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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اغٌَٞ ّٙو اٌغوكلخ  عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت

 

  اٌفٙوً* 

 ّٚووبد. أفواك ل١ٛك -1

 : كاافو اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد -2

 . اٌّؾٛ ٚاٌْٞت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْا٦ٌٕٛا 

 . ٛإٌْب 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٣ٛٔ اٌْووخ 

 ّووبد : اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد -3

 . اٌّؾٛ ٚاٌْٞت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْا٦ٌٕٛا 

 . ٛإٌْب 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٣ٛٔ اٌْووخ 

 (ّٚووبد )افواكرغل٠لاد :  -4
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اوََٛاه ٥ٓ 53222 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌوؽ١ُ ٥جل لوّٟ ٘جٗ -  1

ِؾً - ؽ١َٓ عبك ِؾّل اثوا١ُ٘/ ٍِه ِبهوذ اٌجوثوٞ ٠بٍو هثغٛا ا٦ٌوة ؽٟ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ  

 ٥ٓ 53263 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌزىوٚٔٝ ِؾّل اٌؾغبط اثٛ ِؾّٛك -  2

ا٦ٌبي ٥جل ٦ٍل اؽّل ٍِه ١ّ٥و ثٓ ٦ِٖت َِغل فٍف اٌّلاهً ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد  

 ٚرٛه٠ل ث٤١ ٥ٓ 53214 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 45111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٠ٍٛف ٝٗ -  3

ِؾً- ٠ٌٛٔ ِٖٞفٝ ١٦ٍل اؽّل/ٍِه اال١ًٕ َِزْفٝ ثغٛاه-اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ا١ٌَبهاد ٚفالرو ى٠ٛد  

 ٥ٓ 53141 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل اهلل ٥جل ا٠ّٓ -  4

 ١٥َٟ اؽّل-٥غ٦ّٟ ِٖٞفٟ ِؾّل-ٍِه االؽّو اٌجؾو َِزْفٟ اِبَ- إٌٖو ٝو٠ك 3هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب

4-3 هلُ ِؾً ---اؽّل  

 ؽو٠ّٝ وٛاف١و ٥ٓ 53216 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٍٞ ف١ُٙ فوؽبْ ١ٍٙو -  5

فٍزٌ ثٕلهٜ ٔبكٜ/ٍِه ٘بهْٚ اٚالك عياهح ثغٛاه- اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 ١ٕبٔٗ ٚ رغبهٖ ٥ٓ 53221 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل اؽّل ِؾَٓ -  6

ِجبهن اٌؾ١ّل ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل فٚوٞ/ ٍِه االثٕٛكٞ ٥ٞبهٖ ثغٛاه اٌؾٍٛأٟ ُ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، اٌق١بٝٗ ِبو١ٕبد  

 ِىزت ٥ٓ 53245 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌمبكه ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل ٔغٜٛ -  7

ا٠الاٍىٍْٛٛ \ثٍّه ره ثٝ ا٥ٍٝ إٌٖو ّبه٣_135 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد  

 وبفز١و٠ب ٥ٓ 31161 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبهً ربكهً فبهً ِولٌ -  8

2ٚ1ٚ0 هلُ ِؾالد- اهر١ٓ فب٠ك ٚفبكٜ عٛهعٝ ١ٖٔف اهلل ٥ُْ عٛهط/ٍِه وٛٔزٕٕزبي االٔزو رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ  

 اٌّقٍفبد رغبهٖ ٥ٓ 53101 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فج١وٞ ِؾّل ا١ٌَل فبٌل -  9

٥ج١ل ١ِقبئ١ً ٥ٖبَ/ ٍِه إٌّب٘وٞ فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ،  

 ٍٛثو ٥ٓ 53210 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌؾٛد هِٚبْ ثىو هِٚبْ -  10

اؽّل ؽَٓ هِٚبْ/ ٍِه ث١وٚد فٕلق اِبَ اٌٛفبء اِزلاك اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ٥مبهٜ ر٠َٛك ٥ٓ 53315 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّواث١ٗ ؽ١َٓ ِؾّل ِٕبه -  11

١ٍٍّبْ ثله فٍٗ ّٕٛئ١ً/ٍِه ١ِواِبه فٍف- اٌمل٠ُ اٌىٛصو ُ ٣15- اٌىٛصو ؽٝ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 ، وبف١زو٠ب ٥ٓ 53211 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ِؾّل ٥جلا٤١ٌَّ اؽّل -  12

ِؾً- ؽّيٖ ٥جلاٌقبٌك ِؾّل/ٍِه إٌذ وبف١زو٠ب اِبَ- اٌمٚبح رم١َُ- اٌقٍفٝ اٌْبه٣- اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب:  ثغٙخ  

 ١ٕبٔٗ ٥ٓ 53201 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل اٌالٖ ٥جل -  13

 ٚاٌّفوّٚبد ١ٌٍَٕظ ّبكٞ اثٛ ِٖب٤ٔ اِبَ اكَ اثٛ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌجبّب ّبه٣ ا١ٌّٕبء-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي ٚاوََٛاه ِٛثب٠الد

إٍب١ًٍٛ فىوٞ هِٚبٔٝ-ٍِه  

 ، ٦ّجٝ فٕلق ٥ٓ 53234 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ فوغٍٝ ِب٘و اؽّل -  14

اؽّل ٥جلاٌَالَ أْواػ/ ٍِه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ - ا١ٌْوارْٛ ُ 116 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  
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 ِؾً ٥ٓ 53260 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَّؼ ٥جل هاغت ٦ٍل ِبه٠ٛ -  15

لوثبلٖٟ ع١ًّ عجوائ١ً-ٍِه اٌّٞبه ّبه٣ 122هلُ ٥مبه-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ  

 ٚ ٘لا٠ب ٥ٓ 53264 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْب٥و ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ِو٠ُ -  16

لوثبلٔ ع١ًّ عجوائ١ً/  ٍِه 122 ٥مبه اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، اوََٛاه  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 53250 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ١ِٞو ١٥ل اثوا١ُ٘ -  17

3 هلُ ّمٗ اٌضبٟٔ اٌٞبثك ه١ّل ١ٍٍُ ِٞو ١٥ل/ ٍِه إٌغلٖ 110 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 53154 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٝب١ًٍٛ ؽ١ٍُ ٥يِٟ ١ِٕب -  18

215 هلُ ّمٗ ٥ٍٛٞ اٌضبٟٔ اٌٞبثك - اٌواىق ٥جل ِؾّل وبًِ ِٕٖٛه/ ٍِه اٌى١َٕٗ رم١َُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ  

 ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 53215 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ىافو ١٦ٍل ٥بىه -  19

ِؾً---عوعٌ ١ٍّو ِب٘و-ٍِه اٌجَزبْ ِٕٞمٗ-اٌغٛٔٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ،  

 ، ّٛة وٛفٝ ٥ٓ 53222 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبف٠ اهلل ٥جل اؽّل ع١ٍّٗ -  20

22 هلُ ِؾً ؽبف٠ اٌٍّه ٥جل اؽّل ٍِه عبك اِبَ ٥ف١فٝ ٠ٍٛف اٌفو٠ك ُ ِٛي اٍجالٔلا ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ:  ثغٙخ  

 53225 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبٝو ٥جلاٌوؽ١ُ اثوا١ُ٘ هاّل ِٖٞفٝ -  21

ِؾً- ف١ًٍ ِؾّل اؽّل/ٍِه االٍزبك ّبه٣ ِٓ ِزفو٣- ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ ّبه٣ 11هلُ ٥مبه-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه ٥ٓ  

 ثغٙخ ، فٞبٝوٜ ٥ٓ 53244 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  22

ؽَٓ ِؾّل ١ٍل/ ٍِه ؽ١َٓ ٝٗ ُ:   

 ، ٦ّجٝ فٕلق ٥ٓ 53234 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ فوغٍٝ ِب٘و اؽّل -  23

20431 هلُ اٌمب٘وح عٕٛة -  ا١ًٌٕ لٖو - االٚي اٌلٚه 4 ّمخ - اٌزؾو٠و ١ِلاْ 11:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 52102 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  24

فواط ؽَٓ اهلل ٥جل ٥بكي ٍِه اٌمبك١ٍخ رم١َُ 3 هلُ ٥مبه ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد  

 ِىزت ٥ٓ 52102 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  25

ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ثْٕبٛ فواط ؽَٓ اهلل ٥جل ٥بكي ٍِه اٌمبك١ٍخ رم١َُ 3 هلُ ٥مبه ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 53224 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ِؾّل ِٖٞفٟ وو٠ّٗ -  26

ه١ّلٞ ؽَٓ ٘بُٔ/ ٍِه إٌَزواي ّبه٣ ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ٥ٓ 53233 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٦ٌَىوٞ ؽبِل ّف١ك ِؾّل ٍبِو -  27

 ٔبعٟ لٕبٚٞ/ ٍِه ٥ضّبْ ِقبىْ ثغٛاه ِبهوذ ١ِزوٚ ثغٛاه اٌىٛصو:  ثغٙخ ، اٌزغبه٠ٗ اٌّؾبي ٚ اٌٖؾ١ٗ إٌٛاكٞ الكاهٖ ِىزت

 ١ٖٔف

 ك٠ىٛهاد فوَ ٥ٓ 53241 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٠ٍٛف عالي ٘جٗ -  28

٠ٍٛف ِؾّٛك ِؾّل ٍِه اٌغبى٠خ اٌّؾٞٗ ثغٛاه االًِ ُ 514 هلُ ٥مبه اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، عج١َخ  

 ٥ٓ 53122 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فج١وٜ ِؾّل ا١ٌَل ١٦ٍل اٌوؽّٓ ٥جل -  29

فج١وٜ ِؾّل ا١ٌَل ١٦ٍل ٍِه ٥ْوٖ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ِىزت  

 إالػ ٥ٓ 53104 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كهك٠و عبك اٌؾبف٠ ٥جل اؽّل -  30

اؽّل اثوا١ُ٘ اٌؾ١ّل ٥جل ٚهصخ ٍِه اال٘بٌٝ اٍىبْ اٌَالَ َِغل ثغٛارو االٍزبك ُ ٍفبعب:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح  

 ٢ِٕفبد ِؾً ٥ٓ 53214 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبكٖ ّؾبد ٥ٍٝ غو٠ت -  31

اؽّل اٌٖغ١و ٔبكٜ ٍِه ّلٚاْ ُ أ 15 ٥مبه اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ ٚاكٚاد  
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 ٥ٞٛه ِؾً ٥ٓ 53231 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌٞت اؽّل ؽَٕٝ ؽَبَ -  32

فىوٜ ر١ّٛصبًٚ/ ٍِه لولّٛٗ لٞٓ ثغٛاه اٌىٛصو 43 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ،  

 وٛاف١و ٥ٓ 53141 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ عٕلٞ ٠ٍٛف هؽ١ً -  33

١ٍٍّبْ ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍٍّبْ/ ٍِه ٝالي ثٓ اال١ِو ُ ة 3 هلُ ٥مبه االؽ١بء:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ  

:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 53142 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٠َٓ عبك ٠َٓ -  34

ٔغ١ت ؽبهً ٚع١ٗ/ ٍِه ِبهوذ ١َِٟ ثغٛاه اٌٙٚجٗ 02 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ  

 ٥ٓ 53126 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ١ٍٍّبْ فزؾٝ ٍبِٝ -  35

 ١ٍل ِؾّل ا٠ّٓ هٍِ االعزّب٥ٝ االٍىبْ ِْو٣ٚ اٌزغبهٜ اٌّغ٤ّ االؽ١بء ّّبي اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِزؾٚواد

11 هلُ ِؾً ٥ٍٜٛ االٚي اٌٞبثك ؽبف٠  

 53316 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَالَ ٥جل اؽّل اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل ٔٛه٘بْ -  36

 االهٟٙ اٌٞبثك ِواك ؽٕفٟ ٕالػ/ ٍِه اٌف١وٚى َِزْفٟ ثغٛاه اٌى١َٕٗ ّبه٣ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌفٍَز١ٓ ربع١و ٚ ٌج٤١ ار١ٍ١ٗ ٥ٓ

1 هلُ ِؾً  

 ؽلاكٖ ٚهّٗ ٥ٓ 53246 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ١ٍٍُ ٥جلاهلل هعبء -  37

اٌلِوأٝ اٍّب١٥ً اؽّل ٚهصٗ/ٍِه ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االما٥خ ّبه٣-ٍفبعب:  ثغٙخ ، اوَغ١ٓ ٌٚؾبَ  

 َِٕٛعبد ٥ٓ 32251 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ هوبثٟ ٥ٍٟ ا١ِّٗ -  38

٥ية ٥ٍٟ ا٦ٌية/ ٍِه ث١وٚد فٕلق اِبَ االٚي اٌلٚه ّمٗ 412 ٥مبه:  ثغٙخ ، ِالثٌ ر٤١ٕٖ ٚ  

 ِىزجخ ٥ٓ 53113 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥غب٠جٝ عوً ربِو ٔبٕو -  39

 فٞبة ِٖٞفٝ ٍِه ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه فٍف الىٚه ٥ّبهح اٌّٞبه رم١َُ 162 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ:  ثغٙخ ، ِىزج١خ ٚاكٚاد

فٞبة ِؾّل  

 اكٚاد ٥ٓ 53105 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ عالي ؽَٓ ٕجوٜ -  40

اٌّىبهَ اثٛ ٥جلٖ ٥الء ٍِه ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ ا١ٌْوارْٛ ُ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ  

 ٥ٓ 53241 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو اثٛ ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّٛك ٘بٔٝ -  41

اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّٛك اؽّل-ٍِه اٌق١و ِبهوذ ٍٛثو ا٥ٍٟ اٌىٙف ّبه٣ افو-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، روف١ٙ١ٗ فلِبد --- 

 ٚرٛى٤٠ رٛه٠ل ٥ٓ 53213 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد ؽ١ّل ١ٍل ِؾّل -  42

ِّلٚػ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ٥جلاٌمبكه/ٍِه ثبىاه و١ٍٛثبروا ثغٛاه-اٌؾغبى ّبه٣-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚفالرو ى٠ٛد  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 42634 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ٥ٍٟ ٕجبػ -  43

اٌىو٠ُ عبك ١ٍل اّوف/ ٍِه اال١ِوار١ٗ إٌّؾٗ رم١َُ االؽ١بء:  ثغٙخ  

 ٚ فٚٗ ِؾً ٥ٓ 53156 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبٚٞ ِؾّل ٔبٕو فبٌل -  44

ل٦ٞٗ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ أزؤب١ّٛٔبي ه٠يٚهد ٍٟ هك ّووٗ/ ٍِه ؽ١ِْ ًٍٙ ِووي اِبَ ؽ١ِْ ًٍٙ:  ثغٙخ ، ؽغبهٖ ٚ اٍزبٌٍٔ  

a 39 

 ٚهّخ ٥ٓ 42116 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد اثوا١ُ٘ -  45

٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد ٍِه ِغب٘ل ؽٝ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٚعٍٛك ّٕٜ ٌز٤١ٕٖ  

 ٚهّخ ٥ٓ 42116 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد اثوا١ُ٘ -  46

 ٚوبة ٚوٛرْٟ ّجْت ث٤١ ثْٕبٛ فىوٞ ا٦ٍل ٍِه 313 ٥مبه  ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ ١ّوٞ ُ  اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ٚعٍٛك ّٕٜ ٌز٤١ٕٖ

ٚلٞب٥ٟ عٍّخ  



 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

 اكٚاد ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ 53314 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ُٔ فّٙٝ اؽّل ا٠ٕبً -  47

ِؾً- ٥جلاٌغبثو هف٦ذ ٔج١ً ٚهصٗ/ٍِه ١ّوٜ فٍف- اٌّلٔٝ ّبه٣ اٌّلٔٝ ٥ّبهح-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، كُ  

 53265 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىا٠ل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌغٕٝ ٥جلا١ٌٍٞف ٝبهق -  48

لو٠بلٔ ع١ًّ عجوائ١ً/ٍِه ٣122-اٌّٞبه رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٝفبي ٦ٌت ٥ٓ  

 ِقٍفبد رغبهٖ ٥ٓ 53202 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ِٛٗ فوط ا١ٌَل ِواك -  49

ِؾّٛك اٌؾٟ ٥ّبك/ ٍِه ىِبْ ف١و فٍف االٍزبك ّبه٣:  ثغٙخ ،  

 اكٚاد ِؾً ٥ٓ 53223 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌواٙٝ ٥جل ثووبد ِؾَٓ -  50

٥ي٠ي ١ِقبئ١ً ٘بٔٝ/ٍِه ىِيَ وبفز١و٠ب اِبَ- اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ  

 ، ثٕبء ِٛاك رغبهح ٥ٓ 53210 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ١٦ٍل اِبي -  51

اٍّب١٥ً ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد  ٍِه االًِ اِزلاك ُ اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

 ٔغبهٖ ٚهّٗ ٥ٓ 53230 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجوٖ فقوٞ ْٔبد ١ِٕب -  52

٠ٌٛٔ ِؾّٛك اؽّل/ ٍِه اٌؾغبى ُ 14 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٠لٚٞ  

 ثالٜ ٥ٓ 53224 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ اؽّل اٌّغل اثٛ اٌل٠ٓ ِؾٝ -  53

34 هلُ ِؾً اٍّب١٥ً اٌَالَ ٥جل ٥ج١و ٍِه اٌغٛ٘وٖ وبف١زو٠ب ثغٛاه ٥ْوح اثٛ 1 ِجبهن اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍز١ْٓ  

 ، ثمبٌخ ٥ٓ 53133 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌمبٍُ اثٛ رٛف١ك فبّٝٗ -  54

ثَٞبٜٚ ا١ِٓ عبثو ٍِه اٌؾو٠ٗ ِلهٍخ ثغٛاه اوزٛثو 6 ُ اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

 ، ٚوٛرِ عٍٛك ٥ٓ 53146 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ٍِٛٝ ١ٍّو ْٔبد -  55

اٌمو٠ٗ/ ٍِه اٌمو٠ٗ كافً ّلٚاْ لو٠ٗ ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ  - اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 51242 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ رٛف١ك ؽ١ٍُ وّبي -  56

/ ٍِه ع٦١ٕٝ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ِغب٠ِٚ وٙوثبء ِؾٞٗ ِمبثً 2 هلُ ٥مبه - االٔزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ:  ثغٙخ ، ٥بِٗ رٛه٠لاد

1 هلُ ِؾً - عبثو ؽى١ُ ؽّبَ  

 ِىزت ٥ٓ 51242 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ رٛف١ك ؽ١ٍُ وّبي -  57

ِبهوذ ٍٛثو ْٔبٛ اٌّٙلٜ ِؾّل/ ٍِه اٌجبّب ُ اِزلاك - ا٦ٌجبً اثٛ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٥بِٗ رٛه٠لاد  

 ِالثٌ ٥ٓ 53164 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ عوعٌ ٖٔوٜ عوعٌ -  58

اؽّل ِؾّٛك ِؾّل/ ٍِه اٌجبّب ُ 41 هلُ ٥مبه - اٌل٘به:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ٚ اوََٛاهاد ٥ٓ 51521 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّب١٘ٓ ا١ِٓ ٌٞفٟ ِبعل -  59

 ر١ٍّن ٍِٟٛ/ ٍِه اٌمجبٟٔ َِغل ثغٛاه 4 هلُ ِؾً 1 هلُ ٥ّبهٖ اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ اٌَالَ ُ افو اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٌِٛزبيا

ّٕٛكٖ ١ِقبئ١ً  

 ر٠َٛك ِىزت ٥ٓ 53252 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ١٦ٍل ِؾّل وو٠ُ -  60

٥ج١ل اٌٖغ١و اٌوؽ١ُ ٥جل ٍِه ٍٛاوٓ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌّل٠ٕخ ٌّغٌٍ اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٥مبهٜ  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 53242 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ١٦ٍل اؽّلأٟ فب٠يٖ -  61

٥ٍٟ ١٦ٍل اؽّلأٟ ٚهصٗ/ ٍِه ِبه٠ٕب اٌجؾوٞ رم١َُ 513 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  

 ٚ ر٦جئٗ ٥ٓ 53240 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ِؾّل ٍِٟٛ -  62

/   هلُ ل١ل ٚ رٛه٠لاد ٚ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد/ ْٔبٛ ِؾّل ٍِٟٛ ِؾّل/ ٍِه لٛٓ ِووي لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رغ١ٍف

20352 



 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

 اوً ِؾً ٥ٓ 53225 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ؽبف٠ ك٥بء -  63

ث١ِٛٝ هف٦ذ ا١ٌّْبء ٔف١ٓ ٍِه ثواك٠ٌ وٛاف١و ثغٛاه اٌضالص١ٕٝ ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اال١ٌفخ اٌؾ١ٛأبد َِٚزٍيِبد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 53102 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٚ٘جٟ ِؾّل -  64

 - ِؾّل فبٌل اٌؾ١ّل ٥جل/ ٍِه ٥ْوٖ اثٛ ِبهوذ ٍِٛجو اِبَ ِٖٞفٟ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌفو٠ك ّبه٣ اٌل٘به:  ثغٙخ ، فو٠ِ ٥ٖبئو

 ِؾً

 ، ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 53212 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ِب٠ىً اٌلوزٛه ١ٕل١ٌخ -  65

االهٙٝ اٌٞبثك ِؾّٛك ٥بّٛه اٌل٠ٓ ِؾٝ ٍِه ا١ٌَبؽٝ اٌَٛق اٌمل٠ُ اٌجبىاهاد ُ اٌل٘به اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 53106 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبًٙ ٥جلا١ٌْٙل هىق ِب٠ىً -  66

ِؾّل ف١ٍفٗ عّبي/ ٍِه ع١ذ اٌٙبٜ ثغٛاه اٌَمبٌٗ 31 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  

 ٚ ر٦جئٗ ٥ٓ 53240 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ِؾّل ٍِٟٛ -  67

ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٥الء ثب٘و/ ٍِه االًِ ٚ اٌٛفبء ا٦ٌّلٖ وبف١زو٠ب ثغٛاه 26 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رغ١ٍف  

 ث٤١ ٥ٓ 53115 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ّو -  68

2 هلُ ِؾً ا١ٌٍٞف ٥جل اهلل فزؼ ِؾّل ِؾّٛك ٍِه 10 هلُ 0 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل  

 ِغٍَخ ٥ٓ 53131 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 40111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رمبٜٚ هاغت رمبٜٚ هاغت -  69

ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٕفبء/  ثٍّه ٔٛف١و ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٍئٌٖٛ ُ -االؽ١بء -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِالثٌ  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 53213 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبك اؽّل ٠ٌٛٔ ٔٛهٖ -  70

٥بهف ٥جلا٦ٌُّٕ اّوف/ ٍِه ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌٍئٌئٖ ُ االؽ١بء 61 ٥ّبهٖ 5 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 53223 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ٖٔو إٌبٕو ٥جل ِئِٓ -  71

ِؾً -ِٖٞفٟ ِٖٞفٟ ٥ّو ِؾّل اِبي/ ٍِه( رّٛىٟ) ِجبهن ّجبة رم١َُ 4 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، غٌٞ  

 اؽن٠خ ٥ٓ 53134 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥واثٝ اؽّل فب٠ي ا٠ّبْ -  72

للهٜ ٠ٍٛف ّبمٌٝ ٚهصخ ٍِه االًِ رم١َُ:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه  

 ٚ ث٤١ ٥ٓ 53112 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ١ٍل اثوا١ُ٘ -  73

 -٥ج١ل ا١ٌَل اٌجل٤٠ ٥جل ا١ٌَل/ ٍِه ع١٦ّزٟ ثغٛاه ؽّبك اٚالك ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌٛفبء ؽٟ ىٚائل اٌل٘به:  ثغٙخ ، و١ّب٠ٚبد رٛه٠ل

 ِؾً

 ٥ٓ 53111 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْزٗ ِٖٞفٝ إٌّغٝ ٥جل ِؾّل -  74

114 هلُ ِؾً اهٔٛ ثبهثب ٍِه ١٦ٍل ِؾّل ُ ه٠غَٕٝ وّجٛٔل اٌىٛصو ؽٝ:  ثغٙخ ، ٦ّج١خ ِبوٛالد ٦ُِٞ A 

 ربع١و ِىزت ٥ٓ 53102 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هعت ؽبىَ ؽَبْ ف١وٚى -  75

اؽّل ف١وٜ ؽبِل ٍِه ؽّيٖ َِغل فٍف اٌىٙف ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٌٙب اٌّوفٔ ٌٍْووبد فٕلل١ٗ غوف ٚر٠َٛك  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 53111 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٟ عّبي اؽّل -  76

 االهٟٙ اٌٞبثك ا١ٌَل ِؾّل ٥ٍٟ عّبي/ ٍِه ٥واث١ب اٌضالص١ٕٟ ّبه٣ 120 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ٚ ١ِّٛ٥ٗ

4 هلُ ّمٗ  

 ، اٍّبن ث٤١ ٥ٓ 53212 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبُٔ ؽ١َٓ فٍف ؽ١َٓ -  77

اٌلِوأٟ اٍّب١٥ً ِؾّٛك/ ٍِه وبهَ ِبهوذ ٍٛثو ّبه٣ اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ:  ثغٙخ  

 فٛي ٦ُِٞ ٥ٓ 53200 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 65111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ ؽَٓ رَّبػ -  78

11 هلُ ِؾً ا٦ٌبثل عبثو اٌَالَ ٥جل ٥بكي/ثٍّه ٚؽلح االٌف ا٦ٌالَ َِبوٓ ِٕٞمخ ٥ْوح اثٛ َِبوٓ:  ثغٙخ ، ٚفالفً  



 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

 ٘لا٠ب ٥ٓ 53162 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  79

٥ٍٝ ف١ٍفٗ فبٌل/ ٍِه االّواف ِٕلهٖ اِبَ - لؤٝ ُ:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه  

 ٘لا٠ب ٥ٓ 53162 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  80

1 هلُ ّمخ - ع٦فو اٌل٠ٓ ربط عالي/ ٍِه اٌّٖٞفٝ ُ 3 هلُ ٥مبه - ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه  

 ٍٛثو ٥ٓ 53222 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّالن ٌج١ت ٔغ١ت هف٦ذ -  81

ِؾً-١٦ٍل ٦ٌّٝ عوعٌ/ٍِه اٌؾ١بح َِزْفٝ ثغٛاه- االٔزووٛٔزٕٕزبي رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ِىزت ٥ٓ 53221 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  82

 ّمخ- ِؾّل ٥جلاٌفزبػ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽبرُ/ٍِه اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجخ- ا١ٌْوارْٛ ّبه٣-اٌَمبٌٗ 32هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثؾو٠خ هؽالد

113هلُ  

 ١ٍبؽٟ ِقجي ٥ٓ 53143 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ى٠ٕت -  83

١ُ٘اثوا هّلٞ ِؾّل/ ٍِه ثبرب ّبه٣:  ثغٙخ ،  

 كاف١ٍٗ هؽالد ٥ٓ 53144 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل ْ٘بَ ِؾّٛك -  84

15 هلُ ّمخ - ٠ؾ١ٝ اؽّل ِؾّل/ ٍِه ه٠غ١ٕب فٕلق ثغٛاه - ا١ٌْوارْٛ ُ 241 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٍٚفبهٜ  

 ، عٍٛك رغبهٖ ٥ٓ 53152 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠ٛاْ اؽّل ٥بٝف اؽّل -  85

٥ٍٝ ٠َوٜ ِٖٞفٝ/ ٍِه ١ِواط لو٠ٗ اِبَ ِغب٠ِٚ عٕٛة رم١َُ - اٌموٜ ٝو٠ك:  ثغٙخ  

 فلِبد ٥ٓ 53116 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ٥جل ؽَٓ عّبي ِؾّل -  86

ا١٢٦ٌُ ٥جل- ّبمٌٝ- ّبم١ٌٗ ُٚ٘ ٠ٍٛف اًِ ٚهصٗ ٍِه االى٘وٜ ا٦ٌّٙل فٍف اٌزغبهٜ اٌزم١َُ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ِمبٚالد ٥ٓ 53214 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ٥ج١ل ٠ٍٛف اهلل ٥ج١ل وبًِ -  87

١٦ٍل ِؾّٛك اؽّل اثوا١ُ٘ ٍِه ّؾبد ا١ٌْـ عب٤ِ ثغٛاه اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، كاف١ٍخ ٥ّبٌٗ ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥خ  

 ِغّلاد ث٤١ ٥ٓ 12132 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  88

ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ع١٦ّخ ٍِه ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٚٛاك اٌجبْ ِٕٚزغبد  

 ِغّلاد ث٤١ ٥ٓ 12132 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  89

كٚاعٓ ِيه٥خ ثْٕبٛ اٌغوكلخ ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح ٍِه اٌلائوٜ اٌٞو٠ك 2/112 هلُ ل٦ٞخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٚٛاك اٌجبْ ِٕٚزغبد  

 ٚرٛه٠ل ث٤١ ٥ٓ 53211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١ّوٖ ِؾّل ٦ٍبك -  90

ؽّبكٖ ٥جلاهلل فل٠غٗ/ ٍِه ٥ْىبْ عب٤ِ ثغٛاه - االًِ ُ:  ثغٙخ ، اٍّبن  

 ى٠ٛد ث٤١ ٥ٓ 53151 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ٥ي٠ي ٚإف ِوصب -  91

ٔغ١ت ا١ٍ٠ب ٘بٔٝ/ ٍِه ث١زِ ه٠ٚبي فٕلق ُ ط/  33 هلُ ٥مبه - االؽ١بء:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ٌٍزٛه٠لاد ِىزت ٥ٓ 53111 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٟ ٥ٍٟ اؽّل فبٌل -  92

٥جلٖ ا١ٌَل غبىٞ ا١ٌَل/ ٍِه و١ٍٛثزوا َِزْفٟ ٥ّبهٖ إٌٖو ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌّمبٚالد ٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ  

 ِووي ٥ٓ 53204 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٦ٌُّٕ ٥جل ٥ٍٟ اٌوؽ١ُ ٥جل ١ٌٚل -  93

ِٖٞفٟ اثوا١ُ٘ اؽّل ٚهصٗ/ ٍِه اٌٍَّٟٛٔ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌّٞبه ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد فلِٗ  

 ٚهّخ ٥ٓ 53205 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ا١ٌَل هِٚبْ ٥ّوٚ -  94

ثوثوٜ ؽ١ّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ/ٍِه عٕب ِقجي ثغٛاه- اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ١ِىب١ٔىب  

:  ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 53242 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اٌٙبكٜ ٥جل فبٌل -  95

٥ٍٝ وّبي اٌؾغبط اثٛ ٍِه ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ اِبَ لٝاٌْو االٍىبْ ٍفبعب  



 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

 ِٛاك ٥ٓ 53261 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  96

فىوٜ هّبك فزؾٝ ٔبٕو ٍِه ه٠ٕٛ ١ٍبهاد ِووي اِبَ اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثٕبء  

 ث٤١ ٥ٓ 53266 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٕبٟٔ ٥ٍٟ ِؾّل ِؾّل ِب٘و -  97

فو٠بلٔ ع١ًّ عجوائ١ً-ٍِه اٌّٞبه ّبه٣ 122 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚهل١ٗ ِٕٚزغبد ٢ِٕفبد ٚرٛه٠ل  

 ، ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 53221 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ إٌغبه فبهٚق ١ٌٚل -  98

22 هلُ ِؾً ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه ا٦ٌمبهٜ ٌالٍزضّبه اٌّزؾلح اٌْووٗ ٍِه 12 هلُ ٥مبه   0 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 53151 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِؾّل ا٢ٌب٘و ٥جل اهلل ٥جل -  99

االهٟٙ اٌلٚه ِؾّل ٥يٚى ٝبهق/ ٍِه اٌف١وٚى ٥ّبهاد رم١َُ 0 هلُ ٥مبه االؽ١بء:  ثغٙخ ، هؽالد  

 ِٛاك صالعٗ ٥ٓ 53161 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٥جلاهلل ا١ٌَل ٠بٍو -  100

211 هلُ ِؾً - ا١ٌَل ٥جلاهلل ا١ٌَل ِؾّل/ ٍِه اٌٍّىٗ ث١ذ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه - اٌّْبٌٝ اٌغجً:  ثغٙخ ، غنائ١خ  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 53101 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ِؾّٛك ِؾّل وو٠ّٗ -  101

اؽّل ٥ٍٝ ؽ١َٓ ١ٍّوح ٍِه ا٦ٌب١ٌّخ اٌْووٗ فٍف اٌَٛق ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ر١ٕ٠ّٛخ  

 ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 53212 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْبمٌٝ اثوا١ُ٘ ٦ٍل اٍّبء -  102

١ٍل ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل/ ٍِه ٚإٌٛه اٌزٛؽ١ل اِبَ- ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االما٥خ رم١َُ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

 ث٤١ ٥ٓ 53232 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبًٙ اؽّل ِؾّل اٌَالَ ٥جل -  103

هّٛاْ اؽّل ٥ٍٝ ٍِه ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ اٌىٙف ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ اكٚاد  

 روث١خ ٥ٓ 11061 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  104

اهلل فٍف ِؾّٛك ووَ ٍِه االٔزبع١خ اٌّياه٣ ِٕٞمخ ٜاٌلائو اٌٞو٠ك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ ٚر١َّٓ  

 كل١ك ٥ٓ 53243 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِٖٞفٝ ؽَٓ ِل٠ؾٗ -  105

٥ٍٝ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل/ ثٍّه ١ّْٕٓ رم١َُ_اٌيها٥خ ّبه٣:  ثغٙخ ، فبفو  

 رغ١و ٥ٓ 53311 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٥ي٠ي هٚإف اّوف -  106

ؽ١َٓ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل/ٍِه االهِٛٝٝ ٦ُِٞ فٍف- اٌَالَ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ى٠ٛد  

 ر١ٍ٦ُ ِووي ٥ٓ 51504 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥ٍٝ ٦ٍل فبٌل -  107

اٍّب١٥ً ِؾّٛك اؽّل/ ٍِه اٌق١ٍغ١ٗ ا٥ٍٝ - اٌقٍفٝ اٌْبها٣ 13 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ٚوّج١ٛرو ٌغبد  

 ر١ٍ٦ُ ِووي ٥ٓ 51504 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥ٍٝ ٦ٍل فبٌل -  108

 ِب٥لا ٍِٚؾمبرٗ وّج١ٛرو ر٠َٛك ْٔبٛ ِؾّٛك اؽّل ؽ١َٓ/ ٍِه  اٌَالَ َِغل ثغٛاه - اال١ٌَِٕٛٛ اٍزبك ُ:  ثغٙخ ، ٚوّج١ٛرو ٌغبد

 االٔزؤذ

 اكٚاد ٥ٓ 53222 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل اثٛاٌؾَٓ ؽّبكٖ -  109

ِؾً- اؽّل ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٔغبػ/ٍِه االٍزبك ّبه٣ 225هلُ ٥مبه-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ  

 ٥ٓ 53220 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو اؽّل ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  110

اؽّل ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ٍِه اٌّل٠ٕخ اٌّغٌٍ ُ اٌّل٠ٕخ ٍفبعب:  ثغٙخ ، ا١ِّٛ٦ٌخ ٚاٌزٛه٠لاد ِمبٚالد ِىزت  

 ، ٥ٞبهح ٥ٓ 53132 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفخ اؽّل ِؾّل اٍالَ -  111

اٌي٠ٓ فىوٜ ٥بكي ٍِه ا٥ٌّٕٖٛبد ث٤١ فٍف اٌَٛق ُ 1142 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  

 روث١خ ٥ٓ 11061 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  112

عياهح ثْٕبٛ ا١ٌَل ٥جل ١ٍل ٍِه اٌّلاهً ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث٤١ ٚر١َّٓ  



 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 53162 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل اٌلٍٛلٟ اٌؾٟ ٥جل -  113

ا٦ٌبي ٥جل اٌواٟٙ ٥جل فٚوٖ/ ٍِه ٍٕزو اٌٙلٞ ثغٛاه ١ّوارْٛ ُ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ٥ٓ 53125 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌّالن ٥جل اهلل فزؼ ١٥َٝ و١وٌٌ -  114

ِؾّٛك ِٖٞفٝ هٙب ٍِه ّٛة اٍزٛة اٌٖؾبثٗ َِغل ثغٛاه االٍزبك رم١َُ 41 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ٍٛثو ٥ٓ 53150 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ِؾّٛك اثٛاٌؾَٓ -  115

ّؾبد ِؾّل ؽٍّٝ/ ٍِه ٥جلإٌبٕو عّبي ُ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ثغٙخ ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 53211 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ِٕٖٛه ؽ١َٓ ا٠ٗ -  116

ٚافو٠ٓ ٠ٍٛف ٕبكق ا٦ٍل ٍِه اٌمل٠ُ ٚاٌّوٚه اٌّلٔٝ اٌَغً ِىزت ٥الَ ؽَٓ ُ  اٌل٘به اٌغوكلخ:   

 ثبىاه ٥ٓ 53211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو اثٛ ِؾّل ثىو اثٛ ِؾّٛك -  117

اٌمو٠ٗ/ ٍِه ٥ٍُ ِوٍٟ ٝو٠ك وٍٛة ث١زِ ٠ٛرٛث١ب لو٠ٗ:  ثغٙخ ، وو٠ّٗ ٚاؽغبه فٚٗ ٌج٤١  

 ث٤١ ٥ٓ 53212 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربٚٙوًٚ فّٟٙ ؽ١ٍُ ٚف١ك -  118

ِؾً - ١ِقبئ١ً فىوٞ فىزو&  ١ِقبئ١ً فىوٞ ِٛه٠ٌ/ ٍِه ١ّوٞ ّبه٣ ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ 311 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ  

 فٛي ٦ُِٞ ٥ٓ 53312 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ رٛف١ك ِؾّل ٕبثو -  119

اؽّل ه١ّلٜ ٕجوٜ/ٍِه اٌن٘ج١خ ّبه٣ 610هلُ ٥مبه- م٘ج١خ رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚفالفً  

 ٥ٓ 53255 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ِٕٖٛه ِٕٖٛه رٛثٗ اثزَبَ -  120

ِؾً - ّٕٛكٖ ِؾبهة ّٕٛكٖ ٥ّبك/ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ أ 11 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، فوكٚاد  

 ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ٥ٓ 53220 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٦ٍل هعت ا٠ّبْ -  121

ِؾً- ِؾّل ِغبىٜ هِٚبْ ؽغبط/ٍِه ا٦ٌوث١خ اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣-اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

 فٚٗ ِؾً ٥ٓ 53112 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  122

 ٌالٍزّبه ا٦ٌوث١خ اٌْووخ ٍِه ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق ثغٛاه ثٕزو ١ٍزٝ ِٛي ٥واث١خ رم١َُ:  ثغٙخ ، فمٜ ٚؽغبهح ِبهوٗ مٚ ٍٚب٥بد ٚم٘ت

ٚاٍزبٌٌ عٍٛك ِؾً  ثْٕبٛ 21هلُ ِؾً  

 ٦ُِٞ ٥ٓ 53101 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْبف٦ٟ ا١ٌَل اؽّل اٌٞب٘وٖ -  123

اٌوؽّٓ ٥جل فىوٞ ِؾّل/ ٍِه ا٦ًٌّ ِىزت فٍف اٌغّٙٛه٠ٗ ُ ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي:  ثغٙخ ، ٦ّج١ٗ ٚ ثؾو٠ٗ ِبوٛالد  

 ٥ٓ 24111 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوؽّٓ ٥جل اٌجبلٟ ٥جل اٌٖبٚٞ ٕبثو -  124

ث١ْو ِؾّل ؽفٕٟ/ ٍِه اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٞ اٌْٙو ُ االٍزبك ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، افْبة رغبهٖ  

 ِىزت ٥ٓ 53221 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اهلل ٥ٞب اؽّل ِؾّٛك -  125

االهٟٙ ثبٌلٚه ١٥َٟ ثمٞو رٙبٟٔ/ / ٍِه ١ّْٕٓ رم١َُ 236 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك رٛه٠لاد ٚ ٥مبهٞ اٍزضّبه  

 ٍز١ْٓ ثالٜ ٥ٓ 53131 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّٛك ِؾّل ٥بكي -  126

 ِؾً االهٙٝ اٌلٚه - اؽّل ٔج١ً ربِو/ ٍِه اٌٛفبء ىٚا٠ل رٛد و١ٕظ اٍزواؽٗ 213 هلُ ٥مبه - اٌٛفبء:  ثغٙخ ،(  روف١ٙ١ٗ ا٦ٌبة) 

3 هلُ  

 غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 53160 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔقٕٛؿ ؽٕب ٔج١ً هِٚبٔٝ -  127

- ف١ًٍ عوعٌ فٛىٜ ِبعل/ٍِه إٌٖو وبفز١و٠ب ثغٛاه-اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚغَبالد صالعبد

 ِؾً

 ِؾً ٥ٓ 53112 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  128

 هلُ ِؾً- ٌالٍزضّبه ا٦ٌوث١خ اٌْووخ \ثٍّه  ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق ثغٛاه ٍٕزو ١ٍزٝ ِٛي - ٥واث١خ رم١َُ -اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاٍزبٌٌ عٍٛك

65/21  



 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

 اكٚاد ٥ٓ 53120 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽّيٖ ِؾّٛك ١ّّبء -  129

ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٟ غو٠ت-ثّبن-اٌوؽّٗ ِقجي ثغٛاه--م٘ج١ٗ رم١َُ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ -- 

 فٚٗ ِؾً ٥ٓ 53112 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  130

 ِؾً ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١خ اٌْووخ ٍِه ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق ثغٛاه ٍٕزو  ١ٍزٝ اٌل٘به:  ثغٙخ ، فمٜ ٚؽغبهح ِبهوٗ مٚ ٍٚب٥بد ٚم٘ت

65 هلُ  

 ٍٛثو ٥ٓ 53312 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٕت ه١ٌِ ّؾبد ه٠ّْٛ -  131

لل٠ٌ ١ٞ٥ٗ ٠ٛؽٕب-ٍِه اٌي١٥ُ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌوئ١َٝ إٌَزواي اِبَ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ٥ٓ 53212 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي -  132

ا١ٌّٕبء ُ-كٍٛلٝ ِؾّل ٥ٚجلإٌبٕو كٍٛلٝ ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ/ٍِه اٌغ١ِ َِزٛك٣ اِبَ- 41 ٥مبه-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ّٛة وٛفٝ  

 ِىزت ٥ٓ 53201 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ اٍؾك ٥يد ِبه٠ب -  133

 ١ٍل فٍف/ ٍِه هعبن ِلهٍٗ اِبَ ِبهوذ اؽّل ثغٛاه اٌّٞبه ٥ّبهاد رم١َُ 6 هلُ ا٦ٌمبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٥مبهٞ اٍزضّبه

6 هلُ اٌٛؽلٖ ٥ٍٛٞ اٌضبٌش اٌٞبثك ٙبؽٟ  

 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 53231 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ فقوٞ ١ٍٍُ هءٚف -  134

عوعٌ ثْوٞ ٦٠مٛة/ ٍِه ٚ٘جٗ هِٚبٟٔ/  ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌَالَ ّبه٣:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 1316 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  135

 ٚى٠بك ٚاؽّل فبٌل ٍِه االٍىٕلهأٝ وْوٜ ٥ّبهح االرٛث١ٌ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد

اٌمبكه ٥جل اؽّل ِؾّل  

 ِىزت ٥ٓ 1316 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  136

وْوٜ ٦ُِٞ ثْٕبٛ اٌمبكه ٥جل اؽّل ٍِه االرٛث١ٌ ِؾٞخ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد  

 رٛه٠لاد ٥ٓ 53221 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ١ٍٍّبْ ٥ٕزو ا١ًِ -  137

موٟ ثجبٚٞ ٍبِؼ هاِٟ-ٍِه اٌمل٠ُ اٌىٛصو 31هلُ ٥مبه-وكلٗاٌغ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ  

 ِالثٌ ٥ٓ 53135 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٖٔبهٞ ِٕٖٛه االء -  138

للهٞ ٠ٍٛف ّبمٌٟ ٚهصٗ/ ٍِه 32 هلُ ٥مبه االًِ ؽٟ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ٍٛثو ٥ٓ 53163 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّل فبهٚق ِؾّٛك -  139

اؽّل اؽّل ٘بٌٗ ٚ ١٘فبء ٚ ه٠ٙبَ/ ٍِه اٌّقبثواد ٍٛه اِبَ اٌوئ١َٟ ا٦ٌوٚثٗ ّٜ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 53161 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  140

2 هلُ ِؾً اٌج١ٍٟ اٌوؽ١ُ ٥جل ٥ٍٟ/ ٍِه االٔجبثٛال و١َٕٗ فٍف االٍزبك ّبه٣ 25 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ،  

 ؽٚبٔٗ كاه ٥ٓ 53162 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  141

1 هلُ ّمخ - ع٦فو اٌل٠ٓ ربط عالي/ ٍِه اٌّٖٞفٝ ُ 3 هلُ ٥مبه - ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي:  ثغٙخ ،  

 ر١ٕ٠ّٛخ ثمبٌخ ٥ٓ 53100 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ عبك اؽّل اٌل٠ٓ ثٙبء -  142

ؽَٓ ٥ٍٝ عبك اؽّل ٍِه االؽ١بء ٔمٞخ فٍف االؽ١بء اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 53221 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥جلاٌٖبكق اؽّل اثوا١ُ٘ -  143

٥جلاٌّالن ٍّٛه ِالن/ ٍِه اٌضالص١ٓ ُ - ٥واث١ٗ رم١َُ:  ثغٙخ ، غٌٞ ِووي  

 ا٠ٌ ٥ٓ 53155 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥غ١يٖ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل اؽّل -  144

اؽّل ِؾّل هاِٟ/ ٍِه ا٦ٌي٠ي ٥جل ثٓ ٥ّو َِغل ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ ُ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، فوّبد ٥ٖبئو ٚ وو٠ُ  



 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

 ث٤١ ٥ٓ 53313 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍٍّبْ اهلل ٥جل -  145

ِؾّل اثوا١ُ٘ اهلل ٥جل-ٍِه اٌجؾو ّبه٣-اٌجٍل ٍفبعب-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٍّه ١ٕل اكٚاد  

 ث٤١ ٥ٓ 53236 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ ِؾّل ٚاهكأٝ ّبمٌٝ -  146

اٌٞبٌت/ ٍِه االٖٔبهٜ ؽٝ:  ثغٙخ ، رى١١ف ٚاعٙيٖ وٙوثبئ١خ اعٙيح  

 ٚهّٗ ٥ٓ 53256 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ؽٍّٟ ١ٕبَ ١ًِْ -  147

ا٦ٌجبً اثٛ ِوٍٟ ربِو/ ٍِه ١٘ىً ١ٍف اٌؾوف١١ٓ ّبه٣ 02 ٥مبه:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 ٦ُِٞ ٥ٓ 53211 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي غبُٔ ٥جلإٌجٝ ٝبهق -  148

3هلُ ِؾً- ٥جلاٌّغ١ل ١ٍٍّبْ ٥جلاٌّغ١ل/ٍِه اٌٍئٌئح ِٕٞمخ ّبه٣- االؽ١بء 40هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ٥ٓ 52625 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل هفب٥ٟ ٦ٍل ِؾّٛك -  149

ِزٌٟٛ اؽّل هفب٥ٟ ٦ٍل/ ٍِه هفب٥ٟ ٦ٍل ٥ّبهٖ اٌزٍفي٠ْٛ رم١َُ:  ثغٙخ ، رٖل٠و  

 ثالٞ ٥ٓ 53132 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍٍّبْ ك٥ّب -  150

ِؾً -ِؾّل اٌوؽّٓ ٥جل اٌالٖ ٥جل ف١فٟ/ ٍِه ا٦ٌمجٟ لو٠ٗ اِبَ اال١ٌَّٔٛٛ ف١الد فٍف اٌفٕبكق رم١َُ:  ثغٙخ ، اٍز١ْٓ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 53136 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فئاك ِغلٜ وو٠ُ -  151

 اهلل عبة ثٞوً/ ٍِه اٌىٙوثبء ّووٗ ثغٛاه 523 هلُ ٥مبه - اٌّْبٌٝ اٌغجً اِزلاك رم١َُ:  ثغٙخ ، ِٖب٥ل ٚروو١ت ٚرٛه٠لاد

 ثالِْٛ

 ٚ رَبٌٟ ٥ٓ 53121 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ كٔمً ؽَٓ فزؾ١ٗ -  152

 اؽّل اٌّغ١ل ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ِٖٞفٟ/ ٍِه اٌزمٛٞ َِغل ثغٛاه االؽّو اٌجؾو ِٞج٦ٗ ثغٛاه اوزٛثو 6 ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ؽ٠ٍٛبد

 ؽوثٟ

 ٥ٓ 53216 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىبهًٚ عوعٌ عبك هف٦ذ ِبه٠ٕب -  153

٘بث١ً عجوائ١ً ِولٌ/ثٍّه إٌّب٘وٜ ِبهوذ ثغٛاه االرٛث١ٌ فٍف اٌّالؽٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو  

 ثٓ ث٤١ ٥ٓ 53215 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١٦ٌٖلٜ ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  154

- ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ِئِٓ/ٍِه ِْو٠جخ وبفز١و٠ب ثغٛاه- اٌّٞبه رم144ُ١َهلُ ٥مبه- اٌىٛصو-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍبفٕخ ِْٚوٚثبد

2هلُ ِؾً  

:  ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 53211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ ِؾّلِؾّل -  155

ٚ٘جٗ هاغت ١ٍّو ٍِه ف١ٛ ٍٝ فٕلق ثغٛاه اٌىٛه١ِٔ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ  

 ٥ٓ 53141 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك اٌّؾّلٜ -  156

اٍّب١٥ً ِؾّٛك ا٠ّٓ/ٍِه اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ فٍف- اٌمٚبح ُ ٣3-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِىزج١خ ٚاكٚاد وّج١ٛرو فلِبد  

 ر١٢ُٕ ٥ٓ 53124 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠لاْ ِؾّل ١ٞ٥ٗ ٠بٍو -  157

 ٥ْوٖ اثٛ اِبَ اٌٌَٛل٠و ِْو٣ٚ اٌىٛصو ؽٟ 214 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، اٌلافٍٟ إٌمً ٚ رٕف١ن٘ب ٚ اٌَفبهٞ ٚ اٌجؾو٠ٗ اٌوؽالد

ا٦ٌمبه٠ٗ ٚ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌالٍزضّبهاد هٚاْ ّووٗ/ ٍِه ِبهوذ  

 ، ٘لا٠ب ٥ٓ 53110 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٦ٍل ١ٌٚل -  158

هلُ ِؾً ِؾّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٦ٍل ٚائً/ثٍّه ِبهوذ اكَ ثغٛاه غبٌت ثٛهد:  ثغٙخ  NO.5H52C 

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ٥ٓ 53103 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ؽّبكٖ -  159

 - االهٟٙ اٌٞبثك اٍّب١٥ً اٌٛ٘بة ٥جل اٍّب١٥ً/ ٍِه ا٦ٌّلاٚٞ ِمٟٙ ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ اٌَمبٌٗ

 ِؾً



 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

 وبفز١و٠ب ٥ٓ 53130 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ عبكاهلل ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  160

ِؾّٛك ثىو اثٛ ِٕٖٛه/ ٍِه ا٦ٌبَ اٌْبٝٝ ثغٛاه - إٌق١ً ُ:  ثغٙخ ، ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْوٚثبد  

 ِؾً ٥ٓ 53311 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ع٦ّٗ ِٖٞفٝ اٌوؽّٓ ٥جل -  161

١ٍٍّبْ ١٥بك ٕلاَ/ثٍّه اٌضالص١ٕٝ رم١َُ 26 هلُ ٥مبه اٌن٘ج١ٗ رم١َُ:  ثغٙخ ، ٍٕلٚرْبد ث٤١  

 ِالثٌ ِغٍَٗ ٥ٓ 53201 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ٥بكي عالي -  162

١ٌٔٚ صوٚد ا٠ّٓ ٍِه 26 -25 هلُ ل٦ٞخ االٔزووٛٔزٕٕزبي رم١َُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،  

 رغ١ٙي ٥ٓ 53211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍف١ٓ ٥ي٠ي ف١وٜ اووَ -  163

 ٥مبه-ؽبِل ؽَٓ ١ٞ٥ٗ ِؾّل/ٍِه ٌالرٖبالد ١ٌٚل ِؾً ثغٛاه- االرٛث١ٌ ِؾٞخ فٍف 1هلُ ِؾً-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥وائٌ

2هلُ  

 ٍٛثو ٥ٓ 53151 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِٖٞفٝ ١ٍل ِؾّل -  164

اؽّل ١ٍل ٥ّو/ٍِه ٍِٖؾٝ ٥ٍٝ ٚعب٤ِ ؽبِزٛ فوْ ثغٛاه -االًِ 12هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ، وبف١ٗ ٥ٓ 53121 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل اٌل٠ٓ ٥الء -  165

كٚه٠ٓ ِؾً ٍٝجٗ لٞت ِقزبه هثبة/ ٍِه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ّبه٣ 14 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  

 ِمبٚالد ٥ٓ 53251 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ِؾّل ١ٍل ٘لٜ -  166

االؽ١بء ّوٝخ فٍف االؽ١بء:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ٚرٛه٠لاد  

 فٕلق ٥ٓ 53226 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌي٠بد اثوا١ُ٘ رٛف١ك اٍّب١٥ً -  167

اٌٞبٌت ٍِه اٌم١بكاد اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 53145 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّٛك اؽّل ٔٛهٖ -  168

ِؾً--٥ٍٟ ِؾّٛك ٕفٛد ِؾّٛك-ٍِه اٌؾَٓ اثٛ ِقجي ثغٛاه-ثبرب ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٍّبن  

 ٥ٓ 51145 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ اٍّبء -  169

ِؾّل اؽّل ِبعٝ/ ٍِه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ُ اٚي - ا١ٌّٛف١ٓ رم١َُ - اٌل٘به:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ٥ٓ 51145 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ اٍّبء -  170

ٚفوكٚاد ٘لا٠ب ْٔبٛ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل/ ٍِه عبكاٌوة إٌم١ت ِلهٍٗ اِبَ - اٌل٘به:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ، ٍغبك ث٤١ ٥ٓ 53211 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبمٌٝ ِؾّل عبثو ِٕبه -  171

ِؾّل اٌوة عبك ؽ١ٍّٗ/ ثٍّه 3 هلُ ٥مبه اٌزغبهٜ اٌّووي ُ_ اٌزغبهٜ اٌّووي رم١َُ_اٌم١ٖو:  ثغٙخ  

 ٚ ٦ُِٞ ٥ٓ 53231 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ٦ٍل ٔقٕٛؿ ّىوٞ ِزٟ -  172

ِؾً - اٌغياٚٞ ٖٔؾٟ ؽبىَ/ ٍِه اٌٛفبء وٛه١ِٔ 454 هلُ ٥مبه اٌٛفبء:  ثغٙخ ، ّٛة وٛفٟ  

 روىٞ ٥ٓ 53235 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽٕفٟ اٌؾ١ّل ٥جل ٘بٌٗ -  173

١ٖٔو اهلل ٥جل  ِؾّل ٍّبػ/ ٍِه ث١وٚد ِبهوذ ثغٛاه اٌىٙف ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ،  

 ، عب٘يٖ ِالثٌ ٥ٓ 53241 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ١٥ل ِؾّل ا٠ّبْ -  174

٥جلاٌمبكه ٍٍٕٛٝ ٥جلاٌمبكه/ ٍِه 125 هلُ ٥مبه - اٌَبكاد أٛه ُ:  ثغٙخ  

 ث٤١ ٥ٓ 53140 ثولُ 21101115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل ٥ٍٝ ٕجؾٝ ِغلٜ -  175

6 هلُ ِؾً اؽّل ؽفٕٝ ِؾّل ٍُِ اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ثغٛاه اٌٍئٌئح االؽ١بء اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ّ٦ٝٚٗ فٛي ٍبٔل٠ٚزْبد  

 غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 53142 ثولُ 21101114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ؽج١ت ّٙلٞ ١و٠ف -  176

اٍقوْٚ اٍؾك و١وٌٌ/ ٍِه ا٦ٌمبهٞ اِبَ اٌجبٝٓ ؽفو اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  



 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

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 53202 ثولُ 21101120 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌوفب٥ٝ اؽّل ِؾّل اٍّبء -  177

ِؾً-٥ٍٝ ثوثوٜ ف١ٍفٗ ِؾّل/ٍِه ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ّوثٓ َِغل اِبَ- 3اٌى١ٍٛ- اٌي٘واء ؽٝ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚوٙوثبئ١خ ٕؾ١خ  

 اٍزل٠ٛ ٥ٓ 53211 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل  ّ٘بَ اٌيوٝ ا١ٌَل اؽّل -  178

1114-1113 هلُ ِؾً اٌىو٠ُ ٥جل ٥ف١فٝ ِؾّل ِغلٜ ٍِه 11 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ر٠ٖٛو  

 ث٤١ ِووي ٥ٓ 53232 ثولُ 21101122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٕلٞ هِيٞ ؽَبْ ِبعل -  179

 ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه ثغٛاه311هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، أٛا٥ٙب ثغ٤١ّ ا١ٌَبهاد ٚثٞبه٠بد اٝبهاد ٥ٚوٗ

3هلُ ِؾً---اٌوٟٙ اٌٞبثك--اٌؾ١ّل ٥جل ٦ٍل اؽّل-ٍِه  

 ٥ٓ 53251 ثولُ 21101125 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وَبة ٥ٛاك ١ٍلِٖٞفٝ ِٖٞفٝ -  180

ثْبه اهلل عبك ١٦ٍل ا١ًِ ٍِه اوْٓ و٠بوبفز١ ثغٛاه ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِالثٌ  

 ، ٥ٞبهح ٥ٓ 53210 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ ؽ١َٓ ؽّيح ٍٍٜٛ -  181

ٝٗ ؽ١َٓ ؽّيح/ثٍّه االرٛث١ٌ ُ اٌل٘به:  ثغٙخ  

 ٥ٓ 53114 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثو٘بَ إٌغب اثٛ ا١ٍ٦ٌُ ٥جل -  182

 ٥بِو اؽّل ٝٗ ِٟ/ ٍِه اٌغي٠وٖ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ اِزلاك اٌّلاهً ّبه٣ 541 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، وبف١زو٠ب

ِؾالد اهث٦ٗ  

 ٍٛثو ٥ٓ 53165 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رًٛ ٦٠مٛة ِٕٖٛه عب١ٔذ -  183

ِؾً - فٛىٞ ١ٌُٚ ا١ٌَل ٥جل/  ٍِه اٌْوٝٗ ٔمٞٗ فٍف االؽ١بء رم١َُ أ/06 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ٥ٓ 53122 ثولُ 21101116 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ا٦ٌّٞٝ ٥جل إٌٛثٝ اؽّل -  184

فواط ِؾّل اؽّل ٚهصخ ٍِه 15 اٌى١ٍٛ لٕب ٍفبعب ٝو٠ك ٍفبعب:  ثغٙخ ، وبفز١و٠ب  

 ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 53121 ثولُ 21101112 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔبٕو ث١زو/ ك ١ٕل١ٌٗ -  185

4 هلُ ِؾً اٌٚٛٞ اثوا١ُ٘ ِبعلٖ/ ٍِه اٌو٦٠ٟٚ اِبَ اٌَالَ ّبه٣ 2 هلُ ٥مبه اٌل٘به:   

 ٦ِوٗ ٥ٓ 53213 ثولُ 21101111 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جبً ِٖٞفٝ ِؾّل ٥جلاهلل -  186

٥جبً ِٖٞفٝ ِؾّل \ثٍّه اٌّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ 21 هلُ ٥مبه_ اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚإٌِٔٛزبي ىعبط  

 فٚٗ ٥ٓ 53216 ثولُ 21101110 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕموهًٚ ١٦ٍل ٌج١ت ٥يد -  187

13هلُ ِؾً- اٌفٕلق/ٍِه اٌوئ١َٝ ثبٌٍٛثٝ ث١زِ ٌٛٔظ فٕلق-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍٚب٥بد ٚاٍزٕبٌٌ ١ٕٕٝ ٚم٘ت  

 ٚهّٗ ٥ٓ 53226 ثولُ 21101121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٦ٍٛكٜ ِؾّل ووَ -  188

ِؾّل اؽّل هِٚبْ/ ٍِه ٠ب١ٍٓ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌي٘واء فبّٝٗ عب٤ِ فٍف - االؽ١بء:  ثغٙخ ، ٦ِٚوٗ ٔغبهٖ  

 ٍٛثو ٥ٓ 53262 ثولُ 21101126 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٛال١ُ ّبوو ٥لٌٟ اِبٔٝ -  189

هّلٞ عّبي ع١ٙبْ -ٍِه هِٚب وٛاف١و ثغٛاه إٌغلح َِىٓ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21101120 فٝ ،ل١لد 1111.111   ِبٌٙب ،هأً  و١ّب٠ٚبد ٚرٛه٠ل ث٤١  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ فٞبة ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ -  1

ؽبِل اٚالك فٍف اٌٛفبء ىٚائل اٌٛفبء اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، و١ّب٠ٚبد ٚرٛه٠ل ث٤١ ٥ٓ ، 53206 ثولُ  



 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

 21111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌىبف١زو٠بد ٚ اٌّٞب٥ُ اكاهٖ ٚ رْغ١ً ٚ البِٗ   ،  ّووخ   ّووبٖ ٚ قاٌواى ٥جل ٕجؾٟ هٙب -  2

هلُ اٌّؾً:  ثغٙخ ، اٌىبف١زو٠بد ٚ اٌّٞب٥ُ اكاهٖ ٚ رْغ١ً ٚ البِٗ ٥ٓ ، 53215 ثولُ 21101122 فٝ ،ل١لد  (B 4 -A4-3) 

اٌغوكلٗ اٌّبه٠ٛد فٕلق ثغٛاه ف١ٛ ما ِْو٣ٚ ا١ٌَبؽٟ اٌغوكلٗ ِووي االهٟٙ ثبٌلٚه  

   ِبٌٙب ،هأً  غٌٞ ٍفبهٜ هؽالد ٚرٕف١ن اٌَفبهٜ ٚأْبد ا١ٌقٛد ٚاِزالن ربع١و  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ثووبد ٥ٍٝ ّووخ -  3

 غٌٞ ٍفبهٜ هؽالد ٚرٕف١ن اٌَفبهٜ ٚأْبد ا١ٌقٛد ٚاِزالن ربع١و ٥ٓ ، 53161 ثولُ 21101116 فٝ ،ل١لد 11111.111

اٌجؾواالؽّو ِؾبف٢خ اٌم١ٖو ِل٠ٕخ اٌَّبْ َِغل ثغٛاه ثبرب فٍف:  ثغٙخ ،  

 ثولُ 21101126 فٝ ،ل١لد 111111.111   ِبٌٙب ،هأً  ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد  ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ ِؾّٛك ؽبىَ ١ٌٚل -  4

اهٟٙ االٚي اٌلٚه 42 ٥مبه 10 ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ٥ٓ ، 53261  

 411111.111   ِبٌٙب ،هأً  االٍّبن ٚرٛه٠ل ٚاٌىبف١ٙبد اٌّٞب٥ُ ٚرْغ١ً اكاهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اٌوؽ١ُ ٥جل ّووٗ -  5

 21 اٌغوف ِٕٞمخ:  ثغٙخ ، االٍّبن ٚرٛه٠ل ٚاٌىبف١ٙبد اٌّٞب٥ُ ٚرْغ١ً اكاهح ٥ٓ ، 53253 ثولُ 21101125 فٝ ،ل١لد

اٌغوف ِٕٞمخ  

 ٚ اٌْوة ١ِبٖ فيأبد ر١٢ٕف ٚ ر١ٙٞو ٚ ر٦م١ُ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ ا٢ٌٕبفٗ ِٛاك رغبهٖ  ،  ّووخ   ّو٠ىٙب ٚ ِؾفٟٛ ٔغ١ت ا٠و٠ٓ -  6

 ٚ اٌّٞبثـ ا٘ٛاك ٢ٔبفٗ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ َِزٍيِبرٗ ٚ اٌىّج١ٛرو كْٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ اٌزٛه٠لاد ٚ اٌفٕلل١ٗ اٌقلِبد ٚ ّجىبرٙب ١ٕبٔٗ

 ٥ٓ ، 53252 ثولُ 21101125 فٝ ،ل١لد 1111.111   ِبٌٙب ،هأً  االٌىزو١ِٚىب١ٔه ٚا٥ّبي اٌَؾت ِواٚػ ٚ اٌَّبهاد

 اٌزٛه٠لاد ٚ اٌفٕلل١ٗ اٌقلِبد ٚ ّجىبرٙب ١ٕبٔٗ ٚ اٌْوة ١ِبٖ فيأبد ر١٢ٕف ٚ ر١ٙٞو ٚ ر٦م١ُ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ ا٢ٌٕبفٗ ِٛاك رغبهٖ

 ، االٌىزو١ِٚىب١ٔه ٚا٥ّبي اٌَؾت ِواٚػ ٚ اٌَّبهاد ٚ اٌّٞبثـ ا٘ٛاك ٢ٔبفٗ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ َِزٍيِبرٗ ٚ اٌىّج١ٛرو كْٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ

2026/ هلُ ل١ل ا٦ٌبّو اٌؾٟ ٖٔو ِل٠ٕٗ ى٘واء 32:  ثغٙخ  

 ٚ اٌْوة ١ِبٖ فيأبد ر١٢ٕف ٚ ر١ٙٞو ٚ ر٦م١ُ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ ا٢ٌٕبفٗ ِٛاك رغبهٖ  ،  ّووخ   ّو٠ىٙب ٚ ِؾفٟٛ ٔغ١ت ا٠و٠ٓ -  7

 ٚ اٌّٞبثـ ا٘ٛاك ٢ٔبفٗ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ َِزٍيِبرٗ ٚ اٌىّج١ٛرو كْٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ اٌزٛه٠لاد ٚ اٌفٕلل١ٗ اٌقلِبد ٚ ّجىبرٙب ١ٕبٔٗ

 ٥ٓ ، 53252 ثولُ 21101125 فٝ ،ل١لد 1111.111   ِبٌٙب ،هأً  االٌىزو١ِٚىب١ٔه ٚا٥ّبي اٌَؾت ِواٚػ ٚ اٌَّبهاد

 اٌزٛه٠لاد ٚ اٌفٕلل١ٗ اٌقلِبد ٚ ّجىبرٙب ١ٕبٔٗ ٚ اٌْوة ١ِبٖ فيأبد ر١٢ٕف ٚ ر١ٙٞو ٚ ر٦م١ُ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ ا٢ٌٕبفٗ ِٛاك رغبهٖ

 ، االٌىزو١ِٚىب١ٔه ٚا٥ّبي اٌَؾت ِواٚػ ٚ اٌَّبهاد ٚ اٌّٞبثـ ا٘ٛاك ٢ٔبفٗ ثب٥ّبي اٌم١بَ ٚ َِزٍيِبرٗ ٚ اٌىّج١ٛرو كْٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ

311 هلُ اٌٛؽلٖ اٌضبٟٔ ثبٌلٚه( 2) االؽ١بء ثّْو٣ٚ إٌٛه ثزم١َُ أ/  1 هلُ ل٦ٞٗ ة هلُ ٥ّبهٖ:  ثغٙخ  

 111111.111   ِبٌٙب ،هأً   ا١ٌَبؽ١خ ٚاٌىبف١ٙبد اٌّٞب٥ُ ٚاكاهح ٥مبهٜ ر٠َٛك  ،  ّووخ   ّٚو٠ىخ ٝب٘و اؽّل ١ٍل -  8

 االؽ١بء اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ا١ٌَبؽ١خ ٚاٌىبف١ٙبد اٌّٞب٥ُ ٚاكاهح ٥مبهٜ ر٠َٛك ٥ٓ ، 53251 ثولُ 21101125 فٝ ،ل١لد

اٌف١وٚى َِبوٓ اِبَ  

 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌف١وٚى َِزْفٝ رْغ١ً  ،  ّووخ   ىزّٗٚو٠ ِجبهن ِؾّل ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ -  9

 و١َٕخ ثغٛاه ٢ِٙو ١ٍٍّبْ اٌٍٛاء ُ 21 ِجٕٝ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌف١وٚى َِزْفٝ رْغ١ً ٥ٓ ، 53212 ثولُ 21101111

 اٌل٘به

 اٍزغالي ٚ اكاهٖ ٚ روثٗ اثؾبس ٦ًِّ ٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ اٌزٛه٠لاد ٚ اٌّمبٚالد  ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل ؽَبَ -  10

 511111.111   ِبٌٙب ،هأً  غ١به٘ب ل٤ٞ ٚ اٌضم١ٍٗ ا٦ٌّلاد رغبهٖ ٚ اٌزغبه٠ٗ اٌزٛو١الد ٚ ِزىبٍِٗ َِبؽ١ٗ ا٥ّبي ٚ اٌّؾبعو

 ٚ اٌّؾبعو اٍزغالي ٚ اكاهٖ ٚ روثٗ اثؾبس ٦ًِّ ٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ اٌزٛه٠لاد ٚ اٌّمبٚالد ٥ٓ ، 53123 ثولُ 21101116 فٝ ،ل١لد

 اٌوعبء ِئٍَٗ ثغٛاه اٌقٍفٟ اٌْبه٣:  ثغٙخ ، غ١به٘ب ل٤ٞ ٚ اٌضم١ٍٗ ا٦ٌّلاد رغبهٖ ٚ اٌزغبه٠ٗ اٌزٛو١الد ٚ ِزىبٍِٗ َِبؽ١ٗ ا٥ّبي

ّمٗ - اؽّل ٥بثل ِؾّل ٔبعٟ/ ٍِه  

 5111.111   ِبٌٙب ،هأً  ٚاٌىبف١زو٠بد اٌّٞب٥ُ ٌَّزٍيِبد ٚاٌزٛى٤٠ اٌزغبهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ هّبك ِؾّل هّبك -  11

 ُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاٌىبف١زو٠بد اٌّٞب٥ُ ٌَّزٍيِبد ٚاٌزٛى٤٠ اٌزغبهح ٥ٓ ، 53152 ثولُ 21101115 فٝ ،ل١لد

0 هلُ ِؾً ثبٌغوكلخ االٍّبن ٌٖبئلٜ اٌز٦ب١ٔٚخ اٌغ١٦ّخ ٍِه االٍّبن ٌٖبئلٜ اٌز٦ب١ٔٚخ اٌغ١٦ّخ ؽّبك ؽَٕٝ  

 ِواوي ٚرْغ١ً ٚرٍّه ٚاكاهٖ اٌجؾو٠ٗ االْٔٞٗ ِغبي فٝ ا٦ًٌّ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اٌجٍٙٛاْ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ١٦لٍ ١٦ٍل -  12

 اٌّبئ١خ ٚاال٦ٌبة اٌجؾو٠ٗ ٌٍوؽالد ٚاٌز٠َٛك ٚث٦١ٙب اٌجؾو٠ٗ اٌٛؽلاد ٚرٍّه ٚاكاهٖ ٍٕزو ٚاالوٛا ٍٕزو اٌلا٠فٕظ ٚا٠غبه اٌغٛٓ

 فٝ ا٦ًٌّ ٥ٓ ، 53153 ثولُ 21101115 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ثبالعو اٌووٛة ِٚواوت أٛا٥ٙب ثغ٤١ّ



 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

 اٌجؾو٠ٗ اٌٛؽلاد ٚرٍّه ٚاكاهٖ ٍٕزو ٚاالوٛا ٍٕزو اٌلا٠فٕظ ٚا٠غبه اٌغٛٓ ِواوي ٚرْغ١ً ٚرٍّه ٚاكاهٖ اٌجؾو٠ٗ االْٔٞٗ ِغبي

 ثغٛاه - اٌَمبٌٗ - ا١ٌّٕبء:  ثغٙخ ، ثبالعو اٌووٛة ِٚواوت أٛا٥ٙب ثغ٤١ّ اٌّبئ١خ ٚاال٦ٌبة اٌجؾو٠ٗ ٌٍوؽالد ٚاٌز٠َٛك ٚث٦١ٙب

٥ْوٖ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو  

 53166 ثولُ 21101116 فٝ ،ل١لد 6111.111   ِبٌٙب ،هأً   ِٕٚزغبرٙب اٌجبْ ث٤١  ،  ّووخ   ِؾّل ؽ١َٓ ا١ٌَل ٚهصخ -  13

اٌوِٛىٜ ٥ٍٝ ١٦ٍل ٍِه اٌجؾواالؽّو ِؾبف٢خ اٌغوكلخ اٚي لَُ اٌَمبٌخ ١ِلاْ:  ثغٙخ ، ِٕٚزغبرٙب اٌجبْ ث٤١ ٥ٓ ،  

 غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ثؾو٠خ لٛاهة ٍَّوح ثؾو٠خ لٛاهة ٚث٤١ ٚربع١و اكاهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اثوا١ُ٘ اؽّل ّو٠ف -  14

 فٝ ،ل١لد 5111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌجؾو٠خ اٌمٛاهة ١ٕٚبٔخ اٌجؾو٠خ اٌّواٍٝ ٚاكاهح اٌجؾو٠خ ٌٍمٛاهة ثْو٠خ ٥ّٚبٌخ

 ثْو٠خ ٥ّٚبٌخ غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ثؾو٠خ لٛاهة ٍَّوح ثؾو٠خ لٛاهة ٚث٤١ ٚربع١و اكاهح ٥ٓ ، 53262 ثولُ 21101126

ا١ٌْوارْٛ ُ 14 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌجؾو٠خ اٌمٛاهة ١ٕٚبٔخ اٌجؾو٠خ اٌّواٍٝ ٚاكاهح اٌجؾو٠خ ٌٍمٛاهة  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35215:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ية ٥جلٖ ٚهكأٟ ١ٍُٚ   - 1

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   3440:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌلِٕٙٛهٜ ِؾّل ؽ١َٓ ا١ٌَل   - 2

اٌزغبهح ٌزون اٌَغً ِٓ اٌم١ل ِؾٛ رُ   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51101:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فوط ِزٍّٛؼ ٕجوٜ ِب٠ىً   - 3

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهٖ رون  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51321:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽّلاْ اؽّل ِؾّٛك اؽّل   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11012:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٥ٍٝ فىوٜ اّوف   - 5

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  

 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51152:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍالَ ف١ًٍ ١ٍّو اٍالَ   - 6

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح  

 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41555:  ثولُ لٖل١ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٌج١ت ١ٞ٥ٗ اؽّل   - 7

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح  

 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   4641:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖٞفٝ ١٦ٍل وّبي   - 8

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١٥ل هِٚبْ ِؾّل   - 9

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهٖ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   5210:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ اثٛاٌؾَٓ ِؾّل ِٕٖٛه   - 10

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً  

 رُ   21101122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52323:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽغبىٜ ٥وثبْ اٌقبٌك ٥جل ٦ِٛٗ ِؾّل   - 11

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11616:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل اثوا١ُ٘ اٌل٠ٓ ١ٍف ك٥بء   - 12

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً  

 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52013:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥بِو اؽّل ٝٗ ا٠ّٓ   - 13

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌّغ١ل ٥جل اؽّل ١ٍّو ِؾّل   - 14

االٍىٕله٠ٗ ّوق ثبة لَُ ٍجٛهر١ٕظ ٥وفٟ ّبه٣ 36 ثبالٍىٕله٠ٗ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٟ اٌغبء رُ  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ؽ١َٕٓ ٕبثو ِٕٝ   - 15

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٙب ٚ اٌزغبهح رون  

 رُ   21101126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25113:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌجولّبٔٝ ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌىو٠ُ ٥جل   - 16

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهٖ رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   30203:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍُ اٌّغ١ل ٥جل ؽ١َٓ اٌٙبَ   - 17

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٙب ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   0341:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اهلل ؽٕب ّىو ؽٕب ّٙلٜ   - 18

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44235:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل   - 19

ؽو٠ّٟ وٛاف١و/ ثْٕبٛ اٌفو٣ اٌغبء  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25265:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل   - 20

اٌزغبهح ٌزون اٌَغً ِٓ اٌم١ل ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14621:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖٞفٟ اثوا١ُ٘ ٦َِٛك ٔب٘ل   - 21

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   32105:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ك٠ت ِؾّٛك ِبعلح   - 22

ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٙب ٚ اٌزغبهح رون  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40510 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اكه٠ٌ ٥ٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ اؽّل -  1

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   
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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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34046 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ١ٙف اثٛ ِٙلٜ ِؾّل -  2

ع١ٕٗ  10111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  5531 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اؽّل ٥ٍٝ ٦ٍل -  3

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً     

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40552 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ّو ه٠ٗ اثٛ ِؾّل ٥جبً -  4

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42323 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌقٌٟٛ ٖٔو ا١ٌَل اٌج١َٟٛٔ ا١ٌَل -  5

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌغبًٌٛ اؽّل ِؾّل ٥ٍٟ ٔغبػ -  6

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46216 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل ١ٍّو ِّلٚػ -  7

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً     

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40162 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل هّلٜ ٥بِو -  8

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً     

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42245 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٛٝ ِؾّل ٦ٍل ٥جلٖ -  9

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  10

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  11

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالِخ اٌٍّٞت ٥جل ٦ّجبْ ؽّلاْ -  12

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ّو ٥جلاٌؾ١ٍُ ٦ٍل ك٥بء -  13

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16532 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  14

ع١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51461 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ّبه ٥ٍٝ ِؾّل ١ٍل ٥ّبك -  15

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31134 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌّٙلٞ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  16

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21010 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌَالَ ِؾّل ِؾّل اؽّل -  17

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ِؾّل ٍب١ِخ -  18

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً     
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 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  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26410 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثٞوً ثٌٌٛ ٘بٔٝ -  19

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ثىوٜ عبثو ِؾّٛك -  20

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  21

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42124 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ىا٠ل ثل٠و ِؾّل ؽَبَ -  22

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52515 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثوثوٞ ؽ١ّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٕٟ -  23

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، به٠ـر ٚفٟ  42316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٟٛ اؽّل ٔبعؼ ٥بكي -  24

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46201 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌٛفب اثٛ ؽَٓ ِؾّٛك -  25

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل ؽَت اهلل ٚ٘ت آِبي -  26

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ١ٍِٖؾٝ ١ٍل ٚائً -  27

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝب١ًٔٛ ّىوٜ وبًِ ِٕٖٛه ِو٠ُ -  28

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51312 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٝ ا١ٌٞوٜ ك٠ٕب -  29

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45610 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثٌٌٛ ثوكاً ا٠ٛة ٔبكه -  30

ع١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52102 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ى٠ل اثٛ اٍّب١٥ً ٦ٍل ١ٍ٥ٗ -  31

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30214 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌجبٍٜ ٥جل ٕجؾٝ ١ٍٍُ ك٥بء -  32

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ا١ِٓ فوط ا١ِٓ -  33

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32555 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ٥ٍٝ -  34

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44613 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلح ِٖٞفٝ -  35

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24503 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا٦ٌوٍٚخ -  36

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً   

:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24503 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٦ُٔ ىوو٠ب ٚائً -  37

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42203 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهر١ٓ ف١ًٍ ٔج١ً ا٠ّٓ -  38

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51332 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ىوو٠ب ا٠ٗ -  39

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51332 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل ىوو٠ب ا٠ٗ -  40

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35021 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوً ٠ٕٝ فٛىٜ ١ِٕب -  41

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101126 ، ـربه٠ ٚفٟ  35211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً ١٦ٍل عوعٌ  ١ٍٙو -  42

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٛه٠بي ٠ٕٝ ث١ٙظ اه١ِب -  43

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  10322 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ هفب٥ٝ فبهً هعت -  44

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16324 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  45

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا٦ٌبي ٥جل اٍّب١٥ً ِؾّٛك فبٌل -  46

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25012 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ؽبِل ِؾّل فبّٝخ -  47

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  21101122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41201 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ث١ِٛٝ ِٖٞفٝ ا٦ٌي٠ي ٥جل ِٖٞفٝ -  48

ع١ٕٗ  6111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32145 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل٠ٓ اؽّل اٌٛ٘بة ٥جل -  49

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42313 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا١ٌَل عّبي ا١ٌَل -  50

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّب١٥ً ا١ِٓ ِؾّل اؽّل -  51

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42215 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبرٗ هىق ّف١ك ٥بكي -  52

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 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  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  30254 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌواىق ٥جل ؽوثٝ اّوف -  53

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42125 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٛهعٝ ١ٍّو ِبعل -  54

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21101120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41560 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٌٔٚ ِٖوٜ ٍزب١ٌٓ ثٞوً -  55

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 45651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  1

ؽبِل ٥ٍٝ ١ٍل/ ٍِه 2 هلُ ٥مبه ٥ّبهاد اٌَج٤   

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥واثٝ اؽّل فب٠ي ا٠ّبْ -  2

للهٜ ٠ٍٛف ّبمٌٝ ٚهصخ ٍِه االًِ رم١َُ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٖٔبهٞ ِٕٖٛه االء -  3

للهٞ ٠ٍٛف ّبمٌٟ ٚهصٗ/ ٍِه 32 هلُ ٥مبه االًِ ؽٟ ،:   اٌـزؤ١ّو  

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فئاك ِغلٜ وو٠ُ -  4

ثالِْٛ اهلل عبة ثٞوً/ ٍِه اٌىٙوثبء ّووٗ ثغٛاه 523 هلُ ٥مبه - اٌّْبٌٝ اٌغجً اِزلاك رم١َُ ،     

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّٛك ِؾّل ٥بكي -  5

3 هلُ ِؾً االهٙٝ اٌلٚه - اؽّل ٔج١ً ربِو/ ٍِه اٌٛفبء ىٚا٠ل رٛد و١ٕظ اٍزواؽٗ 213 هلُ ٥مبه - اٌٛفبء ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 33131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ّبمٌٝ ٥بِو ٔبٕو -  6

اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ِب٘و ٥ٍٝ ٘جٗ/ٍِه 66هلُ ٥مبه- اٌز١ٍفي٠ْٛ ّبه٣-اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو  

:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 44122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٞٛفٝ ١ٍّو -  7

ف١ًٍ ِؾّل ٦ٍل ووَ ٍِه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ اِزلاك 23 هلُ ٥مبه اٌَمٍخ ،  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ّبك -  8

ِؾً -ِؾّل اٌوؽّٓ ٥جل اٌالٖ ٥جل ف١فٟ/ ٍِه ا٦ٌمجٟ لو٠ٗ اِبَ اال١ٌَّٔٛٛ ف١الد فٍف اٌفٕبكق رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو  

:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 44122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٞٛفٝ ١ٍّو -  9

ف١ًٍ ِؾّل ٦ٍل ووَ ٍِه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ اِزلاك23 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌمبٍُ اثٛ رٛف١ك فبّٝٗ -  10

ثَٞبٜٚ ا١ِٓ عبثو ٍِه اٌؾو٠ٗ ِلهٍخ ثغٛاه اوزٛثو 6 ُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 32241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ٕللٟ ١ٍّو -  11

٥جلاٌواٙٝ ٕبثو ؽّلٜ/ ٍِه االٍٛأٝ ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌىٙف ُ - اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رمبٜٚ هاغت رمبٜٚ هاغت -  12

ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٕفبء/  ثٍّه ٔٛف١و ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌٍئٌٖٛ ُ -االؽ١بء -اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 42403    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اٌواٙٝ ٥جل ٥ٍٝ اٌىو٠ُ ٥جل -  13

ٚث٠ٛبد ٚؽلا٠ل ٕؾ١ٗ ٚاكٚاد ث٤١ ثْٕبٛ اٌم١ٖو اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ثٍٛوبد ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 16112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛٔلٞ ؽج١ت ىوو٠ب عٛى٠ف -  14

اٌغوكلٗ ١ِو٠ىٛه فٕلق اٌٝ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل اهلل ٥جل ا٠ّٓ -  15

 اؽّل-٥غ٦ّٟ ِٖٞفٟ ِؾّل-ٍِه االؽّو اٌجؾو َِزْفٟ اِبَ- إٌٖو ٝو٠ك 3هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف

4-3 هلُ ِؾً ---اؽّل ١٥َٟ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 42634    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ٥ٍٟ ٕجبػ -  16

اٌىو٠ُ عبك ١ٍل اّوف/ ٍِه اال١ِوار١ٗ إٌّؾٗ رم١َُ االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عٕلٞ ٠ٍٛف هؽ١ً -  17

١ٍٍّبْ ِؾّل ٥ٍٟ ١ٍٍّبْ/ ٍِه ٝالي ثٓ اال١ِو ُ ة 3 هلُ ٥مبه االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو   

:  اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠َٓ عبك ٠َٓ -  18

ٔغ١ت ؽبهً ٚع١ٗ/ ٍِه ِبهوذ ١َِٟ ثغٛاه اٌٙٚجٗ 02 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،   

 ٕٚف،  ٕٛاْا٦ٌ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ْ٘بَ ِؾّٛك -  19

15 هلُ ّمخ - ٠ؾ١ٝ اؽّل ِؾّل/ ٍِه ه٠غ١ٕب فٕلق ثغٛاه - ا١ٌْوارْٛ ُ 241 هلُ ٥مبه - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 42315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍٍّبْ ووَ هاِٝ -  20

اؽّل ؽَٓ ِؾّل عبثو/ثٍّه 354 هلُ ٥مبه اثبٔٛة اٌمل٠ٌ اٌى١َٕخ ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 41141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ثلٜٚ ٚع١ٗ ّو٠ف -  21

ا١٦ٌٓ ثٕفٌ ثبفَٛ ٥ي٠ي عّبي-2اٌفىٙبٟٔ اؽّل ١ٍل ٥بُٕ ِلؽذ-1-ثبٍُ-ٌٍفو٣ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 40001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغوثبٜٚ ِؾّٛك ٥ّبك ِؾّل -  22

اؽّل ؽَٓ اؽّل/ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 40001    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٍّٛث١ٍ١ب اٌغوثبٜٚ ٦ِوٗ -  23

اؽّل ؽَٓ اؽّل/ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽج١ت ّٙلٞ ١و٠ف -  24

اٍقوْٚ اٍؾك و١وٌٌ/ ٍِه ا٦ٌمبهٞ اِبَ اٌجبٝٓ ؽفو اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٍِٛٝ ١ٍّو ْٔبد -  25

اٌمو٠ٗ/ ٍِه اٌمو٠ٗ كافً ّلٚاْ لو٠ٗ ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ  - اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 45231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٟٛ ا١ِٓ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  26

ٚافوْٚ ٍِٛٝ ِؾّل هِٚبْ اٌٝ اٌّبٌه اٍُ رٖؾ١ؼ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 42443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ا٦ٌي٠ي ٥جل اثوا١ُ٘ -  27

ِج١لاد رٛه٠لاد/ ْٔبٝٗ ٚ اٌؾبف٠ ٥جل اؽّل اٍّب١٥ً /ٍِه اٌجووٗ اٍٛاق ثغٛاه اٌن٘ج١ٗ اٌغوكلٗ/ ثب٦ٌٕٛاْ فو٣ اٙبفٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ عبكاهلل ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  28

ِؾّٛك ثىو اثٛ ِٕٖٛه/ ٍِه ا٦ٌبَ اٌْبٝٝ ثغٛاه - إٌق١ً ُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك اؽّل ٔٛهٖ -  29

ِؾً--٥ٍٟ ِؾّٛك ٕفٛد ِؾّٛك-ٍِه اٌؾَٓ اثٛ ِقجي ثغٛاه-ثبرب ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  
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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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 42443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ا١ٌَل ا٦ٌي٠ي ٥جل اثوا١ُ٘ -  30

اٌؾبف٠ ٥جل اؽّل اٍّب١٥ً/ ٍِه اٌجووٗ اٍٛاق ثغٛاه اٌن٘ج١ٗ اٌغوكلٗ/ ثب٦ٌٕٛاْ فو٣ اٙبفٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 41213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ٥جل ٥ٍٝ ؽَٓ ك٥بء -  31

ِؾّٛك اؽّل كوزٛه اؽّل/ ٍِه ا١ٌَبؽٗ ّوٝٗ فٍف اٌجبىاهاد ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 53143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ى٠ٕت -  32

اثوا١ُ٘ هّلٞ ِؾّل/ ٍِه ثبرب ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101114 ربه٠ـ ٚفٟ 42634    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ٥ٍٟ ٕجبػ -  33

/ ْٔبٛ ٚ 5111/ ِبي هاً ٚ اٌىو٠ُ عبك ١ٍل اّوف/ ٍِه اال١ِوار١ٗ إٌّؾٗ رم١َُ االؽ١بء ث٦ٕٛاْ افو هئ١َٟ افززبػ ،:   اٌـزؤ١ّو

ِبهوذ ٍٛثو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 42121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٍٛف ا٦ٌبٝٝ ٥جل ٕجبػ -  34

٥ّواْ فبهٚق اؽّل/  ٍِه 0 هلُ ٥مبه اٌضب٠ٛٔٗ ا١ٌّٕبء ِلهٍٗ ثغٛاه اٌّلاهً ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 فٕٚ،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 11061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  35

ِٛاّٝ ٚث٤١ ٚر١َّٓ روث١خ ثْٕبٛ اهلل فٍف ِؾّٛك ووَ ٍِه االٔزبع١خ اٌّياه٣ ِٕٞمخ اٌلائوٜ اٌٞو٠ك اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 11061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  36

اهلل فٍف ِؾّٛك ووَ ٍِه االٔزبع١خ اٌّياه٣ ِٕٞمخ اٌلائوٜ اٌٞو٠ك ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 11061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  37

عياهح ثْٕبٛ ا١ٌَل ٥جل ١ٍل ٍِه اٌّلاهً ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٚٞ ِؾّل ٔبٕو فبٌل -  38

ل٦ٞٗ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ أزؤب١ّٛٔبي ه٠يٚهد ٍٟ هك ّووٗ/ ٍِه ؽ١ِْ ًٍٙ ِووي اِبَ ؽ١ِْ ًٍٙ ،:   اٌـزؤ١ّو  a 39 

:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 32131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍل فوط ١٘ضُ -  39

٠ٖٚب هِٚبٔٝ ١٦ُٔ ٍبِؼ/ٍِه ثو٠لعَزْٛ اِبَ- اٌؾغبى ُ 3ٚ4ٚ5ٚ6هلُ ِؾً ،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٥ي٠ي ٚإف ِوصب -  40

ٔغ١ت ا١ٍ٠ب ٘بٔٝ/ ٍِه ث١زِ ه٠ٚبي فٕلق ُ ط/  33 هلُ ٥مبه - االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غ١يٖ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل اؽّل -  41

اؽّل ِؾّل هاِٟ/ ٍِه ا٦ٌي٠ي ٥جل ثٓ ٥ّو َِغل ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠ٛاْ اؽّل ٥بٝف اؽّل -  42

٥ٍٝ ٠َوٜ ِٖٞفٝ/ ٍِه ١ِواط لو٠ٗ اِبَ ِغب٠ِٚ عٕٛة رم١َُ - اٌموٜ ٝو٠ك ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِٖٞفٝ ١ٍل ِؾّل -  43

اؽّل ١ٍل ٥ّو/ٍِه ٍِٖؾٝ ٥ٍٝ ٚعب٤ِ ؽبِزٛ فوْ ثغٛاه -االًِ 12هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّل ا٢ٌب٘و ٥جل اهلل ٥جل -  44

االهٟٙ اٌلٚه ِؾّل ٥يٚى ٝبهق/ ٍِه اٌف١وٚى ٥ّبهاد رم١َُ 0 هلُ ٥مبه االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 41124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥خ ِؾّل هِٚبْ ِؾّل -  45

٦ٍل هِٚبْ فو٠بي/ ٍِه ِبهوذ عو٠ٓ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ة/ 22 هلُ ٥مبه اٌوئ١َٝ االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 31620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً  اهلل ٥جل ٥ّو ِؾّل -  46

ا١ِٓ اؽّل ١ٍل/ٍِه اٌف١وٚى ٔغّخ وبفز١و٠ب ثغٛاه- اٌوئ١َ١خ االؽ١بء فلِبد-ك21هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  



 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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٝب١ًٍٛ ؽ١ٍُ ٥يِٟ ١ِٕب -  47

215 هلُ ّمٗ ٥ٍٛٞ اٌضبٟٔ اٌٞبثك - اٌواىق ٥جل ِؾّل وبًِ ِٕٖٛه/ ٍِه اٌى١َٕٗ رم١َُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ٥ٍٝ ٕجؾٝ ِغلٜ -  48

6 هلُ ِؾً اؽّل ؽفٕٝ ِؾّل ٍُِ اٌٖؾ١خ اٌٛؽلح ثغٛاه اٌٍئٌئح االؽ١بء اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك اٌّؾّلٜ -  49

اٍّب١٥ً ِؾّٛك ا٠ّٓ/ٍِه اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ فٍف- اٌمٚبح ُ ٣3-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ِؾّٛك اثٛاٌؾَٓ -  50

ّؾبد ِؾّل ؽٍّٝ/ ٍِه ٥جلإٌبٕو عّبي ُ ،:   اٌـزؤ١ّو    

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ٥جل اهلل فزؼ ١٥َٝ و١وٌٌ -  51

ِؾّٛك ِٖٞفٝ هٙب ٍِه ّٛة اٍزٛة اٌٖؾبثٗ َِغل ثغٛاه االٍزبك رم١َُ 41 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 51145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ اٍّبء -  52

ِؾّل اؽّل ِبعٝ/ ٍِه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ُ اٚي - ا١ٌّٛف١ٓ رم١َُ - اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 51145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ اٍّبء -  53

ٚفوكٚاد ٘لا٠ب ْٔبٛ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل/ ٍِه عبكاٌوة إٌم١ت ِلهٍٗ اِبَ - اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ كٔمً ؽَٓ فزؾ١ٗ -  54

 اؽّل اٌّغ١ل ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ِٖٞفٟ/ ٍِه اٌزمٛٞ َِغل ثغٛاه االؽّو اٌجؾو ِٞج٦ٗ ثغٛاه اوزٛثو 6 ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو

 ؽوثٟ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 35151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيح  اثوا١ُ٘ ١ٍّو ا٠ّٓ -  55

١ٞ٥زٛ ٦ٍل ِؾّل/ ٍِه اٌىؤه ثٕي٠ٕٗ ثغٛاه اٌىؤه ُ 12 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رًٛ ٦٠مٛة ِٕٖٛه عب١ٔذ -  56

ِؾً - فٛىٞ ١ٌُٚ ا١ٌَل ٥جل/  ٍِه اٌْوٝٗ ٔمٞٗ فٍف االؽ١بء رم١َُ أ/06 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  57

2 هلُ ِؾً اٌج١ٍٟ اٌوؽ١ُ ٥جل ٥ٍٟ/ ٍِه االٔجبثٛال و١َٕٗ فٍف االٍزبك ّبه٣ 25 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ا٦ٌّٞٝ ٥جل إٌٛثٝ اؽّل -  58

فواط ِؾّل اؽّل ٚهصخ ٍِه 15 اٌى١ٍٛ لٕب ٍفبعب ٝو٠ك ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ ِؾّل ١ٞ٥ٗ ٠بٍو -  59

 ٚ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌالٍزضّبهاد هٚاْ ّووٗ/ ٍِه ِبهوذ ٥ْوٖ اثٛ اِبَ اٌٌَٛل٠و ِْو٣ٚ اٌىٛصو ؽٟ 214 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو

 ا٦ٌمبه٠ٗ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عوعٌ ٖٔوٜ عوعٌ -  60

اؽّل ِؾّٛك ِؾّل/ ٍِه اٌجبّب ُ 41 هلُ ٥مبه - اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ه٠ـرب ٚفٟ 51242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ رٛف١ك ؽ١ٍُ وّبي -  61

 ؽى١ُ ؽّبَ/ ٍِه ع٦١ٕٝ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ِغب٠ِٚ وٙوثبء ِؾٞٗ ِمبثً 2 هلُ ٥مبه - االٔزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو

1 هلُ ِؾً - عبثو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 51242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ رٛف١ك ؽ١ٍُ وّبي -  62

ِبهوذ ٍٛثو ْٔبٛ اٌّٙلٜ ِؾّل/ ٍِه اٌجبّب ُ اِزلاك - ا٦ٌجبً اثٛ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل اٌلٍٛلٟ اٌؾٟ ٥جل -  63

ا٦ٌبي ٥جل اٌواٟٙ ٥جل فٚوٖ/ ٍِه ٍٕزو اٌٙلٞ ثغٛاه ١ّوارْٛ ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 51242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ رٛف١ك ؽ١ٍُ وّبي -  64

 ؽى١ُ ؽّبَ/ ٍِه ع٦١ٕٝ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ِغب٠ِٚ وٙوثبء ِؾٞٗ ِمبثً 2 هلُ ٥مبه - االٔزووٛٔز١ٕزبي رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو

٥بِٗ رٛه٠لاد ِىزت ْٔبٛ 1 هلُ ِؾً - عبثو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل فبهٚق ِؾّٛك -  65

اؽّل اؽّل ٘بٌٗ ٚ ١٘فبء ٚ ه٠ٙبَ/ ٍِه اٌّقبثواد ٍٛه اِبَ اٌوئ١َٟ ا٦ٌوٚثٗ ّٜ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٕٛؿ ؽٕب ٔج١ً هِٚبٔٝ -  66

ِؾً- ف١ًٍ عوعٌ فٛىٜ ِبعل/ٍِه إٌٖو وبفز١و٠ب ثغٛاه-اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل اٌل٠ٓ ٥الء -  67

كٚه٠ٓ ِؾً ٍٝجٗ لٞت ِقزبه هثبة/ ٍِه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ّبه٣ 14 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جلاهلل ا١ٌَل ٠بٍو -  68

211 هلُ ِؾً - ا١ٌَل ٥جلاهلل ا١ٌَل ِؾّل/ ٍِه اٌٍّىٗ ث١ذ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه - اٌّْبٌٝ اٌغجً ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 51145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ اٌوؽ١ُ ٥جل اٍّبء -  69

وبفز١و٠ب ْٔبٛ ِؾّل اؽّل ِبعٝ/ ٍِه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ُ اٚي اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101116 ربه٠ـ ٚفٟ 53162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  70

1 هلُ ّمخ - ع٦فو اٌل٠ٓ ربط عالي/ ٍِه اٌّٖٞفٝ ُ 3 هلُ ٥مبه - ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي ،:   اٌـزؤ١ّو  

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبٕو ث١زو/ ك ١ٕل١ٌٗ -  71

4 هلُ ِؾً اٌٚٛٞ اثوا١ُ٘ ِبعلٖ/ ٍِه اٌو٦٠ٟٚ اِبَ اٌَالَ ّبه٣ 2 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 11061    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  72

٥ٍٝ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل ٍِه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غب٠جٝ عوً ربِو ٔبٕو -  73

فٞبة ِؾّل فٞبة ِٖٞفٝ ٍِه ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه فٍف الىٚه ٥ّبهح اٌّٞبه رم١َُ 162 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزؤ١ّو   

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 42023    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جبكٜ ِؾّٛك ٝالي -  74

ا٦ٌبي ٥جل ِؾّل ٕالػ ٍِه االهٙٝ اٌلٚه االلٖو ع١٦ّخ ثغٛاه 412 هلُ ٥مبه اٌٛفبء اِزلاك اٌغوكلخ ،     

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 51104    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ْو ِزٌٛٝ ِؾّل ِغلٜ اؽّل -  75

١٦ٍل ك٠بة ٥ً ؽَٕٟ/ ٍِه  اٌغوكلٗ اثغٛها ٦ِوٗ فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّيٖ ِؾّٛك ١ّّبء -  76

ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٟ غو٠ت-ثّبن-اٌوؽّٗ ِقجي ثغٛاه--م٘ج١ٗ رم١َُ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو -- 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  77

65/21 هلُ ِؾً- ٌالٍزضّبه ا٦ٌوث١خ اٌْووخ \ثٍّه  ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق ثغٛاه ٍٕزو ١ٍزٝ ِٛي - ٥واث١خ رم١َُ -اٌغوكلخ ،:   ١ّواٌـزؤ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ عّبي اؽّل -  78

4 هلُ ّمٗ االهٟٙ اٌٞبثك ا١ٌَل ِؾّل ٥ٍٟ عّبي/ ٍِه ٥واث١ب اٌضالص١ٕٟ ّبه٣ 120 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍٍّبْ فزؾٝ ٍبِٝ -  79

 ِؾً ٥ٍٜٛ االٚي اٌٞبثك ؽبف٠ ١ٍل ِؾّل ا٠ّٓ ٍِه االعزّب٥ٝ االٍىبْ ِْو٣ٚ اٌزغبهٜ اٌّغ٤ّ االؽ١بء ّّبي اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو

11 هلُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١وٜ ِؾّل ا١ٌَل ١٦ٍل اٌوؽّٓ ٥جل -  80

فج١وٜ ِؾّل ا١ٌَل ١٦ٍل ٍِه ٥ْوٖ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 53111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ ٥ٍٟ اؽّل فبٌل -  81

٥جلٖ ا١ٌَل غبىٞ ا١ٌَل/ ٍِه و١ٍٛثزوا َِزْفٟ ٥ّبهٖ إٌٖو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل ؽَٓ عّبي ِؾّل -  82

ا١٢٦ٌُ ٥جل- ّبمٌٝ- ّبم١ٌٗ ُٚ٘ ٠ٍٛف اًِ ٚهصٗ ٍِه االى٘وٜ ا٦ٌّٙل فٍف اٌزغبهٜ اٌزم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 13141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  83

اٌم١ل اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 13141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  84

اْ ٠ٌٍٛ ّووخ اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١وٞ ِؾّل ا١ٌَل فبٌل -  85

٥ج١ل ١ِقبئ١ً ٥ٖبَ/ ٍِه إٌّب٘وٞ فٍف اٌَالَ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53104    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و عبك اٌؾبف٠ ٥جل اؽّل -  86

اؽّل اثوا١ُ٘ اٌؾ١ّل ٥جل ٚهصخ ٍِه اال٘بٌٝ اٍىبْ اٌَالَ َِغل ثغٛارو االٍزبك ُ ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٚ٘جٟ ِؾّل -  87

ِؾً - ِؾّل فبٌل اٌؾ١ّل ٥جل/ ٍِه ٥ْوٖ اثٛ ِبهوذ ٍِٛجو اِبَ ِٖٞفٟ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌفو٠ك ّبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عالي ؽَٓ ٕجوٜ -  88

اٌّىبهَ اثٛ ٥جلٖ ٥الء ٍِه ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ ا١ٌْوارْٛ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْزٗ ِٖٞفٝ إٌّغٝ ٥جل ِؾّل -  89

114 هلُ ِؾً اهٔٛ ثبهثب ٍِه ١٦ٍل ِؾّل ُ ه٠غَٕٝ وّجٛٔل اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف A 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  90

 ٚم٘ت فٚٗ ِؾً ثْٕبٛ 65 هلُ ِؾً ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١خ اٌْووخ ٍِه ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق ثغٛاه ٍٕزو ١ٍزٝ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو

فمٜ ٚؽغبهح ِبهوٗ مٚ ٍٚب٥بد  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 13141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  91

ه٠ؾبٔخ فٕلق اِبَ اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 13141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  92

ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ثؾو٠خ هؽالد ر١٢ُٕ  ثْٕبٛ اْ ٠ٌٍٛ ّووٗ اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 13141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  93

ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ثؾو٠خ هؽالد ر١٢ُٕ ْٚٔبٝٗ اْ ٠ٌٍٛ ّووخ اٌىبئٓ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  94

 عٍٛك ِؾً  ثْٕبٛ 21هلُ ِؾً ٌالٍزّبه ا٦ٌوث١خ اٌْووخ ٍِه ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق ثغٛاه ثٕزو ١ٍزٝ ِٛي ٥واث١خ رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو

 ٚاٍزبٌٌ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  95

65 هلُ ِؾً ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١خ اٌْووخ ٍِه ا١ٌٍٙزْٛ فٕلق ثغٛاه ٍٕزو  ١ٍزٝ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبف٦ٟ ا١ٌَل اؽّل اٌٞب٘وٖ -  96

اٌوؽّٓ ٥جل فىوٞ ِؾّل/ ٍِه ا٦ًٌّ ِىزت فٍف اٌغّٙٛه٠ٗ ُ ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي ،:   اٌـزؤ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ١ٍل اثوا١ُ٘ -  97

ِؾً -٥ج١ل ا١ٌَل اٌجل٤٠ ٥جل ا١ٌَل/ ٍِه ع١٦ّزٟ ثغٛاه ؽّبك اٚالك ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌٛفبء ؽٟ ىٚائل اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هعت ؽبىَ ؽَبْ ف١وٚى -  98

اؽّل ف١وٜ ؽبِل ٍِه ؽّيٖ َِغل فٍف اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ّو -  99

2 هلُ ِؾً ا١ٌٍٞف ٥جل اهلل فزؼ ِؾّل ِؾّٛك ٍِه 10 هلُ 0 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثو٘بَ إٌغب اثٛ ا١ٍ٦ٌُ ٥جل -  100

 اؽّل ٝٗ ِٟ/ ٍِه اٌغي٠وٖ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ا٦ٌجبً اثٛ اِزلاك اٌّلاهً ّبه٣ 541 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف

ِؾالد اهث٦ٗ ٥بِو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٦ٍل ١ٌٚل -  101

هلُ ِؾً ِؾّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٦ٍل ٚائً/ثٍّه ِبهوذ اكَ ثغٛاه غبٌت ثٛهد ،:   اٌـزؤ١ّو  NO.5H52C 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ؽّبكٖ -  102

 اٌٞبثك اٍّب١٥ً اٌٛ٘بة ٥جل اٍّب١٥ً/ ٍِه ا٦ٌّلاٚٞ ِمٟٙ ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو

ِؾً - االهٟٙ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٙ ٥جلا١ٌْٙل هىق ِب٠ىً -  103

ِؾّل ف١ٍفٗ عّبي/ ٍِه ع١ذ اٌٙبٜ ثغٛاه اٌَمبٌٗ 31 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 32102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٌٛٔلٜ هِٚبٔٝ  ثٌٌٛ -  104

اٌزب٠خ كه٠ِٚ فٕبك ِؾّل ٍِه ا٦ٌوة ؽٝ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبمٌٝ ِؾّل عبثو ِٕبه -  105

ِؾّل اٌوة عبك ؽ١ٍّٗ/ ثٍّه 3 هلُ ٥مبه اٌزغبهٜ اٌّووي ُ_ اٌزغبهٜ اٌّووي رم١َُ_اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 31460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٞٛاة ِؾّل ِٖٞفٝ -  106

اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 31460    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٞٛاة ِؾّل ِٖٞفٝ -  107

ىٚا٠ب ٚٙجٜ اٝبهاد روو١ت ثْٕبٛ اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل اٌىو٠ُ ٥جل ِّلٚػ ٍِه 3 هلُ ٥مبه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53100    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ عبك اؽّل اٌل٠ٓ ثٙبء -  108

ؽَٓ ٥ٍٝ عبك اؽّل ٍِه االؽ١بء ٔمٞخ فٍف االؽ١بء اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِؾّٛك ِؾّل وو٠ّٗ -  109

اؽّل ٥ٍٝ ؽ١َٓ ح١ٍّو ٍِه ا٦ٌب١ٌّخ اٌْووٗ فٍف اٌَٛق ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِٕٖٛه ؽ١َٓ ا٠ٗ -  110

ٚافو٠ٓ ٠ٍٛف ٕبكق ا٦ٍل ٍِه اٌمل٠ُ ٚاٌّوٚه اٌّلٔٝ اٌَغً ِىزت ٥الَ ؽَٓ ُ  اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 34115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىو١و ِؾّل ١٦ٍل ٠ؾ١ٟ -  111

اؽّل ١ٍل اؽّل اثوا١ُ٘/ ٍِه 5 ِجبهن50-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 34115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىو١و ِؾّل ١٦ٍل ٠ؾ١ٟ -  112

ِؾّل ا١ٌٍضٝ اؽّل/ٍِه ِزوٚ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه-اٌىٛصو فٝ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزؤ١ّو  
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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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 31161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهً ربكهً فبهً ِولٌ -  113

 وبفز١و٠ب/ثْٕبٛ اهر١ٓ فب٠ك ٚفبكٜ عٛهعٝ ١ٖٔف اهلل ٥ُْ عٛهط/ٍِه 2ٚ1ٚ0هلُ ِؾً وٛٔزٕٕزبي االٔزو رم١َُ-اٌغولخ ،:   اٌـزؤ١ّو

 ١ٍبؽٝ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 16532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  114

اهلل ٥جل ِؾّل ؽبِل ِؾّل ٍِه 31 هلُ ِؾً اٌزغبهٜ اٌَٛق 10 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 16532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  115

ٝبىعخ اٍّبن   ث٤١ ثْٕبٛ اهلل ٥جل ِؾّل ؽبِل ِؾّل ٍِه 31 هلُ ِؾً اٌزغبهٜ اٌَٛق 10 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 41411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٞبة ِؾّل ِؾّل ؽَٓ  ٔٛه٘بْ -  116

٦َِٛك اؽّل اؽّل وو٠ُ-ٍِه ٥واث١ب اٌضالص١ٕٟ ٤ِ ا٦ٌْو٠ٓ 161ُهلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 53213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جبً ِٖٞفٝ ِؾّل ٥جلاهلل -  117

٥جبً ِٖٞفٝ ِؾّل \ثٍّه اٌّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ 21 هلُ ٥مبه_ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 31161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهً ربكهً فبهً ِولٌ -  118

2ٚ1ٚ0 هلُ ِؾالد- اهر١ٓ فب٠ك ٚفبكٜ عٛهعٝ ١ٖٔف اهلل ٥ُْ ٛهطع/ٍِه وٛٔزٕٕزبي االٔزو رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 31134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّٙلٞ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  119

اٌفٕلق ٍِه اٌغوكلخ عٕٛة ؽ١ِْ ًٍٙ ث١وا١ِيا فٕلق ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 31134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّٙلٞ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  120

اٌوئ١َٝ ٌٍّووي اٌزبث٦خ اٌفو٣ٚ ع٤١ّ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101111 ربه٠ـ ٚفٟ 46122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٚى٠وٞ اٌقبٌك ٥جل ٥بٝف -  121

٥ٍٝ اثٛاٌؾَٓ ىهٚق/ٍِه 3ٚ4هلُ ِؾً- ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه ٥ّبهاد- اث٥ْٛوح ِٕٞمخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 53216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕموهًٚ ١٦ٍل ٌج١ت ٥يد -  122

13هلُ ِؾً- اٌفٕلق/ٍِه اٌوئ١َٝ ثبٌٍٛثٝ ث١زِ ٌٛٔظ فٕلق-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 12132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  123

غنائ١خ ِٚٛاك اٌجبْ ِٕٚزغبد ِغّلاد ث٤١ ثْٕبٛ ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ع١٦ّخ ٍِه  ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 53214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥ج١ل ٠ٍٛف اهلل ٥ج١ل وبًِ -  124

١٦ٍل ِؾّٛك اؽّل اثوا١ُ٘ ٍِه ّؾبد ا١ٌْـ عب٤ِ ثغٛاه اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 53215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ىافو ١٦ٍل ٥بىه -  125

ِؾً---عوعٌ ١ٍّو ِب٘و-ٍِه اٌجَزبْ ِٕٞمٗ-اٌغٛٔٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 12132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  126

ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ع١٦ّخ ٍِه ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 12132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  127

كٚاعٓ ِيه٥خ ثْٕبٛ اٌغوكلخ ٌّل٠ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح ٍِه اٌلائوٜ اٌٞو٠ك 2/112 هلُ ل٦ٞخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 42116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٕفٛد اثوا١ُ٘ -  128

ٚعٍٛك ّٕٜ ٌز٤١ٕٖ ٚهّخ ثْٕبٛ ٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد ٍِه ِغب٘ل ؽٝ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو   

:  اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 21111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ١٢ٔو كا١ٔبي -  129

ِؾّل هاّل ٍبٌُ ٍِه ،   
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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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 42116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد اثوا١ُ٘ -  130

٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد ٍِه ِغب٘ل ؽٝ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101110 ربه٠ـ ٚفٟ 42116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد اثوا١ُ٘ -  131

 عٍّخ ٚوبة ٚوٛرْٟ ّجْت ث٤١ ثْٕبٛ فىوٞ ا٦ٍل ٍِه 313 ٥مبه  ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ ١ّوٞ ُ  اٌَمبٌخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف

 ٚلٞب٥ٟ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 22116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍلً ث١ٕب١ِٓ لٍلً ا٠ّٓ -  132

ٌٍّٞبهاد اٌّٖو٠خ اٌْووخ ٍِه(  1)  هلُ اٌووبة ِجٕٝ اٌلٌٚٝ اٌغوكلخ ِٞبه ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 51521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ أ١ِٓ ٌٞفٝ ِبعل -  133

/ ٍِه اٌمجبٟٔ َِغل ثغٛاه 4 هلُ ِؾً 1 هلُ ٥ّبهٖ اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ اٌَالَ ُ افو اٌل٘به/ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزؤ١ّو

ا١ٌِٛزبي ٚ اوَََٛاهاد/ ْٔبٝٗ ٚ اٌَٛكأٟ/ رغبه٠ٗ ٍّٗ ٚ 11111/ ِبي هاً ٚ ّٕٛكٖ ١ِقبئ١ً ر١ٍّن ٍِٟٛ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 51504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ ٦ٍل فبٌل -  134

اٍّب١٥ً ِؾّٛك اؽّل/ ٍِه اٌق١ٍغ١ٗ ا٥ٍٝ - اٌقٍفٝ اٌْبها٣ 13 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 51504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ ٦ٍل فبٌل -  135

االٔزؤذ ِب٥لا ٍِٚؾمبرٗ وّج١ٛرو ر٠َٛك ْٔبٛ ِؾّٛك اؽّل ؽ١َٓ/ ٍِه  اٌَالَ َِغل ثغٛاه - اال١ٌَِٕٛٛ اٍزبك ُ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 42316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ اؽّل ٔبعؼ ٥بكي -  136

اٌمبكه ٥جل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك/ ثٍّه اٌّوٚه فٍف اٌّْبٌٟ ا١ٌَبؽٟ رم١َُ 21 هلُ ٥مبه اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل  ّ٘بَ اٌيوٝ ا١ٌَل اؽّل -  137

1114-1113 هلُ ِؾً اٌىو٠ُ ٥جل ٥ف١فٝ ِؾّل ِغلٜ ٍِه 11 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثٛ ِؾّل ثىو اثٛ ِؾّٛك -  138

اٌمو٠ٗ/ ٍِه ٥ٍُ ِوٍٟ ٝو٠ك وٍٛة ث١زِ ٠ٛرٛث١ب لو٠ٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ فّٟٙ ؽ١ٍُ ٚف١ك -  139

ِؾً - ١ِقبئ١ً فىوٞ فىزو&  ١ِقبئ١ً فىوٞ ِٛه٠ٌ/ ٍِه ١ّوٞ ّبه٣ ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ 311 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 41552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه ٥ي٠ي ٍِٛٝ ِبعلح -  140

٥ّو ؽبكٞ ٥بكي/ ثّبن 2 هلُ ٣ ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 24111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل اٌجبلٟ ٥جل اٌٖبٚٞ ٕبثو -  141

ث١ْو ِؾّل ؽفٕٟ/ ٍِه اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٞ اٌْٙو ُ االٍزبك ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 51312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ا١ٌٞوٜ ك٠ٕب -  142

ِؾّل ٥جلاٌّغ١ل ١٥ل/ ٍِه اٌىٙوثبئ١خ ٌالكٚاد اٌّؾّلٜ ثغٛاه االٍزبك ُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّلِؾّل -  143

ٚ٘جٗ هاغت ١ٍّو ٍِه ف١ٛ ٍٝ فٕلق ثغٛاه اٌىٛه١ِٔ ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 51521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ا١ِٓ ٌٞفٟ ِبعل -  144

 ١ِقبئ١ً ر١ٍّن ٍِٟٛ/ ٍِه اٌمجبٟٔ َِغل ثغٛاه 4 هلُ ِؾً 1 هلُ ٥ّبهٖ اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ اٌَالَ ُ افو اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو

 ّٕٛكٖ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾٛد هِٚبْ ثىو هِٚبْ -  145

اؽّل ؽَٓ هِٚبْ/ ٍِه ث١وٚد فٕلق اِبَ اٌٛفبء اِزلاك اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك اؽّل ٠ٌٛٔ ٔٛهٖ -  146

٥بهف ٥جلا٦ٌُّٕ اّوف/ ٍِه ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌٍئٌئٖ ُ االؽ١بء 61 ٥ّبهٖ 5 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 11621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽَت اهلل ٚ٘ت آِبي -  147

ثووبد ِؾّل اٌمبكه ٥جل ِؾّل/ ٍِه ٢ٌٍٕبهاد ٕبثو اؽّل فٍف االرٛث١ٌ ِؾٞٗ إٌٖو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 11621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽَت اهلل ٚ٘ت آِبي -  148

 كل١ك َِزٛك٣ ْٔبٛ  اٌمبكه ٥جل ِؾّل/ ٍِه ا٦ٌجبثلٖ ع١٦ّٗ ثغٛاه ا٦ٌوة ؽٝ اٌل٘به اٌٝ االفو اٌّؾً ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو

  ثٍلٜ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 11621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽَت اهلل ٚ٘ت آِبي -  149

ثٍلٜ كل١ك َِزٛك٣ ْٔبٛ  اٌمبكه ٥جل ِؾّل/ ٍِه ا٦ٌجبثلٖ ع١٦ّٗ ثغٛاه ا٦ٌوة ؽٝ اٌل٘به اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 11621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽَت اهلل ٚ٘ت آِبي -  150

ثمبٌٗ ْٔبٛ  اٌمبكه ٥جل ِؾّل/ ٍِه ا٦ٌجبثلٖ ع١٦ّٗ ثغٛاه ا٦ٌوة ؽٝ اٌل٘به اٌىبئٓ االفو اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 51504    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ ٦ٍل فبٌل -  151

ٚوّج١ٛرو ٌغبد ر١ٍ٦ُ ِووي ْٔبٛ اٍّب١٥ً ِؾّٛك اؽّل/ ٍِه اٌق١ٍغ١ٗ ا٥ٍٝ - اٌقٍفٝ اٌْبه٣ 13 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِب٠ىً اٌلوزٛه ١ٕل١ٌخ -  152

االهٙٝ اٌٞبثك ِؾّٛك ٥بّٛه اٌل٠ٓ ِؾٝ ٍِه ا١ٌَبؽٝ اٌَٛق اٌمل٠ُ اٌجبىاهاد ُ اٌل٘به اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 24111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌجبلٝ اٌٖبٜٚ ٕبثو -  153

 رغبهٖ/ ْٔبٝٗ ٚ  ث١ْو ِؾّل ؽفٕٟ/ ٍِه اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٞ اٌْٙو ُ االٍزبك ُ اٌل٘به/ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف، 

1111/ ِبي هاً ٚ افْبة  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل اٌّغل اثٛ اٌل٠ٓ ِؾٝ -  154

34 هلُ ِؾً اٍّب١٥ً اٌَالَ ٥جل ٥ج١و ٍِه اٌغٛ٘وٖ وبف١زو٠ب ثغٛاه ٥ْوح اثٛ 1 ِجبهن اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٦ٍٛكٜ ِؾّل ووَ -  155

ِؾّل اؽّل هِٚبْ/ ٍِه ٠ب١ٍٓ اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌي٘واء فبّٝٗ عب٤ِ فٍف - االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٍٞ ف١ُٙ فوؽبْ ١ٍٙو -  156

فٍزٌ ثٕلهٜ ٔبكٜ/ٍِه ٘بهْٚ اٚالك عياهح ثغٛاه- اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   ٌـزؤ١ّوا  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 15103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ؽَٓ ِؾّل ِؾّل -  157

اثوا١ُ٘ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل/ ٍِه اٌف١وٚى ٥ّبهاد اِبَ- أ 42 هلُ ٥مبه - االؽ١بء ؽٝ ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 52142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَؾٍٟ ِؾّل ٦ّجبْ ا١ٌَل ِؾّل -  158

فٞبة ِؾّل فٞبة ِٖٞفٝ/ٍِه ِزوٚ ثغٛاه- 12هلُ ٥مبه- ا١ٌْوارْٛ ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١ّوٖ ِؾّل ٦ٍبك -  159

ؽّبكٖ ٥جلاهلل فل٠غٗ/ ٍِه ٥ْىبْ عب٤ِ ثغٛاه - االًِ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ اهلل ٥جل اؽّل ع١ٍّٗ -  160

22 هلُ ِؾً ؽبف٠ اٌٍّه ٥جل اؽّل ٍِه عبك اِبَ ٥ف١فٝ ٠ٍٛف اٌفو٠ك ُ ِٛي اٍجالٔلا ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  161

ٚاوََٛاه ٘لا٠ب ْٔبٛ اؽّل ٥ٍٝ ف١ٍفخ فبٌل/ ٍِه االّواف ِٕلهٖ اِبَ - لؤٝ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ١٦ٍل اِبي -  162

اٍّب١٥ً ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد  ٍِه االًِ اِزلاك ُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبمٌٝ اثوا١ُ٘ ٦ٍل اٍّبء -  163

١ٍل ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل/ ٍِه ٚإٌٛه اٌزٛؽ١ل اِبَ- ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االما٥خ رم١َُ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ـربه٠ ٚفٟ 53222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل اثٛاٌؾَٓ ؽّبكٖ -  164

ِؾً- اؽّل ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٔغبػ/ٍِه االٍزبك ّبه٣ 225هلُ ٥مبه-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 42203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ف١ًٍ ٔج١ً ا٠ّٓ -  165

عٛهعًٛ ل٦١ٍٝ عوعٌ/ ٍِه اث٥ْٛوٖ ِبهوذ ٍٛثو اِبَ - اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفخ اؽّل ِؾّل اٍالَ -  166

ف١ٍفٗ فىوٜ ىفبهٜ اّوف/ٍِه 22هلُ ق 2هلُ ِؾً- اٌّلاهً رم١َُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١٦ٌٖلٜ ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  167

2هلُ ِؾً- ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ِئِٓ/ٍِه ِْو٠جخ وبفز١و٠ب ثغٛاه- اٌّٞبه رم144ُ١َهلُ ٥مبه- اٌىٛصو-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌٖبكق اؽّل اثوا١ُ٘ -  168

٥جلاٌّالن ٍّٛه ِالن/ ٍِه اٌضالص١ٓ ُ - ٥واث١ٗ رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اهلل ٥ٞب اؽّل ِؾّٛك -  169

االهٟٙ ثبٌلٚه ١٥َٟ ثمٞو رٙبٟٔ/ / ٍِه ١ّْٕٓ رم١َُ 236 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواٙٝ ٥جل ثووبد ِؾَٓ -  170

٥ي٠ي ١ِقبئ١ً ٘بٔٝ/ٍِه ىِيَ وبفز١و٠ب اِبَ- اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٝو ٥جلاٌوؽ١ُ اثوا١ُ٘ هاّل ِٖٞفٝ -  171

ِؾً- ف١ًٍ ِؾّل اؽّل/ٍِه االٍزبك ّبه٣ ِٓ ِزفو٣- ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ ّبه٣ 11هلُ ٥مبه-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ ّؾبد ٥ٍٝ غو٠ت -  172

اؽّل اٌٖغ١و ٔبكٜ ٍِه ّلٚاْ ُ أ 15 ٥مبه اٌَمبٌخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  173

٥ٍٝ ف١ٍفٗ فبٌل/ ٍِه االّواف ِٕلهٖ اِبَ - لؤٝ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  174

1 هلُ ّمخ - ع٦فو اٌل٠ٓ ربط عالي/ ٍِه اٌّٖٞفٝ ُ 3 هلُ ٥مبه - ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 42203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ف١ًٍ ٔج١ً ا٠ّٓ -  175

عٛهعًٛ ل٦١ٍٝ عوعٌ/ٍِه اث٥ْٛوٖ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه - اٌىٛصو ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 51546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبٝٝ عبكاٌٌّٛٝ ٥جلا٦ٌبٝٝ ِٕزٖو -  176

اهلل ٥جل اؽّل ى٠بْ ِؾّل/ ٍِه اٌفٕلل١ٗ اٌّلهٍٗ فٍف 322 هلُ االًِ ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 42203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ف١ًٍ ٔج١ً ا٠ّٓ -  177

اٌغوكلخ -  عٛكٖ وٕلً ّىوٜ ٥يْ ٍِه وٛٔزٕٕزبي االٔزو رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 42203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ف١ًٍ ٔج١ً ا٠ّٓ -  178

اٌىٛصو ؽٝ عٛهعًٛ ل٦١ٍٝ عوعٌ ٍِه ٥ْوح اثٛ ِبهوذ ٍٛثو اِبَ ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو اؽّل ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  179

اؽّل ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ٍِه اٌّل٠ٕخ اٌّغٌٍ ُ اٌّل٠ٕخ ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  



 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 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فوغٍٝ ِب٘و اؽّل -  180

20431 هلُ اٌمب٘وح عٕٛة -  ا١ًٌٕ لٖو - االٚي اٌلٚه 4 ّمخ - اٌزؾو٠و ١ِلاْ 11 ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فوغٍٝ ِب٘و اؽّل -  181

اؽّل ٥جلاٌَالَ أْواػ/ ٍِه ا٦ٌوٍٚٗ ١ِلاْ - ا١ٌْوارْٛ ُ 116 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فقوٞ ١ٍٍُ هءٚف -  182

عوعٌ ثْوٞ ٦٠مٛة/ ٍِه ٚ٘جٗ هِٚبٟٔ/  ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌَالَ ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  183

ؽَٓ ِؾّل ١ٍل/ ٍِه ؽ١َٓ ٝٗ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِٖٞفٝ ؽَٓ ِل٠ؾٗ -  184

٥ٍٝ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل/ ثٍّه ١ّْٕٓ رم١َُ_اٌيها٥خ ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 35110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٞ ٕبكق ١٥بك ٚائً -  185

ِؾّل ؽّيٖ ِٕٖٛه ٍِه 20 هلُ ٥مبه ١ّْٕٓ ا٦ٌوث١خ اٌلٚي عب٦ِخ ُ ِٓ ِزفو٣ 0 هلُ ُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل اؽّل ِؾَٓ -  186

ِجبهن اٌؾ١ّل ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل فٚوٞ/ ٍِه االثٕٛكٞ ٥ٞبهٖ ثغٛاه اٌؾٍٛأٟ ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌَىوٞ ؽبِل ّف١ك ِؾّل ٍبِو -  187

١ٖٔف ٔبعٟ لٕبٚٞ/ ٍِه ٥ضّبْ ِقبىْ ثغٛاه ِبهوذ ١ِزوٚ ثغٛاه اٌىٛصو ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 41131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ؽ١َٓ ١ٍل عّبي -  188

اٌّٛعٛك ٥جل ِٖٞفٟ اٌّٛعٛك ٥جل اٌّوؽَٛ ٚهصٗ/ ٍِه اٌج١ذ ٌٛاىَ ِؾً ثغٛاه اال٘بٌٟ رم١َُ 12 هلُ ٥مبه ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 52102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  189

١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ِىزت ثْٕبٛ فواط ؽَٓ اهلل ٥جل ٥بكي ٍِه ّمخ اٌمبك١ٍخ رم١َُ 3 هلُ ٥مبه ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثٛ ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّٛك ٘بٔٝ -  190

اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّٛك اؽّل-ٍِه اٌق١و ِبهوذ ٍٛثو ا٥ٍٟ اٌىٙف ّبه٣ افو-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ --- 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 52102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  191

فواط ؽَٓ اهلل ٥جل ٥بكي ٍِه اٌمبك١ٍخ رم١َُ 3 هلُ ٥مبه ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 52102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  192

ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ثْٕبٛ فواط ؽَٓ اهلل ٥جل ٥بكي ٍِه اٌمبك١ٍخ رم١َُ 3 هلُ ٥مبه ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 41131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ؽ١َٓ ١ٍل عّبي -  193

 اٌّٛعٛك ٥جل ِٖٞفٟ اٌّٛعٛك ٥جل اٌّوؽَٛ ٚهصٗ/ ٍِه اٌج١ذ ٌٛاىَ ِؾً ثغٛاه اال٘بٌٟ رم١َُ 12 هلُ ٥مبه ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو

ِؾّٛي اوََٛاه/ ْٔبٝٗ ٚ 2 اٌلوزٛه/ رغبه٠ٗ ثَّٗ  

 ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 21342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍّٝ ؽٕب ٥ّبك -  194

 ٔبكٜ ثغٛاه ا١ٌَبؽ١خ اٌموٜ ٝو٠ك االهٙٝ اٌلٚه ٍٛي ثج١ال ا١ٌَبؽ١خ ثبٌمو٠خ اٌٍّؾمخ اٌزغبه٠خ اٌّؾالد(  16)  هلُ ِؾً اٌغوكلخ

ا١ٌَبؽ١خ اٌّْو٥ٚبد ٚاكاهح الْٔبء ٍٛي عوأل ّووخ ٍِه اٌجؾو٠خ اٌو٠بٙبد   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٙ اؽّل ِؾّل اٌَالَ ٥جل -  195

هّٛاْ اؽّل ٥ٍٝ ٍِه ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ اٌىٙف ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ١٦ٍل اؽّلأٟ فب٠يٖ -  196

٥ٍٟ ١٦ٍل اؽّلأٟ ٚهصٗ/ ٍِه ِبه٠ٕب اٌجؾوٞ رم١َُ 513 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 42203    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ف١ًٍ ٔج١ً ا٠ّٓ -  197

اٌغوكلخ - عٛكٖ وٕلً ّىوٜ ٥يْ ٍِه وٛٔزٕٕزبي االٔزو رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٦ٍل ٔقٕٛؿ ّىوٞ ِزٟ -  198

ِؾً - اٌغياٚٞ ٖٔؾٟ ؽبىَ/ ٍِه اٌٛفبء وٛه١ِٔ 454 هلُ ٥مبه اٌٛفبء ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53230    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجوٖ فقوٞ ْٔبد ١ِٕب -  199

٠ٌٛٔ ِؾّٛك اؽّل/ ٍِه اٌؾغبى ُ 14 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١٥ل ِؾّل ا٠ّبْ -  200

٥جلاٌمبكه ٍٍٕٛٝ ٥جلاٌمبكه/ ٍِه 125 هلُ ٥مبه - اٌَبكاد أٛه ُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل ٔغٜٛ -  201

ا٠الاٍىٍْٛٛ \ثٍّه ره ثٝ ا٥ٍٝ إٌٖو ّبه٣_135 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌٞت اؽّل ؽَٕٝ ؽَبَ -  202

فىوٜ ر١ّٛصبًٚ/ ٍِه لولّٛٗ لٞٓ ثغٛاه اٌىٛصو 43 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ١ٍٍُ ٥جلاهلل هعبء -  203

اٌلِوأٝ اٍّب١٥ً اؽّل ٚهصٗ/ٍِه ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االما٥خ ّبه٣-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53236    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ِؾّل ٚاهكأٝ ّبمٌٝ -  204

اٌٞبٌت/ ٍِه االٖٔبهٜ ؽٝ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽٕفٟ اٌؾ١ّل ٥جل ٘بٌٗ -  205

١ٖٔو اهلل ٥جل  ِؾّل ٍّبػ/ ٍِه ث١وٚد ِبهوذ ثغٛاه اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٞ هِيٞ ؽَبْ ِبعل -  206

 ِؾً---اٌوٟٙ اٌٞبثك--اٌؾ١ّل ٥جل ٦ٍل اؽّل-ٍِه ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه ثغٛاه311هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو

3هلُ  

:  اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 31513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ١ٌُٚ ١ًٕٝٛ -  207

ٍالِٗ ٔبّل ٥لٌٟ/ ٚهصٗ ٥ٓ ٔبّل ٥لٌٟ ٔبعٟ/ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ ؽَٓ اِزلاك ا١ٌّٕبء ،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ِؾّل ١ٍل ٘لٜ -  208

االؽ١بء ّوٝخ فٍف االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ٍٛف عالي ٘جٗ -  209

٠ٍٛف ِؾّٛك ِؾّل ٍِه اٌغبى٠خ اٌّؾٞٗ ثغٛاه االًِ ُ 514 هلُ ٥مبه اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ؽٍّٟ ١ٕبَ ١ًِْ -  210

ا٦ٌجبً اثٛ ِوٍٟ ربِو/ ٍِه ١٘ىً ١ٍف اٌؾوف١١ٓ ّبه٣ 02 ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 1316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  211

 ِىزت ثْٕبٛ اٌمبكه ٥جل اؽّل ِؾّل ٚى٠بك ٚاؽّل فبٌل ٍِه االٍىٕلهأٝ وْوٜ ٥ّبهح إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو

غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 1316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  212

 ٥جل اؽّل ِؾّل ٚى٠بك ٚاؽّل فبٌل ٍِه االٍىٕلهأٝ وْوٜ ٥ّبهح االرٛث١ٌ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو

 اٌمبكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 1316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  213

وْوٜ ٦ُِٞ ثْٕبٛ اٌمبكه ٥جل اؽّل ٍِه االرٛث١ٌ ِؾٞخ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ١٦ٍل ِؾّل وو٠ُ -  214

٥ج١ل اٌٖغ١و اٌوؽ١ُ ٥جل ٍِه ٍٛاوٓ وبف١زو٠ب ثغٛاه اٌّل٠ٕخ ٌّغٌٍ اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اٌٙبكٜ ٥جل فبٌل -  215

٥ٍٝ وّبي اٌؾغبط اثٛ ٍِه ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ اِبَ اٌْولٝ االٍىبْ ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وَبة ٥ٛاك ١ٍلِٖٞفٝ ِٖٞفٝ -  216

ثْبه اهلل عبك ١٦ٍل ا١ًِ ٍِه اوْٓ وبفز١و٠ب ثغٛاه ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53240    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ِؾّل ٍِٟٛ -  217

20352/   هلُ ل١ل ٚ رٛه٠لاد ٚ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد/ ْٔبٛ ِؾّل ٍِٟٛ ِؾّل/ ٍِه لٛٓ ِووي لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53240    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ِؾّل ٍِٟٛ -  218

ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٥الء ثب٘و/ ٍِه االًِ ٚ اٌٛفبء ا٦ٌّلٖ وبف١زو٠ب ثغٛاه 26 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101125 ربه٠ـ ٚفٟ 53255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِٕٖٛه ِٕٖٛه رٛثٗ اثزَبَ -  219

ِؾً - ّٕٛكٖ ِؾبهة ّٕٛكٖ ٥ّبك/ ٍِه ا٦ٌجبً اثٛ أ 11 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  220

فىوٜ هّبك فزؾٝ ٔبٕو ٍِه ه٠ٕٛ ١ٍبهاد ِووي اِبَ اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْب٥و ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ِو٠ُ -  221

لوثبلٔ ع١ًّ عجوائ١ً/  ٍِه 122 ٥مبه اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزىوٚٔٝ ِؾّل اٌؾغبط اثٛ ِؾّٛك -  222

ا٦ٌبي ٥جل ٦ٍل اؽّل ٍِه ١ّ٥و ثٓ ٦ِٖت َِغل فٍف اٌّلاهً ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىا٠ل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌغٕٝ ٥جلا١ٌٍٞف ٝبهق -  223

لو٠بلٔ ع١ًّ عجوائ١ً/ٍِه ٣122-اٌّٞبه رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٖٔو إٌبٕو ٥جل ِئِٓ -  224

ِؾً -ِٖٞفٟ ِٖٞفٟ ٥ّو ِؾّل اِبي/ ٍِه( رّٛىٟ) ِجبهن ّجبة رم١َُ 4 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 16324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  225

٥بثل ٜٙٛ ؽَٓ ٚهصٗ/ٍِه اٌٜٚٛ ثٕي٠ٕٗ اِبَ- إٌٖو ُ 154هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 16324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  226

ٍف١ٓ ربٚٙوً ٥لٌٝ/ٍِه اٌى١َٕخ اِبَ-اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ُر 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 16324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  227

٥بثل ٜٙٛ ؽَٓ/ ٍِه اٌٜٚٛ ثٕي٠ٕخ اِبَ إٌٖو ُ 154 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 16324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  228

ٍف١ٓ ربٚٙوً ٥لٌٝ/ٍِه اٌى١َٕخ اِبَ-اٌل٘به-اٌغوكلخ فٟ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53260    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَّؼ ٥جل هاغت ٦ٍل ِبه٠ٛ -  229

لوثبلٖٟ ع١ًّ عجوائ١ً-ٍِه اٌّٞبه ّبه٣ 122هلُ ٥مبه-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  



 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 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٕبٟٔ ٥ٍٟ ِؾّل ِؾّل ِب٘و -  230

فو٠بلٔ ع١ًّ عجوائ١ً-ٍِه اٌّٞبه ّبه٣ 122 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ١ٍٍّبْ ٥ٕزو ا١ًِ -  231

موٟ ثجبٚٞ ٍبِؼ هاِٟ-ٍِه اٌمل٠ُ اٌىٛصو 31هلُ ٥مبه-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 30531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١٘جخ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  232

اٌفٕلق/ ٍِه  اٌم١ٖو عٕٛة 26 اٌى١ٍٛ ١ٍ٘ي وٛهاي فٕلق/  اٌٟ اٌوئ١َٟ اٌّووي ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 35211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ١٦ٍل عوعٌ  ١ٍٙو -  233

ِؾّل ِؾّٛك -ٍِه رغبهٞ َِٞؼ4هلُ ٥مبه-فٞبة ِؾّٛك ّبه٣-اٌّْبٌٟ اٌغجً-اٌَمبٌٗ -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛال١ُ ّبوو ٥لٌٟ اِبٔٝ -  234

هّلٞ عّبي ع١ٙبْ -ٍِه هِٚب وٛاف١و ثغٛاه إٌغلح َِىٓ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 10661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕ٘لٞ ٠ٍٛف ٠ٕٟ فقوٞ -  235

١ِوو١ٛه فٕلق ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 52620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٖٔو ؽّبكٖ -  236

٠ٍٛف اؽّل ِؾّل/ٍِه اٌْبٝئ ثغٛاهٔبكٜ -اٌْبٝئ ٔبكٜ ُ-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  237

 ّمخ- ِؾّل ٥جلاٌفزبػ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽبرُ/ٍِه اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجخ- ا١ٌْوارْٛ ّبه٣-اٌَمبٌٗ 32هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف

113هلُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾى١ُ ٥بكي -  238

ِق١ّو ع١ًّ ِلثٌٛٝ/ٍِه االٍزبك 152ُ هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو   

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 16324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  239

ٍف١ٓ ربٚٙوً ٥لٌٝ/ٍِه اٌى١َٕخ اِبَ-اٌل٘به- اٌغوكلخ فٟ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌغبء ،    

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 16324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  240

ٍف١ٓ ربٚٙوًٚ ٥لٌٝ/ثٍّه اٌى١َٕخ اِبَ اٌل٘به ،    

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 16324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  241

ٍف١ٓ ربٚٙوًٚ ٥لٌٝ/ثٍّه اٌى١َٕخ اِبَ اٌل٘به فٝ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رُ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ٌج١ت ٔغ١ت هف٦ذ -  242

ِؾً-١٦ٍل ٦ٌّٝ عوعٌ/ٍِه اٌؾ١بح َِزْفٝ ثغٛاه- االٔزووٛٔزٕٕزبي رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 30424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ْو ِبٟٙ ١ٍٕت اووَ -  243

اٌفٕلق/ ٍِه اٌغٛٔٗ وٛهٔو صوٞ ف١ٛ اّٚٓ فٕلق ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 53250    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ١ِٞو ١٥ل اثوا١ُ٘ -  244

3 هلُ ّمٗ اٌضبٟٔ اٌٞبثك ه١ّل ١ٍٍُ ِٞو ١٥ل/ ٍِه إٌغلٖ 110 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 35434    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك -  245

اثوا١ُ٘ إٌٛثٝ ِٖٞفٝ ٍِه ؽٍٛأٝ ٦ِوٗ ثْٕبٛ ثٞبٝب اٚالك فٍف ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌي٠بد اثوا١ُ٘ رٛف١ك اٍّب١٥ً -  246

اٌٞبٌت ٍِه اٌم١بكاد اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي -  247

ا١ٌّٕبء ُ-كٍٛلٝ ِؾّل ٥ٚجلإٌبٕو كٍٛلٝ ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ/ٍِه اٌغ١ِ َِزٛك٣ اِبَ- 41 ٥مبه-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌوؽ١ُ ٥جل لوّٟ ٘جٗ -  248

ِؾً - ؽ١َٓ عبك ِؾّل اثوا١ُ٘/ ٍِه ِبهوذ اٌجوثوٞ ٠بٍو ثغٛاه ا٦ٌوة ؽٟ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ِؾّل ٥جلا٤١ٌَّ اؽّل -  249

ِؾً- ؽّيٖ ٥جلاٌقبٌك ِؾّل/ٍِه إٌذ وبف١زو٠ب اِبَ- اٌمٚبح رم١َُ- اٌقٍفٝ اٌْبه٣- اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، ّؾبد ؽ١ّل ١ٍل ِؾّل -  250

ِّلٚػ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ٥جلاٌمبكه/ٍِه ثبىاه و١ٍٛثبروا ثغٛاه-اٌؾغبى ّبه٣-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ؽبف٠ ك٥بء -  251

ث١ِٛٝ هف٦ذ ا١ٌّْبء ٔف١ٓ ٍِه ثواك٠ٌ وٛاف١و ثغٛاه اٌضالص١ٕٝ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ إٌغبه فبهٚق ١ٌٚل -  252

22 هلُ ِؾً ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه ا٦ٌمبهٜ ٌالٍزضّبه اٌّزؾلح اٌْووٗ ٍِه 12 هلُ ٥مبه   0 ُ ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 41461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل ؽَٓ ١ٍّوح -  253

ّٕٜٚ اؽن٠خ ثْٕبٛ اؽّل ٥جبً ١ٍل ٍِه اٌْووخ ١ِلاْ اٌىبئٓ اٌّؾً  اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53220    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٦ٍل هعت ا٠ّبْ -  254

ِؾً- ِؾّل ِغبىٜ هِٚبْ ؽغبط/ٍِه ا٦ٌوث١خ اٌلٚي عب٦ِخ ّبه٣-اٌم١ٖو ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي غبُٔ ٥جلإٌجٝ ٝبهق -  255

3هلُ ِؾً- ٥جلاٌّغ١ل ١ٍٍّبْ ٥جلاٌّغ١ل/ٍِه اٌٍئٌئح ِٕٞمخ ّبه٣- االؽ١بء 40هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 30141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌبٟٝ ٥جل اٌؾ١َت ٥جل اؽّل ٥جلاٌؾ١َت -  256

٥جلا٦ٌبٝٝ ٥جلاٌؾ١َت اؽّل ٥جلاٌؾ١َت/ٍِه ،:   اٌـزؤ١ّو فٕٚ،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ِؾّل ِٖٞفٟ وو٠ّٗ -  257

ه١ّلٞ ؽَٓ ٘بُٔ/ ٍِه إٌَزواي ّبه٣ ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101122 ربه٠ـ ٚفٟ 53214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٠ٍٛف ٝٗ -  258

ِؾً- ٠ٌٛٔ ِٖٞفٝ ١٦ٍل اؽّل/ٍِه اال١ًٕ َِزْفٝ ثغٛاه-اٌّْب١ٌخ اٌٙٚجخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ اٍؾك ٥يد ِبه٠ب -  259

 اٌٞبثك ٙبؽٟ ١ٍل فٍف/ ٍِه هعبن ِلهٍٗ اِبَ ِبهوذ اؽّل ثغٛاه اٌّٞبه ٥ّبهاد رم١َُ 6 هلُ ا٦ٌمبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزؤ١ّو

6 هلُ اٌٛؽلٖ ٥ٍٛٞ اٌضبٌش   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 40614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌمبٙٝ ٥جلا٢ٌب٘و ٥ّبك -  260

اؽّل ف١ٍفخ اؽّل ٍّو ٍِه ٔذ ٌٛكا ثغٛاه(  ٍبثمب ٚاٌز١ٍ٦ُ اٌزوث١خ ُ)  اوزٛثو 6 ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف١ٓ ٥ي٠ي ف١وٜ اووَ -  261

 ٥مبه-ؽبِل ؽَٓ ١ٞ٥ٗ ِؾّل/ٍِه ٌالرٖبالد ١ٌٚل ِؾً ثغٛاه- االرٛث١ٌ ِؾٞخ فٍف 1هلُ ِؾً-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو

2هلُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ٥بكي عالي -  262

١ٌٔٚ صوٚد ا٠ّٓ ٍِه 26 -25 هلُ ل٦ٞخ االٔزووٛٔزٕٕزبي رم١َُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53210    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ؽ١َٓ ؽّيح ٍٍٜٛ -  263

ٝٗ ؽ١َٓ ؽّيح/ثٍّه االرٛث١ٌ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ؽ١َٓ فٍف ؽ١َٓ -  264

اٌلِوأٟ اٍّب١٥ً ِؾّٛك/ ٍِه وبهَ ِبهوذ ٍٛثو ّبه٣ اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 11106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفخ ِؾّل ِؾّٛك ١ٌٍٟ -  265

ؽج١ت ١٥بك اٌْب٠ت/ ٍِه ىغٍٛي ٦ٍل ِلهٍٗ اِبَ اٌَالَ ُ اٌل٘به اٌغوكلٗ فٟ اٌىبئٓ  ا٦ٌُّٞ/ االفو اٌوئ١َٟ اٌغبء ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 11106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفخ ِؾّل ِؾّٛك ١ٌٍٟ -  266

 ٥جل/ ٍِه ٌٍي٠ٛد إٌّٙلً ِووي ثغٛاه اٌج١جَٟ ثغٛاه اٌج١جَٟ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به/ اٌٟ اٌوئ١َٟ اٌّؾً ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو

ِؾّل ا٦ٌبي  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 11106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفخ ِؾّل ِؾّٛك ١ٌٍٟ -  267

ؽج١ت ١٥بك اٌْب٠ت/ ٍِه ىغٍٛي ٦ٍل ِلهٍٗ اِبَ اٌَالَ اٌل٘به ُ/ اٌٟ االفو اٌوئ١َٟ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىبهًٚ عوعٌ عبك هف٦ذ ِبه٠ٕب -  268

٘بث١ً عجوائ١ً ِولٌ/ثٍّه إٌّب٘وٜ ِبهوذ ثغٛاه االرٛث١ٌ فٍف اٌّالؽٗ ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 32131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾَٓ اثٛ اٌٖبٜٚ ٦ٍل هث٤١ -  269

ف١ٍفخ اؽّل ٍّو ٍِه ٌٛكأذ ثغٛاه(  ٍبثمب ٚاٌز١ٍ٦ُ اٌزوث١خ ُ)  اوزٛثو 6 ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 53202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ِٛٗ فوط ا١ٌَل ِواك -  270

ِؾّٛك اٌؾٟ ٥ّبك/ ٍِه ىِبْ ف١و فٍف االٍزبك ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 32251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هوبثٝ ٥ٍٝ ا١ِّخ -  271

ِالثٌ ر٤١ٕٖ ٚ َِٕٛعبد/  ْٔبٝٗ ٚ ٥ية ٥ٍٟ ةا٦ٌي/ ٍِه ث١وٚد فٕلق اِبَ االٚي اٌلٚه ّمٗ 412 ٥مبه  ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّواث١ٗ ؽ١َٓ ِؾّل ِٕبه -  272

١ٍٍّبْ ثله فٍٗ ّٕٛئ١ً/ٍِه ١ِواِبه فٍف- اٌمل٠ُ اٌىٛصو ُ ٣15- اٌىٛصو ؽٝ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53202    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوفب٥ٝ اؽّل ِؾّل اٍّبء -  273

ِؾً-٥ٍٝ ثوثوٜ ف١ٍفٗ ِؾّل/ٍِه ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ّوثٓ َِغل اِبَ- 3اٌى١ٍٛ- اٌي٘واء ؽٝ-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَالَ ٥جل اؽّل اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل ٔٛه٘بْ -  274

1 هلُ ِؾً االهٟٙ اٌٞبثك ِواك ؽٕفٟ ٕالػ/ ٍِه اٌف١وٚى َِزْفٟ ثغٛاه اٌى١َٕٗ ّبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53200    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ؽَٓ رَّبػ -  275

11 هلُ ِؾً ا٦ٌبثل عبثو اٌَالَ ٥جل ٥بكي/ثٍّه ٚؽلح االٌف ا٦ٌالَ َِبوٓ ِٕٞمخ ٥ْوح اثٛ َِبوٓ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ُٔ فّٙٝ اؽّل ا٠ٕبً -  276

ِؾً- ٥جلاٌغبثو هف٦ذ ٔج١ً ٚهصٗ/ٍِه ١ّوٜ فٍف- اٌّلٔٝ ّبه٣ اٌّلٔٝ ٥ّبهح-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53204    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌُّٕ ٥جل ٥ٍٟ اٌوؽ١ُ ٥جل ١ٌٚل -  277

ِٖٞفٟ اثوا١ُ٘ اؽّل ٚهصٗ/ ٍِه اٌٍَّٟٛٔ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌّٞبه ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 52625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هفب٥ٝ ٦ٍل ِؾّٛك -  278

 ٚ  2 ا٦ٌّي/ رغبه٠ٗ ٍّٗ ٚ رٖل٠و ِىزت/ ثْٕبٛ  ِزٌٟٛ اؽّل هفب٥ٟ ٦ٍل/ ٍِه هفب٥ٟ ٦ٍل ٥ّبهٖ اٌزٍفي٠ْٛ رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو

25111/  ِبي هاً  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 32032    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٔٛه اؽّل ٥وفبد فبّٝٗ -  279

ِؾّل اهلل ٥ٞب اؽّل ّبم١ٌٗ/ٍِه ِٖو ثٕه ثغٛاه هِٚبْ ِٓ ا٦ٌبّو ّبه٣ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ه٠ـرب ٚفٟ 53312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ه١ٌِ ّؾبد ه٠ّْٛ -  280

لل٠ٌ ١ٞ٥ٗ ٠ٛؽٕب-ٍِه اٌي١٥ُ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌوئ١َٝ إٌَزواي اِبَ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 51616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔبه ِٕٖٛه ِؾّٛك ١٘ضُ -  281

عوعٌ ١٥ل ِبهٜ/ ٍِه اٌجٛة ث١زيا اِبَ - ِزوٚ ُ - اٌىٛصو 5 هلُ ٥مبه - اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 52625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هفب٥ٟ ٦ٍل ِؾّٛك -  282

ِزٌٟٛ اؽّل هفب٥ٟ ٦ٍل/ ٍِه هفب٥ٟ ٦ٍل ٥ّبهٖ اٌزٍفي٠ْٛ رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ رٛف١ك ِؾّل ٕبثو -  283

اؽّل ه١ّلٜ ٕجوٜ/ٍِه اٌن٘ج١خ ّبه٣ 610هلُ ٥مبه- م٘ج١خ رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 30531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١٘جخ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  284

١ٍ٘ي وٛهاي فٕلق- ٍِه 26 ن ١ٍ٘ي وٛهاي فٕلق اٌم١ٖو اٌٟ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزؤ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 30531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١٘جخ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  285

االفوا اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 32251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هوبثٟ ٥ٍٟ ا١ِّٗ -  286

٥ية ٥ٍٟ ا٦ٌية/ ٍِه ث١وٚد فٕلق اِبَ االٚي اٌلٚه ّمٗ 412 ٥مبه ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 42421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ؽ١َٓ ؽَٓ  ؽَبَ -  287

١ٌٍَبؽٗ رٛهى ر١ي ّووٗ اِبَ 6 هلُ ٥مبه ا١ٌَبؽٟ اٌّووي اٌٙٚجٗ/ اٌٟ ر٦لي ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ٦ل٠ًر رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53205    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ا١ٌَل هِٚبْ ٥ّوٚ -  288

ثوثوٜ ؽ١ّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ/ٍِه عٕب ِقجي ثغٛاه- اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ع٦ّٗ ِٖٞفٝ اٌوؽّٓ ٥جل -  289

١ٍٍّبْ ١٥بك ٕلاَ/ثٍّه اٌضالص١ٕٝ رم١َُ 26 هلُ ٥مبه اٌن٘ج١ٗ رم١َُ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٥ي٠ي هٚإف اّوف -  290

ؽ١َٓ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل/ٍِه االهِٛٝٝ ٦ُِٞ فٍف- اٌَالَ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزؤ١ّو   

: اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 32032    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥وفبد فبّٝخ -  291

عب٘يٖ ِالثٌ/ ْٔبٛ ٚ ِؾّل اهلل ٥ٞب اؽّل ّبم١ٌٗ/ ٍِه ِٖو ثٕه ثغٛاه هِٚبْ ِٓ ا٦ٌبّو ّبه٣ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 44235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل -  292

ؽو٠ّٟ وٛاف١و/  ثْٕبٛ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزؤ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53201    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل اٌالٖ ٥جل -  293

 هِٚبٔٝ-ٍِه ٚاٌّفوّٚبد ١ٌٍَٕظ ّبكٞ اثٛ ِٖب٤ٔ اِبَ اكَ اثٛ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌجبّب ّبه٣ ا١ٌّٕبء-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف

إٍب١ًٍٛ فىوٞ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 53313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍٍّبْ اهلل ٥جل -  294

ِؾّل اثوا١ُ٘ اهلل ٥جل-ٍِه اٌجؾو ّبه٣-اٌجٍل ٍفبعب-ٍفبعب ،:   اٌـزؤ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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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

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ١ٖٔف ّٕٛئ١ً ؽَبَ -  1

ثؾو٠ٗ هؽالد رٕف١ن ٚ ر٠ٖٛو ِىزت/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ّبمٌٝ ٥بِو ٔبٕو -  2

٥ٞبهٖ:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍٍّبْ ووَ هاِٝ -  3

ٚؽو٠ّٝ ٚاٝفبٌٝ هعبٌٝ ِالثٌ:  اٌزؤ١ّو  

:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌجبٍٜ -  4

اٌّؾبعو ٚاٍزغالي اكاهٖ ْٔبٛ ٚاٙبفٗ  

:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ وبًِ ؽبف٠ ِؾّل -  5

 ٚؽٍٛأٝ

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌي٠ي ؽّلٜ ِؾّل ِؾّٛك -  6

ٚثبهكح ٍبفٕخ ِْوٚثبد رمل٠ُ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف  

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه اؽّل ١ٍل ؽَٕٝ -  7

ِبهوبد ّٕٜ ٚ اؽن٠ٗ ٚ ِالثٌ ث٤١/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً   

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46052   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ٥ي٠ي ٥بىه هاِٟ -  8

ٌٍزؾ١ًٍ لبثٍٗ ثالٍز١ى١ٗ ِٕزغبد ر٤١ٕٖ/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً   

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21310   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوغٍٝ ٥جلٖ ؽ١َٓ -  9

ا١ٌَبؽ١ٗ اٌّٞب٥ُ ٚ اٌفٕبكق ٚاكاهٖ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً   

 اٙبفٗ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٟ اؽّل -  10

ٗثزو١ٌٚ فلِبد ٚ ٔمً/ ْٔبٛ  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 3021   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىا٘و ؽَٓ اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  11

وبف١زو٠ب/ ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  12

ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ثؾو٠خ هؽالد ر١٢ُٕ:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّٛك فبهً اوواَ -  13

روف١ٙ١خ ٚا٦ٌبة ١ٍبهاد ٍجبق:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٌٛٔلٜ هِٚبٔٝ  ثٌٌٛ -  14

ثٍلٜ ٚروىٜ:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31460   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٞٛاة ِؾّل ِٖٞفٝ -  15

ٚثٞبه٠بد اٝبهاد ث٤١:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌلٍٛلٝ ِؾّل -  16

ر١ٕ٠ّٛخ ثمبٌٗ ث٤١:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّٛك اؽّل اّوف -  17

اٚاٜ ر١ه:  اٌزؤ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ِؾّل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  18

اٌغ١و ٌؾَبة اٌزغبه٠خ االْٔٞخ ٚاكاهح:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبه ٥ٍٝ ِؾّل ١ٍل ٥ّبك -  19

اٌزغبه٠خ ٚاٌزٛو١الد ا١ِّٛ٦ٌخ ٚاٌزٛه٠لاد اٌفٕبكق ٦ِٚلاد اٌىٙوثبئ١خ االعٙيح ٚرٛه٠لاد ٚرغبهح ا٦ٌمبهٜ االٍزضّبه:  اٌزؤ١ّو  

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىو١و ِؾّل ١٦ٍل ٠ؾ١ٟ -  20

ؽو٠ّٝ وٛاف١و   

 ث٤١:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ١٢ٔو كا١ٔبي -  21

١ٍبهاد ٚفالرو ى٠ٛد  

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ ْ٘بَ -  22

ِىزجخ   

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽَت اهلل ٚ٘ت آِبي -  23

وبفز١و٠ب   

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِبى١ٔفب ١ٔٛ١ٌلٚفٕب ا١ٌٕٛها -  24

ر١ٍف١ي٠ٟٛٔ ٚ ١ٍّٕبئٟ رٛى٤٠ ٚ أزبط/ ْٔبٛ اٙبفٗ   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ِٖٞفٟ اثوا١ُ٘ -  25

ٔمو ٚفلِبد ثزو١ٌٚٗ فلِبد ْٔبٛ ٚاٙبفٗ:  اٌزؤ١ّو  

 ٍٛثو:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌجل ه٠بٗ ٥بُٕ -  26

 ِبهوذ

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ اؽّل ٔبعؼ ٥بكي -  27

وبف١زو٠ب   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51041   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىهٚق اٌىو٠ُ ٥جل ىهٚق ٚائً -  28

ِؾّٛي اوََٛاه:  اٌزؤ١ّو  

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٓؽَ اٌوؽ١ُ ٥جل اؽّل -  29

ٍٕٚلٚرْبد ؽٛاّٚٝ ث٤١   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٌٞفٟ ٥ي٠ي ِو٠ُ -  30

ِٚله١ٍخ ِىزج١خ ٚاكٚاد رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٚوٙوثبئ١خ ِٕي١ٌخ ٚاكٚاد ٚاكفٕخ ٍغبئو ث٤١:  اٌزؤ١ّو  

 ثبىاه:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍّٝ ؽٕب ٥ّبك -  31

١ٍبؽ١خ ٤ٍٍٚ ٥بك٠بد  

 ث٤١:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24503   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌوٍٚخ -  32

ٚ٘لا٠ب ٚاوََٛاه رغ١ًّ َِزؾٚواد  

 ث٤١:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24503   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ُٔ ىوو٠ب ٚائً -  33

ٚ٘لا٠ب ٚاوََٛاه رغ١ًّ َِزؾٚواد  

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل فو٠ل ِؾّل -  34

ا١ٌَبهاد ٚربع١و ّٚواء ث٤١ اٌٟ إٌْبٛ ر٦ل٠ً   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌال اثٛ ١٦ٍل ١٘ضُ -  35

١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21204   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل ٕفٛد -  36

ٌٙب اٌّىٍّخ ٚاالْٔٞخ ٚاكاهرٙب اٌجؾو٠خ اٌٛؽلاد رٍّه:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ١٦ٍل عوعٌ  ١ٍٙو -  37

ٚرٛى٦٠ٙب ٚاٌفبوٙٗ ٚاٌفواؿ اٌٍؾُ ِٓ ٚفٞبئو ٥غ١ٓ ِٓ ؽٍٛٞ ٚأزبط ٤ٕٕ:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  38

ؽو٠ّٝ ٚوٛاف١و فَبر١ٓ ربع١و:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞباهلل ٥جلاٌّمٖٛك ٥جلاهلل ِؾّل -  39

ِبهوذ ٍٛثو/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزؤ١ّو  

 إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌوإف ٥جل ا٦ٌي٠ي ٥جل -  40

صم١ٍخ ٦ِلاد ٚهّخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51043   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾَٓ اثٛ ِجبهن اهلل ٥جل ِؾّٛك -  41

١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد/اٌٟ ر٦لي:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل اٌٛ٘بة ٥جل -  42

ٚثمبٌٗ ٥ٞبهح:  اٌزؤ١ّو  

 ر٦ل٠ً:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبوو هِيٜ ١ِٕب -  43

اٌلُ ٝو٠ك ٥ٓ ِٖٕفبد ٥وٗ ٚ َِزٍيِبرٙب ٚ ٍزبال٠ذ اٝجبق ٚ ه١َ٠فو ٚ اعٙيٖ ث٤١/ إٌْبٛ  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44056   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ا١ٌَل ِؾّل ا١ِوح -  44

صم١ٍٗ ٦ِلاد ١ٕبٔٗ ٚ ربع١و/ ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواىق ٥جل ؽوثٝ اّوف -  45

غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ٚ ِٛاك رغبهٖ/ اٌٟ ر٦لي:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ا١ِٓ ِؾّل اؽّل -  46

غنائ١ٗ ِٛاك ٚرغ١ٍف ر٦جئٗ:  اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 30531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١٘جخ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  47

ٍفبهٞ هؽالد:  اٌزؤ١ّو  

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥بك ا١ٕ٦ٌٓ اثٛ ٝٗ ٕجوٜ ِٖٞفٝ -  48

ٚٙٛء ٕٛد:  اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة ثٌٌٛ عوعٌ  اِغل -  49

اٌىِٛج١ٛرو ٝو٠ك ٥ٓ ٔغّبد ٚاكفبي ِؾّٛي اوََٛاه:  واٌزؤ١ّ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ      

   ــــــــــــــــــــــ  
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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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رمبٜٚ هاغت رمبٜٚ هاغت -  1

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠لاْ ِؾّل ١ٞ٥ٗ ٠بٍو -  2

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  3

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53100   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ عبك اؽّل اٌل٠ٓ ثٙبء -  4

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ىافو ١٦ٍل ٥بىه -  5

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل  ّ٘بَ اٌيوٝ ا١ٌَل اؽّل -  6

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٝو ٥جلاٌوؽ١ُ اثوا١ُ٘ هاّل ِٖٞفٝ -  7

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ؽ١َٓ ١ٍل عّبي -  8

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وَبة ٥ٛاك ١ٍلِٖٞفٝ ِٖٞفٝ -  9

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزىوٚٔٝ ِؾّل اٌؾغبط اثٛ ِؾّٛك -  10

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هوبثٟ ٥ٍٟ ا١ِّٗ -  11

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53133   ولُث ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌمبٍُ اثٛ رٛف١ك فبّٝٗ -  12

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ْ٘بَ ِؾّٛك -  13

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ عّبي اؽّل -  14

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٚ٘جٟ ِؾّل -  15

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عالي ؽَٓ ٕجوٜ -  16

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌٖبكق اؽّل اثوا١ُ٘ -  17

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ١٦ٍل ِؾّل وو٠ُ -  18

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53260   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَّؼ ٥جل هاغت ٦ٍل ِبه٠ٛ -  19

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٞٛفٝ ١ٍّو -  20

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ٥ٍٝ ٕجؾٝ ِغلٜ -  21

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ٥جل اهلل فزؼ ١٥َٝ و١وٌٌ -  22

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١وٜ ِؾّل ا١ٌَل ١٦ٍل اٌوؽّٓ ٥جل -  23

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ ٥ٍٟ اؽّل فبٌل -  24

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦٠مٛة ٥ٛٗ ٕفٛد اثوا١ُ٘ -  25

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  26

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو اؽّل ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  27

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53234   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فوغٍٝ ِب٘و اؽّل -  28

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِٕٖٛه ِٕٖٛه رٛثٗ اثزَبَ -  29

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل اؽّل اٌالٖ ٥جل -  30

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍٍّبْ اهلل ٥جل -  31

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عٕلٞ ٠ٍٛف هؽ١ً -  32

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠َٓ عبك ٠َٓ -  33

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رًٛ ٦٠مٛة ِٕٖٛه عب١ٔذ -  34

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اؽّل ِؾّل ى٠ٕت -  35

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ا٦ٌّٞٝ ٥جل إٌٛثٝ اؽّل -  36

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ٥جلاٌٍّه ١ِٕو ِبعل -  37

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبف٦ٟ ا١ٌَل اؽّل اٌٞب٘وٖ -  38

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثٛ ِؾّل ثىو اثٛ ِؾّٛك -  39

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثٛ ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّٛك ٘بٔٝ -  40

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اٌٙبكٜ ٥جل فبٌل -  41

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىا٠ل اثوا١ُ٘ ٥جلاٌغٕٝ ٥جلا١ٌٍٞف ٝبهق -  42

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53223   ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٖٔو إٌبٕو ٥جل ِئِٓ -  43

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف١ٓ ٥ي٠ي ف١وٜ اووَ -  44

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ اؽّل ٔبعؼ ٥بكي -  45

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فئاك ِغلٜ وو٠ُ -  46

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل اهلل ٥جل ا٠ّٓ -  47

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42634   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ٥ٍٟ ٕجبػ -  48

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ كٔمً ؽَٓ فزؾ١ٗ -  49

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍٍّبْ فزؾٝ ٍبِٝ -  50

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  51

فبٓ: اٌزؤ١ّو  
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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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل اؽّل ِؾَٓ -  52

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌَىوٞ ؽبِل ّف١ك ِؾّل ٍبِو -  53

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  54

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْب٥و ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ِو٠ُ -  55

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ اٍؾك ٥يد ِبه٠ب -  56

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53205   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ا١ٌَل هِٚبْ ٥ّوٚ -  57

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ع٦ّٗ ِٖٞفٝ ؽّٓاٌو ٥جل -  58

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل اٌل٠ٓ ٥الء -  59

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ّو -  60

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕموهًٚ ١٦ٍل ٌج١ت ٥يد -  61

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل اٌجبلٟ ٥جل اٌٖبٚٞ ٕبثو -  62

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبمٌٝ اثوا١ُ٘ ٦ٍل اٍّبء -  63

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل اثٛاٌؾَٓ ؽّبكٖ -  64

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53230   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجوٖ فقوٞ ْٔبد ١ِٕب -  65

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ِؾّل ١ٍل ٘لٜ -  66

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛال١ُ ّبوو ٥لٌٟ اِبٔٝ -  67

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ؽ١ّل ١ٍل ِؾّل -  68

فبٓ: اٌزؤ١ّو  
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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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32032   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ ٔٛه اؽّل ٥وفبد فبّٝٗ -  69

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ه١ٌِ ّؾبد ه٠ّْٛ -  70

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّٛك ِؾّل ٥بكي -  71

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٝب١ًٍٛ ؽ١ٍُ ٥يِٟ ١ِٕب -  72

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ اٍّبء -  73

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١وٞ ِؾّل ا١ٌَل فبٌل -  74

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كهك٠و عبك اٌؾبف٠ ٥جل اؽّل -  75

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ ّؾبد ٥ٍٝ غو٠ت -  76

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  77

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِٖٞفٝ ؽَٓ ِل٠ؾٗ -  78

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53220   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٦ٍل هعت ا٠ّبْ -  79

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي غبُٔ ٥جلإٌجٝ ٝبهق -  80

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٖٔبهٞ ِٕٖٛه االء -  81

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِٖٞفٝ ١ٍل ِؾّل -  82

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ عوعٌ ٖٔوٜ عوعٌ -  83

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ رٛف١ك ؽ١ٍُ وّبي -  84

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  85

فبٓ: اٌزؤ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42203   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهر١ٓ ف١ًٍ ٔج١ً ا٠ّٓ -  86

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٦ٍل ٔقٕٛؿ ّىوٞ ِزٟ -  87

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ٍٛف عالي ٘جٗ -  88

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53225   ثولُ ٖل١ل ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ؽبف٠ ك٥بء -  89

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ؽ١َٓ ؽّيح ٍٍٜٛ -  90

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هفب٥ٟ ٦ٍل ِؾّٛك -  91

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل اٌلٍٛلٟ اٌؾٟ ٥جل -  92

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّيٖ ِؾّٛك ١ّّبء -  93

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١٦ٌٖلٜ ا١ٌَل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  94

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٙ اؽّل ِؾّل اٌَالَ ٥جل -  95

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ١٦ٍل اؽّلأٟ فب٠يٖ -  96

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ؽٍّٟ ١ٕبَ ١ًِْ -  97

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ إٌغبه فبهٚق ١ٌٚل -  98

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53201   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ٥بكي عالي -  99

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ رٛف١ك ِؾّل ٕبثو -  100

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽج١ت ّٙلٞ ١و٠ف -  101

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٍِٛٝ ١ٍّو ْٔبد -  102

فبٓ: اٌزؤ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِؾّل ا٢ٌب٘و ٥جل اهلل ٥جل -  103

فبٓ: واٌزؤ١ّ ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْزٗ ِٖٞفٝ إٌّغٝ ٥جل ِؾّل -  104

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِؾّٛك ِؾّل وو٠ّٗ -  105

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥ج١ل ٠ٍٛف اهلل ٥ج١ل وبًِ -  106

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ فّٟٙ ؽ١ٍُ ٚف١ك -  107

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اهلل ٥ٞب اؽّل ِؾّٛك -  108

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواٙٝ ٥جل ثووبد ِؾَٓ -  109

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط عبثو اٌل٠ٓ ٍواط اؽّل -  110

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 1316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  111

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٕبٟٔ ٥ٍٟ ِؾّل ِؾّل ِب٘و -  112

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ١ٍٍّبْ ٥ٕزو ا١ًِ -  113

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ عبكاهلل ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  114

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك اؽّل ٔٛهٖ -  115

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل فبهٚق ِؾّٛك -  116

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٕٛؿ ؽٕب ٔج١ً هِٚبٔٝ -  117

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، وكف ربعو ، ١٥ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ١ٍل اثوا١ُ٘ -  118

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هعت ؽبىَ ؽَبْ ف١وٚى -  119

فبٓ: اٌزؤ١ّو  
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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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّلِؾّل -  120

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ا١ِٓ ٌٞفٟ ِبعل -  121

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ١٦ٍل اِبي -  122

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١٥ل ِؾّل ا٠ّبْ -  123

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل ٥ٍٝ ِؾّل ٔغٜٛ -  124

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  125

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ؽ١َٓ فٍف ؽ١َٓ -  126

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53204   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌُّٕ ٥جل ٥ٍٟ اٌوؽ١ُ ٥جل ١ٌٚل -  127

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42443   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ا١ٌَل ا٦ٌي٠ي ٥جل اثوا١ُ٘ -  128

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثو٘بَ إٌغب اثٛ ا١ٍ٦ٌُ ٥جل -  129

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبمٌٝ ِؾّل عبثو ِٕبه -  130

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِب٠ىً اٌلوزٛه ١ٕل١ٌخ -  131

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ به٠ـر ٚفٟ 53224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل اٌّغل اثٛ اٌل٠ٓ ِؾٝ -  132

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٦ٍٛكٜ ِؾّل ووَ -  133

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٞ هِيٞ ؽَبْ ِبعل -  134

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾى١ُ ٥بكي -  135

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىبهًٚ عوعٌ عبك هف٦ذ ِبه٠ٕب -  136

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوفب٥ٝ اؽّل ِؾّل اٍّبء -  137

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَالَ ٥جل اؽّل اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل ٔٛه٘بْ -  138

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11061   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  139

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٚٞ ِؾّل ٔبٕو فبٌل -  140

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جلاهلل ا١ٌَل ٠بٍو -  141

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٦ٍل ١ٌٚل -  142

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ؽّبكٖ -  143

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك اؽّل ٠ٌٛٔ ٔٛهٖ -  144

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١ّوٖ ِؾّل ٦ٍبك -  145

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ِؾّل ٚاهكأٝ ّبمٌٝ -  146

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ٌج١ت ٔغ١ت هف٦ذ -  147

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌي٠بد اثوا١ُ٘ رٛف١ك اٍّب١٥ً -  148

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ِؾّل ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي -  149

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّواث١ٗ ؽ١َٓ ِؾّل ِٕبه -  150

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ى٠ٕت -  151

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ١ٍل اٍّبء -  152

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبٕو ث١زو/ ك ١ٕل١ٌٗ -  153

فبٓ: اٌزؤ١ّو  



 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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جبً ِٖٞفٝ ِؾّل ٥جلاهلل -  154

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهً ربكهً فبهً ِولٌ -  155

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53210   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾٛد هِٚبْ ثىو هِٚبْ -  156

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ اهلل ٥جل اؽّل ع١ٍّٗ -  157

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٙ ٥جلا١ٌْٙل هىق ِب٠ىً -  158

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌٞت اؽّل ؽَٕٝ ؽَبَ -  159

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53250   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ١ِٞو ١٥ل اثوا١ُ٘ -  160

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53202   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ِٛٗ فوط ا١ٌَل ِواك -  161

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ١ٍٍُ ٥جلاهلل هعبء -  162

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍٍّبْ ٥ّبك -  163

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك اٌّؾّلٜ -  164

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ِؾّٛك اثٛاٌؾَٓ -  165

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل ؽَٓ عّبي ِؾّل -  166

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِٕٖٛه ؽ١َٓ ا٠ٗ -  167

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51504   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ ٦ٍل فبٌل -  168

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فقوٞ ١ٍٍُ هءٚف -  169

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53240   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ِؾّل ٍِٟٛ -  170

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ِؾّل ِٖٞفٟ وو٠ّٗ -  171

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٠ٍٛف ٝٗ -  172

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٥ي٠ي هٚإف اّوف -  173

فبٓ: ١واٌزؤّ ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥واثٝ اؽّل فب٠ي ا٠ّبْ -  174

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٥ي٠ي ٚإف ِوصب -  175

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غ١يٖ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل اؽّل -  176

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠ٛاْ اؽّل ٥بٝف اؽّل -  177

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غب٠جٝ عوً ربِو ٔبٕو -  178

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31460   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌٞٛاة ِؾّل ِٖٞفٝ -  179

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٍٞ ف١ُٙ فوؽبْ ١ٍٙو -  180

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽٕفٟ اٌؾ١ّل ٥جل ٘بٌٗ -  181

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌوؽ١ُ ٥جل لوّٟ ٘جٗ -  182

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ِؾّل ٥جلا٤١ٌَّ اؽّل -  183

فبٓ: اٌزؤ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53200   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ؽَٓ رَّبػ -  184

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ُٔ فّٙٝ اؽّل ا٠ٕبً -  185

فبٓ: اٌزؤ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، ربعو ، ٍِٟٛ اؽّل ٔبعؼ ٥بكي -  1

افواك: اٌزؤ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ٌٍّمبٚالد االٍواء: اٌٝ 32241 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً واٌزؤ١ّ ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

اٌغٛوٟ ٦ِوٗ/ ر٦ل٠ً: اٌٝ 40113 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

الٍذ اد: اٌٝ 21334 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101114ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

ِبه٠ب رٝ ١ّوٜ: اٌٝ 42315 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101114ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

ٚاٌج٠ٛبد ٌٍؾلا٠ل اٌي٠يٚ: اٌٝ 41124 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

ٚاٌج٠ٛبد ٌٍؾلا٠ل اٌؾو١ِٓ: اٌٝ 31620 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

اٚرِٛٛر١ف ك٠ٚزْب: اٌٝ 32131 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7  deatsh 

automotive   

 ٚ ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد ا١ٌَو ِئٍَٗ: اٌٝ 21310 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

ا١ٌَبؽ١ٗ اٌّٞب٥ُ ٚ اٌفٕبكق اكاهٖ    

وبهد عٛ اٌغٛٔٗ: اٌٝ 13141 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9    

رٛهى وٛهاي: اٌٝ 13141 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10    

اٌَالَ: اٌٝ 43211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

ٚاٌقلِبد ٌٍزغبهح اٌل١ٌٚخ االهثبػ: اٌٝ 51261 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

اٌْٙواىاك: اٌٝ 34115 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13    

ٚاٌزغبهح ٌالٍزضّبه ٥واث١ب: اٌٝ 51461 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

٠ٛهٚ ِىزجخ: اٌٝ 36521 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101110ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15    

اٌق١و عٕبد: اٌٝ 40661 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101110ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

ٌٍّمبٚالد اٌي٘واء ِئٍَٗ: اٌٝ 44411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17    

اٌّبهٚرواف١ً: اٌٝ 35411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

ٍِٟٛ اؽّل ٔبعؼ ٥بكي: اٌٝ 42316 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19    

ِبهوذ اوَجو٠ٌ: اٌٝ 6424 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20    

وبف١ٗ اٌمّو: اٌٝ 11621 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االْٔٞٛ اٌَبْ: اٌٝ 41514 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22    

اع١بي: اٌٝ 53162 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23    

اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ ا٦ٌَبكح: اٌٝ 45610 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24    

١ٕ٘ٗ ٌمّٗ: اٌٝ 42112 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25    

اٌٍّىخ: اٌٝ 21342 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26    

اٌغٛ٘و: اٌٝ 44613 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  27    

2 ا١ٌٌٛل: اٌٝ 32555 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  28    

ا١ٌٌٛل: اٌٝ 32555 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  29    

اٌلٌٟٚ: اٌٝ 24126 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  30    

ِبهوذ ِوؽجب/ اٌٟ ر٦لي: اٌٝ 53115 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101126ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  31    

ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌلاه/ اٌَّٗ ر٦ل٠ً: اٌٝ 51043 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  32    

ٚاٌجمبٌخ ٦ٌٍٞبهح ا١ٌٞت: اٌٝ 32145 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  33    

االؽّو اٌجؾو ٍفبهٞ: اٌٝ 30531 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  34    

ا١ٌٌٛل: اٌٝ 36212 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  35    

رْٛ ِبع١ه: اٌٝ 51622 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  36    

اٌغٕٟ ا٦ٌجل: اٌٝ 23154 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  37    

ٍّٗ اٙبفٗ: اٌٝ 42421 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو ر21101120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  38 / REALITY   

   ــــــــــــــــــــــ  

قبٓاألّ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21101120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51462:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٔبٕف ِّلٚػ   - 1

ٔٙبئ١ب ٚؽٍٙب اٌْووٗ ٌفَـ اٌَغً ِٓ اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

ــــــــــــــــــــــ      

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 41241، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ غجو٠بي ١ٌُٚ ٥يد ا٠ّٓ -  1

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 41241، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ١ٌُٚ ٥يد ا٠ّٓ -  2

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 41241، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ثل٠و ٥ّو ِؾّل ٥ّو -  3

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 41241، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ غجو٠بي ١ٌُٚ ٥يد ا٠ّٓ -  4

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 41241، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ١ٌُٚ ٥يد ا٠ّٓ -  5

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101111،   ربه٠ـ ٚفٟ 41241، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ثل٠و ٥ّو ِؾّل ٥ّو -  6

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبح وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  7

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ وو٠ُ ف١ُٙ  ؽٍّٝ ٥ّبك -  8

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  9

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبح وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  10

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ وو٠ُ ف١ُٙ  ؽٍّٝ ٥ّبك -  11

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  12

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبح وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  13

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ وو٠ُ ف١ُٙ  ؽٍّٝ ٥ّبك -  14

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  15

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبح وو٠ُ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  16

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ وو٠ُ ف١ُٙ  ؽٍّٝ ٥ّبك -  17

ع١ٕٗ  2111111.111، بِبٌٙ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21101120،   ربه٠ـ ٚفٟ 30106، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ ف١ُٙ ؽٍّٝ ٥ّبك -  18

ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزؤ١ّو ٕٚف   

   ــــــــــــــــــــــ  

    ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر٦ل٠ً رُ 21101115 ربه٠ـ ٚفٟ 40260    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ِؾّل ِؾّل٠ٓ ٠ٍٛف -  1

٥ٍُ ِوٍٝ عٕٛة 11 ن - ث١زِ العٛٔب إٌىوٜ ف١ٍظ ِٕزغ٤ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 21121    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ فوط ؽٍّٟ ٥ّبك -  2

ٌٍفو٣ ِل٠وا ٠ٍٛف ٌج١ت ٥بكي ٚر١١٦ٓ اٌم١ٖو وٍٛة ثزِ ٠ٛرٛث١ب لو٠خ ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 21121    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ فوط ؽٍّٟ ٥ّبك -  3

اٌغٛٔخ ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤  ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 21121    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ فوط ؽٍّٟ ٥ّبك -  4

اٌغٛٔخ ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 21121    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ فوط ؽٍّٟ ٥ّبك -  5

اٌغٛٔخ ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤  ،:   اٌـزؤ١ّو  
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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

 ربه٠ـ ٚفٟ 21121    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، كا٠فوى ٠ٛهٚ ٚاٌغٌٞ ا١ٌَبؽ١خ االٌْٕٞخ ا٦ٌب١ٌّخ اٌْووخ -  6

اٌغٛٔخ ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤  ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112 ربه٠ـ ٚفٟ 21121    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ فوط ؽٍّٟ ٥ّبك -  7

اٌغٛٔخ ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو  

 ربه٠ـ ٚفٟ 21121    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، كا٠فوى ٠ٛهٚ ٚاٌغٌٞ ا١ٌَبؽ١خ االٌْٕٞخ ا٦ٌب١ٌّخ اٌْووخ -  8

اٌغٛٔخ ِٛفٕج١ه ِٕزغ٤ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101112  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 14201    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  9

اٌغوكلخ ٥واث١ب اِبَ  اٌضالص١ٓ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 14201    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  10

اٌَالَ ُ ثلْٚ هلُ ثب٦ٌمبه اٌْووخ ِٚقيْ فو٣ٚ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 14201    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  11

اٌغوكلخ ٥واث١ب اِبَ  اٌضالص١ٓ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 14201    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  12

اٌَالَ ُ ثلْٚ هلُ ثب٦ٌمبه اٌْووخ ِٚقيْ ٣فوٚ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 14201    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  13

اٌغوكلخ ٥واث١ب اِبَ  اٌضالص١ٓ ُ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 14201    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  14

اٌَالَ ُ ثلْٚ هلُ ثب٦ٌمبه اٌْووخ ِٚقيْ فو٣ٚ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 40052    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ هارت ٚعلٜ ٍبِؼ -  15

اٌضبٔٝ اٌلٚه هاِبكا وبف١خ ا٥ٍٝ اٌّٖوٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه اٌجٕٛن ِغ٤ّ اٌىٛصو ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 40052    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ هارت ٚعلٜ ٍبِؼ -  16

اٌضبٔٝ اٌلٚه هاِبكا وبف١خ ا٥ٍٝ اٌّٖوٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه اٌجٕٛن ِغ٤ّ اٌىٛصو ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 52112    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥ٛٗ اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِؾّل -  17

اٌغوكلخ صبْ( 42) ثٍٛن االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 52112    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥ٛٗ اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِؾّل -  18

اٌغوكلخ صبْ( 42) ثٍٛن االؽ١بء ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 31231    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ووَ ىوو٠ب -  19

فلِبد ٚرمل٠ُ ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ْٔبٛ 1 هلُ ّمخ اٌل٠ٓ وّبي ؽ١َٓ ُ 4 ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 31231    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ىوو٠ب ِؾّل -  20

فلِبد ٚرمل٠ُ ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ْٔبٛ 1 هلُ ّمخ اٌل٠ٓ وّبي ؽ١َٓ ُ 4 ،:   اٌـزؤ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 31231    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ووَ ىوو٠ب -  21

فلِبد ٚرمل٠ُ ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ْٔبٛ 1 هلُ ّمخ اٌل٠ٓ وّبي ؽ١َٓ ُ 4 ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101121 ربه٠ـ ٚفٟ 31231    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ىوو٠ب ِؾّل -  22

فلِبد ٚرمل٠ُ ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ْٔبٛ 1 هلُ ّمخ اٌل٠ٓ وّبي ؽ١َٓ ُ 4 ،:   اٌـزؤ١ّو   
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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

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 31123    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىخ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ ٝالي -  23

اٌغوكلخ ٥واث١ب رم١َُ اٌزالر١ٕٝ ُ ِٓ ِزفو٣(  14) هلُ ٥مبه( 1)  هلُ ّمخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21101126 ربه٠ـ ٚفٟ 31123    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىخ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ ٝالي -  24

اٌغوكلخ ٥واث١ب رم١َُ اٌزالر١ٕٝ ُ ِٓ ِزفو٣(  14) هلُ ٥مبه( 1)  هلُ ّمخ ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،   

 ر٦ل٠ً رُ 21101120 ربه٠ـ ٚفٟ 51462    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٔبٕف ِّلٚػ -  25

ٔٙبئ١ب ٚؽٍٙب اٌْووٗ فَـ رُ 2110 ٌَٕخ 6150 هلُ رٖل٠ك ِؾٚو ٥ٍٝ ثٕبءا ،:   اٌـزؤ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14201   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚاٌزٛه٠لاد اٌّمبٚالد  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  1

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً  

 ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14201   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚاٌزٛه٠لاد اٌّمبٚالد  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  2

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً  

 ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14201   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚاٌزٛه٠لاد اٌّمبٚالد  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  3

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً  

 كافً فوك٠خ اٚ عّب١٥خ ١ٍبؽ١خ هؽالد ر١٢ُٕ -1(   أ)  فموح ٥بِخ ١ٍبؽخ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ  اٌوٚاً ِؾّل ١ٍل ١ٍل -  4

 ث٤١ -2 اٌغٜٛ إٌمً مٌه ٠ًّْ ٚال فلِبد ِٓ ثٙب ٠ٍؾك ِٚب ٚالبِخ ٔمً ِٓ ثٙب ٠زًٖ ِب ٚرٕف١ن ١٦ِٕخ ٌجواِظ ٚفمب فبهعٙب اٚ ِٖو

 ث٤١ فٝ ا١ٌٞواْ ّووبد ٥ٓ اٌٛوبٌٗ ٚونٌه اٌّقزٍفخ إٌمً ٍٚبئً ٥ٍٝ االِبوٓ ٚؽغي االِز٦ٗ ٔمً ٚر١َ١و اٌَفو رناوو ٕوف اٚ

 ثبالرٛرٛث١َبد اٌَبئؾ١ٓ ٌٕمً اٌجو٠ٗ إٌمً ٍٚبئً رْغ١ً -3 االفوٜ إٌمً ّٚووبد اٌّالؽخ ّٚووبد اٌَفو رناوو ٕٚوف

 ٕٚف،  ْٕبٛاٌ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12206   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٌٕمً اٌجؾو٠خ إٌمً ٍٚبئً رْغ١ً -4  ٚا١ٌٍّٛى٠ٓ

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو  

 ٚفمب فبهعٙب اٚ ِٖو كافً فوك٠خ اٚ عّب١٥خ ١ٍبؽ١خ هؽالد ر١٢ُٕ -1(   أ)  فموح ٥بِخ ١ٍبؽخ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، رواف١ً ربد -  5

 رناوو ٕوف اٚ ث٤١ -2 اٌغٜٛ إٌمً مٌه ٠ًّْ ٚال فلِبد ِٓ ثٙب ٠ٍؾك ِٚب ٚالبِخ ٔمً ِٓ ثٙب ٠زًٖ ِب ٚرٕف١ن ١٦ِٕخ ٌجواِظ

 رناوو ٕٚوف ث٤١ فٝ ا١ٌٞواْ ّووبد ٥ٓ اٌٛوبٌٗ ٚونٌه اٌّقزٍفخ إٌمً ٍٚبئً ٥ٍٝ االِبوٓ ٚؽغي االِز٦ٗ ٔمً ٚر١َ١و اٌَفو

 رْغ١ً -4  ٚا١ٌٍّٛى٠ٓ ثبالرٛرٛث١َبد اٌَبئؾ١ٓ ٌٕمً اٌجو٠ٗ إٌمً ٍٚبئً رْغ١ً -3 االفوٜ إٌمً ّٚووبد اٌّالؽخ ّٚووبد اٌَفو

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12206   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٌٕمً اٌجؾو٠خ إٌمً ٍٚبئً  

 ر١ٕٛخ ، اٌزٕف١ن٠ٗ ٚالئؾزٗ 1011 ٌَٕخ 150 اٌّٖوٜ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ِئٍَٗ َِبّ٘ٗ ّووٗ َ.َ. ُ رواف١ً ربد إجؾذ -  6

 ِب ٚرٕف١ن ١٦ِٕخ ٌجواِظ ٚفمب فبهعٙب اٚ ِٖو كافً فوك٠خ اٚ عّب١٥خ ١ٍبؽ١خ هؽالد ر١٢ُٕ -1(   أ)  فموح ٥بِخ ١ٍبؽخ  ث١َٞخ

 االِز٦ٗ ٔمً ٚر١َ١و اٌَفو رناوو ٕوف اٚ ث٤١ -2 اٌغٜٛ إٌمً مٌه ٠ًّْ ٚال فلِبد ِٓ ثٙب ٠ٍؾك ِٚب ٚالبِخ ٔمً ِٓ ثٙب ٠زًٖ

 اٌّالؽخ ّٚووبد اٌَفو رناوو ٕٚوف ث٤١ فٝ ا١ٌٞواْ ّووبد ٥ٓ اٌٛوبٌٗ ٚونٌه اٌّقزٍفخ إٌمً ٍٚبئً ٥ٍٝ االِبوٓ ٚؽغي

 ٌٕمً اٌجؾو٠خ إٌمً ٍٚبئً رْغ١ً -4  ٚا١ٌٍّٛى٠ٓ ثبالرٛرٛث١َبد اٌَبئؾ١ٓ ٌٕمً اٌجو٠ٗ إٌمً ٍٚبئً رْغ١ً -3 االفوٜ إٌمً ّٚووبد

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12206   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،  

 ٚفمب ٚمٌه رواف١ٔ ٥ٍٝ ٌٙب اٌؾٖٛي ٚاٌَبثك ثبٌف٦ً اٌمبكِخ اٌَبئؾ١ٓ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ  اٌوٚاً ِؾّل ١ٍل ١ٍل -  7

 إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12206   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌمبْٔٛ ٚافو٘ب ٚر٦ل٠الرٗ 22 ٌَٕخ 31 هلُ اٌمبْٔٛ الؽىبَ

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 31 هلُ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ٚمٌه رواف١ٔ ٥ٍٝ ٌٙب اٌؾٖٛي ٚاٌَبثك ثبٌف٦ً اٌمبكِخ اٌَبئؾ١ٓ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، واف١ًر ربد -  8

:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12206   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌمبْٔٛ ٚافو٘ب ٚر٦ل٠الرٗ 22 ٌَٕخ

ث١َٞخ ر١ٕٛخ  

 ر١ٕٛخ ، اٌزٕف١ن٠ٗ ٚالئؾزٗ 1011 ٌَٕخ 150 اٌّٖوٜ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ِئٍَٗ َِبّ٘ٗ ّووٗ َ.َ. ُ رواف١ً ربد إجؾذ -  9

 ٚافو٘ب ٚر٦ل٠الرٗ 22 ٌَٕخ 31 هلُ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ٚمٌه رواف١ٔ ٥ٍٝ ٌٙب اٌؾٖٛي ٚاٌَبثك ثبٌف٦ً اٌمبكِخ اٌَبئؾ١ٓ  ث١َٞخ

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12206   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌمبْٔٛ  

 ثناد ٚاٌز٦ل٠ٓ إٌّبعُ فبِبد ٚاٍزغالي ٚاٍزقواط ا٦ٌّبكْ ٥ٓ اٌزٕم١ت  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ثْبهٜ اٌؾ١ّل ٥جل ٥بكي -  10

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزؤ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34431   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ا١٦ٌٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41622   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٥جلا١ٌَل ٥جلٖ ِغلٜ هاِي -  1

رٚبِٓ ّووخ: اٌزؤ١ّو  

 ّووخ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41622   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ا٠ٛة ث١ْٜٛ -  2

 رٚبِٓ

 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4205   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، َ.َ.ُ ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْآد ٌٍفٕبكق ثبهاك١َ٠ٛ ّووخ -  3

َِبّ٘خ ّووخ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ  

 ّووخ: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4205   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، اٌغٛٔخ ١ِل وٍٛة -  4

 َِبّ٘خ

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14201   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ اٌوؽّٓ ٥جل عّبي -  5

ث١َٞخ ر١ٕٛخ  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52112   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٥ٛٗ اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ِؾّل -  6

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزؤ١ّو  

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40052   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ هارت ٚعلٜ ٍبِؼ -  7

رٚبِٓ ّووخ  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31123   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىخ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ ٝالي -  8

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزؤ١ّو  

: ١واٌزؤّ ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42011   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىخ ؽبف٠ ١ٍف ّووخ -  9

رٚبِٓ ّووخ  
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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

: اٌزؤ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42011   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزخ ؽبف٠ ١ٍف ّووخ -  10

رٚبِٓ ّووخ  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21101120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42114   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ١ٍل ١ٞ٥ٗ ١ٍل ِٖٞفٝ -  11

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزؤ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّٚووبٖ اٌٛاؽلٜ: اٌٝ 10110 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21101112:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1  

 ُ رواف١ً ربد إجؾذ: اٌٝ 12206 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزؤ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21101122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

اٌزٕف١ن٠ٗ ٚالئؾزٗ 1011 ٌَٕخ 150 اٌّٖوٜ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ِئٍَٗ َِبّ٘ٗ ّووٗ َ.َ.  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ع٤١ّ اِبَ اٌز٦بًِ ثبٙبفٗ/ مٌه ٚ اٌزٛل٤١ ٚ االكاهٖ ثٕل ر٦ل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٌّغ١ل ٥جل اؽّل ِؾّل هِٚبْ -  1

 ٚ االلزواٗ ؽك ٚ ا١ٌْىبد ٥ٍٟ اٌزٛل٤١ ٚ اٌّبي هاً ٥ٓ االفواط ٚ ؽَبثبد  فزؼ ٚ ا٠لا٣ ٚ ٍؾت ِٓ اٌّٖبه٠ف ٚ اٌجٕٛن

 ٕٛه وبفٗ ٚ اٌْووٗ الٕٛي اٌو٘ٓ ٚ اٌج٤١ ٚ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٟ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٙب ونٌه ٚ ٌٖبٌؾٙب ٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚ اٌو٘ٓ

42625   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، ٦ِب ِغز١٦ّٓ ٌٍْو٠ى١ٓ اٌّٖبهف ٚ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ  

 ع٤١ّ اِبَ اٌز٦بًِ ثبٙبفٗ/ مٌه ٚ اٌزٛل٤١ ٚ االكاهٖ ثٕل ر٦ل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٌّغ١ل ٥جل اؽّل ِؾّل هِٚبْ -  2

 ٚ االلزواٗ ؽك ٚ ا١ٌْىبد ٥ٍٟ اٌزٛل٤١ ٚ اٌّبي هاً ٥ٓ االفواط ٚ ؽَبثبد  فزؼ ٚ ا٠لا٣ ٚ ٍؾت ِٓ اٌّٖبه٠ف ٚ اٌجٕٛن

 ٕٛه وبفٗ ٚ اٌْووٗ الٕٛي اٌو٘ٓ ٚ اٌج٤١ ٚ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٟ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٙب ونٌه ٚ ٌٖبٌؾٙب ٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚ اٌو٘ٓ

42625   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، ٦ِب ِغز١٦ّٓ ٌٍْو٠ى١ٓ اٌّٖبهف ٚ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ  

 ع٤١ّ اِبَ اٌز٦بًِ ثبٙبفٗ/ مٌه ٚ اٌزٛل٤١ ٚ االكاهٖ ثٕل ر٦ل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٌّغ١ل ٥جل اؽّل ِؾّل هِٚبْ -  3

 ٚ االلزواٗ ؽك ٚ ا١ٌْىبد ٥ٍٟ اٌزٛل٤١ ٚ اٌّبي هاً ٥ٓ االفواط ٚ ؽَبثبد  فزؼ ٚ ا٠لا٣ ٚ ٍؾت ِٓ اٌّٖبه٠ف ٚ اٌجٕٛن

 ٕٛه وبفٗ ٚ اٌْووٗ الٕٛي اٌو٘ٓ ٚ اٌج٤١ ٚ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٟ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٙب ونٌه ٚ ٌٖبٌؾٙب ٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚ اٌو٘ٓ

42625   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، ٦ِب ِغز١٦ّٓ ٌٍْو٠ى١ٓ اٌّٖبهف ٚ اٌجٕٛن ٤ِ اٌز٦بًِ  

 ِغٌٍ لوه 2110-2-2 فٝ ا٦ٌّٕمل اكاهح ِغٌٍ ِؾٚو ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ِٙبٚك ١ِٕو ٕفٛد -  4

 ٚاٙبفخ -أ- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ٌج١ت اؽّل وبًِ ِؾّٛك اؽّل ٝبهق/ ا١ٌَل رٛل٤١ ٥ٍٝ اٌّٛافمخ اٌْووخ اكاهح

4205   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، -ة- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ع٦ّٗ ا١ٌَل ٥ٍٝ فئاك ِؾّل/  ا١ٌَل رٛل٤١  

 ِغٌٍ لوه 2110-2-2 فٝ ا٦ٌّٕمل اكاهح ِغٌٍ ِؾٚو ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ِٙبٚك ١ِٕو ٕفٛد -  5

 ٚاٙبفخ -أ- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ٌج١ت اؽّل وبًِ ِؾّٛك اؽّل ٝبهق/ ا١ٌَل رٛل٤١ ٥ٍٝ اٌّٛافمخ اٌْووخ اكاهح

4205   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، -ة- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ع٦ّٗ ا١ٌَل ٥ٍٝ فئاك ِؾّل/  ا١ٌَل رٛل٤١  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِغٌٍ لوه 2110-2-2 فٝ ا٦ٌّٕمل اكاهح ِغٌٍ ِؾٚو ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ِٙبٚك ١ِٕو ٕفٛد -  6

 ٚاٙبفخ -أ- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ٌج١ت اؽّل وبًِ ِؾّٛك اؽّل ٝبهق/ ا١ٌَل رٛل٤١ ٥ٍٝ اٌّٛافمخ اٌْووخ اكاهح

4205   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، -ة- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ع٦ّٗ ا١ٌَل ٥ٍٝ فئاك ِؾّل/  ا١ٌَل رٛل٤١  

 ِغٌٍ لوه 2110-2-2 فٝ ا٦ٌّٕمل اهحاك ِغٌٍ ِؾٚو ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ِٙبٚك ١ِٕو ٕفٛد -  7

 ٚاٙبفخ -أ- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ٌج١ت اؽّل وبًِ ِؾّٛك اؽّل ٝبهق/ ا١ٌَل رٛل٤١ ٥ٍٝ اٌّٛافمخ اٌْووخ اكاهح

4205   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، -ة- اٌّغ٥ّٛخ ثبٌجٕٛن اٌْووخ رٛل٦١بد اٌٝ ع٦ّٗ ا١ٌَل ٥ٍٝ فئاك ِؾّل/  ا١ٌَل رٛل٤١  

 اكاهح ِغٌٍ اٌْووٗ اكاهح ِغٌٍ ٠ز1ٌٝٛ  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  8

 الرمً اٌْووٗ اٍُٙ ِٓ ٦ٌلك ِبٌىب ٠ىْٛ اْ ُِٕٙ وً فٝ ّٚزوٟ االوضو ٥ٍٝ ا٥ٚبء ٚفَّخ االلً ٥ٍٝ ا٥ٚبء صالصخ ِٓ ِئٌف

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ٚا١ٌَل اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ:  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ ا١ٌَل ُٚ٘  ِٖوٜ ع١ٕٙب االف فَّخ ٥ٓ ل١ّزٙب

 اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ/ٚا١ٌَل اكاهح ِغً ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/ٚا١ٌَل  اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ:

:  ربه٠ـ ، اٌقجوح مٜٚ ِٓ االوضو ٥ٍٝ ٠ٛٚ٥ٓ ُٙ ٠ٚغٛى اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ/ ٚا١ٌَل

3422   ثولُ    21101121  

 اكاهح ِغٌٍ اٌْووٗ اكاهح ِغٌٍ ٠ز1ٌٝٛ  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  9

 الرمً اٌْووٗ اٍُٙ ِٓ ٦ٌلك ِبٌىب ٠ىْٛ اْ ُِٕٙ وً فٝ ّٚزوٟ االوضو ٥ٍٝ ا٥ٚبء ٚفَّخ االلً ٥ٍٝ ا٥ٚبء صالصخ ِٓ ِئٌف

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ٚا١ٌَل اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ:  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ ا١ٌَل ُٚ٘  ِٖوٜ ع١ٕٙب االف فَّخ ٥ٓ ل١ّزٙب

 اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ/ٚا١ٌَل اكاهح ِغً ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/ٚا١ٌَل  اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ:

:  ربه٠ـ ، اٌقجوح مٜٚ ِٓ االوضو ٥ٍٝ ٠ٛٚ٥ٓ ُٙ ٠ٚغٛى اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ/ ٚا١ٌَل

3422   ثولُ    21101121  

 اكاهح ِغٌٍ اٌْووٗ اكاهح ِغٌٍ ٠ز1ٌٝٛ  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  10

 الرمً اٌْووٗ اٍُٙ ِٓ ٦ٌلك ِبٌىب ٠ىْٛ اْ ُِٕٙ وً فٝ ّٚزوٟ االوضو ٥ٍٝ ا٥ٚبء ٚفَّخ االلً ٥ٍٝ ا٥ٚبء صالصخ ِٓ ِئٌف

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ٚا١ٌَل اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ:  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ ا١ٌَل ُٚ٘  ِٖوٜ ع١ٕٙب االف فَّخ ٥ٓ ل١ّزٙب

 اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ/ٚا١ٌَل اكاهح ِغً ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/ٚا١ٌَل  اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ:

:  ربه٠ـ ، اٌقجوح مٜٚ ِٓ االوضو ٥ٍٝ ٠ٛٚ٥ٓ ُٙ ٠ٚغٛى اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ/ ٚا١ٌَل

3422   ثولُ    21101121  

 اكاهح ِغٌٍ اٌْووٗ اكاهح ِغٌٍ ٠ز1ٌٝٛ  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  11

 الرمً اٌْووٗ اٍُٙ ِٓ ٦ٌلك ِبٌىب ٠ىْٛ اْ ُِٕٙ وً فٝ ّٚزوٟ االوضو ٥ٍٝ ا٥ٚبء ٚفَّخ االلً ٥ٍٝ ا٥ٚبء صالصخ ِٓ ِئٌف

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ٚا١ٌَل اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ:  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ ا١ٌَل ُٚ٘  ِٖوٜ ع١ٕٙب االف فَّخ ٥ٓ ل١ّزٙب

 اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ/ٚا١ٌَل اكاهح ِغً ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/ٚا١ٌَل  اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ:

:  ربه٠ـ ، اٌقجوح مٜٚ ِٓ االوضو ٥ٍٝ ٠ٛٚ٥ٓ ُٙ ٠ٚغٛى اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ/ ٚا١ٌَل

3422   ثولُ    21101121  

 اكاهح ِغٌٍ اٌْووٗ اكاهح ِغٌٍ ٠ز1ٌٝٛ  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  12

 الرمً اٌْووٗ اٍُٙ ِٓ ٦ٌلك ِبٌىب ٠ىْٛ اْ ُِٕٙ وً فٝ ّٚزوٟ االوضو ٥ٍٝ ا٥ٚبء ٚفَّخ االلً ٥ٍٝ ا٥ٚبء صالصخ ِٓ ِئٌف

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ٚا١ٌَل اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ:  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ ا١ٌَل ُٚ٘  ِٖوٜ ع١ٕٙب االف فَّخ ٥ٓ ل١ّزٙب

 اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ/ٚا١ٌَل اكاهح ِغً ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/ٚا١ٌَل  اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ:

:  ربه٠ـ ، اٌقجوح مٜٚ ِٓ االوضو ٥ٍٝ ٠ٛٚ٥ٓ ُٙ ٠ٚغٛى اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ/ ٚا١ٌَل

3422   ثولُ    21101121  

 اكاهح ِغٌٍ اٌْووٗ اكاهح ِغٌٍ ٠ز1ٌٝٛ  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  13

 الرمً اٌْووٗ اٍُٙ ِٓ ٦ٌلك ِبٌىب ٠ىْٛ اْ ُِٕٙ وً فٝ ّٚزوٟ االوضو ٥ٍٝ ا٥ٚبء ٚفَّخ االلً ٥ٍٝ ا٥ٚبء صالصخ ِٓ ِئٌف

 ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل/ ٚا١ٌَل اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ:  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل/ ا١ٌَل ُٚ٘  ِٖوٜ ع١ٕٙب االف فَّخ ٥ٓ ل١ّزٙب

 اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ٥ٍٝ/ٚا١ٌَل اكاهح ِغً ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/ٚا١ٌَل  اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ:

:  ربه٠ـ ، اٌقجوح مٜٚ ِٓ االوضو ٥ٍٝ ٠ٛٚ٥ٓ ُٙ ٠ٚغٛى اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ: ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِٖٞفٝ/ ٚا١ٌَل

3422   ثولُ    21101121  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌالىِخ االٍُٙ ٍِى١خ ٖٔبة ف١ُٙ ال٠زٛافو  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  14

/  ا١ٌَل ِٓ وال اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٠ٍّه 2110/  5/  23 ف ا٦ٌّٕمل  ا٦ٌبك٠ٗ ا٦ٌبِٗ ع١٦ّٗ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت ٚ ٠ٛٚ٦ٌٍخ

  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/  ا١ٌَل ا ٤ِ ِغز٦ّب اٚ ِٕفوكا إٌّزلة ٚا٦ٌٚٛ االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل

 ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚفٝ ٚاٌف١ٕٗ اٌّب١ٌخ إٌٛاؽٝ ع٤١ّ فٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، اٌَّزٕل٠خ اال٥زّبكاد ٍٚٝت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚلج٘ ٕٚوف اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد  

 اٌالىِخ االٍُٙ ٍِى١خ ٖٔبة ف١ُٙ ال٠زٛافو  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  15

/  ا١ٌَل ِٓ وال اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٠ٍّه 2110/  5/  23 ف ا٦ٌّٕمل  ا٦ٌبك٠ٗ ا٦ٌبِٗ ع١٦ّٗ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت ٚ ٠ٛٚ٦ٌٍخ

  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/  ا١ٌَل ا ٤ِ ِغز٦ّب اٚ ِٕفوكا إٌّزلة ٚا٦ٌٚٛ االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل

 ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚفٝ ٚاٌف١ٕٗ اٌّب١ٌخ إٌٛاؽٝ ع٤١ّ فٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، اٌَّزٕل٠خ اال٥زّبكاد ٍٚٝت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚلج٘ ٕٚوف اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد  

 اٌالىِخ االٍُٙ ٍِى١خ ٖٔبة ف١ُٙ ال٠زٛافو  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  16

/  ا١ٌَل ِٓ وال اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٠ٍّه 2110/  5/  23 ف ا٦ٌّٕمل  ا٦ٌبك٠ٗ ا٦ٌبِٗ ع١٦ّٗ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت ٚ ٠ٛٚ٦ٌٍخ

  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/  ا١ٌَل ا ٤ِ ِغز٦ّب اٚ ِٕفوكا إٌّزلة ٚا٦ٌٚٛ االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل

 ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚفٝ ٚاٌف١ٕٗ اٌّب١ٌخ إٌٛاؽٝ ع٤١ّ فٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، اٌَّزٕل٠خ اال٥زّبكاد ٍٚٝت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚلج٘ ٕٚوف اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد  

 اٌالىِخ االٍُٙ ٍِى١خ ٖٔبة ف١ُٙ ال٠زٛافو  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  بّ٘خَِ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  17

/  ا١ٌَل ِٓ وال اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٠ٍّه 2110/  5/  23 ف ا٦ٌّٕمل  ا٦ٌبك٠ٗ ا٦ٌبِٗ ع١٦ّٗ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت ٚ ٠ٛٚ٦ٌٍخ

  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/  ا١ٌَل ا ٤ِ ِغز٦ّب اٚ ِٕفوكا إٌّزلة ٚا٦ٌٚٛ االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل

 ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚفٝ ٚاٌف١ٕٗ اٌّب١ٌخ إٌٛاؽٝ ع٤١ّ فٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، اٌَّزٕل٠خ اال٥زّبكاد ٍٚٝت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚلج٘ ٕٚوف اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد  

 اٌالىِخ االٍُٙ ٍِى١خ ٖٔبة ف١ُٙ ال٠زٛافو  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  18

/  ا١ٌَل ِٓ وال اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٠ٍّه 2110/  5/  23 ف ا٦ٌّٕمل  ا٦ٌبك٠ٗ ا٦ٌبِٗ ع١٦ّٗ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت ٚ ٠ٛٚ٦ٌٍخ

  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/  ا١ٌَل ا ٤ِ ِغز٦ّب اٚ ِٕفوكا إٌّزلة ٚا٦ٌٚٛ االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل

 ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ اٌجٕٛن ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚفٝ ٚاٌف١ٕٗ اٌّب١ٌخ إٌٛاؽٝ ع٤١ّ فٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، اٌَّزٕل٠خ اال٥زّبكاد ٍٚٝت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚلج٘ ٕٚوف اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد  

 اٌالىِخ االٍُٙ ٍِى١خ ٖٔبة ف١ُٙ ال٠زٛافو  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  19

/  ا١ٌَل ِٓ وال اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٠ٍّه 2110/  5/  23 ف ا٦ٌّٕمل  ا٦ٌبك٠ٗ ا٦ٌبِٗ ع١٦ّٗ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت ٚ ٠ٛٚ٦ٌٍخ

  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ِؾّل اثوا١ُ٘/  ا١ٌَل ا ٤ِ ِغز٦ّب اٚ ِٕفوكا إٌّزلة ٚا٦ٌٚٛ االكاهٖ ِغٌٍ هئ١ٌ - ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل

 ٚغٍك ٚفزؼ ٚا٠لا٣ ٍؾت ِٓ ٌجٕٛنا ع٤١ّ ٤ِ اٌز٦بًِ ٚفٝ ٚاٌف١ٕٗ اٌّب١ٌخ إٌٛاؽٝ ع٤١ّ فٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌّٚٙب اكاهح ِغٌٍ ٥ٚٛ

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، اٌَّزٕل٠خ اال٥زّبكاد ٍٚٝت ا١ٌْىبد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚلج٘ ٕٚوف اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد  

 اٌّٚبْ ٚفٞبثبد االئزّب١ٔخ ٚاٌز١َٙالد  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  20

 اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ِغز١٦ّٓ االكاهح ِغٌٍ ٚال٥ٚبء ٌٖبٌؾٙب اٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً

 اٚ رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠خ ِّٚزٍىبرٙب

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘  

 اٌّٚبْ ٚفٞبثبد االئزّب١ٔخ ٚاٌز١َٙالد  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  21

 اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ِغز١٦ّٓ االكاهح ِغٌٍ ٚال٥ٚبء ٌٖبٌؾٙب اٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً

 اٚ رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠خ ِّٚزٍىبرٙب

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘  

 اٌّٚبْ ٚفٞبثبد االئزّب١ٔخ ٚاٌز١َٙالد  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  22

 اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ِغز١٦ّٓ االكاهح ِغٌٍ ٚال٥ٚبء ٌٖبٌؾٙب اٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً

 اٚ رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠خ ِّٚزٍىبرٙب

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّٚبْ ٚفٞبثبد االئزّب١ٔخ ٚاٌز١َٙالد  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  23

 اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ِغز١٦ّٓ االكاهح ِغٌٍ ٚال٥ٚبء ٌٖبٌؾٙب اٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً

 اٚ رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠خ ِّٚزٍىبرٙب

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘  

 اٌّٚبْ ٚفٞبثبد االئزّب١ٔخ ٚاٌز١َٙالد  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  24

 اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ِغز١٦ّٓ االكاهح ِغٌٍ ٚال٥ٚبء ٌٖبٌؾٙب اٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً

 اٚ رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠خ ِّٚزٍىبرٙب

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘  

 اٌّٚبْ ٚفٞبثبد االئزّب١ٔخ ٚاٌز١َٙالد  ِٕزلة ٥ٚٚٛ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  ٝٗ إٌجٝ ؽَت ١٦ٍل ِؾّل -  25

 اٌْووٗ الٕٛي ٚاٌج٤١ اٌْواء ٥مٛك ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ِغز١٦ّٓ االكاهح ِغٌٍ ٚال٥ٚبء ٌٖبٌؾٙب اٚ اٌْووٗ ثبٍُ مٌه ٚوً

 اٚ رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ٌٖٚبٌؾٙب اٌْووٗ ثبٍُ ٚااللزواٗ اٌو٘ٓ ٥مٛك ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚا١ٌَبهاد ٚاالهاٙٝ ا٦ٌمبه٠خ ِّٚزٍىبرٙب

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك   

ــــــــــــــــــــــ      

 

42625   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  1  

42625   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  2  

42625   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىخ ّبوو ِؾّٛك اهلل فٍف -  3  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

35215   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 3555    ٥ية ٥جلٖ ٚهكأٟ ١ٍُٚ -  1  

5531   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5366  2110-1-21-ط  ؽَٓ اؽّل ٥ٍٝ ٦ٍل -  2  

21135   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5362  2110/1/31-ط  ِؾّل ّبِـ ِؾّٛك -  3  

31206   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5352  2110-6-14-ط  ِزٌٛٝ فٛىٜ ِلؽذ -  4  

3441   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5341  2110-6-12-ط  ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلاٌٍّٞت ؽَٓ -  5  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

33131   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5344  2116-11-26-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ّبمٌٝ ٥بِو ٔبٕو -  6  

36424   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5364  2/2/2111-ط  ِؾّل ا١ٌَل ِؾّل ِٖٞفٟ -  7  

31161   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5351  2110-5-21-ط  ٍِٛٝ ٖٔو ٥لٌٝ ا٠ّٓ -  8  

21146   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5313  2110/2/22-ط  ١ٍل هعت اؽّل ِؾّل -  9  

16112   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5311  2110-6-21-ط  ٌٛٔلٞ ؽج١ت ىوو٠ب عٛى٠ف -  10  

4525   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5363    ٍِٟٛ ٥جلاهلل ٥ٍٟ ٍِٟٛ -  11  

4525   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5364    ٍِٟٛ ٥جلاهلل ٥ٍٟ ٍِٟٛ -  12  

4525   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5365    ٍِٟٛ ٥جلاهلل ٥ٍٟ ٍِٟٛ -  13  

4525   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5366    ٍِٟٛ ٥جلاهلل ٥ٍٟ ٍِٟٛ -  14  

4525   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5362  2112/5/22-ط  ٍِٟٛ ٥جلاهلل ٥ٍٟ ٍِٟٛ -  15  

31111   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5315  2110-0-2-ط  ؽٍّٝ ِؾّل اؽّل -  16  

26212   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5312  2111-6-15-ط  ِؾّل ّؾبرٗ ِٕلٖٚ -  17  

31522   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5321  2110-2-21-ط  ٍٍّبْ ث١ٌَ اهلل فٍف ٥ٍٝ -  18  

3440   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5321  2114-6-12-ط  اٌلِٕٙٛهٜ ِؾّل ؽ١َٓ ا١ٌَل -  19  

3440   ثولُ    21101114:  ربه٠ـ ، 5320  2110-6-11-ط  اٌلِٕٙٛهٜ ِؾّل ؽ١َٓ ا١ٌَل -  20  

16212   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5424  2110-6-11-ط  اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل ؽبىَ ِؾّل -  21  

32131   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5411  2111-12-14-ط  ٥ٍٝ ١ٍل فوط ١٘ضُ -  22  

24604   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5413  2112-11-21-ط  ؽَٓ ؽبىَ ؽَٓ -  23  

24604   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5414  2112-11-21-ط  ؽَٓ ؽبىَ ؽَٓ -  24  

15166   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5432  23/1/2111-ط  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل اؽّل -  25  

31311   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5411  2110-6-15-ط  ِؾّل صوٚد اؽّل -  26  

22115   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5416  2112-4-22-ط  عٛهعٝ ٦ٍل هىق ٦ٍل -  27  

22115   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5412  -2112-4-22-ط  عٛهعٝ ٦ٍل هىق ٦ٍل -  28  

16141   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5421  2110-6-21-ط  كًٚ ١ٖٔف هِيٜ هائف -  29  

22115   ثولُ    21101115:  به٠ـر ، 5411  2112-4-22-ط  عٛهعٝ ٦ٍل هىق ٦ٍل -  30  

22115   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5410  2112-4-22-ط  عٛهعٝ ٦ٍل هىق ٦ٍل -  31  

20360   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5411  2114-11-10-ط  ؽ١َٓ ٔبٕو ؽ١َٓ -  32  
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32003   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5431  2110-4-20-ط  ٦ٍّبْ ِٛه٠ٌ ع١ًّ ١ّٙو -  33  

26316   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5411  2113-6-21-ط  اهلل فوط ٕجوٜ ثْوٜ -  34  

26316   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5412  2111-6-21-ط  اهلل فوط ٕجوٜ ثْوٜ -  35  

22513   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5423  2112-3-5-ط  ع١ل ا٠ٛة ١٦ُٔ عٛهط -  36  

31620   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5410  2110-1-4-ط  اٍّب١٥ً  اهلل ٥جل ٥ّو ؾّلِ -  37  

33122   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5415  2116-11-12-ط  ٥ي٠ي عّبي ِبعل -  38  

25141   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 5441  2111-4-23-ط  ا١٦ٌَل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  39  

11012   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 5454    اؽّل ٥ٍٝ فىوٜ اّوف -  40  

11012   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 5455    اؽّل ٥ٍٝ فىوٜ اّوف -  41  

11012   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 5456  2115/6/21-=ط  اؽّل ٥ٍٝ فىوٜ اّوف -  42  

20110   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 4510  2110-2-22-ط  رٛف١ك عبٌٌ هِٚب -  43  

1112   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5422  2111-2-12--ط  ٥ي٠ي وّبي ّٙلٞ -  44  

32126   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5411  2111/12/2-ط  ١ٞ٥ٗ ١ٍل ١ٍّو ١ٍل -  45  

21216   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5403  2116/11/11-ط  ٥ٛٗ ِؾّل ٥جلاٌٛ٘بة ٘بٔٝ -  46  

32045   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5511  26/4/2110-ط  ٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ ؽَبَ -  47  

31352   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5401  2110/6/21-ط  ِؾّٛك ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل -  48  

35612   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5420  2111-2-5-ط  ٥ٖٖٛ ا١٢٦ٌُ ٥جل ِؾّٛك ِؾّٛك -  49  

11130   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5405  12/6/2111-ط  ؽَٓ ٕبكق ٥ضّبْ ٥الء -  50  

11130   ثولُ    21101112:  ربه٠ـ ، 5406  16/6/2115-ط  ؽَٓ ٕبكق ٥ضّبْ ٥الء -  51  

12110   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 1316  16/0/2110-ط  ّف١ك ؽَٕٝ فبكٜ/ ك ١ٕل١ٌٗ -  52  

22250   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5512  2110-1-21-ط  هّٛاْ ِؾّل ِؾّل ٦ٍل -  53  

36204   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5516  2111--6-0-ط  ِؾّل ِؾّل ١ٍ٥ُ ِؾّل -  54  

16302   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5512  2110-3-16-ط  ّؾبرٗ ٥ٍٝ ىوٝ هِٚبْ -  55  

32102   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5533  2111-12-22-ط  ف١ًٍ لٌٜٛٔ هِٚبٔٝ  ثٌٌٛ -  56  

31460   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5536  2110-2-6-ط  اؽّل اٌٞٛاة ِؾّل ِٖٞفٝ -  57  

36111   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5542  25/5/2111/ط  ٥ي٠ي ١ًٕٝٛ ِالن ْٔبد -  58  

5342   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5556  2110-1-22-ط  ِؾّل ِؾّٛك عبثو ِؾّل -  59  
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16532   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5545  2114-4-21-ط  اؽّل ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  60  

16532   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5546  2110-4-21-ط  اؽّل ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  61  

32651   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5552  2110-3-5-ط  فبٔب ٍبِٝ ِب٘و ١ِٕب -  62  

32114   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5552  2110-4-1-ط  ع١ٕلٜ ؽَٓ ٥ٛاك وبًِ -  63  

11423   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5555  2115-2-24-ط  اٌغٛاك ٥جل ِؾّٛك ١ٍل اٌؾ١ّل ٥جل -  64  

21010   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5553  2110-1-31-ط  ٥جلاٌَالَ ِؾّل ِؾّل اؽّل -  65  

12132   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 5560  2110-1-16-ط  اؽّل ِؾّٛك ؽَٕٝ ٘بٟٔ -  66  

16614   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 5561  2110-5-11-ط  ٔبف٤ ٍبِؼ/  ك ١ٕل١ٌٗ -  67  

21111   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 5522  2110-2-14-ط  ثٌٌٛ ١٢ٔو كا١ٔبي -  68  

36351   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 5565  2111-6-11-ط  اؽّل ؽَٓ ِؾّل ٥ضّبْ -  69  

36521   ثولُ    21101110:  ربه٠ـ ، 5511  5/1/2111/ط  ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ ْ٘بَ -  70  

32460   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5611  2110/2/5-ط  اؽّل ٥ٍٝ اِجبهن اؽّل -  71  

32241   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5504  2110-3-23-ط  ِؾّل اؽّل ٥ضّبْ ٠ٍٛف -  72  

25336   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5622    ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٝ ِؾّل -  73  

25336   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5623  2111/2/22-ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٝ ِؾّل -  74  

32162   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5611  2116-3-14-ط  ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌؾ١ّل ِٗاٍب ِؾّل -  75  

21222   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5622  2114-4-1-ط  ِؾّٛك ٘جٗ/ك ١ٕلا١ٌٗ -  76  

21222   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5621  2110-4-1-ط  ِؾّٛك ٘جٗ/ك ١ٕلا١ٌٗ -  77  

22242   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5616  2111-12-31-ط  ٦ٍل اكَ ٠ٛ٥ٌ -  78  

35110   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5656  2111-3-11-ط  عٕلٞ ٕبكق ١٥بك ٚائً -  79  

0105   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 5610  2111-4-21-ط  ١ٍل ِؾّل ؽّبكٖ ٚافٟ -  80  

22534   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 5211  2111/12/24-ط  ؽ١َٓ اؽّل ٥جبً ؽَبَ -  81  

25411   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 5603  2111-1-31-ط  ؽَٓ ِؾّل ٥ٍٝ اؽّل -  82  

32251   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 5612  2116-1-1-ط  اثوا١ُ٘ هوبثٝ ٥ٍٝ ا١ِّخ -  83  

11503   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 5601  2110-2-21-ط  ٥جلاٌلا٠ُ اؽّل ٥لٌٝ ٥َواْ -  84  

32222   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 5602  2111/12/25-ط  ٠ٍٛف فئاك عٛهط -  85  

31143   ثولُ    21101125:  ربه٠ـ ، 2514  2115-6-21-ط  ٔل٠ُ ٕبٌؼ اؽّل ِب٘و -  86  
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25113   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5244    اٌجولّبٔٝ ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌىو٠ُ ٥جل -  87  

25113   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5245    اٌجولّبٔٝ ِؾّل اٌغفبه ٥جل اٌىو٠ُ ٥جل -  88  

35211   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5223  2111-3-11-ط  ١ِقبئ١ً ١٦ٍل عوعٌ  ١ٍٙو -  89  

0410   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5221  2113/1/11-ط  ؽ١ّلٖ ٦ّجبْ ِغلٜ -  90  

0410   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5222  2111/1/0-ط  ؽ١ّلٖ ٦ّجبْ ِغلٜ -  91  

13212   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5241  2116-4-22-ط  ِٙلٜ فواط ٥ٍٝ ِؾّل -  92  

36126   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5241  2111-5-11-ط  اهلل ٥ٞب ِؾفٟٛ ا١ِوح -  93  

36410   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5243  2111-6-31-ط  ٘و٠لٜ ِؾّل ل١ٍ ٍبِؼ -  94  

31412   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 2231  2110-2-2-ط  اؽّل اٌْىٍٝ ٥ٍٝ ٦ٍل٠خ -  95  

3154   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5221  2111-4-11-ط  ا٦ٌجل اٌّالن ٥جل ِو٠ُ ٥جل -  96  

22121   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5261  2110-2-1-ط  اٌٌّٛٝ ٥جل ِؾّل ِؾّٛك -  97  

32111   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5252  2111/12/0-ط  اهلل ٥جل ِؾّل اٌواٟٙ ٥جل ِؾّل -  98  

1000   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5260  2111/3/10-ط  فئاك ٥جبكٞ ا٠ّٓ -  99  

16324   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5255  2113-6-2-ط  ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  100  

16324   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5256  2111-6-1-ط  ٥غ١ت صبثذ ووِٕي -  101  

25012   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5250  2111-5-13-ط  ٠ٍٛف ؽبِل ِؾّل فبّٝخ -  102  

32250   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5264  2116-5-2-ط  ِؾّل ٘الي عالي ٥جلاٌؾ١ّل -  103  

2411   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5201  2116-1-24-ط  أثٛا٦ٌيَ ٥جلاٌّغ١ل هّلٜ ِؾّل -  104  

32005   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5223  2110-5-3-ط  ؽَٓ ٘الي ِؾّٛك ِؾّل -  105  

11321   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5215  2110-5-12-ط  ه٠بٗ اؽّل ؽ١َٓ ٔبكه ِؾّل ربِو -  106  

11321   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5215  2110-5-12-ط  ه٠بٗ ؽ١َٓ ٔبكه ِؾّل ربِو -  107  

31211   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5202  2115-3-21-ط  ع١ًّ ١٦ٍل ؽٕب -  108  

31143   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5215  2115-6-31-ط  ٔل٠ُ ٕبٌؼ اؽّل ِب٘و -  109  

1124   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5206  2112-2-6-ط  ٘بُّ ٥جلا٢ٌب٘و ِؾّل -  110  

24230   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5111  2112/0/22-ط  اؽّل ١٥ل اؽّل ِؾّل -  111  

32145   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5116  2111-12-15-ط  ِؾّل٠ٓ اؽّل اٌٛ٘بة ٥جل -  112  

14621   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5141  2112-0-20-ط  ِٖٞفٟ اثوا١ُ٘ ٦َِٛك ٔب٘ل -  113  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

20161   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5116  2110-1-11-ط  ا١ٌَل فبهٚق اّوف -  114  

32165   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5145  2111-12-12-ط  ٠ّٕٝ اٌَالَ ٥جل وو٠ّخ -  115  

32201   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5140  2110-3-31-ط  اٌّالن ٥جل ٌٛلب فٍٝ ِىوَ -  116  

25265   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5124  2112-5-3-ط  ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل -  117  

31411   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5131  2115-11-2-ط  اٍّب١٥ً ١ٌَٝ ثى١و ٔبك٠ٗ -  118  

32105   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5125    ِؾّل ك٠ت ِؾّٛك ِبعلح -  119  

32161   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5161  2110-4-0-ط  ٥جبكٜ ٥جلح ووَ -  120  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

22221   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5365  2111-11-11-ط  ّٚو٠ىٗ اثوا١ُ٘ ٚائً ٍبِؼ -  1  

31110   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5360  2110-5-11 -ط  ّٚووبح غجو٠بي ١ٌُٚ عوعٌ -  2  

31322   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5361  2110-6-16-ط  ّٚو٠ىٗ فٞبة ِؾّل ِؾّلٜ ١ٍّو ربِو -  3  

15401   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 5441  2111/2/12-ط  ّٚو٠ىخ اؽّل -  4  

31632   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 430  2115/5/24-ط  ّٚووبٖ ِؾّل ثلٜٚ اؽّل -  5  

31622   ثولُ    21101116:  ربه٠ـ ، 5462  2110-1-3-ط  ّٚو٠ىخ ٦ٍل ٥بكي ا١ِو ّووخ -  6  

20131   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5531  2110-1-24-ط  ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِبىْ -  7  

13020   ثولُ    21101115:  ربه٠ـ ، 5530  25/1/2112_ط  ّٚووبٖ ٥جلا٤١ٌَّ ف١ُٙ وّبي -  8  

31141   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5544  2110-0-2-ط  ّٚو٠ىخ اٌٙبكٜ ٥جل ِؾّل ٦ٍل -  9  

31141   ثولُ    21101111:  ربه٠ـ ، 5544  2110-0-2-ط  ّٚو٠ىخ ٜاٌٙبك ٥جل ِؾّل ٦ٍل -  10  

21214   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5501  2116-1-11-ط  ّٚووبٖ اؽّل اهلل ١ٞ٥ذ ّٛلٝ -  11  

21214   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5501  2116-1-11-ط  ّٚووبٖ اؽّل اهلل ١ٞ٥ذ ّٛلٝ -  12  

34141   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5644  2112-5-13-ط  ّٚو٠ىٗ اٌفزبػ ٥جل ١٢ٔو ِؾّل -  13  

32663   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5612  2110-3-11-ط  ّٚو٠ىٗ ِغب٘ل اؽّل ِغب٘ل -  14  

36011   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5616  2111-11-16-ط  ّٚو٠ىخ أٛه ٥بٝف اؽّل -  15  

36011   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5616  2111-11-16-ط  ّٚو٠ىخ أٛه ٥بٝف اؽّل -  16  

31123   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5211  -2110-5-12-ط  ّٚو٠ىخ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ ٝالي -  17  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

31123   ثولُ    21101126:  ربه٠ـ ، 5211  -2110-5-12-ط  ّٚو٠ىخ اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ ٝالي -  18  

32416   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5225  2110-2-0-ط  ّٚو٠ىخ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل -  19  

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5216  2116-1-10-ط  ّٚووبٖ  اٌوٚاً ِؾّل ١ٍل ١ٍل -  20  

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5216  2116-1-10-ط  رواف١ً ربد -  21  

-ط  اٌزٕف١ن٠ٗ ٚالئؾزٗ 1011 ٌَٕخ 150 اٌّٖوٜ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ِئٍَٗ َِبّ٘ٗ ّووٗ َ.َ. ُ رواف١ً ربد إجؾذ -  22

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5216  10-1-2116  

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5212  2111-1-10-ط  ّٚووبٖ  اٌوٚاً ِؾّل ١ٍل ١ٍل -  23  

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5212  2111-1-10-ط  رواف١ً ربد -  24  

-ط  اٌزٕف١ن٠ٗ ٚالئؾزٗ 1011 ٌَٕخ 150 اٌّٖوٜ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ِئٍَٗ َِبّ٘ٗ ّووٗ َ.َ. ُ رواف١ً ربد إجؾذ -  25

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5212  10-1-2111  

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5212  2116-1-10-ط  ّٚووبٖ  اٌوٚاً ِؾّل ١ٍل ١ٍل -  26  

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5212  2116-1-10-ط  رواف١ً ربد -  27  

-ط  اٌزٕف١ن٠ٗ ٚالئؾزٗ 1011 ٌَٕخ 150 اٌّٖوٜ اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب ِئٍَٗ َِبّ٘ٗ ّووٗ َ.َ. ُ رواف١ً ربد إجؾذ -  28

12206   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5212  10-1-2116  

26062   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5220  2111-0-21-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِجبهن اٍبِٗ -  29  

26062   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5220  2111-0-21-ط  ّٚو٠ىخ لٕبٜٚ وبًِ ٘بٔٝ -  30  

26062   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5220  2111-0-21-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ِجبهن اٍبِٗ -  31  

26062   ثولُ    21101122:  ربه٠ـ ، 5220  2111-0-21-ط  ّٚو٠ىخ لٕبٜٚ وبًِ ٘بٔٝ -  32  

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5114  2110-2-22-ط  ّٚووبٖ اٌلاثٝ ١٦ٍل -  33  

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5114  2110-2-22-ط  ِٖو٠ٗ َِبّ٘ٗ ث١زِ ٍبٔل ا١ٌَبؽ١ٗ اٌلاثٝ لو٠ٗ -  34  

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5114  2110-2-22-ط(   ث١زِ ٍبٔل)  ا١ٌَبؽ١ٗ اٌلاثٝ لو٠ٗ -  35  

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5114  2110-2-22-ط  ّٚووبٖ اٌلاثٝ ١٦ٍل -  36  

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5114  2110-2-22-ط  ِٖو٠ٗ َِبّ٘ٗ ث١زِ ٍبٔل ا١ٌَبؽ١ٗ اٌلاثٝ لو٠ٗ -  37  

3422   ثولُ    21101121:  ربه٠ـ ، 5114  2110-2-22-ط(   ث١زِ ٍبٔل)  ا١ٌَبؽ١ٗ اٌلاثٝ لو٠ٗ -  38  

32464   ثولُ    21101120:  ربه٠ـ ، 5120  2110-2-5-ط  ِبه٠ٕب ّٚو٠ىزخ فٛاك ِؾّل ّووخ -  39  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث٤١   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث٤١    

ــــــــــــــــــــــ      

 

  


