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أفؽاظ ليٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذسُيؽ)  وافريؽيا ػٓ 61414 تؽلُ 25111553 فٝ ليع ، 5555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِسّع اٌكيع ازّع ٘هاَ -  1

ِسّع اٌكيع ازّع ٘أٝ/  ٍِه تٕٙا اٌؼِّٛٝ آٌؽيك ترّعٖ:  تدٙح ،(  ِهؽٚتاخ ٚتيغ  

 ِؼؽٌ ػٓ 61412 تؽلُ 25111551 فٝ ليع ، 15555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ػثعاٌٙاظٜ ناوؽ يثسٝ ِسّع -  2

ػّؽ ػٍٝ اتؽا٘يُ زكٓ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اٌثٍع ٚقّ اٌثسايؽج ناؼع ِٓ اٌؽتايؼٗ ناؼع تٕٙا:  تدٙح ، ٚأريىاخ ذسف  

 ِماٚالخ ػٓ 61424 تؽلُ 25111525 فٝ ليع ، 12555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكٓ اٌعِؽظال زكٓ ِسّع -  3

ؼناظ زكٓ زكٓ/  ٍِه تٕٙا تٓا:  تدٙح ، اؼاَٝ ٚذًّيُ  

 ، قدايؽ تيغ ػٓ 61431 تؽلُ 25111522 فٝ ليع ، 5555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  قاٌُ ِسّع ػثعاٌؼظيُ قِٛيٗ -  4

اٌكيع ؼُِاْ قّيؽ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ قاٌُ ناؼع اٌّؽتغ ػؿتح:  تدٙح  

 ِالتف ػٓ 61415 تؽلُ 25111551 فٝ ليع ، 5555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ازّع قيع ِسّع ِسّع ْاؼق -  5

ِسّع ِسّع ٔؿيٗ أًِ/  تٍّه نىؽ وفؽ ذًفا:  تدٙح ، خا٘ؿج  

 ذداؼج ػٓ 61435 تؽلُ 25111521 فٝ ليع ، 15555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكٓ ػٍٝ ٘انُ ػٍٝ ٘انُ -  6

زكٓ ػثعاهلل قيع/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اٌرسؽيؽ ناؼع اٌدعيعج تٕٙا:  تدٙح ، اٌرداؼيٗ ٚاٌرٛويالخ آٌثيٗ ٚاٌّكرٍؿِاخ االظٚيٗ  

 ِىرة ػٓ 61411 تؽلُ 25111516 فٝ ليع ، 12555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ػٍٝ ازّع اًٌغيؽ ِسّع ازّع -  7

 ِسّع/  تٍّه ِٕالؽ وفؽ نؼالْ ناؼع12:  تدٙح ، ٌػاٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائر اٌمؽاؼاخ زعٚظ فٝ ذداؼيٗ ٚذٛويالخ ػِّٛيٗ ذٛؼيعاخ

ػرؽيف ِسّٛظ  

 ِىرة ػٓ 61423 تؽلُ 25111525 فٝ ليع ، 12555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ػٍٝ ازّع اًٌغيؽ ِسّع ًِٓفٝ -  8

 ػثعاٌسّيع ػاظي ِسّع/  تٍّه نؼالْ ناؼع تٕٙا تٕعؼ ِٕالؽ وفؽ:  تدٙح ، االٔرؽٔد ػعا فيّا ذداؼيٗ ِرٛويالخ ػِّٛيٗ ذٛؼيعاخ

 نساذٗ

 ػٓ 61426 تؽلُ 25111522 فٝ ليع ، 555555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اٌكيع ػثعإٌّؼُ ِسّع خّاي ِسّع -  9

 تٕٙا:  تدٙح ، 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 فمؽج 11 اٌّدّٛػٗ ػعا فيّا ٌػٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائر اٌمؽاؼاخ زعٚظ فٝ ٚذًعيؽ اقريؽاظ ِىرة

ِؽقٝ ػثعاٌؽاؾق ِؽقٝ ٘عٜ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اٌىٙؽتاء نثىح اِاَ إٌيً وٛؼٔيم  

 فؽانح ِسً ػٓ 61426 تؽلُ 25111521 فٝ ليع ، 15555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ْغياْ أٛؼ ْاؼق ػّؽٚ -  10

ػايم اتٛاٌّؼاْٝ اًٌثازٝ ٔفيكٗ/  ٍِه نىؽ وفؽ اٌعؼيح ِيد:  تدٙح ، ِٕاقثاخ  

 تيغ ػٓ 61436 تؽلُ 25111535 فٝ ليع ، 25555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  قٍيّاْ اتؽا٘يُ ِسّع اتؽا٘يُ -  11

زّعٜ يكٓ ايٙاب/  تٍّه ؾغٍٛي قؼع ناؼع ِٓ ِٛي ذىٌٕٛٛخٝ اٌثاقريٓ تؽج تٕٙا:  تدٙح ، وّثيٛذؽ اخٙؿج غياؼ لٓغ ٚييأح  

 61413 تؽلُ 25111552 فٝ ليع ، 15555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ؾيعاْ ػٍٝ ِسّع ػثعاٌؽزّٓ قؼيع ِسّع -  12

ػٍٝ ِسّع ػثعاٌؽزّٓ قؼيع ِسّع/  ٍِه تٕٙا إٌيً وٛؼٔيم ناؼع 15 ؼلُ ػماؼ اٌدؿاؼ وفؽ:  تدٙح ، زٍٛأٝ ػٓ  

 ٔداؼج ٚؼنح ػٓ 61411 تؽلُ 25111551 فٝ ليع ، 2555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ؽذاخ ،  ػيع ازّع قٛيٍُ اِاَ -  13

ٕ٘عاٜٚ ػٍٝ اٌعِؽظال ٔاظيٗ/  ٍِه اٌثمانيٓ ِعضً اٌهؽلٝ اٌثؽ - اٌديم ناؼع نىؽ وفؽ:  تدٙح ، ِيىأيىيٗ  

 تدٙح ، تماٌٗ ػٓ 61422 تؽلُ 25111524 فٝ ليع ، 1555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكٓ ػٓيٗ ػثعاٌفراذ ؼتيغ -  14

ػٍٝ قاٌُ اٌطاٌك ػثع زكٕٗ/  ٍِه اٌهّٛخ وفؽ إٌازيٗ ظايؽ ناؼع:   
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 ذٛؼيع ػٓ 61432 تؽلُ 25111522 فٝ ليع ، 15555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ازّع قيع ِسّع ِسّٛظ ؼَا -  15

قاٌُ ػٍٝ ِسّٛظ ِسّع/  ٍِه اٌديم ناؼع نىؽ وفؽ:  تدٙح ، ؾؼاػيٗ زايالخ  

 ًِٕغ ػٓ 61416 تؽلُ 25111551 فٝ ليع ، 12555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اٌهيص ِسّع ػٍٝ ػؿ اتؽا٘يُ -  16

ػثعاٌؽزّٓ خٛظج ازّع/  ٍِه اٌثسؽ ناؼع ؼاَٝ ِيد:  تدٙح ، خا٘ؿج ِالتف  

 قدايؽ تيغ ػٓ 61435 تؽلُ 25111522 فٝ ليع ، 5555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  تعاؼ اٌكيع ؼُِاْ قّيؽ ٘ثٗ -  17

اٌكيع ؼُِاْ قّيؽ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اذؽية - اٌّؽتغ ػؿتح:  تدٙح ،  

 ٚزٍٛأٝ ِطثؿ ػٓ 61422 تؽلُ 25111525 فٝ ليع ، 5555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ٌٓفٝ ِسّع فرسٝ اتؽا٘يُ -  18

ػٓيٗ ِسّٛظ اٌؼاتعيٓ ؾيٓ ٚفاء/  تٍّه تؽواخ اٚالظ ِمٍح اِاَ اٌّٛلف ناؼع اٌمعيّٗ خّدؽج:  تدٙح ،  

 ػٓ 61433 تؽلُ 25111521 فٝ ليع ، 21555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زهيم ِسّع ِسّٛظ نسرٗ قؼيع -  19

زهيم ِسّع ِسّٛظ نسرٗ/  ٍِه اٌّٛلف أِاَ تٕٙا اٌؽٍِٗ:  تدٙح ، وافريؽيا  

 ٚؼنح ػٓ 61412 تؽلُ 25111514 فٝ ليع ، 15555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ػثعاٌال يثسٝ ػثعاٌؼؿيؿ ٔدالء -  20

ػثعاٌال يثسٝ ػثعاٌال قؼع/  ٍِه اٌهؽلٝ اٌثؽ نىؽ وفؽ ْؽيك اٌدعيعج خّدؽج:  تدٙح ، ٌٚساَ زعاظٖ  

 ٚؼنح ػٓ 61421 تؽلُ 25111516 فٝ ليع ، 12555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ظؼاؾ اٌكيع ِىٝ قؼيع ِسّع -  21

خثً ؾيٓ اًٌاظق وّاي قاِر/  ٍِه ػثعإٌايؽ خّاي ناؼع ِٓ ِرفؽع ناؼع نىؽ وفؽ:  تدٙح ، ِالتف ذًٕيغ  

 ِىرة ػٓ 51661 تؽلُ 25111523 فٝ ليع ، 255555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اقّاػيً ازّع نفيك اتؽا٘يُ -  22

تيِٛٝ اٌكيع ِسّٛظ ػّؽٚ/  ٍِه إٌٛؼ ِكدع ناؼع تٕٙا تٓا:  تدٙح ، ػِّٛيٗ ِماٚالخ  

 تماٌٗ ػٓ 61425 تؽلُ 25111521 فٝ ليع ، 5555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اتؽا٘يُ ػثعاٌسّيع نثؽاٜٚ ٕ٘اء -  23

ػثعاهلل تيِٛٝ ِسّع ازّع/  ٍِه نىؽ وفؽ اقٕيد:  تدٙح ، ٚذكاٌٝ  

 ِىرة ػٓ 51661 تؽلُ 25111523 فٝ ليع ، 255555.555  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اقّاػيً ازّع نفيك اتؽا٘يُ -  24

/  ٔهاِ ػٓ اقّاػيً ازّع نفيك/  ٍِه إٌٛؼ ِكدع ناؼع تٕٙا ِؽوؿ تٓا تٕازيح اضؽ ؼئيكٝ ِسً ٌٗ:  تدٙح ، ػِّٛيٗ ِماٚالخ

اٌمٍيٛتيح 51661 تؽلُ ٚليع 2552/15/25 فٝ اٌٝ ًٔف تٍعٜ ِطثؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

واخنؽ ليٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ليعخ 35555.555   ِاٌٙا ،ؼأـ  آٌثاػٗ ظْٚ ٚاٌىؽذْٛ اٌٛؼق لى  ،  نؽوح   ٚنؽواٖ ِسّع اٌكيع ِسّع ِسّٛظ -  1

تٕٙا ٚؼٚؼج:  تدٙح ، آٌثاػٗ ظْٚ ٚاٌىؽذْٛ اٌٛؼق لى ػٓ ، 61425 تؽلُ 25111516  

 ٚاٌرٛويالخ اٌردّيً ِٚكرسُؽاخ آٌثيٗ اٌّكرٍؿِاخ ٚذٛؾيغ ذداؼج  ،  نؽوح   ٚنؽواج ِٛقٝ زكٓ ػثعاهلل قيع ِسّع -  2

 آٌثيٗ اٌّكرٍؿِاخ ٚذٛؾيغ ذداؼج ػٓ ، 61421 تؽلُ 25111526 فٝ ،ليعخ 55555.555   ِاٌٙا ،ؼأـ  اٌرداؼيٗ

 153 نمٗ اٌؼانؽ اٌعٚؼ اٌهؽٚق تؽج ًِٓفٝ ِسّع ػّاؼاخ اٌداِؼٗ زٝ:  تدٙح ، اٌرداؼيٗ ٚاٌرٛويالخ اٌردّيً ِٚكرسُؽاخ

زكٓ ػثعاهلل قيع/  ٍِه اٌدعيعج تٕٙا  

 فٝ ،ليعخ 55555.555   ِاٌٙا ،ؼأـ  اٌٝ ًٔف تٍعٜ ِطثؿ  ،  نؽوح   ٚنؽواٖ ػثعاٌهافٝ ِسّع اٌهساخ ػثعاٌماظؼ -  3

/  ٍِه تٕٙا فؽقيف وفؽ - اٌٌٛيع تٓ ضاٌع تهاؼع 3 ؼلُ ػماؼ:  تدٙح ، اٌٝ ًٔف تٍعٜ ِطثؿ ػٓ ، 61434 تؽلُ 25111521

ػثعاٌهافٝ ِسّع اٌهساخ ٚؼثح  
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فيّا ٌػٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائر اٌمؽاؼاخ زعٚظ فٝ ٚذًعيؽ اقريؽاظ  ،  نؽوح   ٚنؽيىٗ اٌكٕٜٙٛ ِسّٛظ ػثعاٌٛازع ِسّع نؽوح -  4

 61416 تؽلُ 25111551 فٝ ،ليعخ 2555555.555   ِاٌٙا ،ؼأـ  غيؽ٘ا ظْٚ 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 فمؽج 11 اٌّدّٛػٗ ػعا

 ، غيؽ٘ا ظْٚ 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 فمؽج 11 اٌّدّٛػٗ ػعا فيّا ٌػٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائر اٌمؽاؼاخ زعٚظ فٝ ٚذًعيؽ اقريؽاظ ػٓ ،

ازّع ػثعاٌفراذ اٌكيع ٘أٝ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اٌّٛاٌر ِكاوٓ تٕٙا:  تدٙح  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌرداؼٜ اٌكدً ذؼعيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهٓة - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111551 ذاؼيص ٚفٝ ،   62441:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اتؽا٘يُ ػٍٝ اٌُؼيف أًِ   - 1

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111551 ذاؼيص ٚفٝ ،   63324:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  زكٕيٓ ِكٍُ اٌؼاتعيٓ ؾيٓ ازّع   - 2

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111551 ذاؼيص ٚفٝ ،   43622:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌىٙؽتائيٗ االظٚاخ ٌرداؼٖ اٌهاِٝ   - 3

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111552 ذاؼيص ٚفٝ ،   53234:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ضٍيفٗ ػٓيٗ اٌفراذ ػثع ٘عٜ   - 4

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111553 ذاؼيص ٚفٝ ،   61422:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  نا٘يٓ يكٓ اٌكيع يكٓ ازّع   - 5

ٌٍٛفاج إٌهاِ ذؽن   

 ذُ   25111553 ذاؼيص ٚفٝ ،   61422:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ٌٍرٛؼيعاخ نا٘يٓ أتٛ/ اٌٝ اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً   - 6

ٌٍٛفاج إٌهاِ ذؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ  

 ٌرؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111552 ذاؼيص ٚفٝ ،   35565:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌكيع ِسّٛظ ػٓياخ   - 7

ٔٙائيا إٌهاِ  

 ٌرؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111551 ذاؼيص ٚفٝ ،   41452:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِٛافٝ فٛؾٜ فرسٝ   - 8

ٔٙائيا إٌهاِ  

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111551 ذاؼيص ٚفٝ ،   51161:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ػّؽ اتٛاٌفرٛذ ػثعاٌؽاؾق   - 9

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111551 ذاؼيص ٚفٝ ،   52443:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ازّع قيع ازّع ػٍٝ اٌكيع   - 10

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

 اٌغٝ  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111515 ذاؼيص ٚفٝ ،   41552:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية   - 11

2511/15/15 فٝ 2512 ؼلُ تاٌرانيؽ اٌميع  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111515 ذاؼيص ٚفٝ ،   52126:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِرٌٛٝ ِسّٛظ اٌكيع ِا٘ؽ   - 12

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن اٌميع نٓة ذُ  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111513 ذاؼيص ٚفٝ ،   45523:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ٚاٌرًعيؽ ٌالقريؽاظ اٌفٛاي ِىرة   - 13

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111514 ذاؼيص ٚفٝ ،   55611:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ٔدُ ِغاٚؼٜ ِسّع ٔثيً   - 14

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111514 ذاؼيص ٚفٝ ،   55525:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع ػثعاٌدٍيً نٍثٝ ِسّٛظ   - 15

االضؽ ٚاٌؽئيكٝ ٌٍؽئيكٝ إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111514 ذاؼيص ٚفٝ ،   61314:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌثؽيعٜ ػثعاٌؼاْٝ ػٓا تاقُ   - 16

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111514 ذاؼيص ٚفٝ ،   55525:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع ػثعاٌدٍيً نٍثٝ ِسّٛظ   - 17

االضؽ ٚاٌؽئيكٝ ٌٍؽئيكٝ إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111515 ذاؼيص ٚفٝ ،   55264:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ػثاـ ِسّع ػثعاهلل نساذٗ   - 18

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111515 ذاؼيص ٚفٝ ،   55546:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ػثعاٌؽزّٓ ػثعاٌؼظيُ ًِٓفٝ   - 19

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111515 ذاؼيص ٚفٝ ،   56531:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  زكيٓ ِسّٛظ خٛظٖ ِكؼع تثيٕٗ   - 20

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111516 ذاؼيص ٚفٝ ،   55121:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  نؼثاْ اتؽا٘يُ قؼيع ِسّع   - 21

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

 ذُ   25111516 ذاؼيص ٚفٝ ،   61162:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ػثعاٌؽزّٓ ػثعإٌثٝ ػثعاٌؽزّٓ قؼاظ   - 22

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ  

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111516 ذاؼيص ٚفٝ ،   61211:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  زكيٕٝ اٌكيع ؾغٍٛي قؼيع   - 23

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111525 ذاؼيص ٚفٝ ،   46413:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  قاٌُ ػثعاٌطاٌك زكٕٗ   - 24

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

 ذُ  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111525 ذاؼيص ٚفٝ ،   54111:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع غوٝ ِسّع ِؽٚج   - 25

نِٝٛا ِؿؼػح/ ٚٔهاْٗ 54111 ذاتغ تؽلُ ٚاٌّميع 2512/1/23 فٝ 2222 تؽلُ اٌّٛظع االضؽ اٌؽئيكٝ اٌغاء  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111521 ذاؼيص ٚفٝ ،   65212:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  زكٓ اٌعيٓ خّاي زكٓ ازّع   - 26

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111521 ذاؼيص ٚفٝ ،   51123:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌطٌٛٝ زكٓ ِسّعٜ ٘ٛيعا   - 27

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111521 ذاؼيص ٚفٝ ،   66225:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اتؽا٘يُ اٌؽزّٓ ػثع ػاظي أزّع   - 28

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  
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 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   65134:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع ػثعاٌؽزّٓ ِسّع ػّؽٚ   - 29

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   26166:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ػايعٖ   - 30

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111524 ذاؼيص ٚفٝ ،   66316:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ٕ٘عٜ اٌؼٓا اتٛ ٕ٘عٜ ٕ٘اء   - 31

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن اٌميع نٓة ذُ   

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111524 ذاؼيص ٚفٝ ،   66453:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌعيٓ وؽيُ ِسّع ػاظي ٔٛؼا   - 32

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن اٌميع نٓة ذُ  اٌكدً  

 ٌرؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111526 ذاؼيص ٚفٝ ،   33131:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اتؽا٘يُ ؾوٝ نفيك   - 33

ٌٍٛفاج إٌهاِ  

 ذُ   25111526 ذاؼيص ٚفٝ ،   54451:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌؼدّٝ ِسّع ػثعآٌٍيف ِسّٛظ ؼافد   - 34

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ  

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   64511:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌعيٓ ٔٛؼ اهلل فرر ِسّع   - 35

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   56151:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  قٍيّاْ ػثعاٌفراذ ػائهح   - 36

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   61564:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  عاْٚ٘ ػٍٝ ازّع ػٍٝ ذغؽيع   - 37

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً  

 ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   61135:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  يمؽ اٌسكأيٓ ػثعاٌؽاؾق ػثعاٌؽاؾق   - 38

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ  

 ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   66566:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ػثعاٌّديع ػثعاٌغفاؼ ػثعاٌغٕٝ ياٌر   - 39

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  اٌكدً نٓة/ِسٛ  

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111521 ذاؼيص ٚفٝ ،   42354:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ػٍٝ ِسّٛظ اٌكيع ٔثيً   - 40

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111521 ذاؼيص ٚفٝ ،   32124:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  نؽيف ِسّٛظ ِسّع نٛلٝ   - 41

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111535 ذاؼيص ٚفٝ ،   62524:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ازّع قاٌّاْ يثسٝ قؼيع   - 42

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

 اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111535 ذاؼيص ٚفٝ ،   51162:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ؼتيغ ِسّٛظ ِسّعٜ اٌكيع   - 43

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن   

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111535 ذاؼيص ٚفٝ ،   62422:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  آٌثاش ػٍٝ وّاي ِسّع   - 44

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111535 ذاؼيص ٚفٝ ،   51622:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  قٍٓاْ اٌكيع اِاَ اٌكيع ايّٓ   - 45

 تؽلُ ٚاٌّميع افؽاذ فكاذيٓ ٚذأخيؽ تيغ ٔهاِ ػٓ 2516/2/15 فٝ 215 تؽلُ اٌّٛظع االضؽ اٌؽئيكٝ اٌّسً اٌغاء ذُ  اٌكدً

اٌمٍيٛتيح 51622  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111531 ذاؼيص ٚفٝ ،   66611:  تؽلُ ليعٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ػفيفٝ ِسّع زاِع ياقؽ   - 46

ٔٙائيا إٌهاِ ٌرؽن  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111551 ، ذاؼيص ٚفي  56121 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ػٍٝ زكاْ ِسّٛظ يالذ -  1

خٕيٗ  5555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111556 ، ذاؼيص ٚفي  53453 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  اٌغؽاب ػٍٝ ػثعاٌّمًٛظ ًِٕٛؼ -  2

خٕيٗ  45555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111551 ، ذاؼيص ٚفي  66211 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ازّع قالِٗ ِسّع اؼؾاق -  3

خٕيٗ  21555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111551 ، ذاؼيص ٚفي  65212 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ػثعاٌؽزّٓ ِؽؾٚق زاِع انؽف -  4

خٕيٗ  45555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111515 ، ذاؼيص ٚفي  41552 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  5

خٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111515 ، ذاؼيص ٚفي  56165 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  فاًَ اٌكيع خٛظج ايّٓ -  6

خٕيٗ  5555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111514 ، اؼيصذ ٚفي  62251 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ِغاٚؼٜ زكٓ ِغاٚؼٜ ٘هاَ -  7

خٕيٗ  55555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111525 ، ذاؼيص ٚفي  66351 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  يٛقف قٍيّاْ اتؽا٘يُ ِسّع -  8

خٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111521 ، ذاؼيص ٚفي  56625 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ػثعإٌّؼُ ِسّع ػثعاًٌاظق ِؽػٝ -  9

خٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111526 ، ذاؼيص ٚفي  65553 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  أتؽا٘يُ ِسّع زكٕٝ أزّع -  10

خٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111522 ، ذاؼيص ٚفي  33531 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  اٌؼؿيؿ ػثع اٌكيع ناوؽ -  11

خٕيٗ  15555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111522 ، ذاؼيص ٚفي  61452 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  اتؽا٘يُ ِسّع زاِع اقاِٗ -  12

خٕيٗ  55555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111522 ، ذاؼيص ٚفي  66254 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  خّؼٗ ِسّع ازّع ٚخيٗ -  13

خٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   

 ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111521 ، ذاؼيص ٚفي  56116 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  فؽج ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ -  14

خٕيٗ  555555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ   
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،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111535 ، ذاؼيص ٚفي  51622 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  قٍٓاْ اٌكيع اِاَ اٌكيع ايّٓ -  15

خٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111531 ، ذاؼيص ٚفي  62651 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ػٍٝ ػثعاٌؽزّٓ ِسّع وؽيُ -  16

خٕيٗ  55555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111531 ، ذاؼيص ٚفي  62243 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  17

خٕيٗ  1555555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ  25111531 ، ذاؼيص ٚفي  62243 تؽلُ ليعٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  18

خٕيٗ  1555555.555، ِاٌٗ ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111551 ذاؼيص ٚفي 61412    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػثعاٌٙاظٜ ناوؽ يثسٝ ِسّع -  1

ػّؽ ػٍٝ اتؽا٘يُ زكٓ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اٌثٍع ٚقّ اٌثسايؽج ناؼع ِٓ اٌؽتايؼٗ ناؼع تٕٙا ،:   اٌـرأنيؽ  

:   اٌـرأنيؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111551 ذاؼيص ٚفي 61411    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػيع ازّع قٛيٍُ اِاَ -  2

ٕ٘عاٜٚ ػٍٝ اٌعِؽظال ٔاظيٗ/  ٍِه اٌثمانيٓ ِعضً اٌهؽلٝ اٌثؽ - اٌديم ناؼع نىؽ وفؽ ،  

: اٌـرأنيؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111551 ذاؼيص ٚفي 62341    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػثعاٌفراذ ػثعاهلل ٔاظيح -  3

ازّع قيع ِسّع ػثعاٌفراذ ػثعاٌؽزّٓ/  ٍِه اٌثأٛيٗ اٌّعؼقٗ ناؼع نىؽ وفؽ أقٕيد/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،    

 اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111552 ذاؼيص ٚفي 61413    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾيعاْ ػٍٝ ِسّع ػثعاٌؽزّٓ قؼيع ِسّع -  4

ػٍٝ ِسّع ػثعاٌؽزّٓ قؼيع ِسّع/  ٍِه تٕٙا إٌيً وٛؼٔيم ناؼع 15 ؼلُ ػماؼ اٌدؿاؼ وفؽ ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف،   

: اٌـرأنيؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111553 ذاؼيص ٚفي 61414    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع اٌكيع ازّع ٘هاَ -  5

ِسّع اٌكيع ازّع ٘أٝ/  ٍِه تٕٙا اٌؼِّٛٝ آٌؽيك ترّعٖ ،    

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111556 ذاؼيص ٚفي 66663    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ِسّٛظ اقّاػيً ػاظي -  6

قٍيّاْ اتؽا٘يُ اتركاَ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ إٌْٛٝ اٌسؽـ - اًٌعيك اتٛتىؽ ناؼع 35/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111556 ذاؼيص ٚفي 62655    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتؽا٘يُ اٌٙاظٜ ِسّع ٔثيٍٗ -  7

ػّؽٜ تٙدٗ قٍيُ ٌيٍٝ/  تٍّه ْٛش ِؽوؿ اٌسعيع اٌكىٗ غؽب ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111551 ذاؼيص ٚفي 61416    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌهيص ِسّع ػٍٝ ػؿ اتؽا٘يُ -  8

ػثعاٌؽزّٓ خٛظج ازّع/  ٍِه اٌثسؽ ناؼع ؼاَٝ ِيد ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111551 ذاؼيص ٚفي 66211    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع قالِٗ ِسّع اؼؾاق -  9

ػثعإٌّؼُ اتؽا٘يُ زكٓ اٌكيع/  اٌٝ اٌّاٌه اقُ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111551 ذاؼيص ٚفي 61415    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع قيع ِسّع ِسّع ْاؼق -  10

ِسّع ِسّع ٔؿيٗ أًِ/  تٍّه نىؽ وفؽ ذًفا ،:   اٌـرأنيؽ  

: اٌـرأنيؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111515 ذاؼيص ٚفي 41552    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  11

ِٕكٝ إٌثٝ ػثع ػاْف وؽيُ/  تٍّه إٌٛؼ ِٕهيٗ اٌسكيٕٝ ازّع ناؼع 3/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،    
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: اٌـرأنيؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111515 ذاؼيص ٚفي 41552    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  12

اليٛخع//  اٌٝ االضؽ اٌؽئيكٝ اٌّسً اٌغٝ ،    

 ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111513 ذاؼيص ٚفي 51663    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتؽا٘يُ ػٓا ٘عٜ -  13

ػٍٝ ِسّعٜ ػثعاٌىؽيُ/  اٌٝ اٌّاٌه اقُ ذؼعيً  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111514 ذاؼيص ٚفي 61412    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػثعاٌال يثسٝ ػثعاٌؼؿيؿ ٔدالء -  14

ػثعاٌال يثسٝ ػثعاٌال قؼع/  ٍِه اٌهؽلٝ اٌثؽ نىؽ وفؽ ْؽيك اٌدعيعج خّدؽج ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111514 ذاؼيص ٚفي 64565    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌعايُ ػثع ِسّع خٛظٖ ٚالء -  15

ِسّع ازّع فرسٝ أًِ/  تٍّه تٕٙا تٕعؼ إٌّهيٗ قٛيٍُ ازّع ِغ ػاؼف ػثعاٌكالَ ذماْغ تٕٙا/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ  

 ذؼعيً ذُ 25111516 ذاؼيص ٚفي 61413    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾيعاْ ػٍٝ ِسّع ػثعاٌؽزّٓ قؼيع ِسّع -  16

اٌمالٜٚ زكٓ ِسّع ػّاظ/  اٌٝ اٌّاٌه اقُ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111516 ذاؼيص ٚفي 64465    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع ػثعاٌسّيع ؾوٝ ضاٌع -  17

ازّع ػثعاٌسّيع ؾوٝ اٌكيع/  تٍّه نىؽ وفؽ - ذًفا وفؽ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111516 ذاؼيص ٚفي 61411    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ازّع اًٌغيؽ ِسّع ازّع -  18

ػرؽيف ِسّٛظ ِسّع/  تٍّه ِٕالؽ وفؽ نؼالْ ناؼع12 ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111516 ذاؼيص ٚفي 61421    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ظؼاؾ اٌكيع ِىٝ قؼيع ِسّع -  19

خثً ؾيٓ اًٌاظق وّاي قاِر/  ٍِه ػثعإٌايؽ خّاي ناؼع ِٓ ِرفؽع ناؼع نىؽ وفؽ ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111516 ذاؼيص ٚفي 46116    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتٛاٌماقُ زّعٜ ِسّع -  20

اٌعية ػثعاٌؽاؾق ِسّع ػثعاٌماظؼ ازّع/  ٍِه تٕٙا اٌؽٍِٗ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111525 ذاؼيص ٚفي 61422    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ٌٓفٝ ِسّع فرسٝ ا٘يُاتؽ -  21

ػٓيٗ ِسّٛظ اٌؼاتعيٓ ؾيٓ ٚفاء/  تٍّه تؽواخ اٚالظ ِمٍح اِاَ اٌّٛلف ناؼع اٌمعيّٗ خّدؽج ،:   اٌـرأنيؽ  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111525 ذاؼيص ٚفي 61423    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ازّع اًٌغيؽ ِسّع ًِٓفٝ -  22

نساذٗ ػثعاٌسّيع ػاظي ِسّع/  تٍّه نؼالْ ناؼع تٕٙا تٕعؼ ِٕالؽ وفؽ ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111525 ذاؼيص ٚفي 54111    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾوؽٜ ِٛقٝ ِسّع غوٝ ِسّع ِؽٖٚ -  23

2512/1/23 فٝ 2222 تؽلُ اٌّٛظع االضؽ اٌؽئيكٝ اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111525 ذاؼيص ٚفي 54111    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾوؽٜ ِٛقٝ ِسّع غوٝ ِسّع ِؽٖٚ -  24

ِٙعٜ اتؽا٘يُ زكيٓ ازّع/  ٍِه تٕٙا اٌؽٍِٗ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111525 ذاؼيص ٚفي 62566    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ًِٕٛؼ زكٓ ػثعاٌفراذ ِسّٛظ -  25

ؾغاؼٜ اقّاػيً اٌكيع ازّع/  تٍّه ؼياٌ ػثعإٌّؼُ ناؼع 16 نىؽ وفؽ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111525 ذاؼيص ٚفي 61424    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ اٌعِؽظال زكٓ ِسّع -  26

ؼناظ زكٓ زكٓ/  ٍِه تٕٙا تٓا ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111525 ذاؼيص ٚفي 66351    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، يٛقف قٍيّاْ اتؽا٘يُ ِسّع -  27

زّعٜ يكٓ ايٙاب/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ ذىٌٕٛٛخٝ ِٛي - ؾغٍٛي قؼع ناؼع تٕٙا/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ   

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111521 ذاؼيص ٚفي 61425    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتؽا٘يُ ػثعاٌسّيع نثؽاٜٚ ٕ٘اء -  28

ػثعاهلل تيِٛٝ ِسّع ازّع/  ٍِه نىؽ وفؽ اقٕيد ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111521 ذاؼيص ٚفي 31666    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ِسّع قؽيغ اتٛ ػٍٝ -  29

 وؽقرؽ 6 ِٓ 24 ِٓ 32 ِٓ 24 اٌمٓؼٗ فٝ 2 اٌؿ٘اؼ زٌٛ إًٌاػيٗ اًٌفا ِٕٓمح اٌطأىٗ تٕازيح فؽع افرراذ ،:   اٌـرأنيؽ

اٌمٍيٛتيٗ 2511/15/21 فٝ 2516 تؽلُ اٚظع ِؼاظْ ِكثه القرغالٌٗ ػٍٝ ِسّع اتٛقؽيغ ػٍٝ/  ٍِه اٌؼٍيماخ ػؽب  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111521 ذاؼيص ٚفي 61426    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ْغياْ أٛؼ ْاؼق ػّؽٚ -  30

ػايم اتٛاٌّؼاْٝ اًٌثازٝ ٔفيكٗ/  ٍِه نىؽ وفؽ اٌعؼيح ِيد ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111521 ذاؼيص ٚفي 31666    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ِسّع اتٛقؽيغ ػٍٝ -  31

 ػٍٝ/  ٍِه اٌؼٍياخ ػؽب 2 اٌؿ٘اؼ زٌٛ وؽقرؽ 6 ِٓ 24 ِٓ 32 ِٓ 24 ق إًٌاػيٗ اًٌفا ِٕٓمح اٌطأىٗ ،:   اٌـرأنيؽ

ػٍٝ ِسّع اتٛقؽيغ  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111522 ذاؼيص ٚفي 61426    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌكيع ػثعإٌّؼُ ِسّع خّاي ِسّع -  32

ِؽقٝ ػثعاٌؽاؾق ِؽقٝ ٘عٜ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اٌىٙؽتاء نثىح اِاَ إٌيً وٛؼٔيم تٕٙا ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111523 ذاؼيص ٚفي 61346    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػفيفٝ تيِٛٝ نٛلٝ ػّاظ -  33

ػفيفٝ تيِٛٝ نٛلٝ ػّاظ/  اٌٝ اٌّاٌه اقُ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111523 ذاؼيص ٚفي 51661    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقّاػيً ازّع نفيك اتؽا٘يُ -  34

تيِٛٝ اٌكيع ِسّٛظ ػّؽٚ/  ٍِه إٌٛؼ ِكدع ناؼع تٕٙا تٓا ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111523 ذاؼيص ٚفي 51661    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقّاػيً ازّع نفيك اتؽا٘يُ -  35

 تٍعٜ ِطثؿ/  ٔهاِ ػٓ اقّاػيً ازّع نفيك/  ٍِه إٌٛؼ ِكدع ناؼع تٕٙا ِؽوؿ تٓا تٕازيح اضؽ ؼئيكٝ ِسً ٌٗ ،:   اٌـرأنيؽ

اٌمٍيٛتيح 51661 تؽلُ ٚليع 2552/15/25 فٝ اٌٝ ًٔف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111523 ذاؼيص ٚفي 51661    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقّاػيً ازّع نفيك اتؽا٘يُ -  36

 اٚظع ػِّٛيٗ ِماٚالخ ِىرة/  ٔهاِ ػٓ اٌكيع ِكؼٛظ ػّؽٚ/  ٍِه تٕٙا ِؽوؿ تٓا تٕازيح اضؽ ؼئيكٝ ِسً افرراذ ،:   اٌـرأنيؽ

اٌمٍيٛتيٗ 51661 ذاتغ تؽلُ يعٚل تٕٙا 2511/15/22 فٝ 3521 تؽلُ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111523 ذاؼيص ٚفي 66512    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٍثٛظٜ ِسّع ِسّٛظ اٌٙاَ -  37

 تراؼيص 3526 تؽلُ اٚظع ػثعاٌؼؿيؿ ِسّع ٘أٝ/  تٍّه تٕٙا ِؽوؿ تٕمثاـ اٌؼِّٛٝ اٌهاؼع تٕازيح فؽع افرراذ ،:   اٌـرأنيؽ

اٌمٍيٛتيح 66512 ذاتغ تؽلُ ٚليع 2511/15/23  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111523 ذاؼيص ٚفي 66512    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٍثٛظٜ ِسّع ِسّٛظ اٌٙاَ -  38

نؽف ِسّع ػثعاٌؼؿيؿ ِسّع ٘أٝ/  ٍِه تٕٙا تٕمثاـ اٌؼِّٛٝ اٌهاؼع ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111524 ذاؼيص ٚفي 61422    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ ػٓيٗ ػثعاٌفراذ ؼتيغ -  39

ػٍٝ قاٌُ اٌطاٌك ػثع زكٕٗ/  ٍِه اٌهّٛخ وفؽ إٌازيٗ ظايؽ ناؼع ،:   اٌـرأنيؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111522 ذاؼيص ٚفي 61432    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع قيع ِسّع ِسّٛظ ؼَا -  40

قاٌُ ػٍٝ ِسّٛظ ِسّع/  ٍِه اٌديم ناؼع نىؽ وفؽ ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111522 ذاؼيص ٚفي 61431    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، قاٌُ ِسّع ػثعاٌؼظيُ قِٛيٗ -  41

اٌكيع ؼُِاْ قّيؽ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ قاٌُ ناؼع اٌّؽتغ ػؿتح ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111522 ذاؼيص ٚفي 61435    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تعاؼ اٌكيع ؼُِاْ قّيؽ ٘ثٗ -  42

اٌكيع ؼُِاْ قّيؽ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اذؽية - اٌّؽتغ ػؿتح ،:   اٌـرأنيؽ  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111521 ذاؼيص ٚفي 61433    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زهيم ِسّع ِسّٛظ نسرٗ قؼيع -  43

زهيم ِسّع ِسّٛظ نسرٗ/  ٍِه اٌّٛلف أِاَ تٕٙا اٌؽٍِٗ ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111521 ذاؼيص ٚفي 61435    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ ػٍٝ ٘انُ ػٍٝ ٘انُ -  44

زكٓ ػثعاهلل قيع/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ اٌرسؽيؽ ناؼع اٌدعيعج تٕٙا ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111535 ذاؼيص ٚفي 51622    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، قٍٓاْ اٌكيع اِاَ اٌكيع ايّٓ -  45

ػثعاٌرٛاب اتؽا٘يُ/  ٍِه تٕٙا تٕعؼ ؾغٍٛي قؼع ناؼع ِٓ ِرفؽع ػيكٝ تٓ ناؼع تٕٙا/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111535 ذاؼيص ٚفي 51622    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، قٍٓاْ اٌكيع اِاَ اٌكيع ايّٓ -  46

اٌغائٗ ٚذُ اضؽ ؼئيكٝ ِسً ٌٗ واْ ،:   اٌـرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111535 ذاؼيص ٚفي 61436    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، قٍيّاْ اتؽا٘يُ ِسّع اتؽا٘يُ -  47

زّعٜ يكٓ ايٙاب/  تٍّه ؾغٍٛي قؼع ناؼع ِٓ ِٛي ذىٌٕٛٛخٝ اٌثاقريٓ تؽج تٕٙا ،:   اٌـرأنيؽ  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111531 ذاؼيص ٚفي 62243    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  48

142145 ؼلُ قدً اٌمّر ِٕيا ِؽن  اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ/  ٍِه إًٌافيٓ/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111531 ذاؼيص ٚفي 62243    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  49

142145 ؼلُ قدً اٌمّر ِٕيا ِؽن  اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ/  ٍِه إًٌافيٓ/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111531 ذاؼيص ٚفي 62243    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  50

ِطراؼ نفيك ٔايؽ ِطراؼ/ ٍِه اٌكؽايا وافريؽيا أػٍٝ اٌّؽٚؼ ناؼع اِرعاظ تٕٙا تٕعؼ تٕٙا/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111531 ذاؼيص ٚفي 62243    تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٙاظٜ ِسّع عِسّ يالذ ازّع -  51

ِطراؼ نفيك ٔايؽ ِطراؼ/ ٍِه اٌكؽايا وافريؽيا أػٍٝ اٌّؽٚؼ ناؼع اِرعاظ تٕٙا تٕعؼ تٕٙا/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ،:   اٌـرأنيؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌهاِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111551ُ ذاؼيص ٚفي 55256   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، يٛقف ِسّع ػثعاهلل ٘ٛايعٖ -  1

قياؼاخ ِٛاذيؽ ٚاقريؽاظ ذداؼج/  اٌؽئيكٝ ٌٍٕهاِ يُاف:  اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111556ُ ذاؼيص ٚفي 65251   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػثعاٌثالٝ ػثعاٌؽزّٓ اٌعيٓ ػالء -  2

ػّاي ٚٔمً ؼزالخ ِىرة/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً:  اٌرأنيؽ  

: اٌرأنيؽ ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111556ُ ذاؼيص ٚفي 62655   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتؽا٘يُ اٌٙاظٜ ِسّع ٔثيٍٗ -  3

ػّاي ٚٔمً ؼزالخ ِىرة/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً   

 ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111551ُ ذاؼيص ٚفي 65546   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ًِٓفٝ ػثعإٌّؼُ ضيؽخ زّعٜ -  4

ِماٚالخ ِىرة/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً:  اٌرأنيؽ  

:  اٌرأنيؽ ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111515ُ ذاؼيص ٚفي 41552   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  5

ِؽاذة ذداؼٖ/ اٌٝ إٌهاِ ؼعيًذ  

:  اٌرأنيؽ ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111515ُ ذاؼيص ٚفي 56165   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فاًَ اٌكيع خٛظج ايّٓ -  6

زٍٛياخ ًِٕغ/  اٌٝ إٌهاِ ِكّٝ ذؼعيً  

:  اٌرأنيؽ ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111516ُ ذاؼيص ٚفي 46116   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتٛاٌماقُ زّعٜ ِسّع -  7

زالتٗ ِٛانٝ ذؽتيح/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111525ُ ذاؼيص ٚفي 54111   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾوؽٜ ِٛقٝ ِسّع غوٝ ِسّع ِؽٖٚ -  8

ِٛانٝ ِؿؼػح/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً:  اٌرأنيؽ ٚيف  

،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111522ُ ذاؼيص ٚفي 61243   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ياٌر اٌكيع ازّع اٌعقٛلٝ اتؽا٘يُ ِسّع -  9

ٚتماٌٗ االٌثاْ تيغ/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً:  اٌرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111522ُ ذاؼيص ٚفي 64155   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ِرٌٛٝ ػثعاٌؼؿيؿ ِٕٝ -  10

اٌٝ ًٔف تٍعٜ ِطثؿ/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً:  اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  إٌهاِ ذؼعيً ذ25111535ُ ذاؼيص ٚفي 51622   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، قٍٓاْ اٌكيع اِاَ اٌكيع ايّٓ -  11

افؽاذ فكاذيٓ ٚذأخيؽ تيغ/  اٌٝ إٌهاِ ذؼعيً:  اٌرأنيؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوح ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111531ُ ذاؼيص ٚفي 62243   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  1

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111531ُ ذاؼيص ٚفي 62243   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  2

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111521ُ ذاؼيص ٚفي 61425   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتؽا٘يُ ػثعاٌسّيع نثؽاٜٚ ٕ٘اء -  3

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

: اٌرأنيؽ ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111551ُ ذاؼيص ٚفي 61411   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػيع ازّع قٛيٍُ اِاَ -  4

 ضاو

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111525ُ ذاؼيص ٚفي 61424   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ اٌعِؽظال زكٓ ِسّع -  5

ضاو: اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111523ُ ذاؼيص ٚفي 66512   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌٍثٛظٜ ِسّع ِسّٛظ اٌٙاَ -  6

ضاو: اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111521ُ ذاؼيص ٚفي 61435   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ ػٍٝ ٘انُ ػٍٝ ٘انُ -  7

ضاو: اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111551ُ ذاؼيص ٚفي 61415   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع قيع ِسّع ِسّع ْاؼق -  8

ضاو: اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111522ُ ذاؼيص ٚفي 61431   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، قاٌُ ِسّع ػثعاٌؼظيُ قِٛيٗ -  9

ضاو: اٌرأنيؽ  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111516ُ ذاؼيص ٚفي 61411   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ازّع اًٌغيؽ ِسّع ازّع -  10

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111535ُ ذاؼيص ٚفي 61436   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، قٍيّاْ اتؽا٘يُ ِسّع اتؽا٘يُ -  11

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111522ُ ذاؼيص ٚفي 61432   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع قيع ِسّع ِسّٛظ ؼَا -  12

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111525ُ ذاؼيص ٚفي 61423   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ازّع اًٌغيؽ ِسّع ًِٓفٝ -  13

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111514ُ ذاؼيص ٚفي 61412   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػثعاٌال يثسٝ ػثعاٌؼؿيؿ ٔدالء -  14

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111524ُ ذاؼيص ٚفي 61422   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ ػٓيٗ ػثعاٌفراذ ؼتيغ -  15

ضاو: اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111525ُ ذاؼيص ٚفي 61422   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ٌٓفٝ ِسّع فرسٝ اتؽا٘يُ -  16

ضاو: اٌرأنيؽ  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111522ُ ذاؼيص ٚفي 61426   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌكيع ػثعإٌّؼُ ِسّع خّاي ِسّع -  17

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111516ُ ذاؼيص ٚفي 61421   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ظؼاؾ اٌكيع ِىٝ قؼيع ِسّع -  18

ضاو: اٌرأنيؽ  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111521ُ ذاؼيص ٚفي 61433   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زهيم ِسّع ِسّٛظ نسرٗ قؼيع -  19

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

 ٔٛع ذؼعيً ذ25111552ُ ذاؼيص ٚفي 61413   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾيعاْ ػٍٝ ِسّع ػثعاٌؽزّٓ قؼيع ِسّع -  20

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف،  اٌهؽوح  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111551ُ ذاؼيص ٚفي 61416   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌهيص ِسّع ػٍٝ ػؿ اتؽا٘يُ -  21

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111553ُ ذاؼيص ٚفي 61414   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع اٌكيع ازّع ٘هاَ -  22

ضاو: اٌرأنيؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111521ُ ذاؼيص ٚفي 61426   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ْغياْ أٛؼ ْاؼق ػّؽٚ -  23

ضاو: اٌرأنيؽ  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111551ُ ذاؼيص ٚفي 61412   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػثعاٌٙاظٜ ناوؽ يثسٝ ِسّع -  24

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111523ُ ذاؼيص ٚفي 51661   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقّاػيً ازّع نفيك اتؽا٘يُ -  25

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111521ُ ذاؼيص ٚفي 31666   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ػٍٝ ِسّع اتٛقؽيغ ػٍٝ -  26

ضاو: اٌرأنيؽ  

،  اٌهؽوح ٔٛع ذؼعيً ذ25111522ُ ذاؼيص ٚفي 61435   تؽلُ ليعٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تعاؼ اٌكيع ؼُِاْ قّيؽ ٘ثٗ -  27

ضاو: اٌرأنيؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼعيً ذ25111531ُ ذاؼيص ٚفي 62243   تؽلُ ليعٖ قثك  ، ذاخؽ ، اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  1

افؽاظ: رأنيؽاٌ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّح االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االضٛج ِىرة/  اٌٝ اٌرداؼيٗ اٌكّٗ ذؼعيً: اٌٝ 65251 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذ25111556ُ:  ذاؼيص فٝ  ،  -  1

ػّاي ٚٔمً ٌٍؽزالخ    

 ٌرداؼج اٌرمٜٛ/  اٌرداؼيٗ اٌكّٗ اَافح: اٌٝ 52666 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذ25111552ُ:  ذاؼيص فٝ  ،  -  2

خٍّٗ اٌغػائيٗ اٌّٛاظ    

 ِمٙٝ/  اٌٝ اٌرداؼيٗ اٌكّٗ اَافٗ: اٌٝ 36463 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذ25111552ُ:  ذاؼيص فٝ  ،  -  3

   اٌفؽقاْ

ٌالزػيٗ اًٌياظ/  اٌرداؼيٗ اٌكّٗ اَافح: اٌٝ 61146 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذ25111522ُ:  ذاؼيص فٝ  ،  -  4    

 اٌرداؼٜ اٌّىرة/  اٌرداؼيٗ اٌكّٗ اَافح: اٌٝ 56116 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذ25111521ُ:  ذاؼيص فٝ  ،  -  5

   اٌعٌٚٝ

اليـٛخع/  اٌٝ اٌرداؼيٗ اٌكّٗ زػف: اٌٝ 51622 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذ25111535ُ:  ذاؼيص فٝ  ،  -  6    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطاو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

62243   تؽلُ    25111531:  ذاؼيص ،   اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  1  

62243   تؽلُ    25111531:  ذاؼيص ،   اٌٙاظٜ ِسّع ِسّع يالذ ازّع -  2  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىاَ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽواخ اٌرداؼٜ اٌكدً ذؼعيالخ     

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهٓة - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نٓة/ِسٛ ذُ   25111515 ذاؼيص ٚفٝ ،   56666:  تؽلُ ليع٘ا قثك  ذُآِ نؽوح ،  ٚنؽيىٗ ػثعاٌماظؼ ػفيفٝ ازّع   - 1

اٌهؽوٗ فٍ ػٍٝ االْؽاف أذفك 2553/1/24 فٝ ب 335 ؼلُ ذًعيك ِسُؽ تّٛخة  اٌكدً  

 ذُ   25111524 ذاؼيص ٚفٝ ،   62216:  تؽلُ ليع٘ا قثك  ذُآِ نؽوح ،  ٚنؽيىٗ ِسّع أِيٓ ِسّع ًِٓفٝ   - 2

ٔٙائيا اٌهؽوٗ ٔهاِ أٙاء  ذُ// 2511 ٌكٕٗ  ٖ/2555 ؼلُ ذًعيك ِٚسُؽ ذُآِ نؽوٗ فٍ ػمع تّٛخة  اٌكدً نٓة/ِسٛ  

 ذُ   25111522 ذاؼيص ٚفٝ ،   41241:  تؽلُ ليع٘ا قثك  ذُآِ نؽوح ،  ٚنؽيىرٗ اتؽا٘يُ ًِٓفٝ اٌؼؽتٝ ِسّع ْح   - 3

 ٚذًفيرٙا اٌهؽوٗ زً ذُ 2511 ٌكٕح أ 126 تؽلُ ذٛليؼاذٗ ػٍٝ ًِعق ذُآِ نؽوح ذطاؼج ػمع تّٛخة  اٌكدً نٓة/ِسٛ

اٌرداؼٜ اٌكدً ِٓ اٌميع ِٚسٛ ٔٙائيا  

 ذاؼيص ٚفٝ ،   41241:  تؽلُ ليع٘ا قثك  ذُآِ نؽوح ،  ٚنؽواٖ ًِٓفٝ اٌؼؽتٝ ِسّع ْٗ/اٌٝ اٌهؽوح اقُ ذؼعيً   - 4

 زً ذُ 2511 ٌكٕح أ 126 تؽلُ ذٛليؼاذٗ ػٍٝ ًِعق ذُآِ نؽوح ذطاؼج ػمع تّٛخة  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111522

اٌرداؼٜ اٌكدً ِٓ اٌميع ِٚسٛ ٔٙائيا ٚذًفيرٙا اٌهؽوٗ  

 ذاؼيص ٚفٝ ،   41241:  تؽلُ ليع٘ا قثك  ذُآِ نؽوح ،  ٚنؽيىرٗ ػّاؼج اتؽا٘يُ ِسّع اٌكيع/اٌٝ اٌهؽوح اقُ ذؼعيً   - 5

 زً ذُ 2511 ٌكٕح أ 126 تؽلُ ذٛليؼاذٗ ػٍٝ ًِعق ذُآِ نؽوح ذطاؼج ػمع تّٛخة  اٌكدً نٓة/ِسٛ ذُ   25111522

اٌرداؼٜ اٌكدً ِٓ اٌميع ِٚسٛ ٔٙائيا ٚذًفيرٙا اٌهؽوٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ 25111553،   ذاؼيص ٚفي 62365، تؽلُ ليع٘ا قثك ،  تكيٓح ذٛييح ٚنؽواٖ زكٓ اٌكيع قاٌُ -  1

خٕيٗ  355555.555، ِاٌٙا ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

   ذاؼيص ٚفي 62365، تؽلُ ليع٘ا قثك ،  تكيٓح ذٛييح ٚنؽواٖ اٌكيع ػثعآٌٍيف اٌكيع فٛؾٜ نؽوٗ/ اٌٝ اٌهؽوح اقُ ذؼعيً -  2

خٕيٗ  355555.555، ِاٌٙا ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ 25111553،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفي 62365، تؽلُ ليع٘ا قثك ،  تكيٓح ذٛييح ٚنؽيىٗ ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ ٌيًثر اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً -  3

خٕيٗ  355555.555، ِاٌٙا ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ 25111553،   ذاؼيص   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ 25111516،   ذاؼيص ٚفي 61535، تؽلُ ليع٘ا قثك ،  تكيٓح ذٛييح ٚنؽيىٗ إٌاظٜ ِسّع ٘هاَ -  4

خٕيٗ  255555.555، ِاٌٙا ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ 25111535،   ذاؼيص ٚفي 55514، تؽلُ ليع٘ا قثك ،  ذُآِ نؽوح ٚنؽواٖ تيِٛٝ ِسّع اتؽا٘يُ -  5

خٕيٗ  1555555.555، ِاٌٙا ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف   

   ذاؼيص ٚفي 55514، تؽلُ ليع٘ا قثك ،  ذُآِ نؽوح ٚنؽيىٗ تيِٛٝ اتؽا٘يُ ِسّع اتؽا٘يُ/  اٌٝ اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً -  6

خٕيٗ  1555555.555، ِاٌٙا ؼأـ ٌيًثر اٌّاي ؼأـ ذؼعيً:   اٌرأنيؽ ٚيف،  اٌّاي ؼأـ ذؼعيً ذُ 25111535،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ ذؼعيً ذُ 25111553 ذاؼيص ٚفي 34651    تؽلُ ليع٘ا قثك  ، تكيٓح ذٛييح ، ٚنؽواٖ ػٓيٗ ِسّع قيع -  1

اٌمٍيٛتيح - تٕٙا - اٌدعيعج تٕٙا - لّؽ قؼع ذمكيُ - نؼالْ ازّع ل 26 - 4 ؼلُ نمح ،:   اٌـرأنيؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌهاِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚاٌمٛاؼٌ اٌسهؽاخ ٚاتاظج إٌظافٗ ضعِاخ ذمعيُ/  اٌهؽوٗ غؽٌ اٌٝ يُاف  تكيٓح ذٛييح ، ٚنؽيىٗ إٌاظٜ ِسّع ٘هاَ -  1

 االالخ ٚييأح اٌّثأٝ ييأح ِٚماٚالخ قىية اٌالٔع ٚاٌّياظيٓ ٚآٌؽق اٌسعائك ٚذدّيً ٚاظاؼج ٚييأح ذٕكيك تأػّاي ٚاٌمياَ

 ذؼعيً ذ25111516ُ ذاؼيص ٚفي 61535   تؽلُ ليع٘ا قثك  ، اٌكيازيٗ ٚاٌمؽٜ ٚإٌّردؼاخ اظقاٌفٕ تّكرٍؿِاخ اٌطايٗ ٚاٌّؼعاخ

تكيٓح ذٛييح:  اٌرأنيؽ ٚيف،  إٌهاِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوح ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٚاٌكّح االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً: اٌٝ 62365 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذُ  تكيٓح ذٛييح  25111553:  ذاؼيص فٝ  ،  -  1

ٚنؽيىٗ ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ ٌيًثر  

 اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً: اٌٝ 55514 تؽلُ اٌّميعج اٌهؽوح اقُ ترؼعيً اٌرأنيؽ ذُ  ذُآِ نؽوح  25111535:  ذاؼيص فٝ  ،  -  2

ٚنؽيىٗ تيِٛٝ اتؽا٘يُ ِسّع اتؽا٘يُ/  اٌٝ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطاو   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌٝ ِٛيٝ نؽيه ِٓ  نؽيه ٚ ِعيؽ  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ٌٍكيع ٌرًثر غٚاٌرٛلي االظاؼج ذؼعيً -  1

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ،  

 اٌٝ ِٛيٝ نؽيه ِٓ  نؽيه ٚ ِعيؽ  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ٌٍكيع ٌرًثر ٚاٌرٛليغ االظاؼج ذؼعيً -  2

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ،  

 اٌٝ ِٛيٝ نؽيه ِٓ  نؽيه ٚ ِعيؽ  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ٌٍكيع ٌرًثر ٚاٌرٛليغ االظاؼج ذؼعيً -  3

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ،  

:  ذاؼيص ، اٌٝ ِٛيٝ نؽيه ِٓ  ِرُآِ نؽيه  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ اٌهؽيه يفح ذؼعيً -  4

62365   تؽلُ    25111553  

:  ذاؼيص ، اٌٝ ِٛيٝ نؽيه ِٓ  ِرُآِ نؽيه  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ اٌهؽيه يفح ذؼعيً -  5

62365   تؽلُ    25111553  

:  ذاؼيص ، اٌٝ ِٛيٝ نؽيه ِٓ  ِرُآِ نؽيه  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ اٌهؽيه يفح ذؼعيً -  6

62365   تؽلُ    25111553  

 االظاؼج زك ٚزعٖ ٌٚٗ  نؽيه ٚ ِعيؽ  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ٌٍكيع ٌرًثر ٚاٌرٛليغ االظاؼج ذؼعيً -  7

 ٚغٌه ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّاظيٗ اٌهؽوٗ ِمِٛاخ ٚؼ٘ٓ ٌٍهؽوٗ تاٌثٕٛن اٌسكاتاخ ٚغٍك ٚفرر اٌثٕٛن ِٓ ٚااللرؽاٌ اٌهؽوٗ ػٓ ٚاٌرٛليغ

 ٚاٌّؼعاخ اٌكياؼاخ أٛاع خّيغ ٚنؽاء تيغ ٌٗ يسك وّا زىِٛيٗ ٚاٌغيؽ اٌسىِٛيٗ اٌدٙاخ خّيغ اِاَ ٚذّثيٍٙا اٌهؽوٗ غؽٌ ٌرسميك

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، ٚاٌّؽٚؼ اٌؼماؼٜ اٌهٙؽ اِاَ ٚاٌرٛليغ تاٌهؽوٗ اٌطايٗ  

 االظاؼج زك ٚزعٖ ٌٚٗ  نؽيه ٚ ِعيؽ  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ٌٍكيع ٌرًثر ٚاٌرٛليغ االظاؼج ذؼعيً -  8

 ٚغٌه ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّاظيٗ اٌهؽوٗ ِمِٛاخ ٚؼ٘ٓ ٌٍهؽوٗ تاٌثٕٛن اٌسكاتاخ ٚغٍك ٚفرر اٌثٕٛن ِٓ ٚااللرؽاٌ اٌهؽوٗ ػٓ ٚاٌرٛليغ

 ٚاٌّؼعاخ اٌكياؼاخ أٛاع خّيغ ٚنؽاء تيغ ٌٗ يسك وّا زىِٛيٗ ٚاٌغيؽ اٌسىِٛيٗ اٌدٙاخ خّيغ اِاَ يٍٙاٚذّث اٌهؽوٗ غؽٌ ٌرسميك

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، ٚاٌّؽٚؼ اٌؼماؼٜ اٌهٙؽ اِاَ ٚاٌرٛليغ تاٌهؽوٗ اٌطايٗ  

 االظاؼج زك ٚزعٖ ٌٚٗ  نؽيه ٚ ِعيؽ  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ٌٍكيع ٌرًثر ٚاٌرٛليغ االظاؼج ذؼعيً -  9

 ٚغٌه ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّاظيٗ اٌهؽوٗ ِمِٛاخ ٚؼ٘ٓ ٌٍهؽوٗ تاٌثٕٛن اٌسكاتاخ ٚغٍك ٚفرر اٌثٕٛن ِٓ ٚااللرؽاٌ اٌهؽوٗ ػٓ ٚاٌرٛليغ

 ٚاٌّؼعاخ اٌكياؼاخ ٛاعأ خّيغ ٚنؽاء تيغ ٌٗ يسك وّا زىِٛيٗ ٚاٌغيؽ اٌسىِٛيٗ اٌدٙاخ خّيغ اِاَ ٚذّثيٍٙا اٌهؽوٗ غؽٌ ٌرسميك

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، ٚاٌّؽٚؼ اٌؼماؼٜ اٌهٙؽ اِاَ ٚاٌرٛليغ تاٌهؽوٗ اٌطايٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ ٚاٌرٛليغ االظاؼج زك ٚزعٖ ٌٚٗ  ِرُآِ نؽيه  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ اٌهؽيه يفح ذؼعيً -  10

 غؽٌ ٌرسميك ٚغٌه ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّاظيٗ اٌهؽوٗ ِمِٛاخ ٚؼ٘ٓ ٌٍهؽوٗ تاٌثٕٛن اٌسكاتاخ ٚغٍك ٚفرر اٌثٕٛن ِٓ ٚااللرؽاٌ اٌهؽوٗ

 اٌطايٗ ٚاٌّؼعاخ اٌكياؼاخ أٛاع خّيغ ٚنؽاء تيغ ٌٗ يسك وّا زىِٛيٗ ٚاٌغيؽ اٌسىِٛيٗ اٌدٙاخ خّيغ اِاَ ٚذّثيٍٙا اٌهؽوٗ

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، ٚاٌّؽٚؼ اٌؼماؼٜ اٌهٙؽ اِاَ ٚاٌرٛليغ تاٌهؽوٗ  

 ػٓ ٚاٌرٛليغ االظاؼج زك ٚزعٖ ٌٚٗ  ِرُآِ نؽيه  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ اٌهؽيه يفح ذؼعيً -  11

 غؽٌ ٌرسميك ٚغٌه ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّاظيٗ اٌهؽوٗ ِمِٛاخ ٚؼ٘ٓ ٌٍهؽوٗ تاٌثٕٛن اٌسكاتاخ ٚغٍك ٚفرر اٌثٕٛن ِٓ ٚااللرؽاٌ اٌهؽوٗ

 اٌطايٗ ٚاٌّؼعاخ اٌكياؼاخ أٛاع خّيغ ٚنؽاء تيغ ٌٗ يسك وّا زىِٛيٗ ٚاٌغيؽ اٌسىِٛيٗ اٌدٙاخ خّيغ اِاَ ٚذّثيٍٙا اٌهؽوٗ

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، ٚاٌّؽٚؼ اٌؼماؼٜ اٌهٙؽ اِاَ ٚاٌرٛليغ تاٌهؽوٗ  

 ػٓ ٚاٌرٛليغ االظاؼج زك ٚزعٖ ٌٚٗ  ِرُآِ نؽيه  تكيٓح ذٛييح  ػثعاٌكالَ اٌكؼيع ِسّع اٌعيٓ قيف/ اٌهؽيه يفح ذؼعيً -  12

 غؽٌ ٌرسميك ٚغٌه ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّاظيٗ اٌهؽوٗ ِمِٛاخ ٚؼ٘ٓ ٌٍهؽوٗ تاٌثٕٛن اٌسكاتاخ ٚغٍك ٚفرر اٌثٕٛن ِٓ ٚااللرؽاٌ اٌهؽوٗ

 اٌطايٗ ٚاٌّؼعاخ اٌكياؼاخ أٛاع خّيغ ٚنؽاء تيغ ٌٗ يسك وّا زىِٛيٗ ٚاٌغيؽ اٌسىِٛيٗ اٌدٙاخ خّيغ اِاَ ٚذّثيٍٙا اٌهؽوٗ

62365   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، ٚاٌّؽٚؼ اٌؼماؼٜ اٌهٙؽ اِاَ ٚاٌرٛليغ تاٌهؽوٗ  

 اٌؼاٌيح تاٌعؼخٗ(  ب)  ِكرهاؼ  اظاؼج ِدٍف ؼئيف  ِكاّ٘ح نؽوح  نٙاب اتؽا٘يُ اتؽا٘يُ فٛؾٜ/  إٌّٙعـ اٌكيع ضعِح ِع -  13

 ذاؼيص ، 2511/5/13 ِٓ اػرثاؼا انٙؽ قرح ٌّعج اٌّّراؾج تاٌعؼخٗ اٌهؽوٗ اظاؼج ِدٍف ؼئيف ٚظيفح تّٙاَ ٌٍمياَ ذىٍيفٗ ِغ تاٌهؽوٗ

13326   تؽلُ    25111553:   

 اٌؼاٌيح تاٌعؼخٗ(  ب)  ِكرهاؼ  اظاؼج ِدٍف ؼئيف ٔائة  ِكاّ٘ح نؽوح  اٌدؼة ػٍٝ ِسّع يكؽٜ/ إٌّٙعـ اٌكيع يىٍف -  14

 ذاؼيص ، 2511/5/13 ِٓ اػرثاؼا انٙؽ قرح ٌّعج اٌّّراؾج تاٌعؼخٗ اٌهؽوٗ اظاؼج ِدٍف ؼئيف ٚظيفح تّٙاَ ٌٍمياَ ذىٍيفٗ ِغ تاٌهؽوٗ

13326   تؽلُ    25111553:   

 اػّاي تركييؽ(  5522 زاقة)   اظاؼج ِدٍف ؼئيف  ِكاّ٘ح نؽوح  نٙاب اتؽا٘يُ اتؽا٘يُ فٛؾٜ/  إٌّٙعـ اٌكيع ضعِح ِع -  15

   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 2511/12/31 زرٝ ٌٍهؽوٗ ٚاٌفٕيٗ االٔراخيٗ اٌمٓاػاخ ٚؼئيف االظاؼج ِدٍف ؼئيف ٔائة ٚظيفح

13326 

 اػّاي تركييؽ(  5522 زاقة)   اظاؼج ِدٍف ؼئيف ٔائة  ِكاّ٘ح نؽوح  اٌدؼة ػٍٝ ِسّع يكؽٜ/ إٌّٙعـ اٌكيع يىٍف -  16

   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 2511/12/31 زرٝ ٌٍهؽوٗ ٚاٌفٕيٗ االٔراخيٗ اٌمٓاػاخ ٚؼئيف االظاؼج ِدٍف ؼئيف ٔائة ٚظيفح

13326 

 زك ٌٚٗ ِٕفؽظا االٚي ٌٍٓؽف ٚاٌرٛليغ االظاؼج تٕع ذؼعيً  نؽيه ٚ ِعيؽ  تكيٓح ذٛييح  ًِثاذ ػٍٝ قؼع ِسّع ٔكؽيٓ -  17

 زك ٌٚٗ ِٕفؽظا ٚيؽفٙا اٌهيىاخ ػٍٝ ٚاٌرٛليغ ٚااليعاع اٌكسة فٝ اٌثٕٛن خّيغ ِغ ٚاٌرؼاًِ اٌسكاتاخ ٚفرر ٚاٌؽ٘ٓ االلرؽاٌ

51135   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، ٌٍغيؽ اٌرٛويً  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      
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افؽاظ ذدعيعاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

55533   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1142  2525/4/15 زرٝ قاؼٜ  ػفيفٝ اٌكيع اهلل ػثع ياقؽ -  1  

54561   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1134  2525/6/16 زرٝ قاؼٜ  ًِٓفٝ اٌكيع ًِٓفٝ ٘ٛيعا -  2  

63324   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1132  2516/2/21 زرٝ قاؼٜ  زكٕيٓ ِكٍُ اٌؼاتعيٓ ؾيٓ ازّع -  3  

63324   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1133    زكٕيٓ ِكٍُ اٌؼاتعيٓ ؾيٓ ازّع -  4  

43622   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1146    اٌىٙؽتائيٗ االظٚاخ ٌرداؼٖ اٌهاِٝ -  5  

41545   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1132  2513/3/31 زرٝ قاؼٜ  اٌّهع  قّاػيًا ذٛفيك ِا٘ؽ -  6  

41545   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1131  2512/3/31 زرٝ قاؼٜ  اٌّهع  اقّاػيً ذٛفيك ِا٘ؽ -  7  

41545   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1145  2523/3/31 زرٝ قاؼٜ  اٌّهع  اقّاػيً ذٛفيك ِا٘ؽ -  8  

55533   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1141  2525/2/3 زرٝ قاؼٜ  ؾياْ ػفيفٝ اٌكيع ػثعاهلل ياقؽ -  9  

46226   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1131  2523/12/16 زرٝ قاؼٜ  اتٛاٌؼٕيٓ ػٛاظ ِدعٜ -  10  

46164   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1143  2522/1/26 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌٛ٘اب ػٍٝ زٍّٝ -  11  

46164   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1144  2512/15/11 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌٛ٘اب  ػٍٝ   زٍّٝ -  12  

46164   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1145  2523/15/11 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌٛ٘اب  ػٍٝ   زٍّٝ -  13  

53234   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1151  2514/2/2 زرٝ قاؼٜ  ضٍيفٗ ػٓيٗ اٌفراذ ػثع ٘عٜ -  14  

53234   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1152  2511/2/2 زرٝ قاؼٜ  ضٍيفٗ ػٓيٗ اٌفراذ ػثع ٘عٜ -  15  

53234   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1153    ضٍيفٗ ػٓيٗ اٌفراذ ػثع ٘عٜ -  16  

31222   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1141  2516/5/1 زرٝ قاؼٜ  ؼاغة ًٔيف ػًاَ -  17  

31222   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1155  2522/5/1 زرٝ قاؼٜ  ؼاغة ًٔيف ػًاَ -  18  

51565   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 1156  2552/2/3 زرٝ قاؼٜ  ِسّع ِغاٚؼٜ ػٛاظ ِسّع -  19  

51565   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 1156  2513/2/3 زرٝ قاؼٜ  ِسّع ِغاٚؼٜ ػٛاظ ِسّع -  20  

51565   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 1152  2512/2/3 زرٝ قاؼٜ  ِسّع ِغاٚؼٜ ػٛاظ ِسّع -  21  

51565   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 1151  2523/2/3 زرٝ قاؼٜ  ِسّع ِغاٚؼٜ ػٛاظ ِسّع -  22  

63625   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 1163  2521/11/22 زرٝ قاؼٜ  ِرٌٛٝ ازّع اٌثاب فرر ًِٓفٝ -  23  

22424   تؽلُ    25111553:  ذاؼيص ، 1165  2525/6/11 زرٝ قاؼٜ  تانا ػٍٝ ِسّع ػٍٝ فىؽٜ -  24  
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43621   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1162  2524/2/6 زرٝ قاؼٜ  تؽواخ ِسّع اٌكيع ػاظي -  25  

46115   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1165  2514/2/3 زرٝ قاؼٜ  ضالف اٌكيع ػثعاٌّسٝ قؼيع -  26  

46115   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1166  2511/2/3 زرٝ قاؼٜ  ضالف اٌكيع ػثعاٌّسٝ قؼيع -  27  

46115   لُتؽ    25111556:  ذاؼيص ، 1166  2524/2/3 زرٝ قاؼٜ  ضالف اٌكيع ػثعاٌّسٝ قؼيع -  28  

56666   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1164  2522/1/21 زرٝ قاؼٜ  زكيٕٝ ػثعاٌؽزّٓ ِسفٛٔ زّاظٖ -  29  

53453   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1166  2524/1/21 زرٝ قاؼٜ  اٌغؽاب ػٍٝ ػثعاٌّمًٛظ ًِٕٛؼ -  30  

51125   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1123  2522/6/16 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌثؽ ِسّٛظ ػثعاٌؽاؾق ػاظي -  31  

53162   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1121  2524/6/24 زرٝ قاؼٜ  خثؽاْ ِيطائيً ناظيح/ ظ -  32  

51161   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1125  2516/6/31 زرٝ قاؼٜ  ػّؽ اتٛاٌفرٛذ ػثعاٌؽاؾق -  33  

51161   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1126    ػّؽ ٛذاتٛاٌفر ػثعاٌؽاؾق -  34  

52443   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1113    ازّع قيع ازّع ػٍٝ اٌكيع -  35  

41452   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1112  2553/6/13 زرٝ قاؼٜ  ِٛافٝ فٛؾٜ فرسٝ -  36  

41452   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1111  2552/6/13 زرٝ قاؼٜ  ِٛافٝ فٛؾٜ فرسٝ -  37  

41452   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 2555  2513/6/13 زرٝ قاؼٜ  ِٛافٝ فٛؾٜ فرسٝ -  38  

41452   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 2551  2512/6/13 زرٝ قاؼٜ  ِٛافٝ فٛؾٜ فرسٝ -  39  

41452   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 2552    ِٛافٝ فٛؾٜ فرسٝ -  40  

36126   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1111  2521/2/1 زرٝ قاؼٜ  ِسّع ؼخة زّعٜ -  41  

   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1111  2521/2/1 زرٝ قاؼٜ  ِسّع ؼخة زّعٜ ِىرثح/ اٌٝ اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً -  42

36126 

65212   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 2553  2524/3/12 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌؽزّٓ ِؽؾٚق زاِع انؽف -  43  

51336   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1122  2522/15/16 زرٝ قاؼٜ  غٕيُ ِسّع ػثعاٌفراذ قاٌُ -  44  

56356   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1114  2522/6/15 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌكالَ ِسّع ِسّع -  45  

65332   تؽلُ    25111551:  ذاؼيص ، 1116  2524/5/26 زرٝ قاؼٜ  قاٌُ اتٛاٌطيؽ ؾغٍٛي ازّع -  46  

52126   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2516  2513/1/16 زرٝ قاؼٜ  ِرٌٛٝ ِسّٛظ اٌكيع ِا٘ؽ -  47  

52126   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2516  2512/1/16 زرٝ قاؼٜ  ِرٌٛٝ ِسّٛظ اٌكيع ِا٘ؽ -  48  

52126   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2512    ِرٌٛٝ ِسّٛظ اٌكيع ِا٘ؽ -  49  

42555   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2513  2524/15/22 زرٝ قاؼٜ  خؼفؽ اٌكيع نؼثاْ -  50  

46212   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2555  2523/11/12 زرٝ قاؼٜ  تؽِ٘ٛٗ  ِسّع  ػثعاٌثاؼٜ  ِسّع -  51  
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41552   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2551  2511/4/22 زرٝ قاؼٜ  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  52  

41552   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2515  2516/4/22 زرٝ قاؼٜ  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  53  

41552   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2511  2521/4/22 زرٝ قاؼٜ  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  54  

41552   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2556  2515/6/22 زرٝ قاؼٜ  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  55  

41552   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2556  2515/6/22 زرٝ قاؼٜ  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  56  

41552   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2552  2525/6/22 زرٝ قاؼٜ  تٌٛف خؽخف ٚ٘ية -  57  

42562   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2523  2523/1/26 زرٝ قاؼٜ  ٍُِك اٌكيع قٍيّاْ -  58  

65445   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2511  2524/2/13 زرٝ قاؼٜ  ػثعإٌّؼُ ِسّع يسٝ ذاِؽ -  59  

42562   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2521  2511/1/16 زرٝ قاؼٜ  ٍ٘يً ِكٍُ اٌكيع قٍيّاْ -  60  

42562   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2522  2524/1/161 زرٝ قاؼٜ  ٍ٘يً ِكٍُ اٌكيع قٍيّاْ -  61  

52225   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2526  2524/4/21 زرٝ قاؼٜ  اقّاػيً ِسّع آٌٛضٝ ازّع -  62  

65165   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2526  2511/2/15 زرٝ قًاؼٜ  اٌعية ِسّع ػثعاٌؼؿيؿ ازّع -  63  

65165   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2522  2524/2/15 زرٝ قاؼٜ  اٌعية ِسّع ػثعاٌؼؿيؿ ازّع -  64  

41115   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2536  2552/5/1 زرٝ قاؼٜ  ػٍٝ ػٛاظ قٍيّاْ ػٍٝ -  65  

41115   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2532  2513/5/1 زرٝ قاؼٜ  ػٍٝ ػٛاظ قٍيّاْ ػٍٝ -  66  

41115   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2531  2512/5/1 زرٝ قاؼٜ  ػٍٝ ػٛاظ قٍيّاْ ػٍٝ -  67  

41115   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2545  2523/5/1 زرٝ قاؼٜ  ػٍٝ ػٛاظ قٍيّاْ ػٍٝ -  68  

55611   تؽلُ    25111514:  اؼيصذ ، 2531  2516/3/12 زرٝ قاؼٜ  ٔدُ ِغاٚؼٜ ِسّع ٔثيً -  69  

55611   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2532    ٔدُ ِغاٚؼٜ ِسّع ٔثيً -  70  

56246   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2534  2512/1/21 زرٝ قاؼٜ  ضٍف ًِٓفٝ ضاٌع -  71  

56246   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2535  2516/1/21 زرٝ قاؼٜ  ضٍف ًِٓفٝ ضاٌع -  72  

56246   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2536  2522/1/21 زرٝ قاؼٜ  ضٍف ًِٓفٝ ضاٌع -  73  

51125   تؽلُ    25111514:  ذاؼيص ، 2535  2524/5/3 زرٝ قاؼٜ  قاٌُ زكٓ ِسّع ازّع -  74  

55264   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2555    ػثاـ ِسّع ػثعاهلل نساذٗ -  75  

43625   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2554  2524/2/16  زرٝ قاؼٜ  ػيع ضٍيً اتؽا٘يُ ًِٓفٝ قؼيع -  76  

56531   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2551  2511/15/26 زرٝ قاؼٜ  زكيٓ ِسّٛظ خٛظٖ ِكؼع تثيٕٗ -  77  

56531   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2552  2516/15/26 زرٝ قاؼٜ  زكيٓ ِسّٛظ خٛظٖ ِكؼع تثيٕٗ -  78  
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56531   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2553    زكيٓ ِسّٛظ خٛظٖ ِكؼع تثيٕٗ -  79  

55546   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2555    ػثعاٌؽزّٓ ػثعاٌؼظيُ ًِٓفٝ -  80  

52514   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2542  2552/2/25 زرٝ قاؼٜ  ؼُِاْ ػثعاٌؽزّٓ ِسّع ٔايؽ -  81  

52514   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2543  2513/2/25 زرٝ قاؼٜ  ؼُِاْ ػثعاٌؽزّٓ ِسّع ٔايؽ -  82  

52514   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2544  2512/2/25 زرٝ قاؼٜ  ؼُِاْ ػثعاٌؽزّٓ ِسّع ٔايؽ -  83  

52514   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2545  2523/2/25 زرٝ قاؼٜ  ؼُِاْ ػثعاٌؽزّٓ ِسّع ٔايؽ -  84  

66132   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2564  2523/2/4 زرٝ قاؼٜ  ؾغاؼٜ اٌكيع اقّاػيً ِٕٝ -  85  

31515   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2552  2556/3/24 زرٝ قاؼٜ  ذٛفيٍف ذٛفيك يفٛخ -  86  

31515   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2551  2512/3/24 زرٝ قاؼٜ  ذٛفيٍف ذٛفيك يفٛخ -  87  

31515   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2565  2516/3/24 زرٝ قاؼٜ  ذٛفيٍف ذٛفيك يفٛخ -  88  

31515   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2561  2522/3/24 زرٝ قاؼٜ  ذٛفيٍف ذٛفيك يفٛخ -  89  

55121   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2565  2556/5/31 زرٝ قاؼٜ  نؼثاْ اتؽا٘يُ قؼيع ِسّع -  90  

55121   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2561  2512/5/31 زرٝ قاؼٜ  نؼثاْ اتؽا٘يُ قؼيع ِسّع -  91  

55121   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2562  2516/5/31 زرٝ قاؼٜ  نؼثاْ اتؽا٘يُ قؼيع ِسّع -  92  

55121   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2563    نؼثاْ اتؽا٘يُ ؼيعق ِسّع -  93  

64614   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2565  2523/1/15  زرٝ قاؼٜ  اٌهافؼٝ زكيٕٝ ػثعاٌسّيع ِّراؾ -  94  

 تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2561  2524/15/26 زرٝ قاؼٜ  تسيؽٜ اِاَ ؼؾق ايٙاب/  اٌٝ اٌرداؼٜ االقُ ذًسير -  95

  42514  

42514   تؽلُ    25111516:  ذاؼيص ، 2561  2524/15/26 زرٝ قاؼٜ  اِاَ ؼؾق ايٙاب -  96  

66351   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2523  2524/4/16 زرٝ قاؼٜ  يٛقف قٍيّاْ اتؽا٘يُ ِسّع -  97  

65151   تؽلُ    25111525:  ؼيصذا ، 2524  2524/6/26 زرٝ قاؼٜ  نؼثاْ ًِٓفٝ زاذُ -  98  

51132   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2561  2512/6/35 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌدٛاظ لعؼٜ ازّع ًِٓفٝ -  99  

51132   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2525  2523/6/35 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌدٛاظ لعؼٜ ازّع ًِٓفٝ -  100  

22124   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2526  2525/11/21 زرٝ قاؼٜ  ِسّع ازّع  اتؽا٘يُ -  101  

46413   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2564  2553/4/26 زرٝ قاؼٜ  قاٌُ ػثعاٌطاٌك زكٕٗ -  102  

46413   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2565  2552/4/26 زرٝ قاؼٜ  قاٌُ ػثعاٌطاٌك زكٕٗ -  103  

46413   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2566  2513/4/26 زرٝ قاؼٜ  قاٌُ ػثعاٌطاٌك زكٕٗ -  104  

46413   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2566  2512/4/26 زرٝ قاؼٜ  قاٌُ ػثعاٌطاٌك زكٕٗ -  105  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

46413   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2562    قاٌُ ػثعاٌطاٌك زكٕٗ -  106  

56625   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 2511  2522/2/11 زرٝ قاؼٜ  ػثعإٌّؼُ ِسّع ػثعاًٌاظق ِؽػٝ -  107  

65212   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 2511    زكٓ اٌعيٓ خّاي زكٓ ازّع -  108  

51123   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 2512  2514/5/4 زرٝ قاؼٜ  اٌطٌٛٝ زكٓ ِسّعٜ ٘ٛيعا -  109  

51123   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 2513  2511/5/4 زرٝ قاؼٜ  اٌطٌٛٝ زكٓ ِسّعٜ ٘ٛيعا -  110  

51123   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 2514    اٌطٌٛٝ زكٓ ِسّعٜ ٘ٛيعا -  111  

43335   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 2512  2524/5/25 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ ِسّع ِسّع خّاي -  112  

55365   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3555  2525/12/1 زرٝ قاؼٜ  غؽية اتؽا٘يُ ػثعاٌؼؿيؿ ٔثيً -  113  

32415   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3553  2516/12/21 زرٝ قاؼٜ  اٌسٍيفٝ ازّع ػٍٝ ياتؽ -  114  

32415   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3554  2522/12/21 زرٝ قاؼٜ  اٌسٍيفٝ ازّع ػٍٝ ياتؽ -  115  

26166   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3552  1114/1/16 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ايعٖػ -  116  

26166   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3551  1111/1/16 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ػايعٖ -  117  

26166   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3515  2554/1/16 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ػايعٖ -  118  

26166   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3511  2551/1/16 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ػايعٖ -  119  

26166   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3512  2514/1/16 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ػايعٖ -  120  

26166   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3513  2511/1/16 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ػايعٖ -  121  

26166   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3514    اتؽا٘يُ خاظ قاٌُ خاظ ػايعٖ -  122  

44221   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3556  2525/6/6 زرٝ قاؼٜ  تعؼ ػفيفٝ ِسّع ًِٓفٝ -  123  

65512   تؽلُ    25111523:  ذاؼيص ، 3522  2524/15/14 زرٝ قاؼٜ  ِغاٚؼٜ فرسٝ ِغاٚؼٜ -  124  

51661   تؽلُ    25111523:  ذاؼيص ، 3511  2524/3/15 زرٝ قاؼٜ  اقّاػيً ازّع نفيك اتؽا٘يُ -  125  

65512   تؽلُ    25111523:  ذاؼيص ، 3523  2522/2/13 زرٝ قاؼٜ  ِغاٚؼٜ فرسٝ ِغاٚؼٜ -  126  

66453   تؽلُ    25111524:  ذاؼيص ، 3521  2524/6/2 زرٝ قاؼٜ  اٌعيٓ وؽيُ ِسّع ػاظي ٔٛؼا -  127  

55223   تؽلُ    25111524:  ذاؼيص ، 3522  2522/4/2 زرٝ قاؼٜ  زكيٓ ِسّع ػثعاهلل اٌكيع -  128  

66316   تؽلُ    25111524:  ذاؼيص ، 3526  2524/5/22 زرٝ قاؼٜ  ٕ٘عٜ اٌؼٓا اتٛ ٕ٘عٜ ٕ٘اء -  129  

33131   تؽلُ    25111526:  ذاؼيص ، 3535  2513/11/24 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ ؾوٝ نفيك -  130  

33131   تؽلُ    25111526:  ذاؼيص ، 3536  2512/11/24 زرٝ قاؼٜ  اتؽا٘يُ ؾوٝ نفيك -  131  

33131   تؽلُ    25111526:  ذاؼيص ، 3536    اتؽا٘يُ ؾوٝ نفيك -  132  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

65553   تؽلُ    25111526:  ذاؼيص ، 3531  2524/5/21 زرٝ قاؼٜ  أتؽا٘يُ ِسّع زكٕٝ أزّع -  133  

64511   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3542    اٌعيٓ ٔٛؼ اهلل فرر ِسّع -  134  

56151   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3531  2512/15/26 زرٝ قاؼٜ  قٍيّاْ ػثعاٌفراذ ػائهح -  135  

56151   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3545  2516/15/26 زرٝ قاؼٜ  قٍيّاْ ػثعاٌفراذ حػائه -  136  

56151   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3541    قٍيّاْ ػثعاٌفراذ ػائهح -  137  

33531   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3555  1112/2/12 زرٝ قاؼٜ  اٌؼؿيؿ ػثع اٌكيع ناوؽ -  138  

33531   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3551  2553/2/12 زرٝ قاؼٜ  اٌؼؿيؿ ػثع اٌكيع ناوؽ -  139  

33531   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3552  2552/2/12 زرٝ قاؼٜ  اٌؼؿيؿ ػثع اٌكيع ناوؽ -  140  

33531   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3553  2513/2/12 زرٝ قاؼٜ  اٌؼؿيؿ ػثع اٌكيع ناوؽ -  141  

33531   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3554  2512/2/12 زرٝ قاؼٜ  اٌؼؿيؿ ػثع اٌكيع ناوؽ -  142  

33531   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3555  2523/2/12 زرٝ قاؼٜ  اٌؼؿيؿ ػثع اٌكيع ناوؽ -  143  

42354   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 3562    ػٍٝ ِسّٛظ اٌكيع ٔثيً -  144  

45252   تؽلُ    25111535:  ذاؼيص ، 3562  2522/11/11 زرٝ قاؼٜ  قٍيُ زكٓ ؼُِاْ -  145  

66456   تؽلُ    25111535:  ذاؼيص ، 3565  2524/6/1 زرٝ قاؼٜ  زكيٓ ػثعاٌدٛاظ ِسّٛظ انداْ -  146  

51162   ؽلُت    25111535:  ذاؼيص ، 3561  2556/2/3 زرٝ قاؼٜ  ؼتيغ ِسّٛظ ِسّعٜ اٌكيع -  147  

51162   تؽلُ    25111535:  ذاؼيص ، 3565  2512/2/3 زرٝ قاؼٜ  ؼتيغ ِسّٛظ ِسّعٜ اٌكيع -  148  

51162   تؽلُ    25111535:  ذاؼيص ، 3561  2516/2/3 زرٝ قاؼٜ  ؼتيغ ِسّٛظ ِسّعٜ اٌكيع -  149  

51162   تؽلُ    25111535:  ذاؼيص ، 3562    ؼتيغ ِسّٛظ ِسّعٜ اٌكيع -  150  

65445   تؽلُ    25111531:  ذاؼيص ، 3564  2524/2/11 زرٝ قاؼٜ  ػثعاٌٛ٘اب ػثعاٌّؤِٓ ػثعاٌؽاَٝ قاٌُ -  151  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽواخ ذدعيعاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

43212   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1155  2524/4/26 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽيىٗ فؽزاخ اتؽا٘يُ -  1  

42232   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1161  2514/6/23 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ ًِٓفٝ ِسّٛظ زكاَ -  2  

42232   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1165  2511/6/23 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ ًِٓفٝ ِسّٛظ زكاَ -  3  

42232   تؽلُ    25111556:  ذاؼيص ، 1161  2524/6/23 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ ًِٓفٝ ِسّٛظ زكاَ -  4  

66121   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1124  2523/3/11 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ فرسٝ ِسّع ْاؼق -  5  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

65112   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1162  2511/1/12 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ قٍيّاْ نٛلٝ ؼاِٝ -  6  

65112   تؽلُ    25111552:  ذاؼيص ، 1161  2524/1/12 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ قٍيّاْ نٛلٝ ؼاِٝ -  7  

32154   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 5  اٌردعيع يكرسك اٌميع  ٚنؽواٖ ػثعاٌسٍيُ قؼيع ِسّع -  8  

66132   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2515  2523/1/3 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽيىٗ إٌداؼ ٘أٝ -  9  

43626   تؽلُ    25111513:  ذاؼيص ، 2525  2524/2/11 زرٝ قاؼٜ  نؽيىرٗ ٚ اٌعتيىٝ ْالي -  10  

52452   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 5  اٌردعيع يكرسك اٌميع  ٚنؽواٖ زكٓ ػٍٝ ضّيف نؽيف -  11  

52452   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 5  اٌردعيع يكرسك اٌميع  ٚنؽواٖ ػثعاهلل ػثعاٌسّيع ٘ثح/ اٌٝ اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً -  12  

   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 5  اٌردعيع يكرسك اٌميع  ٚنؽواج ػثعاٌفراذ ػثعإٌّؼُ زّاظج/ اٌٝ اٌرداؼٜ االقُ ذؼعيً -  13

52452 

56666   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2546  2512/2/1 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽيىٗ ػثعاٌماظؼ ػفيفٝ ازّع -  14  

56666   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2546  2516/2/1 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽيىٗ ػثعاٌماظؼ ػفيفٝ ازّع -  15  

56666   تؽلُ    25111515:  ذاؼيص ، 2542    ٚنؽيىٗ ػثعاٌماظؼ ػفيفٝ ازّع -  16  

56665   تؽلُ    25111525:  ذاؼيص ، 2522  2522/1/6 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽيىح اتؽا٘يُ ِسّٛظ اٌكيع ِّعٚذ -  17  

46645   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 3551  2523/15/12 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ ٛؼاتِٛهٙ -  18  

:  ذاؼيص ، 3551  2523/15/12 زرٝ قاؼٜ  آٌٛب ًٌٕاػح ٚنؽيىح ِهٙٛؼ اهلل ػثع اِيٓ نؽوح/اٌٝ اٌهؽوح اقُ ذؼعيً -  19

46645   تؽلُ    25111521  

46645   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 3551  2523/15/12 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ اتِٛهٙٛؼ -  20  

:  ذاؼيص ، 3551  2523/15/12 زرٝ قاؼٜ  آٌٛب ًٌٕاػح ٚنؽيىح ِهٙٛؼ اهلل ػثع اِيٓ نؽوح/اٌٝ اٌهؽوح اقُ ذؼعيً -  21

46645   تؽلُ    25111521  

12223   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3516  2524/11/16 زرٝ قاؼٜ  ًِؽيح ِكاّ٘ح نؽوح/ االقىٕعؼيح تٕه -  22  

12223   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3516  2524/11/16 زرٝ قاؼٜ  اليٛخع -  23  

55214   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3516  2521/4/16 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽيىٗ ياٌر ضاْؽ فٕسٝ ِسّع -  24  

66361   تؽلُ    25111526:  ذاؼيص ، 3532  2524/5/6 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ اٌماظؼ ػثع اتؽا٘يُ ِسّع -  25  

64141   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3544  2522/3/12 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ نساذٗ ًٍِسٝ ازّع ػّؽٚ -  26  

64141   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 3544  2522/3/12 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواٖ نساذٗ ًٍِسٝ ازّع ػّؽٚ -  27  

12223   تؽلُ    25111522:  ذاؼيص ، 5  اٌردعيع يكرسك اٌميع  يًِٗؽ ِكاّ٘ٗ نؽوٗ االقىٕعؼيٗ تٕه -  28  

52421   تؽلُ    25111521:  ذاؼيص ، 3565  2523/12/11 زرٝ قاؼٜ  ٚنؽواّ٘ا ٔدية ٚازّع خالي ِسّع -  29  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ تيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽواخ ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽواخ تيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


