213

اؽّل اٌىو٠ُ عبك ٥ّو - ٍِه- لجٍٝ فبٚ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥ٍٟ ٥جلاٌفزبػ ِإِٓ -  214

اٍّب١٥ً ٥ٍٟ ٥جلاٌفزبػ- ثٍّه - اٌمّبٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11518    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ؽَٓ اثٛى٠ل ٝب٘و -  215

ؽَٓ اثٛى٠ل ِجبهن - ٍِه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11401    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍوٚه ؽَٓ ٥جلاٌْبفٟ ٥جلاٌٙبكٞ -  216

١٥َٟ ِؾّٛك ٦ٍٝذ - ثٍّه- إٌّٛفٟ ُ - فوّٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥يِٟ ؽبف٠ ِىوَ هافذ -  217

٥يِٟ ؽبف٠ ِىوَ - ثٍّه -  وو٠ُ ِؾّل ُ - فوّٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ٦ِٛٗ صوٚد ِؾّل -  218

ىٕٟ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل - ٍِه - وبًِ ِٖٞفٝ ُ ِٓ اٌّزفو٣ اٌّبِٛه ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثْبٞ ٦ٌّٟ ا١ًٔٛٞٔٛ -  219

عوعٌ ثْبٞ ٦ٌّٟ - ٍِه - ثٙغٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّٛك -  220

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّل- ٍِه - اٌجواّ٘ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11408    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجب٥ٟ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  221

ِؾّل اؽّل فبٌل - ثٍّه - ثؾوٞ فبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ -  222

ِٖٞفٟ ِؾّل اؽّل - ٍِه - اٌزمٛٞ عب٤ِ ثغٛاه ١٦ٍل ٔغ٤  -  لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عبكاٌوة اثوا١ُ٘ ٥ٍٟ -  223

١ٍٍّبْ عبكاٌوة اثوا١ُ٘ - هٍِ - اٌّموث١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11400    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ِواك اؽّل -  224

٥جلاهلل ِؾّل ٥جلإٌجٟ - ٍِه - ٌج١ت ا١ٌْـ ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 88815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١٦ٍل ؽّل٠ٗ -  225

٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ٥ٍٟ ِؾّل - ٍِه - ا٦ٌّبي ِل٠ٕخ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 88815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١٦ٍل ؽّل٠ٗ -  226

 2511-5-15 افززؼ ىٌٜ ِؾغو ِىزت  ٥ٓ ٥جلاٌغ١ل ؽَٓ ٥ٍٟ ِؾّل - ٍِه - ا٦ٌّبي ِل٠ٕخ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 88815 ثولُ ٚل١ل 4523 ثولُ ٚاٚك٣  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ اثٛاٌؾَٓ هاغت ٦ٕٔب٥ٗ -  227

اؽّل هاٚٞ إٌٙب اَ -  ٍِه - ٥ٍٟ ا١ٌْـ ٔغ٤ ٝٛؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ّو ؽٍّٟ اؽّل -  228

ؽ١َٓ ٥ّو ؽٍّٟ ِؾّل - ٍِه - اٌلَ٘ٗ ؽبعو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 86320    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ٥ٍٟ -  229

 5366 ثولُ اٚك٣ ثٍلٜ كل١ك ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ -ٍِه- ٍّٙٛك اٌْولٝ ٔبؽ١خ افو هئ١َٟ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 86326 ربث٤ ثولُ ٚل١ل   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 81304    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هِٚبْ ا٠َو ِٖٞفٝ -  230

اؽّل هِٚبْ ا٠َو/  ثٍّه لفٜ ثٕله ٥واثٟ اؽّل ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٔب٘ل -  231

ِؾّل ٥جبكٜ ؽ١َٓ -ثٍّه- اٌّؾٞٗ.ُ - لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 80460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جبً عّبي ٍٙٝ -  232

لٕل٠ً ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل/  ثٍّه لٛٓ ثٕله اٌٞٛاة ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 61514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبك ٥جلاٌَزبه ِؾّل -  233

ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه- اٌجواّ٘ٗ االى٘و ُ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  - 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11528    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٍِٛٝ ٥الء -  234

٥ٍٝ ا١ٌَل ِؾّل -ثٍّه- عبثو وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 86320    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ٥ٍٟ -  235

اؽّل ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ -ٍِه- ٍّٙٛك اٌْولٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 86320    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ٥ٍٟ -  236

-12-26 فٟ افززؼ ثبٌمٞب٥ٟ ثمبٌٗ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ٔب٘ل -ٍِه- ٍّٙٛك اٌْولٝ ٔبؽ١خ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 86320 ثولُ ِٚم١ل 0516 ثولُ ٚاٚك٣ 2518  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ل٦١ٍٟ رٛف١ك ٔغبٖ -  237

رٛف١ك ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بكي - ٍِه - اٌغّٙٛه٠ٗ ُ ِٓ ِزفو٣ اٌؾ١َٓ ُ - فوّٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ِؾّل ؽ١َٓ ّبك٠ٗ -  238

٠َٓ ٥لٌٝ ١ٌٚل -ٍِه- اٌّؾٞخ غوة. ُ -لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواىق ِؾّل ّبوو ٝبهق -  239

ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل - ٍِه - ثٛه١٦ٍل ُ - اثٛرْذ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ اؽّل ِؾّل ٔبك٠ٗ -  240

ِٖٞفٝ هٙب ِٖٞفٝ - ثٍّه - اٌّفوع١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِجبهن اؽّل فب٠يٖ -  241

ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ -ٍِه- ١ٍ٥مٝ ٔغ٤ اٌجواّ٘ٗ ،:   زأ١ّواٌـ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِورٟٚ ٕالػ ِجبهن -  242

٥ٖو ِؾّل ٥ٖٚو ٥َو ِؾّل هِٚبْ - ٍِه - اٌفٛلبٟٔ اٌَٛق ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ ِؾّل ِؾّٛك ٍّبػ -  243

ِؾّٛك ِؾّل اٍبِٗ - ثٍّه - ثؾوٞ ؽغبىٖ ا٦ٌبلٛال ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 88815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١٦ٍل ؽّل٠ٗ -  244

 ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٚمٌه ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل - ٍِه - ا٦ٌّبي ِل٠ٕخ ثٕلهلٕب ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 88815 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5331 ثولُ اٚك٣ ؽفو ٚا٥ّبي ١ِّٛ٥خ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 66428    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل هث٤١ ٥وفبد اثوا١ُ٘ -  245

١٦ٍل ٦ٍل ١٦ٍلٖ/  ثٍّه لٕب ثٕله ِٕٖٛه ٔغ٤ اٌؾ١ّلاد اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105122 ربه٠ـ ٚفٟ 11526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌْبفٝ ٥ياٌل٠ٓ ِؾّل ف١وٜ -  246

٥ٍٝ هِٚبْ اؽّل -ٍِه- ثؾوٜ اٌّبي ثالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105124 ربه٠ـ ٚفٟ 11535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ٠ٛؽٕب ٍبهٚف١ُ أٛه -  247

٦َِٛك ١ْٕٙٛ ٕجؾٟ - ثٍّه - لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ اٌْز٠ٛٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖٞفٝ ٠ٍٛف ؽَٓ -  248

ِؾّٛك ِٖٞفٝ ٠ٍٛف- ثٍّه - اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 82451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ث١ِٟٛ -  249

 5413 ا٠لا٣ ثولُ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ - ٍِه - ياَف افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 82451 هلُ ربث٤ ثم١ل   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽَٓ ٕبٌؼ اٍالَ -  250

ؽّيح ِؾّل ٥ّوٚ - ٍِه - اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل اِبَ إٌْٙٛه٠خ. ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 82451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ث١ِٟٛ -  251

 ثولُ ٚاٚك٣ 2516-4-11 افززؼ غالي ِٞؾٓ ٥ٓ - ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ/  ثٍّه فياَ ؽبعو ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 82451 ثولُ ٚل١ل 2154  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 82451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ث١ِٟٛ -  252

ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ - ثٍّه - فياَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 63115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  253

ِؾّل اؽّل ١ٍل/ ثٍّه اٌفزؼ ّجبة ِووي ٔبكٜ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل ٥الء -  254

٥ٍٟ ِؾّل ثٙبء - ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌٖغ١و ٥ٍٟ ٔغٛٞ -  255

٥ٍٟ اٌٖغ١و ٥ٍٟ - ثٍّه - اٌؾٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ٛاْا٦ٌٕ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11530    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ؽ١َٓ ٕبثٛه ٥جلاٌؾ١ّل -  256

اٍّب١٥ً ؽ١َٓ ٕبثٛه اؽّل - ٍِه - كٔف١ك ؽبعو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل ١ٍّو ثَبَ -  257

اٍّب١٥ً ِؾّل ١ٍّو - ٍِه - اٌفْبٖٔٛ ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٙواْ ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ -  258

اؽّل ؽ١َٓ ه٠ٗ - ٍِه - اٌمو٠خ ٔغ٤ لّٛال االٍٜٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 85531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ؽّلٞ ِٖٞفٝ ِؾّل -  259

اثٛثىو ٠ٍٛف ٔٛاي/  ثٍّه اٌَال١ِٗ اٌغوثٟ ٍبٌُ ٔغ٤ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11538    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِجبهن اٌلالي هفب٥ٟ -  260

ِؾّٛك عّبي ِؾّٛك - ٍِه - ٠ٌٛٔ ا١ٌْـ.  ُ 1 هلُ ا٦ٌمبه - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٞب ا١ٌَل ِؾّل -  261

٥ٞب ا١ٌَل ٥جلا٦ٌبٟٝ - ثٍّه - اٌٞٛاث١ٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11543    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ اثٛاٌٛفب ٠ؾٝ -  262

اؽّل اثٛاٌٛفب ٥ٍجٝ - ٍِه - اٌؾ١َٕبد ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثمٞو اٍىبهًٚ ١ِٕو ٥جلإٌٛه -  263

٥جبً ؽَٓ ٖٔو - ثٍّه - ِؾَٓ ا١ٌْـ ُ اٌْئْٛ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل -  264

اٍّب١٥ً ؽَٓ ١ٍلٖ - ثٍّه - اٌمج١ٍٗ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ْ٘بَ -  265

ِؾّل ٥ٛٗ ِؾّل - ٍِه - ؽّبك ٥يثٗ - اٌمّبٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْٕبٚٞ ٥بثل٠ٓ ٥ضّبْ ه١ٙٗ -  266

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل - ٍِه - 0.15ٗ١ٔٛ٠ ُ ِٓ ِزفو٣ فٞبة ُ - ؽّبكٞ ٔغ٤ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105125 ربه٠ـ ٚفٟ 11546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىبهًٚ ّىوٜ أٛه ثٛال -  267

هٍالْ ؽفٕٝ ٚائً - ٍِه - 15 ؽٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 55055    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ّؾبرٗ ٕجؾٟ ِبعل -  268

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11540    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ ِؾّل -  269

ؽبِل ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ ٥جلاٌالٖ -  270

ؽجْٝ وبًِ ىوو٠ب -ثٍّه- عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌالٖ ّؾبرٗ اؽّل -  271

اؽّل ٥جلاٌالٖ ّؾبرٗ - ثٍّه - اثّّٛٛٗ فبٌل ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11386    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  272

 عبك اؽّل ِؾّل - ٍِه - اٌغوعبٜٚ ِؾّٛك ٚهّخ ثغٛاه ٌج١ت ا١ٌْـ. ُ.  لٛٓ ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً  11386 ربث٤ ثولُ ٍٚغً 5415 ثولُ اٚك٣ ِٛاّٝ رغبهح ْٔبٛ ٥ٓ اٌؾك   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ا١ٌَل ٚهكأٟ ا١ٌَل -  273

ؽَٓ  ف١ُٙ هل١ٗ - ثٍّه - ٍّٙٛك اٌجؾوٞ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ اثٛاٌّغل ِٖٞفٝ وّبي -  274

ؽ١َٓ إٌمواّٝ ؽ١َٓ - ٍِه - عبثو وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌزب٠ٗ ٥ٍٟ ؽَبَ -  275

اؽّل ِغلٞ اؽّل - ثٍّه - اثّّٛٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  276

ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل - ٍِه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 83531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؾٟ ِؾّل ٥جبً اهلل ٥ٛٗ -  277

 ثولُ اٚك٣ ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٠ؾٝ ِؾّل ٥جبً - ٍِه ثؾوٜ اثِٕٛب٣ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 83531 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5445   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11386    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  278

اٌؾك عبك اؽّل ِؾّل- ثٍّه - اٌغوعبٚٞ ِؾّٛك ٚهّخ ثغٛاه ٌج١ت ا١ٌْـ ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11386    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  279

 2511-1-1 افززؼ ِٕي١ٌٗ اكٚاد ٥ٓ اهلل ٚ٘ت ِٕٖٛه ٥ٍٝ - ٍِه - ووكاً ا١ٌْـ. ُ.  لٛٓ ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 11386 ثولُ ٚل١ل 4101 ثولُ ٚاٚك٣   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 به٠ـر ٚفٟ 11548    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ١ٍل ٔبك٠خ -  280

٠ٍٛف ِؾّل ِؾّل - ٍِه - اٌقوإبد - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 83531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؾٝ ِؾّل ٥جبً اهلل ٥ٛٗ -  281

٠ؾٟ ِؾّل ٥جبً - ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 83531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؾٝ ِؾّل ٥جبً اهلل ٥ٛٗ -  282

 ثولُ ٚاٚك2553٣-0-15 فٝ افززؼ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ٥ٓ - ٠ؾٟ ِؾّل ٥جبً/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 83531 ثولُ ٚل١ل 6465 - 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّٛك اؽّل وّبي -  283

٥جلاٌٛ٘بة ِؾّٛك ؽَٓ - ثٍّه - لجٍٟ اٌّبي ثالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11550    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ ٠ٍٛف ٥ٍٟ -  284

اؽّل ؽ١َٓ ٥ّوٚ -ٍِه- اٌي١ٔخ. ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل ٥الء -  285

٥ٍٝ ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل - ٍِه - ٝبٌت اثٝ ثٓ ٥ٍٝ. ُ. لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11558    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ثْبهٞ ؽَٓ ؽَبَ -  286

عبكاٌىو٠ُ ثْبهٜ ؽَٓ-ٍِه- اثٕٛك اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 11552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ اؽّل ع١ٙبْ -  287

٥ٍٟ اٌزب٠ٗ اؽّل - ٍِه - اثّّٛٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 55055    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ّؾبرٗ ٕجؾٟ ِبعل -  288

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء 2516 ٌَٕخ 218 ثولُ اٌّٛك٣ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105126 ربه٠ـ ٚفٟ 81301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّٛك ضّب٥ْ ٠بِٕٗ -  289

١٦ٍل ٠ٌٛٔ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌىؤه اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 65566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ىوٝ فو٠بي -  290

 غ١به ٚل٤ٞ ِٛر١ٍٛىالد ث٤١ ٥ٓ اؽّل ِؾّل ِؾّل - ٍِه - عبثو وَٛ اٌْبف٦ٟ االِبَ ُ ٔبؽ١خ فو٥ب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 65566 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5483 ثولُ اٚك٣ ِٛر١ٍٛىالد   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 64815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٝ ٥بثل ِٖٞفٝ -  291

 ثولُ اٚك٣ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ اثوا١ُ٘ ؽَٓ  اثوا١ُ٘ - ٍِه - ١ٌٛ٠ٛ 26 ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 64815 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5468  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 64815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٖٞفٝ -  292

 ثولُ اٚك٣ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ اثوا١ُ٘ ؽَٓ  اثوا١ُ٘ - ٍِه - ١ٌٛ٠ٛ 26 ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 64815 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5468  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11583    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٦ٍل٠ٗ -  293

ِؾّل ِورٚٝ هِٚبْ -ثٍّه- فياَ ؽبعو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 83413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو هاّل -  294

١٦ٍل ِؾّل ٕبثو - ثٍّه - اٌفْبٖٔٛ ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 83413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو هاّل -  295

 2516-11-1 افززؼ ؽجٛة ٚ ٚلْٛه ٥الفٗ ٥ٓ - ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو-ٍِه- لٛٓ ثٕله ا٦ٌْبه٠ٓ ُ  ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 83413 ثولُ ٚل١ل 8085 ثولُ ٚاٚك٣   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11560    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ّّ٘ٝ ٦ِٛٗ هِٚبْ -  296

ؽَٓ ١ّّ٘ٝ ٦ِٛٗ اٍّب١٥ً -ٍِه- لّٛال االٍٜٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 81510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ثوثوٜ عبثو ّبمٌٝ -  297

 5413 ثولُ اٚك٣ ثمبٌٗ ٥ٓ ِؾّل ٦ٍٝذ اؽّل - ٍِه - اٌجؾو٠ٗ ا١ٌّْٕٗ ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١ٗ افو هئ١َب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81510 ربث٤ ثولُ ٚل١ل2510 ٌَٕخ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١٦ٍل ٥بهف ؽَٓ -  298

ؽ١َٓ ١٦ٍل ٥بهف - ٍِه - كٔلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق اث١ٙٛف كٍٛلٟ ِؾّل -  299

اث١ٙٛف كٍٛلٟ ِإِٓ - ثٍّه - اٌَال١ِٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11585    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌجبهٞ اًِ -  300

ِورٟٚ اؽّل ١ٍل  - ٍِه - فياَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 83413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو هاّل -  301

 ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ 5511 ثولُ اٚك٣  غالي ِٞؾٓ  ْٔبٛ ٥ٓ - اٌفْبٖٔٛ ُ  لٛٓ ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 83413 ربث٤   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 65566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ىوٟ فو٠بي -  302

اؽّل  ِؾّل ِؾّل - ٍِه - عبثو وَٛ اٌْبف٦ٟ االِبَ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11584    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل فبّٝٗ -  303

اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل - ٍِه - ا١ٞ٦ٌبد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11582    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٍٙٛي ٥جلٖ اٌلاِ٘ ١ٍل -  304

ثٍٙٛي ٥جلٖ اٌلاِ٘ ٥جلٖ - ٍِه - اٌم١٦ٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌفزبػ -  305

فل٠و ثق١ذ ا٠ّٓ -ثٍّه- ا١ٍ٦ٌمبد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11586    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ل١ٍل ِب٘و ّبكٞ -  306

ّؾبرٗ ٥جلاٌف١ًٚ وو٠ّٗ - ثٍّه - ِؾَٓ ا١ٌْـ ُ اٌْئْٛ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثلهٜ وبًِ ؽ١َٓ -  307

ِؾّل ثلهٜ وبًِ -ٍِه- اٌجٕي٠ٕٗ ثغٛاه اٌجواّ٘ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 64815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٖٞفٟ -  308

 ٥ٓ - ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌواىق -ٍِه- اٌغيي ٤ِٕٖ ُ ِٓ ِزفو٣ ا١ٌّْبء ِبهوذ ٍٛثو فٍف ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 64815 ثولُ ٚل١ل 2512-6-3 فٝ افززؼ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل رٛه٠لاد ْٔبٛ - 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 64815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٖٞفٟ -  309

اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثوا١ُ٘ -  ٍِه  - ٠ٛ١ٌٛ 26 ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 64815    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٖٞفٟ -  310

 اٚك٣ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌغفٛه ٥جلٌالٖ ِٕٖٛه -ٍِه- إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ُ اٌْئْٛ ُ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 64815 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2511 ٌَٕٗ 665 ثولُ - 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٕبثو ٥جلاٌواىق ؽ١َٓ -  311

ؽ١َٓ ٕبثو ١ٍل -ٍِه- ٍّٙٛك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11585    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌَالَ ٔٛه ٕجوٞ -  312

ع٦فو ِؾّل ٥جلاٌجبٍٜ -ثٍّه- لجٍٝ فبٚ ٥جلاٌواىق ا١ٌْـ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلا٦ٌبٟٝ ِؾّل -  313

ف١ٌّ اؽّل ِؾّل - ٍِه- اٌّؾوٍٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة ِىٟ اؽّل ٘جٗ -  314

اؽّل ِؾّل ف١ٕبهٖ -ثٍّه -ثٙغٛهح اٌغوثٝ اٌْال٠ٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 51285    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٛأٝ عبثو صوٚد ّبك٠خ -  315

١٦ٍل عوعٌ ِبهٜ - ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 51285    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٛأٝ عبثو صوٚد ّبك٠خ -  316

١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ِؾً ْٔبٛ ٥ٓ/ ١ٞ٥ٛ ١٦ٍل عوعٌ/  ٍِه اال٥واط ٔغ٤ ثؾوٜ ؽغبىح ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 51285    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٛأٝ عبثو صوٚد ّبك٠خ -  317

 ثولُ اٚك٣ عب٘يح ِالثٌ ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ١٦ٍل عوعٌ ِبهٜ -ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 51285 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5411   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 80014    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٕل اٌٖغ١و ف١ٍفٗ اٌٖغ١و -  318

اٌٖغ١و جلا٦ٌبي٥ اؽّل/  ثٍّه اٌَال١ِٗ اٌغوثٟ اٌَو٤٠ اٌٞو٠ك لبثٛي ٔغ٤ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥واثٟ ١ٍل ِؾّل ١ّّبء -  319

ؽبِل اؽّل عّبي - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍف اؽّل ا٦ٍل -  320

فٍف اؽّل ٥وفبد - ٍِه - كٔلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 42552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ هافذ -  321

 ٚل١ل 1166 ثولُ ٚاٚك٣ 1002-6-21 افززؼ ثبٌمٞب٥ٟ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ ِؾّل اؽّل وبًِ ٍِه اٌؾواع١ٗ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 42552 ثولُ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 42552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ هافذ -  322

اؽّل اثوا١ُ٘ هث٤١ - ثٍّه - اٌؾواع١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11568    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ اؽّل ٘جٗ -  323

ٌالٍزضّبه االلزٖبك٠ٗ اٌّغ٥ّٛٗ - ٍِه - وبًِ ِٖٞفٝ ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 42552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ هافذ -  324

 عب٘يٖ ِالثٌ ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ٥ٓ اؽّل اثوا١ُ٘ هث٤١ ثٍّه - اٌؾواع١ٗ ٔبؽ١خ افو هئ١َب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 42552 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ 5523 ثولُ اٚك٣ ِٚفوّٚبد  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٝ -  325

اثٛغو٠ت ٍبٌُ ٥بٝف -ثٍّه- اثّّٛٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 81510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ثوثوٞ عبثو ّبمٌٟ -  326

ِؾّل ٦ٍٝذ اؽّل - ٍِه - اٌجؾو٠ٗ ا١ٌّْٕٗ ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 81510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ثوثوٞ عبثو ّبمٌٟ -  327

 2515-1-25 افززؼ غنائ١ٗ ِٛاك ٚرٛه٠لاد ِياكاد  ٥ٓ ِؾّل ع٦ّٗ ٕف١ٗ - ٍٍِه- ٠ٌٛٔ ا١ٌْـ ُ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81510 ثولُ ٚل١ل 204 ثولُ ٚاٚك٣  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105128 ربه٠ـ ٚفٟ 11515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽ١َٓ رٛف١ك ِؾّل -  328

ِؾّل ؽّلٜ غبكح- ٍِه- ١٥َٝ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥ٞب عبثو ِؾّل -  329

ِؾّٛك ؽ١َٓ ِؾّل - ٍِه - ا٦ٌوة ١ّـ َِغل ثغٛاه - اٌّإ١ِٕٓ وَٛ - لفٜ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 82011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك اِبي -  330

٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك - ثٍّه - اٌغوث١ٗ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 82011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك اِبي -  331

 افززؼ اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ ٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٥واثٟ  - ٍِه - اٌغوث١ٗ االّواف ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 82011 ثولُ ٚل١ل 4255 ثولُ ٚاٚك٣ 15-1-2516   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ضّبْ غياٌٝ ؽبف٠ -  332

اؽّل ٥ضّبْ غياٌٝ -ٍِه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 82011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك اِبي -  333

 5520 ثولُ اٚك٣ ِفوّٚبد ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك - ثٍّه اٌغوث١ٗ االّواف ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 82011 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 65532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٝ ِؾّل -  334

 اٚك٣ غنائ١خ ِٛاك ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّٛك ٥جلٖ ِٖٞفٝ -ثٍّه- اٌْئْٛ اٌزغ١ٕل فٍف - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َٟ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 65532 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ 5528 ثولُ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 88011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٛٝ اؽّل اؽّل -  335

٥ّو اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ - ٍِه - اٌؾٖٛا٠خ ثٕلهلٕب ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 88011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٛٝ اؽّل اؽّل -  336

ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ِزٌٟٛ اؽّل/  ثٍّه اٌلغ١ّبد لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 88011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٛٝ اؽّل اؽّل -  337

ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌخ ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ٥ج١ل ِجبهن ٥ج١ل/  ثٍّه اٌجٕٛٗ ٥يثخ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 85350    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕجوٞ ٥جلاٌفزبػ ٥بكي -  338

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء 2511 ثولُ اٌّٛك٣ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 88011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٟٛ اؽّل اؽّل -  339

 ٚل١ل 5514 ثولُ اٚك٣ ثٍلٜ ِقجي ْٔبٛ ٥ٓ ٥ّو اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ - ٍِه اٌؾٖٛا٠خ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 88011 ربث٤ ثولُ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٦َِٛك اؽّل ٥جلاٌجبٍٜ -  340

اؽّل اٌل٠ٓ ٕالػ اّوف - ثٍّه - اٌغوثٟ اٌٖؾواٚٞ اٌٞو٠ك - اٌمّبٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 82563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك ٍبِؼ -  341

ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك - ٍِه - لجٍٟ فبٚ االٌفٟ ٥يثخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 82563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك ٍبِؼ -  342

 2516-1-31 افززؼ اٌلٚاعٓ ٚمثؼ ث٤١  ٥ٓ - ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك - ٍِه- االٌفٝ ٥يثٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 82563 ثولُ ٚل١ل 433 ثولُ ٚاٚك٣  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11581    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك ٥جلاٌىو٠ُ -  343

٥ياٌل٠ٓ ِجوٚن اثوا١ُ٘ - ثٍّه - ا٦ٌياى٠ٗ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 81411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ -  344

ِؾّٛك ؽّبكٖ ِؾّٛك - ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 81411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ -  345

 ثولُ ٚل١ل 2558 ثولُ ٚاك٣ 2515-5-11 افززؼ وبفز١و٠ب ٥ٓ - ٥جبكٞ ا٦ٌجل ٔبعؼ/  ثٍّه ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81411   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٥ٛٗ اؽّل -  346

اؽّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه - اٌْئْٛ 16 ُ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 81411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ -  347

 5532 ثولُ اٚك٣ ِٛاّٟ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ْٔبٛ  ٥ٓ ِؾّٛك ؽّبكٖ ِؾّٛك - ٍِه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ٔبؽ١خ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 81411 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 88121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ١٦ٍل ٥بكي ِؾّل -  348

٥ٍٟ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٚهصخ/  ثٍّه لٕب ثٕله ٝب٤٠ وّبي ف١ال ثغٛاه اٍٛاْ ِٖو ٝو٠ك اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11588    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٕجبػ -  349

اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٥واثٟ - ثٍّه - اٌغوث١ٗ االّواف  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ١ٍٍُ ٔٞو ووَ -  350

٥ٍٟ ١ٍٍُ ٔٞو- ثٍّه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 85350    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕجوٞ ٥جلاٌفزبػ ٥بكي -  351

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 83025    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كقاٌٖب اثٛاٌٛفب ٖٔو ِؾّل -  352

ؽ١َٓ ىٔبرٗ ؽَٓ/  ثٍّه لٕب ثٕله اٍٛاْ ِٖو ّبه٣ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 65532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  353

 ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ث٤١ ٥ٓ اهلل ١ٞ٥ذ صبثذ ا٠ٛة/ ٍِه ا٦ٌووٝ ٝو٠ك ٥ٍٝ اٚالك ٥يثخ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ  ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 65532 ثولُ ٚل١ل 2555-12-13 فٟ افززؼ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 65532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  354

 10 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ ٚرٖل٠و اٍز١واك ٥ٓ اهلل ١ٞ٥ذ صبثذ ا٠ٛة ٍِه ا٦ٌووٝ ٝو٠ك ٥ٍٝ اٚالك ٥يثٗ ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 65532 ربث٤ ثولُ ِٚم١ل 2516 ٌَٕٗ 551 ثولُ اٚك٣ غنائ١ٗ ِٛاك ٚرٖل٠و 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 65532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  355

ِؾّٛك ٥جلٖ ِٖٞفٝ -ثٍّه- اٌْئْٛ اٌزغ١ٕل فٍف -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 85148    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٚ٘ت ّ٘بَ ثَٞبٚٞ ثله٠ٗ -  356

اؽّل ٥بهف هِٚبْ - ثٍّه - كّٕب ثٕله اٌفبرؼ ِؾّل ُ ِٓ ِزفو٣ ُ ا٦ٌيا٠ي٠ٗ -اٌٟ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 82563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك ٍبِؼ -  357

 غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك - ٍِه - فبٚلجٍٝ االٌفٝ ٥يثخ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 82563 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5584 ثولُ اٚك٣   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّبْ ؽ١َٓ ٖٔواٌل٠ٓ ِٕبي -  358

اؽّل ؽَٓ ا٥زّبك - ٍِه- اٌّياه٣ ُ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 88011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٟٛ اؽّل اؽّل -  359

 ٚل١ل 5514 ثولُ اٚك٣ ثٍلٜ ِقجي ْٔبٛ ٥ٓ ٥ّو اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ - ٍِه اٌؾٖٛا٠خ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 88011 ربث٤ ثولُ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11580    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل -  360

ك٠بة ٥جلاٌوؽ١ُ ؽغبط -ٍِه- اٌْبٚه٠ٗ ٥جلا١ٌٍٞف ٥ٍٝ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٕل٠ك اثٛاٌٛفب ِؾّل -  361

٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌوؤٚف ٠بٍو - ٍِه - ثؾوٞ اثِٕٛب٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٕللٟ ٥جلاهلل -  362

ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٍٍٞبْ - ٍِه - االٕالػ ُ - اثٛرْذ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 11518    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك عبثو ِؾّل -  363

٥ٍٟ ٍالِٗ ٘لٞ - ثٍّه - ٥ّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105121 ربه٠ـ ٚفٟ 65532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  364

 اٚك٣ غنائ١خ ِٛاك ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّٛك ٥جلٖ ِٖٞفٝ -ثٍّه- اٌْئْٛ اٌزغ١ٕل فٍف - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َٟ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 65532 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 2510 ٌَٕخ 5528 ثولُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 42152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ٥جلٖ اٌٙبَ -  365

٥ٕبٔٝ اٌواٜٚ ِؾّل فبّٝخ - ٍِه - اٌلٔلها٠ٚخ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ٦ٌٕٛاْا ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11500    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّٛك ٥بثل٠ٓ ٦ٍبك -  366

ِؾّل ِٕٖٛه ١ٙبء/ ثٍّه -اٌمّبٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌّغل ِؾّل ٥وفبد -  367

ِؾّل اثٛاٌّغل ِؾّل - ٍِه- اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ا٦ٌبهف ِٖٞفٝ -  368

ِؾّل ٥جلاٌٛكٚك ِٖٞفٝ - ٍِه- اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ّو ؽٍّٟ اؽّل -  369

٥ّو ؽٍّٝ ِؾّل - ٍِه - فوّٛٛ ثٕله اٌمبٙٝ ٔغ٤ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 86522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ف١ًٍ ِؾّل -  370

ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -ٍِه- اٌْول١خ االّواف -اٌٟ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 86522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ف١ًٍ ِؾّل -  371

2510 ٌَٕخ 3522 ثولُ اٌّٛك٣ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 33255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ِٛٗ ٙبؽٟ اثٛاٌٛفب -  372

ٙبؽٝ ٥جلا٦ٌي٠ي اؽّل - ٍِه - اٌجواّ٘خ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11501    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥َواْ ٕل٠ك ِؾّل اؽّل -  373

ِؾّل ٦ٍل ٕجبػ- ٍِه- فىبه ٔغ٤ ثٙغٛهٖ اٌْولٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٛاك ِؾّل اثوا١ُ٘ -  374

٥ٛاك ِؾّل ؽّلٜ - ٍِه- اٌلَ٘ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11502    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ج١ل عبكاٌوة ِؾّل -  375

ِؾّل ٠ٍٛف ؽّلاْ- ٍِه- ا٦ٌجبً اثٛ ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11503    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ ٚهكفبْ ٌٛوبً ٥مٛة -  376

ّٕٛكٖ ٚهكفبْ ٌٛوبً - ٍِه- ِب٠ٛ 15ُ ِٓ ِزفو٣ اٌوٙٛا١ٔٗ ُ ؽّبكٜ ٔغ٤ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 65545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞواْ ٥ٍٟ ثٞواْ ثووبد -  377

ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ١ّّبء - ٍِه - فوّٛٛ ثٕله ٘بهْٚ ٥يثخ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11505    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ وبًِ ه١ّل ؽّبكٖ -  378

١ٍل ٥ٞباهلل اٌٙبَ - ٍِه- اٌجووٗ ُ فوّٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  
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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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11508    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ٥جلاٌَالَ أٛه ِؾّل -  379

٥جلاٌَالَ أٛه ا١ٌَل- ٍِه - اٌْم١فٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 86522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ف١ًٍ ِؾّل -  380

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11506    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل غياٌٝ فىوٜ ؽَٓ -  381

ِؾّل فواط ٥جلاٌفزبػ -ٍِه- اٌغب٤ِ ثغٛاه ا٠ٌٛٞواد ،  : اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل رّبَ ٦ٍل ١ٍّو -  382

موٝ ٥جلاٌفزبػ ٥ّوٚ -ٍِه- اٌىٕٛى ١ٕل١ٌخ. ُ ٔٙب٠خ اٌْئْٛ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15518    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا١٦ٌّٓ ِؾوًٚ ا٠ّٓ -  383

اؽّل ٥جلا١٦ٌّٓ ِؾوًٚ - ٍِه - كّٕب ثٕله ا٦ٌياى٠خ ؽالٚح رو٥خ. ُ. اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 15560    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌفزبػ ِؾّل اؽّل -  384

ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ ٥وفٗ - ٍِه - اٌّواّلٖ اٌٝ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 11655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٝٗ ِٖٞفٝ -  385

ّبكٌٝ ِؾّل ٍٕبء - ٍِه- اثٕٛك ا٦ٌّوٜ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 84520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٖٔو -  386

ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٍواط - ٍِه - ؽّٛكٜ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 84520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٖٔو -  387

ثمبٌخ ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ- اكَ فىوٜ ١ٍٍّبْ-ٍِه- اٌؾّٛكٜ عي٠يٖ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105120 ربه٠ـ ٚفٟ 84520    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٖٔو -  388

 اٚك٣ غالي ِٞؾٓ ْٔبٛ ٥ٓ ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٍواط - ٍِه - اٌؾّٛكٜ عي٠وح اٌٛلف ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 84520 ربث٤ ثولُ ٚل١ل 5623 ثولُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11528   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ِؾّل ِؾّل ؽ١َٓ -  1

ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل اؽّل ؽ١َٓ ؽٕبْ -  2

ِل٥ُ غ١و ٚفجي ؽٍٛأٟ افؤغٟ ِقجي اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وو٠ُ اثٛاٌّغل ٥جلاٌوؽ١ُ فبٌل -  3

رغبهرٗ ٣ٛٔ ٥ٍٝ ٥بِٗ ِمبٚالد ْٔبٛ اٙبفخ:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65643   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ؽَٕٝ -  4

ِْٚوٚثبد ِأوٛالد ٦ُِٞ اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82118   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾ١ّل فواط ِوفذ -  5

١ٍبهاد ه٠لار١و ث٤١ اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15634   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّٛك ِؾّل ٘بُّ ا٠ّبْ -  6

َِز٦ٍّٗ ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ٥ٞب فإاك -  7

افواك ٔمً ِىزت اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ٥جلا٦ٌي٠ي ٦ٍل ٕفبء -  8

اٌجٓ ٚٝؾٓ ث٤١ اٌٟ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62184   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل اثٛاٌٛفب ِؾّل -  9

ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك اثٛاٌّغل ٥جلاٌج١ٖو اثٛاٌّغل -  10

ِٚمبٚالد ٥بِٗ رٛه٠لاد اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ٛا٦ٌوةاث ١٥َٟ -  11

ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  12

ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبهٖ ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ِؾّل -  13

هعبٌٟ وٛاف١و اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 86623   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جبكٞ ِؾّل ١ٍل -  14

ٚلٞب٥ٟ عٍّٗ ثمبٌٗ ث٤١ اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 83350   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ؽبهً ِؾّل ِٕب -  15

وبفز١و٠ب اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً   

   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ؽبهً ِؾّل ِٕب ٌٖبؽجزٙب ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ وبف١زو٠ب اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  16

وبفز١و٠ب اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 83350  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبك ٥جلاٌَزبه ِؾّل -  17

ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61384   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ اؽّل ٥جلاٌْبفٟ اؽّل -  18

رغبهرٗ ٣ٛٔ ٥ٍٝ ىٌٜ ِؾغو ْٔبٛ اٙبفخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ -  19

رغبهرٗ ٣ٛٔ ٥ٍٝ رٛه٠لاد ْٔبٛ اٙبفخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15055   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد اؽّل ِؾّل ٍٛىاْ -  20

ِٛاّٟ روث١خ اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ ِؾوًٚ ١٥بك ١ٌٚل -  21

رغبهرٗ ٣ٛٔ ٥ٍٝ ؽو٠ك ٝفب٠بد ْٔبٛ اٙبفخ:  اٌزأ١ّو  
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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،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك عبكاٌوة ٦َِٛك اؽّل -  22

ٔغبهٖ ٚهّخ اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 86522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اؽّل ف١ًٍ ِؾّل -  23

كٚاعٓ ِيه٥خ -اٌٟ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15518   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا١٦ٌّٓ ِؾوًٚ ا٠ّٓ -  24

ِفوّٚبد ث٤١ اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞواْ ٥ٍٟ ثٞواْ ثووبد -  25

ِٛاّٝ روث١خ ؽ١٢وح اٌٝ إٌْبٛ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11364   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل فٍف ِؾّٛك اهلل فٍف -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11381   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥الَ ؽ١َٓ ِؾّل -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11380   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبٜٚ اثٛاٌّغل ٥ٍٝ اثٛاٌّغل -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11301   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل لٕبٜٚ ِؾّل -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11410   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٚج٤ ِؾّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11442   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّياٚٞ ٥ٍٟ ِؾّٛك ٘بٟٔ -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل رٛف١ك ِؾّل اثوا١ُ٘ -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11463   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِٕٖٛه اؽّل -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11468   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ٥ٍٟ ِؾّل ٦ّجبْ -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11480   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ٥ٍٟ اؽّل -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11401   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ ١٦ٍل ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عبكاٌوة اثوا١ُ٘ ٥ٍٟ -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ّو ؽٍّٟ اؽّل -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل ٥الء -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11558   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ثْبهٞ ؽَٓ ؽَبَ -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11560   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ّّ٘ٝ ٦ِٛٗ هِٚبْ -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11580   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  ووخاٌْ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٕل٠ك اثٛاٌٛفب ِؾّل -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ا٦ٌبهف ِٖٞفٝ -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11350   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ؽّلاْ ؽٕبْ -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌْبفٟ ِب٘و ؽ١َٓ -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11382   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ِؾّل ٥جلاٌغبثو ِؾّل -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌل٘ت ؽّلٜ ِؾّل اثٛاٌل٘ت -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ اؽّل عبكاٌىو٠ُ ٥فبف -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ ِؾّل ٖٔواٌل٠ٓ عبثو -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11420   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛهؽبة ىوٝ فب٠ي ٥ّوٚ -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11433   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌَزبه ووَ -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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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 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 84842   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ه١ّل كٍٛلٟ ٥الء -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ٠ٍٛف -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ضّبْ فبٌل ِؾّل -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘جبُ ِؾّل اؽّل ٕ٘بء -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌىو٠ُ عبك ٥ّو ٥جلاهلل -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 86320   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ٥ٍٟ -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل ٥الء -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11585   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌجبهٞ اًِ -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ّٛلٟ ِؾّل -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11303   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٌواٜٚ اثٛا٦ٌَٛك -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11300   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ّٕٝ ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ْٔأد -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌّغل ِؾّٛك عّبي -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلاٌجبٍٜ اؽّل ١٦ٍل -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ٔمٛال ١٥بك هِٚبٔٝ -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌّغل ٥جلاٌوؽ١ُ ٔغبػ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ًٍٛ ١٦ٍل ؽٕب -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 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 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11485   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽي٠ٓ اؽّل وّبي -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٟٛ عبكاٌوة ٕفبء -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11404   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ّٕٝ ٍبٌُ اثوا١ُ٘ -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥ٍٟ ٥جلاٌفزبػ ِإِٓ -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11528   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٍِٛٝ ٥الء -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11530   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ؽ١َٓ ٕبثٛه ٥جلاٌؾ١ّل -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل ١ٍّو ثَبَ -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11550   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٟ ٠ٍٛف ٥ٍٟ -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥َواْ ٕل٠ك ِؾّل اؽّل -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٛاك ِؾّل اثوا١ُ٘ -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11363   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل ِٕٟ -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌّجلٜ ؽ١َٓ ِؾّل -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11308   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ثلهٞ ّبكٖؽ -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف١ٓ ١و٠ف ٦ٍٝذ ِب٠ىً -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فبٌل ِوٖٚ -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبك ٥ٍٝ اهلل عبك ٥بٝف -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٥جلاٌّٛعٛك ىغٍٛي اؽّل -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠لؽواعٟ ؽ١َٓ اهلل عبة -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11402   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل ِؾّٛك ٥ٍٝ ٥جلاٌَزبه -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11558   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٛاْ ٔٛهاٌل٠ٓ فزؾٟ -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌْبفٝ ٥ياٌل٠ٓ ِؾّل ف١وٜ -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11386   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11548   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ١ٍل ٔبك٠خ -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 83531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؾٝ ِؾّل ٥جبً اهلل ٥ٛٗ -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11582   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٍٙٛي ٥جلٖ اٌلاِ٘ ١ٍل -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11581   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك ٥جلاٌىو٠ُ -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ وو٠ُ -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٥ٛٗ اؽّل -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88014   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11386   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11318   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ِغلٜ اٍبِخ -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11183   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل  اثوا١ُ٘ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11438   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل اّوف -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥ٛٗ ِؾّل ؽَب١ٔٗ -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11488   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ٥بثل٠ٓ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11410   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ١ٌُٚ ٔٛهٖ -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11550   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٠ٍٛف ٥ٍٟ ٠ٍٛف -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواىق ِؾّل ّبوو ٝبهق -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ْ٘بَ -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌالٖ ّؾبرٗ اؽّل -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥واثٟ ١ٍل ّلِؾ ١ّّبء -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍف اؽّل ا٦ٍل -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ هافذ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11368   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11385   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبكاٌوة ؽغبط االء -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل اؽّل ِلؽذ -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّو٠ل ِؾّل ١ٍل اؽّل -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11458   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو٠ً اثٛاٌؾَٓ  ٥جلاٌؾ١ّل اثٛاٌؾَٓ -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11484   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ ّٙوأٟ ؽ١َٓ اؽّل -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11486   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِغوثٝ ٕبثو فبٌل -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواٙٝ ٥ىبّخ ِؾّل اِبي -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِغوثٟ اؽّل ؽّلٞ -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ اؽّل ِؾّل ٔبك٠ٗ -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِجبهن اؽّل فب٠يٖ -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثمٞو اٍىبهًٚ ١ِٕو ٥جلإٌٛه -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ا١ٌَل ٚهكأٟ ا١ٌَل -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11564   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة ِىٟ اؽّل ٘جٗ -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51285   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٛأٝ عبثو صوٚد ّبك٠خ -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88011   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِزٌٛٝ اؽّل اؽّل -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل اؽّل عالي ِؾّل -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هِٚبْ ّؾبد ِؾّل -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِجبهن عبثو ٥ال -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11428   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞباهلل ٥جلاٌالٖ ٥ٞباهلل ٟٔٙ -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11430   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِلٟٔ اؽّل ِؾّل -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11444   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌّجلٜ عبثو اثٛا٦ٌّبهف -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌوة ٥ّبهٖ ٥جلاٌَزبه اِبٟٔ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11418   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌّو٠ل ِؾّٛك -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11518   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ؽَٓ اثٛى٠ل ٝب٘و -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٔب٘ل -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّٛك اؽّل وّبي -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11588   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٕجبػ -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ١ٍٍُ ٔٞو ووَ -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚى٠وٜ ٍٍٞبْ اؽّل ٥جلٖ -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11306   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ اِبَ -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اؽّل اؽّل فبّٝٗ -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٠ٍٛف ٔغٛٞ -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11446   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّٛك ربِو -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ٍٝ فٚوٜ ٠ٛ٘لا -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة ِىٟ ِؾّل أٛاه -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11405   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ٦ِٛٗ صوٚد ِؾّل -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثْبٞ ٦ٌّٟ ا١ًٔٛٞٔٛ -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّٛك -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ٠ٛؽٕب ٍبهٚف١ُ أٛه -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11544   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖٞفٝ ٠ٍٛف ؽَٓ -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11583   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ٦ٍل٠ٗ -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٕللٟ ٥جلاهلل -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11518   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك عبثو ِؾّل -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11500   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّٛك ٥بثل٠ٓ ٦ٍبك -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11366   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ عٛكٖ ؽ١َٓ -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛثىو ٍِٛٝ ِؾّل وو٠ُ -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ٥بئْخ -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11436   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥يِٟ هٍّٟ عٛا٘و -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11485   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ اهلل فٍف -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ٥بثل٠ٓ ٠بٍو -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِورٟٚ ٕالػ ِجبهن -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ ِؾّل ِؾّٛك ٍّبػ -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ اثٛاٌّغل ِٖٞفٝ وّبي -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌزب٠ٗ ٥ٍٟ ؽَبَ -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11586   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك ل١ٍل ِب٘و ّبكٞ -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٦َِٛك اؽّل ٥جلاٌجبٍٜ -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثلهٜ وبًِ ؽ١َٓ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11388   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٥ّواْ ؽغبط ٥بٝف -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌغٛك ٍِٛٝ ٥جبكٜ ِؾّٛك -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾبهً ِؾّٛك ِؾّل -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ّجبْ ٥ٍٝ اثٛاٌمبٍُ ٥جلاٌوؽ١ُ -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاهلل عبثو فبّٝخ -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11443   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١٦ٍل ِؾّٛك ٘لٜ -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ِؾّل -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11408   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَجب٥ٟ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11534   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽَٓ ٕبٌؼ اٍالَ -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ٥جلاٌفزبػ ث١ِٟٛ -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ اؽّل ع١ٙبْ -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 83413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ِؾّل ٕبثو هاّل -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11504   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌّغل ِؾّل ٥وفبد -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11365   ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ٥ج١ل ٥جلا٦ٌبٟٝ ٥جٛكٞ -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11360   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو عبك اٍّب١٥ً ١ٍّو -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕٝٞبٜٚ ؽَٓ ٥جبكٜ ؽّلٜ -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌال٠ك ؽّْذ ِوٖٚ -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٝٗ ٥جبً ٚائً -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽَٓ فٚبهٞ ا٠بك -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11445   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ٕالػ -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11481   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٞب٘و اؽّل ِؾّل ِٕٟ -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11481   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٍّجٟ فبهٚق ١٦ٍل -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ل٦١ٍٟ رٛف١ك ٔغبٖ -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11546   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىبهًٚ ّىوٜ أٛه ثٛال -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11563   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٝ -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 81510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ثوثوٞ عبثو ّبمٌٟ -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽ١َٓ رٛف١ك ِؾّل -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥ٞب عبثو ِؾّل -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 84520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فو٠ي ِؾّٛك ٖٔو -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11302   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ك٠بة ؽ١َٓ ؽّلٜ -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ٥جلٖ اؽّل -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11305   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ثٙغبد ِٕٖٛه ٕفبء -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11448   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛاٌؾّل ِؾّل ٥ّوٚ -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11482   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٕبثو ِؾّٛك -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 68113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلا١٢٦ٌُ ٦َِل ِؾّل -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11400   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ِواك اؽّل -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 88815   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ١٦ٍل ؽّل٠ٗ -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ اثٛاٌؾَٓ هاغت ٦ٕٔب٥ٗ -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌٖغ١و ٥ٍٟ ٔغٛٞ -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١٦ٍل ٥بهف ؽَٓ -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق اث١ٙٛف كٍٛلٟ ِؾّل -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّبْ ؽ١َٓ ٖٔواٌل٠ٓ ِٕبي -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥ٍٟ ف١ًٍ ِٕٟ -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11381   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌواٙٝ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ؽَٓ -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11304   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ف١وٜ ِٕبي -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل وٛصو -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11456   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٟ ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌغٛاك -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11450   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ِٕٝ -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٝ اٌؾ١َٓ -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11434   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ٥ٍٟ عّبي ِؾّٛك -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11450   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عبك ؽّبكٜ ٥جلاٌؾ١ّل -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11465   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل ِجبهن ٥ج١ل ِؾّٛك -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11483   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ِؾّل ٥ٍٟ ِٕٟ -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11401   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍوٚه ؽَٓ ٥جلاٌْبفٟ ٥جلاٌٙبكٞ -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥يِٟ ؽبف٠ ِىوَ هافذ -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٙواْ ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ىوٟ فو٠بي -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11584   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل فبّٝٗ -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11502   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ج١ل عبكاٌوة ِؾّل -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11503   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ ٚهكفبْ ٌٛوبً ٥مٛة -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11301   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبمٌٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ١ٍل -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبهٓ اؽّل ٕبثو ثلهٜ ٥ّو -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 86536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّٛك ِجبهن -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ ؽٕب صبثذ و١وٌٌ -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11445   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌّو٠ل ١ٍل ٚفبء -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11440   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه ٠ؾ١ب ِؾّل ِٖٞفٝ -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ّؾبرٗ ٕجوٖ ِؾّل -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ىوٟ ١ٍٍّبْ ا٠ّٓ -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11403   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌٙبكٞ اٍالَ -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ فإاك ِغلٞ ٦ِزي -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11520   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ِؾّل ؽ١َٓ ّبك٠ٗ -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْٕبٚٞ ٥بثل٠ٓ ٥ضّبْ ه١ٙٗ -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11540   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ ِؾّل -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ ٥جلاٌالٖ -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11568   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ اؽّل ٘جٗ -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82011   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌٍّٞت اٍّب١٥ً ِؾّٛك اِبي -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ضّبْ غياٌٝ ؽبف٠ -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٝٗ ِٖٞفٝ -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11384   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٍٛلٝ اؽّل ِؾّل ٥ّو -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ِؾّل -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11305   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ اثٛاٌٛفب فواط ِؾّل -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11454   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاهلل -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11458   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ِٖٞفٝ عّبي ِإِٓ -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عبكاٌىو٠ُ عّبي اثوا١ُ٘ -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌؾَٓ ٥جلاٌجبلٝ ٥بكي -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ثبئ١ٌ ٥ٞب عٛهط -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11456   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥ٍٝ ٥جبً ٥ٍٝ ٘جٗ -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11460   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عجو٠ً فزؾٝ ثبٍُ -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11406   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٟ ٠ٍٛف ِؾّل -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٔٛه ِؾّل اهلل فوط ِؾّل -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٞب ا١ٌَل ِؾّل -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11543   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ اثٛاٌٛفب ٠ؾٝ -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64815   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽفٕٟ ٥بثل ِٖٞفٟ -  245

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٕبثو جلاٌواىق٥ ؽ١َٓ -  246

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11585   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌَالَ ٔٛه ٕجوٞ -  247

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11501   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلا٦ٌبٟٝ ِؾّل -  248

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11506   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل غياٌٝ فىوٜ ؽَٓ -  249

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11653   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل رّبَ ٦ٍل ١ٍّو -  250

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11385   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  251

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11383   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل هِٚبْ اٍبِٗ -  252

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11310   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جبً اؽّل ٍبهٖ -  253

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 48131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب١ٍٍٟ ٚك٤٠ ١٘ٚت ٥ّبك -  254

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11418   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ اؽّل ّؾبرٗ -  255

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11454   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ لبٍُ اِجبهن ؽ١َٓ -  256

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11462   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ثب١ٍٍٝ ١ِٕو ٚائً -  257

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11464   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فّٙٝ عبثو ِؾّل -  258

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11405   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبّب ٥جبً ٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ -  259

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ٥جلاٌمبكه ٥ب٠ِ اؽّل -  260

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ ِؾّٛك -  261

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ٥جلاٌالٖ اٌل٠ٓ ٕالػ -  262

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11538   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِجبهن اٌلالي هفب٥ٟ -  263

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  264

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105128ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11581   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌفزبػ -  265

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 82563   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ إٌٖو ١ٍف ِؾّٛك ٍبِؼ -  266

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11505   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ وبًِ ه١ّل ؽّبكٖ -  267

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25105120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11508   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ٥جلاٌَالَ أٛه ِؾّل -  268

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ِٛرٛهى ا٦ٌال اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 85456 ثولُ حاٌّم١ل اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

ا١ٌّلاْ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 80841 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

فٛك و٠ٛه اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ ر٦ل٠ً: اٌٝ 40845 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105154ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

روثٍٛزبه: اٌٝ 48131 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105155ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

 اٌجٛه١٦ٍلٞ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 80013 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105158ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ    

ٌٍجمبٌٗ اٌجووٗ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 65081 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105158ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

 اٌجٕبء ثٛاثخ اٌٟ اٌزغبه٠خ اٌَّخ ر٦ل٠ً: اٌٝ 81268 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105158ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

ٚاٌزٛه٠لاد دٌٍّمبٚال    

 ٌٍيعبط إٌٛه اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 86005 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

   ٚاٌجوا٠ٚي

 اٚالكٔب ث١ذ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 11540 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ    

 ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً: اٌٝ 48150 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة    

 اٌوؽبة اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 64602 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11

   ٌٍّمبٚالد

 ٌالٍّٕذ اٌزٛؽ١ل اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 61658 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12

   ٚاٌغجٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌج٤١ اٌَّبٟٔ زغبه٠ٗاٌ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 81355 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105110ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13

ٚاٌجبهكٖ اٌَبفٕٗ ٚاٌّْوٚثبد اٌّأوٛالد    

 ٌٍٕغبهٖ اهٚىاْ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 52041 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14

   ا١ٌّىب١ٔى١ٗ

 اٌْجبة اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 48313 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

   اٌّؾّلٞ

اال٠ّبْ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 84545 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

 وبف١زو٠ب اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً: اٌٝ 83350 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17

ٍالِٗ ؽبهً ِؾّل ِٕب ٌٖبؽجزٙب ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ    

 الكْ - اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفٗ: اٌٝ 61514 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18

   ٌٍّمبٚالد

ٌالٍّٕذ اٌىو٠ُ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 54153 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19    

 ٌج٤١ اٌجغ٤ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 40082 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20

اٌىبٚرِ ٚإالػ    

اٌّؾجٗ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 56515 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ز٦ل٠ًث اٌزأ١ّو ر25105126ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21    

 ٌٍّمبٚالد إٌّبه اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 11301 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105128ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22

   ٚاٌزٛه٠لاد

 ِووي اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 55241 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105128ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23

اٌزغبهٞ ا٦ٌوثٟ    

 رو٠ل اٌّٖٞفٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 11268 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105128ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24

ٚاٌّمبٚالد ٌٍزٛه٠لاد    

 ٚار١ٍ١ٗ اٍزل٠ٛ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 83051 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105128ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25

   ه٥ٚٗ

ا١ّ٦ًٌ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 81315 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105128ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26    

٦ٌٍٞبهٖ اٌّأمْٚ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 88114 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  27    

 اٌؾو٠ٗ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفخ: اٌٝ 86118 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  28

   ِبهوذ

ا٦ٌبهف -اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اٙبفٗ: اٌٝ 85148 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  29    

 ا١ٌَل -اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ ر٦ل٠ً: اٌٝ 34115 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  30

اٌزوٖ ٦ِٛٗ ٥جلاٌفزبػ    

 اال٠ّبْ اٌٝ اٌزغبه٠خ اٌَّخ اٙبفخ: اٌٝ 42152 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  31

ٚا٦ٌّبكْ ٌٍقواٝخ    

اٌَالَ اٌٝ اٌزغبه٠خ اٌَّخ اٙبفخ: اٌٝ 81106 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25105120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  32    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25105156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51168:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل عبثو اثوا١ُ٘ ّووٗ   - 1

38551 ثولُ اٌْووخ فَـ ٥ٍٝ االرفبق رُ رٚبِٓ ّووخ فَـ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   25105158 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54445:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّو٠ىٗٚ عٛهع١ًٛ ٍال١ٝٓ اؽَبْ ّووٗ   - 2

38554 ثولـــُ اٌْووخ ٥مـــل ٌفَــــ اٌم١ــــل ٘ـــنا ّٞــــت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   25105121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56356:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبئٙب ا١ٌَل ِؾّل اال١ِو فٛى٠ٗ   - 3

َِزؾمبرٗ ُِٕٙ وً ٚاٍزالَ اٌْووخ ٥مل فَـ ٥ٍٝ اٌْووبء ث١ٓ االرفبق رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  
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،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25105151،   ربه٠ـ ٚفٟ 42231، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ١ٍٍّبْ ٥ج١ل ١ٍّو -  1

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25105151،   ربه٠ـ ٚفٟ 42231، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ١ٍٍّبْ ٥ج١ل ١ٍّو -  2

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25105155،   ربه٠ـ ٚفٟ 85442، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ف١ًٍ اثوا١ُ٘ هأفذ -  3

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ر٦ل٠ً رُ 25105156،   ربه٠ـ ٚفٟ 80533، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ(  فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  4

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25105156،   ربه٠ـ ٚفٟ 80533، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ال٠ٛعل -  5

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً   

   ربه٠ـ ٚفٟ 80533، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ(  اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  6

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25105156،   

 ر٦ل٠ً رُ 25105156،   ربه٠ـ ٚفٟ 80533، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ(  فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  7

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25105156،   ربه٠ـ ٚفٟ 80533، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ال٠ٛعل -  8

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً   

   ربه٠ـ ٚفٟ 80533، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ(  اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  9

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25105156،   

 25105158،   ربه٠ـ ٚفٟ 63023، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌّٛعٛك ِؾّل ٠بٍو ّووخ -  10

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ   

 25105158،   ربه٠ـ ٚفٟ 63023، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌّٛعٛك ِؾّل ٠بٍو ّووخ -  11

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ بل١ل٘ ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  1

فوّٛٛ ا٦ٌووٝ لو٠ٗ - ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ اٌوئ١َٝ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ال٠ٛعل -  2

فوّٛٛ ا٦ٌووٝ لو٠ٗ - ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ اٌوئ١َٝ اٌّووي ٥ٕٛاْ  

 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  3

فوّٛٛ ا٦ٌووٝ لو٠ٗ - ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ اٌوئ١َٝ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156  
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 ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  4

ٕٕبك٠ل لو٠ٗ ثغ٦ٍٗ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  - 

 ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ال٠ٛعل -  5

ٕٕبك٠ل لو٠ٗ ثغ٦ٍٗ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ  - 

 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  6

ٕٕبك٠ل لو٠ٗ ثغ٦ٍٗ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156  - 

 ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  7

فوّٛٛ ا٦ٌووٝ لو٠ٗ - ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ اٌوئ١َٝ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ال٠ٛعل -  8

فوّٛٛ ا٦ٌووٝ لو٠ٗ - ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ اٌوئ١َٝ اٌّووي ٥ٕٛاْ  

 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  9

فوّٛٛ ا٦ٌووٝ لو٠ٗ - ثغ٦ٍٗ ٌٍْووٗ اٌوئ١َٝ اٌّووي ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156  

 ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  10

ٕٕبك٠ل لو٠ٗ ثغ٦ٍٗ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  - 

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ال٠ٛعل -  11

ٕٕبك٠ل لو٠ٗ ثغ٦ٍٗ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً  - 

 ربه٠ـ ٚفٟ 80533    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ،(  اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  12

ٕٕبك٠ل لو٠ٗ ثغ٦ٍٗ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25105156  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25105151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42231   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ١ٍٍّبْ ٥ج١ل ١ٍّو -  1

ث١َٞخ ر١ٕٛخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80533   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،(  فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  2

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80533   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ال٠ٛعل -  3  

 ر٦ل٠ً ر25105156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 80533   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،(  اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  4

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25105158ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64181   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ وواَ ٥ّو ِؾّٛك -  5

رٚبِٓ ّووخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

ــــــــــــــــــــــ      

 

 ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة: اٌٝ 80533 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  25105156:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ  ) 

 ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة: اٌٝ 80533 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  25105156:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ  ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ؽٖخ ٚرٛى٤٠ ٌٛفبرٗ ٢ٔوا ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ج١ل اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ج١ل -  1

42231   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، اٌْو١٥ٓ اٌٛهصخ ٥ٍٝ اٌْووخ اٌّبي هاً  

 فٝ ؽٖخ ٚرٛى٤٠ ٌٛفبرٗ ٢ٔوا ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ج١ل اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ج١ل -  2

42231   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، اٌْو١٥ٓ اٌٛهصخ ٥ٍٝ اٌْووخ اٌّبي هاً  

 ٚرٛى٤٠ ٌٛفبرٗ ٢ٔوا ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ج١ل اٌْو٠ه فوٚط  ثب٦ٌمل ِنوٛه ِٕٛٝ ّو٠ه كفٛي  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٥ج١ل ِؾّل -  3

42231   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، اٌْو١٥ٓ اٌٛهصخ ٥ٍٝ اٌْووخ اٌّبي هاً فٝ ؽٖخ  

 ٚرٛى٤٠ ٌٛفبرٗ ٢ٔوا ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ج١ل اٌْو٠ه فوٚط  ثب٦ٌمل ِنوٛه ِٕٛٝ ّو٠ه كفٛي  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ٥ج١ل ِؾّل -  4

42231   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، اٌْو١٥ٓ اٌٛهصخ ٥ٍٝ اٌْووخ اٌّبي هاً فٝ ؽٖخ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  5

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  6

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  7

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ ٌْووٗا غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  8

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  9

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  10

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد الٜٚ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  11

 لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك رٖله

 اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ ِٓ افوٜ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ ِب١ٌٗ ِجبٌغ  

 اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  12

 لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك رٖله

 اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ ِٓ افوٜ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ ِب١ٌٗ ِجبٌغ  

 اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  13

 لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك رٖله

 اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ ِٓ افوٜ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ ِب١ٌٗ ِجبٌغ  

 اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  14

 لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك رٖله

 اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ ِٓ افوٜ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ ِب١ٌٗ ِجبٌغ  

 اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  15

 لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك رٖله

 اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ ِٓ افوٜ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ ِب١ٌٗ ِجبٌغ  

 اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  16

 لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك رٖله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ ِٓ افوٜ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ ِب١ٌٗ ِجبٌغ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  17

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  18

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  19

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٗٚاٌقبٕ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  20

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  21

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  22

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ل٥ج١ ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  23

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  24

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  25

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  26

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ ؾى١ِٛٗاٌ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  27

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 رٖله اٌزٝ اال٥ّبي ٥ٍٝ ِٕفوكا ٚاٌزٛل٤١ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  28

 ِٓ افوٜ لب١ٔٛٔٗ رٖوفبد ٚالٜ ع١ٕٗ 15555 ٥ٓ ل١ّزٙب ري٠ل اٌزٝ ٚاال٥ّبي ٥ٕٚٛأٙب اغواٙٙب ّٚٙٓ اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

 ِب١ٌٗ ِجبٌغ اٜ رؾذ ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌجٕٛن ٤ِ ٚاٌز٦بًِ ٌٍْووٗ ٚالزواٗ لوٚٗ ٥ٍٝ ٚاٌؾٖٛي اٌْووٗ ٥مبهاد ٚث٤١ ه٘ٓ

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٕٗ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ عٙٗ ٚاٜ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  29

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  30

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ٚبِٓر ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  31

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  32

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  33

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌفمٝ ا١ٌَل ِٖٞفٝ ا١ٌَل -  34

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  35

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ ٚرُ  

.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  36

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ ٚرُ  

.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  37

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ ٚرُ  

.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  38

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ ٚرُ  

.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  39

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ ٚرُ  

.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  عٙالْ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ -  40

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ ٚرُ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  41

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  42

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  43

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  44

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  45

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  46

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠ ا٥بكٖ  

 ا٥بكٖ ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  47

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠  

 ا٥بكٖ ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  48

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠  

 ا٥بكٖ ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  49

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠  

 ا٥بكٖ ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  50

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠  

 ا٥بكٖ ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  51

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠  

 ا٥بكٖ ٚرُ.  اٌْووٗ لجً ِٓ ؽمٛلٗ ثىبفٗ ٚرقبٌٖٗ ِزقبهط ّو٠ه  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٖٞفٝ -  52

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، ثبٌزَبٜٚ اٌْووبء ثبلٝ ث١ٓ اٌّبي هاً رٛى٤٠  

6861   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، ؽّبكٜ ٔغ٤  فو٣ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  ِؾّٛك اؽّل فبهٚق ؽّلٜ -  53  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ(   فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  1

  80533  

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ال٠ٛعل -  2  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ(   اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  3

80533   ثولُ    25105156  

 ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ(   فو٣)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  4

  80533  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

80533   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ال٠ٛعل -  5  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ(   اٌز٦ل٠ً ث٦ل ٥بَ ِووي)  ّٚووبءٖ ٥ج١ل ؽّبك ا١ٌَل ِٙبة -  6

80533   ثولُ    25105156  

 ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ رٛل٤١ ٥ٍٝ ِٖلق  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ عٛهع١ًٛ ٍال١ٝٓ اؽَبْ ّووٗ -  7

  54445  

64181   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ وواَ ٥ّو ِؾّٛك -  8  

64181   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ وواَ ٥ّو ِؾّٛك -  9  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌّٛعٛك ِؾّل ٠بٍو ّووخ -  10

63023   ثولُ    25105158  

   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ رٛل٤١ ٥ٍٝ ِٖلق  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبئٙب ا١ٌَل ِؾّل اال١ِو فٛى٠ٗ -  11

56356 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

64820   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4183  2518-5-15-ط  ٥بِو ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ٕ٘ل -  1  

42360   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4162  2555-4-1-ط  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥وثٟ ؽَٓ -  2  

42360   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4163  2515-4-1-ط  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥وثٟ ؽَٓ -  3  

42360   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4164  2515-4-1-ط  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥وثٟ ؽَٓ -  4  

41031   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4185  2550-2-14-ط  اٌىو٠ُ عبك ٥ف١فٟ ٥بّٛه هألا -  5  

41031   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4181  2514-2-14-ط  اٌىو٠ُ عبك ٥ف١فٟ ٥بّٛه هألا -  6  

41031   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4182  2510-2-14-ط  اٌىو٠ُ عبك ٥ف١فٟ ٥بّٛه هألا -  7  

60252   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 4116  2510-1-1-ط  اؽّل ِؾّل عبك ِؾّل -  8  

40845   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4035  2510-8-10-ط  ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ اؽّل ٠بٍو -  9  

62415   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4016  2511-15-0-ط  ِؾّٛك ِلٔٝ ِؾّل ٥زو٠ٌ -  10  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

85501   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4026  2510-4-8-ط  ٥ٍٟ ف١ًٍ ٥ٍٟ اهىاق -  11  

85411   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4015  2510-6-15-ط  ١ٞ٥ٗ ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ اٍبِٗ -  12  

61681   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4051  2513-6-10-ط  ِؾّل اؽّل ٔج١ً ١٘ضُ -  13  

61681   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4052  2511-6-10-ط  ِؾّل اؽّل ٔج١ً ١٘ضُ -  14  

62521   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4018  2513-15-20-ط  اؽّل ١ٍل ٔٛهاٌل٠ٓ ِّلٚػ -  15  

62521   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4011  2511-15-20-ط  اؽّل ١ٍل ٔٛهاٌل٠ٓ ِّلٚػ -  16  

61681   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4053  2516-12-25-ط  ِؾّل اؽّل ٔج١ً ١٘ضُ -  17  

56585   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4054  2513-6-20-ط  ٍِٟٛ ٦َِٛك ٥ب٠لٖ -  18  

56585   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4055  2511-6-20-ط  ٍِٟٛ ٦َِٛك ٥ب٠لٖ -  19  

40405   ولُث    25105154:  ربه٠ـ ، 4021  2514-6-2-ط  ثٚب٠ب عوعٌ وّبي ٠ٍٛف -  20  

40405   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4020  2510-6-2-ط  ثٚب٠ب عوعٌ وّبي ٠ٍٛف -  21  

62845   ثولُ    25105154:  ربه٠ـ ، 4051  2511-12-15-ط  اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾ١ّل ٕبثو ٥بهف -  22  

65643   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4001  2511-4-26-ط  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ؽَٕٝ -  23  

65643   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4000  2516-4-26-ط  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل ؽَٕٝ -  24  

64111   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4088  2516-0-21-ط  ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌي٠ي ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌي٠ي -  25  

40214   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4012  2510-4-8-ط  غوثبٚٞ ٥جلاٌواىق ٥ّو -  26  

55125   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4055  2512-6-35-ط  اٌل٠ٓ ٥الء اؽّل ٕالػ -  27  

55125   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4040  2518-6-35-ط  اٌل٠ٓ ٥الء اؽّل ٕالػ -  28  

34658   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4058  2556-0-2-ط  ؽَٓ ِٖٞفٟ ِؾّٛك ى٠ٕت -  29  

34658   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4056  2511-0-2-ط  ؽَٓ ِٖٞفٟ ِؾّٛك ى٠ٕت -  30  

34658   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4051  2516-0-2-ط  ؽَٓ ِٖٞفٟ ِؾّٛك ى٠ٕت -  31  

55125   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4048  2513-12-16-ط  اٌل٠ٓ ٥الء اؽّل ٕالػ -  32  

55125   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4041  2511-12-16-ط  اٌل٠ٓ ٥الء لاؽّ ٕالػ -  33  

62635   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4064  2513-11-10-ط  ٥جبً عبكاٌوة فّٙٝ ثٙبء -  34  

62635   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4065  2511-11-10-ط  ٥جبً عبكاٌوة فّٙٝ ثٙبء -  35  

48421   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4015  2511-5-3-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ِؾّل اٌؾبف٠ ٥جل ١ٍلٖ -  36  

55155   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4085  2554-0-28-ط  ٥ٍٟ اؽّل ِؾّل ٥ّبك -  37  
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55155   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4061  2550-0-28-ط  ٥ٍٟ اؽّل ِؾّل ٥ّبك -  38  

55155   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4060  2514-0-28-ط  ٥ٍٟ اؽّل ِؾّل ٥ّبك -  39  

65242   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4061  2516-2-8-ط  ؽبهٓ اؽّل ٕبثو ثلهٜ ٥ّو -  40  

34658   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4052  2553-8-25-ط  ؽَٓ ِٖٞفٟ ِؾّٛك ى٠ٕت -  41  

34658   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4053  2551-8-25-ط  ؽَٓ ِٖٞفٟ ِؾّٛك ى٠ٕت -  42  

34658   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4054  2513-8-25-ط  ؽَٓ ِٖٞفٟ ِؾّٛك ى٠ٕت -  43  

34658   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4055  2511-8-25-ط  ؽَٓ ِٖٞفٟ ِؾّٛك ى٠ٕت -  44  

30135   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4051  2511-5-5-ط  ١ٍٍّبْ لٕبٚٞ ٕبثو -  45  

66813   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5515  2511-8-8-ط  ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  46  

85251   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5514  2510-4-20-ط  هٍالْ ِؾّل وّبي ؽّلٞ -  47  

51081   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5533  2555-15-2-ط  ؽَٓ ٥جبً ؽَٓ ٕف١ٗ -  48  

51081   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5534  2515-15-2-ط  ؽَٓ ٥جبً ؽَٓ ٕف١ٗ -  49  

51081   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5535  2515-15-2-ط  ؽَٓ ٥جبً ؽَٓ ٕف١ٗ -  50  

56201   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5524  2551-4-16-ط  ٠ٍٛف ٥ٍٟ وّبي ِٕبي -  51  

56201   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5525  2513-4-16-ط  ٠ٍٛف ٥ٍٟ وّبي ِٕبي -  52  

56201   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5526  2511-4-16-ط  ٠ٍٛف ٥ٍٟ وّبي ِٕبي -  53  

61161   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5552  2511-12-2-ط  اؽّل فىوٞ ٦ٍٝذ ٘بٟٔ -  54  

14224   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5532  2510-8-21-ط  اؽّل ِؾّٛك هِٚبْ -  55  

58405   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5520  2510-3-15-ط  ثق١ذ اؽّل هث٤١ أٍّبء -  56  

15305   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5512  2511-8-35-ط  كًٚ هىق اثوا١ُ٘ -  57  

60561   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5513  2510-2-18-ط  ِؾّل ؽَٓ ثق١ذ فٞبة -  58  

34406   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5555  2511-6-15-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌٛ٘بة اؽّل -  59  

65081   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5560  2511-2-21-ط  ٥ٍٟ ِؾّل اؽّل وبًِ رٙبٟٔ -  60  

55801   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5544  2555-2-25-ط  ّؾبرٗ ٥ٍٟ ِؾّل ِؾّٛك -  61  

55801   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5545  2515-2-25-ط  ّؾبرٗ ٥ٍٟ ِؾّل ِؾّٛك -  62  

55801   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5546  2515-2-25-ط  ّؾبرٗ ٥ٍٟ ِؾّل ِؾّٛك -  63  

40305   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5553  2510-5-13-ط  ِؾّٛك ٥ٍٟ ِؾّٛك ؽواعٟ -  64  
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62184   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5565  2514-1-11-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل اثٛاٌٛفب ِؾّل -  65  

62184   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5565  2510-1-11-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل اثٛاٌٛفب ِؾّل -  66  

26653   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5548  2552-4-22-ط  ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ِٕٟ -  67  

26653   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5541  2558-4-22-ط  ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ِٕٟ -  68  

26653   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5540  2512-4-22-ط  ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ِٕٟ -  69  

26653   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5555  2518-4-22-ط  ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ِٕٟ -  70  

48388   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5585  2511-4-11-ط  اهلل ١ٞ٥ذ ٍٍٞبْ ؽبف٠ اٌؾبهً ٥جل -  71  

58123   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5586  2511-11-35-ط  ٥ٛٗ ٥ٍٟ ٥ٛٗ ِؾّٛك -  72  

32882   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5581  2510-8-1-ط  ِؾّل ٥جلاٌَالَ ؽَبٟٔ -  73  

61582   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5542  2511-11-28-ط  ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك ١ّو٠ٓ -  74  

61582   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5543  2516-11-28-ط  ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك ١ّو٠ٓ -  75  

28121   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5555  2512-12-23-ط  ٥ّواْ اؽّل ِؾّل -  76  

28121   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5556  2518-12-23-ط  ٥ّواْ اؽّل ِؾّل -  77  

54352   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5516  2558-1-26-ط  اٌوِٚبٟٔ عٛهط ا٠و٠ٕٟ -  78  

54352   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5510  2512-1-26-ط  اٌوِٚبٟٔ عٛهط ا٠و٠ٕٟ -  79  

54352   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5505  2518-1-26-ط  اٌوِٚبٟٔ عٛهط ا٠و٠ٕٟ -  80  

58533   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5561  2511-15-26-ط  ٦ِٛٗ ٥جلاٌوؽ١ُ ١ّجٗ ِؾّٛك -  81  

31181   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5503  1008-5-5-ط  ِىٟ إٌغبه اثٛاٌؾغبط -  82  

31181   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5504  2552-5-5-ط  ِىٟ إٌغبه اثٛاٌؾغبط -  83  

31181   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5505  2558-5-5-ط  ِىٟ إٌغبه اثٛاٌؾغبط -  84  

31181   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5506  2512-5-5-ط  ِىٟ إٌغبه اثٛاٌؾغبط -  85  

31181   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5508  2518-5-5-ط  ِىٟ إٌغبه اثٛاٌؾغبط -  86  

40082   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5115  2510-0-1-ط  ٥ٍٟ ّؾبد ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل -  87  

63212   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5158  2510-3-15-ط  ِؾّل ِٙلٜ اثٛاٌؾّل اؽّل -  88  

85313   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5156  2510-5-20-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌّغ١ل ف١وٞ ِلؽذ -  89  

36861   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5501  2515-6-15-ط  ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل -  90  

36861   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5500  2515-6-15-ط  ؽَٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّل -  91  
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85651   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5116  2510-1-8-ط  ٥ضّبْ هاّل ِٖٞفٝ ٠بٍو -  92  

64416   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5151  2518-2-25-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ -  93  

11314   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5155  2552-8-18-ط  هاّل ؽ١َٓ اثٛاٌؾَٓ -  94  

11314   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5151  2558-8-18-ط  هاّل ؽ١َٓ اثٛاٌؾَٓ -  95  

11314   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5152  2512-8-18-ط  هاّل ؽ١َٓ اثٛاٌؾَٓ -  96  

11314   ثولُ    25105151:  ربه٠ـ ، 5153  2518-8-18-ط  هاّل ؽ١َٓ اثٛاٌؾَٓ -  97  

40115   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5136  2510-1-2-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ؽ١َٕٟ هىق ى٠ٕت -  98  

40115   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5136  2510-1-2-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ؽ١َٕٟ هىق ى٠ٕت -  99  

40115   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5135  2510-1-2-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ؽ١َٕٟ هىق ى٠ٕت -  100  

40115   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5134  2510-1-2-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ؽ١َٕٟ اهلل هىق ى٠ٕت -  101  

40161   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5131  2510-1-12-ط  اٌوؽّٓ ٥جل ٥ٍٟ اٌواٚٞ ٔغبٖ -  102  

35812   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5126  2510-5-20-ط  اهلل ٥ٛٗ ِؾّل اؽّل ٥ل١ٌٗ -  103  

48341   ثولُ    25105115:  ربه٠ـ ، 5125  2511-4-12-ط  ٥ج١ل ٥ٍٟ ٦ٍل ٠ٍٛف -  104  

41228   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5150  2553-15-1-ط  اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل ٕجبػ -  105  

41228   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5165  2551-15-1-ط  اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل ٕجبػ -  106  

41228   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5161  2513-15-1-ط  اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل ٕجبػ -  107  

41228   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5162  2511-15-1-ط  اؽّل اٌٖغ١و ِؾّل ٕجبػ -  108  

65063   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5156  2516-8-6-ط  ٥جلاٌّالن ٕبهٚف١ُ هٚؽٝ ِلؽذ -  109  

61612   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5166  2511-11-21-ط  ٥ّو ِؾّل ٥ّو اؽّل -  110  

54135   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5153  2516-12-5-ط  لو٠بلًٛ ٕللٟ ٥ّبك -  111  

56538   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5164  2511-2-3-ط  ١ٍ٥ٛ ِؾّل اثٛاٌٛفب ٥بكي -  112  

48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5180  2553-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  113  

48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5113  2551-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  114  

48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5114  2513-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  115  

48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5115  2511-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌلة ١٥َٝ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ ر٦ل٠ً -  116  

48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5180  2553-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌوة ١٥َٟ -  117  

48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5113  2551-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌوة ١٥َٟ -  118  
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48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5114  2513-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌوة ١٥َٟ -  119  

48150   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5115  2511-1-1-ط  ِؾّل ٥ٍٟ اثٛا٦ٌوة ١٥َٟ -  120  

85843   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5110  2510-0-15-ط  ِجبهن ؽ١َٓ ٥ج١ل ِؾّٛك -  121  

51011   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5115  2555-0-10-ط  ِؾّل اؽّل ٦ٍلٞ وّبي -  122  

51011   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5111  2515-0-10-ط  ِؾّل اؽّل ٦ٍلٞ وّبي -  123  

51011   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5112  2515-0-10-ط  ِؾّل اؽّل ٦ٍلٞ وّبي -  124  

62415   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5140  2511-15-12-ط  هفب٥ٝ ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل -  125  

26114   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5151  2512-1-24-ط  اٌٞب٘و ِؾّٛك وو٠ّبد -  126  

26114   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5152  2518-1-24-ط  اٌٞب٘و ِؾّٛك وو٠ّبد -  127  

60210   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5143  2510-1-5-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  128  

61410   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5184  2511-11-18-ط  ٥ٞب اؽّل ٥جلاهلل هِبٔٗ -  129  

48555   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5101  2553-2-11-ط  فوط ٥ج١ل اٌٛعٛك أٌ -  130  

48555   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5102  2551-2-15-ط  فوط ٥ج١ل اٌٛعٛك أٌ -  131  

48555   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5103  2513-2-15-ط  فوط ٥ج١ل اٌٛعٛك أٌ -  132  

48555   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5104  2511-2-15-ط  فوط ٥ج١ل اٌٛعٛك أٌ -  133  

35814   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5163  2510-8-4-ط  ٍٛه٠بي ١ٌُٚ اٚك٠ذ -  134  

62621   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5141  2511-11-11-ط  ٥جلاهلل ؽفٕٝ ؽ١َٓ هف٦ذ -  135  

58620   ثولُ    25105110:  ه٠ـرب ، 5232  2514-4-8-ط  اٌّالن ٥جل هٚفبئ١ً ١ْ١ًِ ىوو٠ب -  136  

58620   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5233  2510-4-8-ط  اٌّالن ٥جل هٚفبئ١ً ١ْ١ًِ ىوو٠ب -  137  

51548   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5235  2514-1-14-ط  اٌَزبه ٥جل اٌوؽّٓ ٥جل ٕجبػ -  138  

51548   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5231  2510-1-14-ط  اٌَزبه ٥جل اٌوؽّٓ ٥جل ٕجبػ -  139  

85553   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5214  2510-6-11-ط  اؽّل اثٛاٌؾَٓ ِٖٞفٝ ؽّْذ -  140  

41655   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5108  2510-0-10-ط  ٍٝجٗ ٥ٍٟ اؽّل أزٖبه -  141  

58620   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5234  2514-4-25-ط  اٌّالن ٥جل هٚفبئ١ً ١ْ١ًِ ىوو٠ب -  142  

58620   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5235  2510-4-25-ط  اٌّالن ٥جل هٚفبئ١ً ١ْ١ًِ ىوو٠ب -  143  

43455   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5223  2551-2-8-ط  ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌغٕٟ ١ٍّوٖ -  144  

43455   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5224  2556-2-8-ط  ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌغٕٟ ١ٍّوٖ -  145  
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43455   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5225  2511-2-8-ط  ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌغٕٟ ١ٍّوٖ -  146  

43455   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5226  2516-2-8-ط  ٥جلا١ٌٍٞف ٥جلاٌغٕٟ ١ٍّوٖ -  147  

68113   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5238  2511-15-23--ط  ٥ضّبْ ٥جلا١٢٦ٌُ ٦لَِ ِؾّل -  148  

41655   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5105  2510-0-10-ط  ٍٝجٗ ٥ٍٟ اؽّل أزٖبه -  149  

66844   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5252  2511-8-0-ط  ٦٠مٛة ٥جلاٌواٟٙ ٦ٍلاٌل٠ٓ ٔبعٟ -  150  

51221   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5221  2510-0-22-ط  اٌل٠ٓ ٔٛه اٍّب١٥ً كا٘ٛ -  151  

41585   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5245  2553-11-20-ط  اهِب١ًٔٛ ٚهكفبْ ؽٍّٟ ١٦ٍل -  152  

41585   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5241  2551-11-20-ط  اهِب١ًٔٛ ٚهكفبْ ؽٍّٟ ١٦ٍل -  153  

41585   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5242  2513-11-20-ط  اهِب١ًٔٛ ٚهكفبْ ؽٍّٟ ١٦ٍل -  154  

41585   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5243  2511-11-20-ط  اهِب١ًٔٛ ٚهكفبْ ؽٍّٟ ١٦ٍل -  155  

41655   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5106  2510-6-8-ط  ٍٝجٗ ٥ٍٝ اؽّل أزٖبه -  156  

65813   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5215  2511-2-11-ط  ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ؽَٓ -  157  

51564   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5101  2555-4-1-ط  ِْولٟ فٍجٛٓ رٕبغٛ ٕجؾٟ -  158  

51564   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5100  2515-4-1-ط  ِْولٟ فٍجٛٓ رٕبغٛ ٕجؾٟ -  159  

51564   ثولُ    25105110:  ربه٠ـ ، 5255  2515-4-1-ط  ِْولٟ فٍجٛٓ رٕبغٛ ٕجؾٟ -  160  

41126   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5263  2510-1-26-ط  ثق١ذ ٥الَ ٥ج١ل ٕالػ -  161  

66515   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5246  2511-6-16-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ اٌٌّٛٝ عبك فّٟٙ ؽغبط -  162  

33156   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5281  2511-1-4-ط  ِؾّل هٙٛاْ ١٥َٟ ٥جلاٌواٟٙ -  163  

41465   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5248  2510-1-16-ط  ٝوثّٛٗ صبثذ ٔٛاي -  164  

55563   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5254  2518-0-35-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل اٌٌّٛٝ عبك فّٟٙ ِؾّل -  165  

66515   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5245  2511-6-11-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ عبكاٌٌّٛٝ فّٙٝ ؽغبط -  166  

55485   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5262  2554-12-8-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ثلٚٞ ١ٍل صو٠ب -  167  

55485   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5263  2550-12-8-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ثلٚٞ ١ٍل صو٠ب -  168  

55485   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5264  2514-12-8-ط  اٌوؽ١ُ ٥جل ثلٚٞ ١ٍل صو٠ب -  169  

65364   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5211  2518-12-18-ط  ِؾّٛك ٠ٛ٥ٚٗ ١ٍل ِؾّٛك -  170  

51161   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5216  2518-2-21-ط  ف١ًٍ ٥جبً ٥جلاٌفزبػ اؽّل -  171  

33156   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5285  2511-15-25-ط  ِؾّل هٙٛاْ ١٥َٝ ٥جلاٌواٙٝ -  172  
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40251   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5268  2510-4-5-ط  ٥جلاهلل ثو٥ٟ ٥جلا١ٌَل ٝٗ -  173  

66485   ُثول    25105125:  ربه٠ـ ، 5251  2511-5-28-ط  اؽّل ِؾّل اثٛاٌوٞ ٠بٍو -  174  

35414   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5265  2514-2-25-ط  اٍّب١٥ً ؽَٓ ١ٍلٖ -  175  

35414   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5266  2510-2-25-ط  اٍّب١٥ً ؽَٓ ١ٍلٖ -  176  

48082   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5212  2511-1-24-ط  اثٛثىو ٥ٍٟ ٥جلاٌجبلٟ ا١ٌَل -  177  

45206   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5280  2513-1-26-ط  اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ٥فبف -  178  

45206   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5218  2511-1-26-ط  اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ٥فبف -  179  

65561   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5205  2511-1-14-ط  فٛاى اؽّل ١ٞ٥ٗ ووَ -  180  

51555   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5205  2510-1-15-ط  ف١ًٍ اؽّل ؾّلِ ؽ١ّلٖ -  181  

65403   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5332  2511-1-2-ط  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌَزبه ٕالػ ا٠ّبْ -  182  

31511   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5320  2511-8-20-ط  وبًِ ١ٌُٚ ١ْ١ًِ -  183  

31511   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5335  2516-8-20-ط  وبًِ ١ٌُٚ ١ْ١ًِ -  184  

35614   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5201  2510-4-15-ط  اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  185  

65135   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5201  2512-1-18-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  186  

65135   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5200  2518-1-18-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِٖٞفٝ ل٠ٓاٌ ؽَبَ -  187  

65135   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5355  2511-1-1-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  188  

65135   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5351  2516-1-1-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  189  

61145   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5345  2511-12-1-ط  ا١ٌَل اؽّل فّٟٙ هٙٝ -  190  

34115   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5333  2511-2-24-ط  ؽَٓ ٦ِٛٗ ٥جلاٌفزبػ ا١ٌَل -  191  

   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5333  2511-2-24-ط  اٌزوٖ ٦ِٛٗ ٥جلاٌفزبػ ا١ٌَل -اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ ر٦ل٠ً -  192

34115 

61514   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5358  2511-11-25-ط  ؽَٓ عبك ٥جلاٌَزبه ِؾّل -  193  

63115   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5341  2510-2-10 -ط  ١ٍلُ٘ ِٕٖٛه ِٕز١بً وّبي -  194  

36513   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5345  2510-0-35-ط  ّٕٛكٖ ٍبِٟ هى٠مٟ اِبي -  195  

14383   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5360  2510-0-2-ط  ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّو ٥جلٖ -  196  

30503   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5352  2551-2-14-ط  اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِىٟ ٦ٍبك -  197  

30503   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5353  2513-2-14-ط  اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِىٟ ٦ٍبك -  198  

30503   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5354  2511-2-14-ط  اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِىٟ ٦ٍبك -  199  
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41561   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5336  2511-0-0-ط  ف١ًٍ ِٖٞفٟ هٙب ِٖٞفٟ -  200  

64641   ثولُ    25105122:  ربه٠ـ ، 5356  2518-4-0-ط  ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل هِٚبْ -  201  

35534   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5311  2513-11-14-ط  ِوع١ًٍٛ ربكهً عجوٖ ِّلٚػ -  202  

35534   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5310  2511-11-14-ط  ِوع١ًٍٛ ربكهً عجوٖ ِّلٚػ -  203  

35534   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5313  2551-11-14-ػ  ِوع١ًٍٛ ربكهً عجوٖ ِّلٚػ -  204  

58156   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5305  2510-6-0-ط  ِؾّٛك ٥جلاٌؾى١ُ ٥ى١ٌ ١ٍّو -  205  

41150   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5453  2513-0-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌّغ١ل ٥جل ٘ل٠ٗ -  206  

41150   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5454  2511-0-23-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌّغ١ل ٥جل ٘ل٠ٗ -  207  

42848   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5316  2515-8-24-ط  اؽّل ِؾّل وبًِ ِؾّل -  208  

41513   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5314  2511-1-16-ط  ١ٍ٥ٛ رٛف١ك ٕبثو إٌجٟ ٥جل -  209  

62166   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5315  2510-1-1-ط  ١٦ٍل ؽٕباهلل ف١ًٚ ِّلٚػ -  210  

51523   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5385  2510-1-8-ط  ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥جلاٌؾى١ُ -  211  

41148   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5306  2510-4-24-ط  ِٖٞفٟ ٥جلاٌواٟٙ ِلؽذ -  212  

66812   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5301  2511-8-8-ط  ِجبهن ٥جلاٌّغ١ل ِؾّل ٦ٍل -  213  

24523   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5312  2510-0-13-ط  ّٕٛئ١ً ىفبهٞ ١ْ١ًِ -  214  

66855   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5380  2511--8-8-ط  اهلل ٥ٛٗ ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل اثوا١ُ٘ -  215  

58315   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5308  2510-2-18-ط  ِؾّل ِلٔٝ اٌؾفج٠ ٥جل اهلل فٍف -  216  

66682   ثولُ    25105125:  ربه٠ـ ، 5383  2511-8-1-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽَٓ اثوا١ُ٘ -  217  

26613   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5421  2516-1-24-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ٥ٍٟ ٥ٞباهلل -  218  

61053   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5436  2513-6-25-ط  ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل اؽّل ٥جلاٌواىق -  219  

61053   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5438  2511-6-25-ط  ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل اؽّل ٥جلاٌواىق -  220  

46452   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5442  2518-0-25-ط  ثبّب ِؾّل اؽّل اٌفًٚ اثٛ -  221  

46816   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5452  2518-11-22-ط  مجبٟٔاٌ لبٍُ ِغوثٟ ِجبهوٗ -  222  

58166   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5448  2510-6-23-ط  ٦ِلاٜٚ ِؾّل ع٦ّٗ ٍؾو -  223  

61118   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5423  2516-1-15-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلٖ ١ٌٚل -  224  

26613   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5425  2518-4-12-ط  اؽّل ٥ٍٟ ٥ٞباهلل -  225  

46545   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5435  2552-15-14-ط  ثوثوٞ ٥ٍٟ ِؾّل ٖٔوٖ -  226  
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46545   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5431  2558-15-14-ط  ثوثوٞ ٥ٍٟ ِؾّل ٖٔوٖ -  227  

46545   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5432  2512-15-14-ط  ثوثوٞ ٥ٍٟ ِؾّل ٖٔوٖ -  228  

46545   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5433  2518-15-14-ط  ثوثوٞ ٥ٍٟ ِؾّل ٖٔوٖ -  229  

56041   ثولُ    25105126:  ربه٠ـ ، 5454  2511-15-5-ط  ؽَٓ فٌٟٛ ٥جلاهلل ؽبرُ -  230  

38458   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5488  2556-1-15-ط  اؽّل ِؾّل ف١ٕبهٖ -  231  

38458   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5481  2511-1-15-ط  اؽّل ِؾّل ف١ٕبهٖ -  232  

38458   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5480  2516-1-15-ط  اؽّل ِؾّل ف١ٕبهٖ -  233  

50521   ثولُ    25105128:  به٠ـر ، 5401  2515-4-3-ط  ّٕٛه ّؾبد ع١ًّ ا٦ٍل -  234  

85646   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5555  2510-1-21-ط  ِؾّل ٥جلاٌّغ١ل فبٌل ٍؾو -  235  

61515   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5405  2516-11-20-ط  اؽّل ِؾّل اٌجٌ ٥بٝف -  236  

48683   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5551  2551-6-23-ط  ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً ٕ٘بء -  237  

48683   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5552  2513-6-23-ط  ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً ٕ٘بء -  238  

48683   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5553  2511-6-23-ط  ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً ٕ٘بء -  239  

43145   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5451  2511-4-1-ط  لبٍُ ٥جلا١ٌٍٞف فٛاى ِٕبي -  240  

40068   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5405  2554-1-31-ط  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌالٖ ٘الي -  241  

40068   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5406  2550-1-31-ط  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌالٖ ٘الي -  242  

40068   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5408  2514-1-31-ط  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌالٖ ٘الي -  243  

40068   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5401  2510-1-31-ط  اؽّل ِؾّل ٥جلاٌالٖ ٘الي -  244  

42552   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5521  2515-6-4-ط  ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ هافذ -  245  

55241   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5400  2510-15-21-ط  ٥جلاٌْبفٟ ِؾّل ٠ٍٛف -  246  

52345   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5418  2555-12-12-ط  ِٕٖٛه اؽّل ِٕٖٛه ى٠ٕت -  247  

52345   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5411  2515-12-12-ط  ِٕٖٛه اؽّل ِٕٖٛه ى٠ٕت -  248  

52345   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5410  2515-12-12-ط  ِٕٖٛه اؽّل ِٕٖٛه ى٠ٕت -  249  

85815   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5485  2510-0-1-ط  ٍِٛٝ ٥ٍٟ ٍِٛٝ عّبي ا٠ٗ -  250  

43145   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5458  2516-5-26-ط  لبٍُ ا١ٌٍٞف ٥جل فٛاى ِٕبي -  251  

35455   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5461  2511-2-24-ط  ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ٥جلا١ٌْٙل -  252  

35455   ثولُ    25105128:  ربه٠ـ ، 5462  2516-2-24-ط  ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ٥جلا١ٌْٙل -  253  
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21515   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5531  2510-1-12-ط  ٥جلاهلل عٙٛهٞ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌْبفٟ -  254  

85350   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5535  2510-5-11-ط  ِؾّل ٕجوٞ ٥جلاٌفزبػ ٥بكي -  255  

85422   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5560  2510-6-4-ط  ِٖٞفٝ ِجبهن ؽَٓ ِؾّل -  256  

52513   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5541  2555-15-21-ط  ِؾّل ثىو ٥جلا٦ٌي٠ي ؽَٓ -  257  

52513   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5540  2515-15-21-ط  ِؾّل ثىو ٥جلا٦ٌي٠ي ؽَٓ -  258  

52513   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5555  2515-15-21-ط  ِؾّل ثىو ٥جلا٦ٌي٠ي ؽَٓ -  259  

58125   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5525  2511-12-1-ط  اؽّل ٥واثٟ ١ٍل ٥جلاٌؾ١ّل -  260  

54388   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5552  2518-2-2-ط  ِؾّل اٌجٌ ٥جلاٌقبٌك -  261  

54845   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5545  2558-4-15-ط  ِؾّل ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّٛك -  262  

54845   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5546  2512-4-15-ط  ِؾّل ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّٛك -  263  

54845   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5548  2518-4-15-ط  ِؾّل ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّٛك -  264  

40833   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5558  2514-8-11-ط  ؽّل ِؾّل ؽّلٞ غبكٖ -  265  

40833   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5551  2510-8-11-ط  ؽّل ِؾّل ؽّلٞ غبكٖ -  266  

62834   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5553  2511-12-15-ط  ِغ٤ٍ ٕل٠ك هِٚبٔٝ عوعٌ -  267  

51813   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5585  2555-1-16-ط  ِؾّل اهلل فالٌف فإاك ٦ٍبكٖ -  268  

51813   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5586  2515-1-16-ط  ِؾّل اهلل فالٌف فإاك ٦ٍبكٖ -  269  

51813   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5588  2515-1-16-ط  ِؾّل اهلل فالٌف فإاك ٦ٍبكٖ -  270  

62326   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5555  2511-0-14-ط  اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّل ١ٍ٥ٗ -  271  

65035   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5512  2511-2-25-ط  اٌجٛاللٟ ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاهلل -  272  

85232   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5513  2510-4-23-ط  ِؾّل ّٙوأٟ اؽّل ٔف١َٗ -  273  

85350   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5536  2510-5-13-ط  ِؾّل ٕجوٞ ٥جلاٌفزبػ ٥بكي -  274  

66038   ثولُ    25105121:  ربه٠ـ ، 5562  2511-1-13-ط  ٥ٍٟ ه٠بٗ ف١ٌّ ا٠ّٓ -  275  

65545   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5616  2511-1-15-ط  ثٞواْ ٥ٍٟ ثٞواْ ثووبد -  276  

66054   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5505  2511-8-31-ط  اهلل فوط اثوا١ُ٘ اهلل عبة ٘ل٠ٗ -  277  

54135   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5502  2511-8-35-ط///   ؽ١ّل ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  278  

44806   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5658  2551-11-10-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ٚك٤٠ ٥بكي -  279  

44806   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5651  2556-11-10-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ٚك٤٠ ٥بكي -  280  
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44806   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5650  2511-11-10-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ٚك٤٠ ٥بكي -  281  

44806   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5615  2516-11-10-ط  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ٚك٤٠ ٥بكي -  282  

60240   ثولُ    25105120:  ربه٠ـ ، 5503  2510-1-14-ط  ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ١ٍل ِؾّل -  283  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

85442   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4018  2510-6-0-ط  ّٚو٠ىٗ ف١ًٍ اثوا١ُ٘ هأفذ -  1  

50361   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4085  2515-6-10-ط  ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ -  2  

50361   ثولُ    25105155:  ربه٠ـ ، 4086  2515-6-10-ط  ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ -  3  

51168   ثولُ    25105156:  ربه٠ـ ، 5551  2515-0-11-ط  ّٚووبٖ ؾّلِ اؽّل عبثو اثوا١ُ٘ ّووٗ -  4  

54445   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5515  2518-2-13-ط  ّٚو٠ىٗ عٛهع١ًٛ ٍال١ٝٓ اؽَبْ ّووٗ -  5  

   ثولُ    25105158:  ربه٠ـ ، 5558  2515-6-11-ط  ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌٛفب ٥ّوٚ ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌىو٠ُ اثٛاٌٛفب ٚائً ّووٗ -  6

51423 

63205   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5145  2510-5-21-ط  ّٚووبٖ ؽ١َٓ ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ -  7  

   ثولُ    25105111:  ربه٠ـ ، 5145  2510-5-21-ط  ّٚو٠ىٙب ٍِٛٝ اؽّل ١٦ٍل فبّٝٗ اٌٝ اٌْووٗ اٍُ ر٦ل٠ً -  8

63205 

   ــــــــــــــــــــــ  

فواكا ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث٤١   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث٤١    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


