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أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِىزت فٓ 01111 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠َٓ ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل -  1

ِؾّل ِٖغفٟ اؽّل ٍِه االٍٟ٘ اٌجٕه اِبَ فضّبْ َِبوٓ ُ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛخ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 01103 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ فجلاٌؾ١ّل ١ٍٍّبْ فّبك -  2

فٍٟ فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك-ٍِه- اٌقووٟ  اٌمج١ٍٗ اٌغّق١ٗ ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ث١ـ فٓ 02121 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّولبٜٚ لبٍُ فجلإٌبٕو ٘بٌٗ -  3

٠ٍٛف فجلاٌفزبػ هّلٜ - ٍِه - ا١ٌَل ٔغـ ِلهٍخ ثغٛاه اٌْإْ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِٚزؾضواد اوََٛاه  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 10510 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثٛثىو عّبي ٍبِٝ -  4

اؽّل اثٛثىو عّبي - ٍِه - لّٛال االٍٚظ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 فٓ 01151 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ اؽّل -  5

ٍٍغبْ فالَ فبثل٠ٓ-ٍِه-اٌمّبٔٗ- ؽّبكٜ ٔغـ ِووي:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽؾ١وٖ  

 ث١ـ فٓ 02134 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً اثٛاٌق١ٌ ٍق١ل ِؾّٛك -  6

اٍّبف١ً اثٛاٌق١ٌ ٍق١ل - ٍِه - اٌجواّ٘خ اٌقوٚثخ ٔغـ:  ثغٙخ ، غالي  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 02136 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل إٌٛثٝ ١ٍٍّبْ وو٠ُ -  7

اؽّل إٌٛثٝ ١ٍٍّبْ - ٍِه - ثؾوٜ اٌَّغب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ، ؽلا٠ل ث١ـ فٓ 01116 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف فجلاهلل ٍّجٟ ثلهٞ -  8

فجلاهلل ٍّجٟ فجلاهلل -ٍِه- لّٛال اٌجؾوٞ:  ثغٙخ  

:  ثغٙخ ، ِغٍَخ فٓ 62011 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كا١ٔبي ف١بك فبعف أٛه -  9

فجلا١ٌْٙل ٌج١ت عوعٌ -  ٍِه - اٌجزْزٝ. ُ. اثٛرْذ ثٕله  

 ثغٙخ ، ِغٍَخ فٓ 62011 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كا١ٔبي ف١بك فبعف أٛه -  10

 ثولُ ٚل١ل 4416 ثولُ اٚكؿ االؽن٠خ رغبهح ْٔبط فٓ ِؾّٛك فجلاٌواىق/ ٍِه رْذ اثٛ ثٕله ثٛهٍق١ل ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ: 

لٕب ٍغً 62011  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 10510 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثٛثىو عّبي ٍبِٝ -  11

اٌّٛاّٝ ٚرغبهح روث١خ ْٔبط فٓ اؽّل اثٛثىو عّبي/   ثٍّه لّٛال االٍٚظ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٚرغ١ٍف رقجئخ فٓ 02111 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك ا٠ٗ -  12

اؽّل اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّٛك - ٍِه - اٌغيي ِٖٕـ عو٠ك اٌْئْٛ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اٌغنائ١خ اٌّٛاك  

 فلِبد فٓ 02160 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ فبّٛه فجلاٌؾ١ّل فالء -  13

فٍٟ اؽّل فجلاٌوؽ١ُ -ٍِه- اٌؾل٠ل ٌٍَىٗ اٌّٛاىٞ. ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، االٔزؤذ فلِبد فلا -ٚاوََٛاهاد وّج١ٛرو  

 فلِبد فٓ 02160 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ فبّٛه فجلاٌؾ١ّل فالء -  14

فٍٟ اؽّل فجلاٌوؽ١ُ -ٍِه- اٌؾل٠ل ٌٍَىٗ اٌّٛاىٞ. ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، االٔزؤذ فلِبد فلا -ٚاوََٛاهاد وّج١ٛرو  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 02111 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل ِؾّٛك ٠َٓ ١ٍ٘ٛو -  15

ثغلاكٜ ِؾّٛك ثق١ذ -ٍِه- ا١ٌْق١ٗ:   
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 ٚهّخ فٓ 01121 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلا١ٌْٙل ١ِٕب ِىوَ هِٚبٟٔ -  16

ٍب٠ٚوً ١ِٕو ثواَ -ٍِه- لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ:  ثغٙخ ، ٔغبهح  

 ؽؾ١وح فٓ 01163 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ عبكاهلل فجلاٌّٖل ّٛهٜ -  17

ؽَٓ عبكاهلل فجلاٌّٖل عبكاهلل - ٍِه - اٌقياى٠خ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٔمً ِىزت فٓ 01111 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل فجلاٌغ١ل ِؾّٛك -  18

ِؾّل اؽّل فجلاٌغ١ل-ٍِه-ثؾوٞ اٌَّغب ٍّوٖ ٔغـ:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚٗ ِٛاك  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 02112 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل فٍٟ اؽّل -  19

اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٟ -ٍِه- فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِمبٚالد فٓ 02121 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبُٕ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  20

فياٌل٠ٓ اٍّبف١ً ِٟ -ٍِه- اٌّؾغبد ث١ٓ ُ- ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ِٛاك ٚرقجئٗ ث١ـ فٓ 02155 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اكَ ِٙلٞ ٍقلاٌل٠ٓ اؽّل -  21

ٍِٟٛ ؽفٕٟ ٍقل٠ٗ -ٍِه- كٔف١ك لولغبْ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ  

 ؽاللٗ ٕبٌْٛ فٓ 02101 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ هِضبْ فبِو فج١ل -  22

اثوا١ُ٘ هث١ـ ِورضٟ  -ٍِه- عبٌت اثٟ ثٓ فٍٟ- ُ:  ثغٙخ ،  

 َِزٛكؿ فٓ 02135 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٟ فجلاٌٍغ١ف فٍٟ -  23

اؽّل فٍٟ فجلاٌٍغ١ف -ٍِه- اٌغّب١ٌٗ:  ثغٙخ ، إٍّذ  

 ؽؾ١وح فٓ 02141 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ِؾّٛك فجلاٌىو٠ُ اؽّل -  24

فٍٟ ِؾّٛك فجلاٌىو٠ُ -ٍِه- لّٛال االٍٚظ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 فٓ 02152 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍٍُ فجلاٌٛ٘بة فجلاٌّو٠ل -  25

اؽّل فجلاهلل هِضبْ -ٍِه-اٌجغلاكٜ.ُ- لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽؾ١وح  

 ٚهّخ فٓ 15131 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ ِؾّل٠ٓ -  26

ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ/ ثٍّه - ِغ١وٖ عي٠وح:  ثغٙخ ، وٙوثبء ٌؾبَ  

 ث١ـ فٓ 01111 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌَقٛك هّٛاْ فض١ً فٖبَ -  27

فجلاٌقبعٟ اؽّل ِٖغفٝ -ٍِه اٌغ١ِ ُ اثٛرْذ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕؾفبد  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 02112 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوثوٞ فّٟٙ فىوٞ ٍقل -  28

فجلاٌقي٠ي فجلاٌؾ١ّل فجلاٌوؽ١ُ/ ثٍّه - اٌقغ١بد:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِمبٚالد فٓ 01151 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ثبرـ ٕفٛد -  29

اؽّل ِؾّٛك ثبرـ - ٍِه - اثّّٛٛخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ  

) ثالٍز١ه ِٖٕـ فٓ 01105 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رىال ض١ف فبهٚق هألا -  30

٠ٖٚب ٕٚفٟ ِالن - ٍِه -ثٙغٛهٖ:  ثغٙخ ،(  اٌالىِخ اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل  

 رَبٌٝ ث١ـ فٓ 02141 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٍق١ل فٍٝ اؽّل -  31

ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌّفوع١خ:  ثغٙخ ، ٚثم١ٌٛبد  

 ٚهّخ فٓ 15131 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ ِؾّل٠ٓ -  32

 ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ اؽّل/  ثٍّه ِغ١وٖ عي٠وح ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، وٙوثبء ٌؾبَ

لٕب ٍغً 15131 ثولُ ٚل١ل 1101 اٚكؿ  
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 ثغٙخ ، ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01141 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّل ٔغبه اٍّبء -  33

ٕبٌؼ ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ - ٍِه - اٌىٕٛى ١ِْٕخ لٕب ثٕله:   

 اٍز١واك فٓ 55526 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فغباهلل -  34

ِؾّٛك ٍِٛٝ اؽّل - ٍِه - اٍٛاْ ِٖو. ُ. كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفخ ِٓ 36 ٚاٌفموح 11 اٌّغّٛفخ فلا ِب ٚرٖل٠و  

 اٍز١واك فٓ 55526 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فغباهلل -  35

 كّٕب ثٕله اٌقٛال ٔغـ/  اٌّؾّلٜ/  ّبهؿ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفخ ِٓ 36 ٚاٌفموح 11 اٌّغّٛفخ فلا ِب ٚرٖل٠و

لٕب ٍغً 55526 ثولُ ِٚم١ل 3112 ثولُ ِٛكؿ ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ ِؾّل ٕل٠ك اؽّل/  ثٍّه  

 ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ 02150 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فج١ل ٘غبْ وو٠ّٗ -  36

ِؾّل اثوا١ُ٘ ّقجبْ -ٍِه- اٌغجالٚ:  ثغٙخ ،  

 ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ 02150 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فج١ل ٘غبْ وو٠ّٗ -  37

ِؾّل اثوا١ُ٘ ّقجبْ -ٍِه- اٌغجالٚ:  ثغٙخ ،  

 فالفٗ فٓ 01154 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  38

اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ/  ثٍّه لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، ٚؽجٛة ٚلْٛه  

 فالفٗ فٓ 01154 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  39

 اٚكؿ ِؾّٛي اوََٛاه ث١ـ ْٔبط فٓ اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ/ ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ ثٕبؽ١خ آفو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚؽجٛة ٚلْٛه

لٕب 01154 ثولُ ٚل١ل 6165 ثولُ  

 ١ٕبٔخ فٓ 02115 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٗ ِٖغفٟ ؽٍّٝ اثٛاٌؾَٓ -  40

اؽّل  ِؾّل ٕل٠ك وٍضَٛ   -  ٍِه- كٔلهٖ اٌّٛلف ُ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ؽؾ١وح فٓ 01113 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ِؾّل فجلاٌالٖ اؽّل -  41

٠ٍٛف ِؾّل فجلاٌالٖ - ٍِه- ا٠ٌٌَٛ ٔغـ اٌمٍقخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ؽؾ١وح فٓ 01101 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ِؾّل فجلااٌؾ١ّل أزٖبه -  42

عبكاهلل ِؾّل عبكاهلل-ٍهِ- اٌقوأمٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ  

 ؽؾ١وح فٓ 02115 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٟ ا١ِٓ ثَغبٚٞ ِٕٟ -  43

ِؾّل إٌبٕو فجل عّبي -ٍِه- اٌغجً ؽبعو:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد فٓ 02133 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاهلل ؽَٓ ا١ٌَل -  44

فجلاٌقبي فٍٟ اثٛاٌؾّل -ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ  

 ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ فٓ 02125 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌقبي ف١ل اؽّل -  45

اؽّل فيد ِؾّل ٚ اٌٍّمت اؽّل فّٖذ -ٍِه-اٌقغبهٖ اثٛا١ٌَل ٔغـ ا١ًٌٕ عواك ُ:   

 ِمبٚالد فٓ 02146 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ثلٚٞ ِؾّل ِؾّٛك -  46

اؽّل ِؾّٛك ثلٚٞ ِؾّل -ٍِه- ّوق ك٠بة اثٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ  

 عب٘يٖ ِالثٌ فٓ 02111 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فواثٟ اؽّل اؽّل -  47

فجلاٌّو٠ل فياٌقوة ِؾّل - ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ- ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ 02111 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّيٖ اؽّل ؽّيٖ -  48

فجلاٌقي٠ي ِؾّٛك ٖٔوٖ -ٍِه- اٌغي٠وٖ ٔغـ ثؾوٞ اٌَّغب:  ثغٙخ ،  

 ِىزت فٓ 02113 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اؽّل ٠ٍٛف فجلاٌؾىُ -  49

اؽّل ٠ٍٛف اؽّل/ ثٍّه - ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رقجئخ فٓ 02110 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عبكاٌوة فجلاٌقبعٟ اؽّل -  50

عّقخ فٍٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ١ٍلٖ -ٍِه- اٌمٍق١ٗ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف  

 ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ 01106 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل فٍٟ اؽّل -  51

ؽَٓ ِؾّل فٍٟ - ٍِه-لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 02111 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك فٍٟ -  52

اثوا١ُ٘ ؽَٓ ؽبِل/ ثٍّه -فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ، ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01114 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍق١ل ؽ١َٓ ِؾّل ٍق١ل -  53

ٍق١ل ؽ١َٓ ِؾّل -ٍِه- اٌغي٠و٠خ اثٕٛك والؽ١ٓ:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وح فٓ 01115 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ؽ١َٓ ٠ٍٛف -  54

اؽّل ِؾّل فجلاٌغٕٟ ِٖغفٟ -ٍِه-اٌؾٍخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ثمبٌخ فٓ 01126 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل إٌٍَٟٛ ِزٌٟٛ فجلاٌّإِٓ -  55

ِؾّل ع١ٍؾٟ اثٛاٌّغل -ٍِه- اٌىٕٛى ١ِْٕخ ُ:  ثغٙخ ،  

 ثغٙخ ، فواّخ فٓ 02111 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  56

ٍق١ل ١ٍل فزؾ١ٗ -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ:   

 ، ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01121 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عمُٛ اؽّل هِضبْ اؽّل -  57

١ٍل ع١الٟٔ ؽّلرٛ -ٍِه-16ُ اٌمل٠ُ اٌىٕٛى ُ:  ثغٙخ  

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 01150 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٍالْ فجلاٌواىق ٚفمٟ ا١ِوٖ -  58

ِؾّل اؽّل فب٠ك-ٍِه- ٍّٙٛك اٌجؾوٞ:  ثغٙخ ،  

 ث١ـ فٓ 02111 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌىو٠ُ ِؾّل٠ٓ فجلاهلل فل٠غٗ -  59

فجلاهلل ِؾّل ٍق١ل/ ثٍّه -اٌّمبه٠ٓ -لٛٓ ِووي:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به لغـ  

 عبؽْٛ فٓ 02111 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل فٖبَ -  60

ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل -ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، غالي  

 ِمبٚالد فٓ 02116 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٛاك فإاك ؽّبكٖ -  61

ِؾّل فٛاك فإاك ِؾّل -ٍِه- اٌغٛاث١ٗ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ  

 ٚهّخ فٓ 11356 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ ٍقل -  62

ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ-  ٍِه - اٌغٛاث١خ عي٠وح:  ثغٙخ ، ٔغبهح  

 ٚهّخ فٓ 11356 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ ٍقل -  63

 اٚكؿ ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ - ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ - ٍِه - اٌغٛاث١خ عي٠وٖ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ٔغبهح

لٕب ٍغً 11356 ثولُ ٚل١ل 0355 ثولُ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02164 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِغٍـ اهلل هىق عّبي هى٠مٟ -  64

ِغٍـ اهلل هىق عّبي/ ثٍّه - اٌّواّلٖ:  ثغٙخ  

 ، فالفخ ث١ـ فٓ 01114 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍٝ ا١ِٕخ -  65

فجلاٌوؽ١ُ ٠ٍٛف اؽّل - ٍِه - اثٛاٌؾَٓ ٔغـ اٌمٍقخ:  ثغٙخ  

 وٛاف١و فٓ 01301 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  66

ثٕلهٜ ؽٍّٝ ٕالػ/ٍِه ٕفبهٖ اٌىٛه١ِٔ ُ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚار١ٍ١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اف١ووٛ فٓ 01301 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  67

 اٚكؿ ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح فٓ اٌؾ١َٓ ّّوٚؿ ؽَٓ/ ٍِه اٌقياى٠ٗ فج١ل ا١ٌْـ ُ كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚار١ٍ١ٗ

لٕب 01301 ثولُ ِم١ل 2111 ٌَٕخ 1010  

 ث١ـ فٓ 02136 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّٛك ثلٜٚ اؽّل ِؾّل -  68

ِؾّٛك ثلٜٚ وبٍِٗ/  ٍِه اٌقمت لٛٓ ِووي:  ثغٙخ ، ٕٕبف١ٗ ِٕؾفبد  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 01156 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌفزبػ فجل ِؾّل -  69

ِؾّل اٌفزبػ فجل اثوا١ُ٘- ٍِه- اٌقووٟ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ  

 ِىزت فٓ 45511 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  70

عٗ ٖٔواهلل ِؾّل - ٍِه- ٠ٍٛف فيثٗ كٔلهٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  - 

 روىٜ فٓ 02140 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلهٞ فٍٟ فجلاٌؾ١ّل ٕ٘بء -  71

اثوا١ُ٘ ِؾفٛػ فبعف - ٍِه - عواعًٛ:  ثغٙخ ، هعبٌٝ  

 ث١ـ فٓ 02130 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌؾك ٠ٍٛف عبكاٌىو٠ُ فٍٝ -  72

٠ٍٛف ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - ٌج١ت ا١ٌْـ - ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ثمبٌخ  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 01112 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبِو فٛٗ ِؾّل ّبك٠ٗ -  73

فٍٟ اثوا١ُ٘ ِؾّل -ٍِه- اٌغجالٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽؾ١وح فٓ 01133 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل فجلاٌقبعٝ ِؾّل -  74

اثوا١ُ٘ وبّٛه ١ٍل - ٍِه - ٕفبهٖ. ُ: . ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ِىزت فٓ 45511 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  75

 افّبي  ْٔبط فٓ عٗ فجلٖ ؽبرُ/  ثٍّه لٕب ِووي كٔلهٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد

لٕب 45511 ثولُ ِم١ل ِقٍفبد ٚهفـ ٔؾبفٗ  

 

 ِىزت فٓ 01111 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غياٌٟ فىوٞ فجبً فٍٟ -  76

ِؾّل فٍٟ اٌقبِو فجل فٍٟ ٍِه- فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 02113 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل اؽّل فجلاٌالٖ ِل٠ؾٗ -  77

ؽبِل ِٕٖٛه غو٠ت - ٍِه - اٌمٍقخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ  

 َِزٛكؿ فٓ 02111 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌقجل ىفبهٜ ٍبِٝ ١ِقبئ١ً -  78

ث١ٕب١ِٓ ؽٍّٝ - ٍِه - لجٍٝ اٌوؽّب١ٔخ:  ثغٙخ ، كل١ك  

 ِؾً فٓ 02114 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ فج١ل ١ّّبء -  79

ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك ٍِه- اٌقّبي ِل٠ٕخ - لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، فغالرٝ  

 ِيهفخ فٓ 02114 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌٛٔلٜ ىوٝ ٕٚفٝ ِوصب -  80

ٌغ١ف ٕجوٜ عوعٌ - ٍِه - ثٙغٛهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ، ٕؾ١ٗ اكٚاد فٓ 02160 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِقجل ِؾّل -  81

ِؾّل اؽّل ِقجل/ ثٍّه - ٍق١ل ٔغـ:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وح فٓ 01116 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌؾّل اثٛاٌؾَٓ فج١ل ووَ -  82

اؽّل هّٛاْ ا١ٌّٕوٜ - ٍِه - اٌّؾوٍٚخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ روث١خ  
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 رغبهح فٓ 01125 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  83

فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ ِؾّل -ٍِه-اٌقووٟ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 ٚهّخ فٓ 01111 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلا١ٌْٙل ١ِٕب هافذ ِىبه٠ًٛ -  84

١ِٕب ِىوَ هِٚبٟٔ -ثٍّه-لجٍٝ اٌوؽّب١ٔٗ:  ثغٙخ ، ٔغبهح  

 ، ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01165 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِقٛٗ ثغلاكٞ ِؾّل ؽَبْ -  85

ِقٛٗ ثغلاكٜ ِؾّل - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح:  ثغٙخ  

 ِىزت فٓ 02165 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل ِؾّٛك -  86

ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل - ٍِه - فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ث١ـ فٓ 02103 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  87

 ٚل١ل 1132 ثولُ اٚكؿ  اٌجمبٌخ ْٔبط فٓ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل فجلاٌمبكه -ٍِه- اٌمٍقٗ ا٠ٌٌَٛ ٔغـ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، كل١ك

لٕب ٍغً 02103 ثولُ  

 ث١ـ فٓ 02103 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  88

٠ٍٛف فٍٟ ٍق١ل/ ٍِه-اٌمٍقٗ - ا٠ٌٌَٛ ٔغـ لفظ:  ثغٙخ ، كل١ك  

 ر١ٕٖـ فٓ 02121 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌ ٠ٍٛف فجلإٌبٕو فج١و -  89

٘الي اؽّل فجلٖ - ٍِه اثٛ٘الي ٔغـ اٌقغبهٖ:  ثغٙخ ، االفْبة ٚرغبهٖ  

 لغبفٝ ثمبٌٗ فٓ 02124 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ اؽّل ِؾّل اٍّبء -  90

اؽّل ِٖغفٝ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ-ٍِه هفبفٗ ٔغـ لجٍٝ ؽغبىح:  ثغٙخ ، ر١ٕ٠ّٛخ ٚثمبٌخ  

 اعٙيح ث١ـ فٓ 02112 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 45111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لاؽّ فجبً فجلإٌق١ُ فبئْٗ -  91

ِؾّل ٍق١ل ؽّلٞ ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ- ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 رغبهح فٓ 01110 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌوؽّٓ فجل فجلاالٖ ِؾّل -  92

فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ فٍٟ ٍِه- اٌقووٟ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 َِزٛكؿ فٓ 11115 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  93

 ٚاٌغجٌ االٍّٕذ ٌج١ـ ِقيْ ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - ِؾَٓ ا١ٌْـ. ُ. اٌْإْ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، إٍّذ

لٕب ٍغً 11115 ثولُ ٚل١ل 1314 ثولُ اٚكؿ  

 َِزٛكؿ فٓ 11115 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  94

اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - اٌج١غوٜ اٌغت فٍف لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، إٍّذ  

 َِزٛكؿ فٓ 11115 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 251111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  95

 ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌج١غوٞ اٌغت فٍف اٌْئْٛ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، إٍّذ

ٚهًِ ىٌظ ٚرٛه٠لاد  

 ثٍلٞ كل١ك فٓ 02151 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ هضٛاْ اؽّل ّ٘بَ -  96

ٍبٌّبْ هضٛاْ ؽ١َٓ- ٍِه- اٌمبضٟ ٔغـ:  ثغٙخ ،  

 ٚرغ١و ث١ـ فٓ 02113 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ ٍق١ل فغب اثٛثىو -  97

ؽوة ِؾّل فبِو -ٍِه- عواعًٛ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ى٠ذ  

 فٓ 02120 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  98

ٍّمبِٝ ِؾّٛك فبعّٗ -ٍِه- غبُٔ ٔغـ إٌغٛؿ:  ثغٙخ ، غالي ِغؾٓ  
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 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02143 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّل ِورضٟ ِؾّل -  99

فجلاٌقبي ٔبكه اٌل٠ٓ فٖبَ- ٍِه - ثٙغٛهٖ:  ثغٙخ  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 01131 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فغب اؽّل ؽٕبْ -  100

اٌوة عبك ؽغبىٜ ِؾّل - ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

  ٍٛثو فٓ 01140 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ّؾبد ِؾّٛك ّبمٌٝ -  101

ّؾبد ِؾّٛك ٕالػ - ٍِه - لّٛال االٍٚظ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 01161 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِجبهن فٍٟ اؽّل فٍٟ -  102

ِجبهن فٍٟ اؽّل- ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ:   

 ٔغبهٖ ٚهّخ فٓ 02113 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك فٕؾبً ؽّبَ ِولٌ -  103

عبك فٕؾبً ؽّبَ-ٍِه-لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ:  ثغٙخ ،  

 روث١خ فٓ 02111 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ ِؾّل وٍؾٝ هِٚٗ -  104

ِؾّل فغب ِؾّل - ٍِه - ّٕٙٛه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 02112 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ِؾّل ِٕٝ -  105

ِؾّل فٍٝ ِؾّل/ ٍِه اٌغّب١ٌٗ لٛٓ ِووي  

 الّْٗ فٓ 02111 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠َٝ صبثذ ووَ ١ٍّْٛ -  106

٠َٝ صبثذ ووَ ٍِه اٌْئْٛ ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ ُ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد  

 ث١ـ فٓ 02164 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عب١ًٔٛ غبث١ًٛ ١ِقبئ١ً فبكي -  107

ِؾّل فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ - ٍِه- ثٙغٛهٖ اٌّْوٚؿ ُ:  ثغٙخ ، ّٚؾِٛبد ى٠ٛد  

 كل١ك فٓ 02111 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اال١ِٓ ِؾّل ِؾّل ؽ١َٓ وو٠ّٗ -  108

ِؾّٛك فٛىٞ ٍقل ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ  

 ِمبٚالد فٓ 02141 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽبفؼ ِؾّٛك فالء -  109

عبك ِٖغفٟ ٠ؾ١ٟ -ٍِه- اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ُ- فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ  

 ث١ـ فٓ 13351 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 121111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ ِٕٖٛه -  110

اٍّبف١ً فجلا١ٌَّـ ِٕٖٛه - ٍِه- عٛؿ:  ثغٙخ ، ٚاالٍّٕذ اٌؾل٠ل  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ فٓ 01160 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٝ اؽّل ِؾّل -  111

اؽّل فٍٝ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح  

 ث١ـ فٓ 13351 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 121111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ ِٕٖٛه -  112

 11 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب اٍز١واك ِىزت ْٔبط فٓ اثوا١ُ٘ ؽجْٟ فبٌل/  ثٍّه اٌٙلا٠بد ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚاالٍّٕذ اٌؾل٠ل

١ٍبهاد ٚرٖل٠و 6 اٌّغّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ  

 ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ 66113 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  113

ِؾّل ١ٍٍُ فٍٝ - ٍِه - فّواْ ووَ:  ثغٙخ ،  

 ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ 66113 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  114

 ثولُ ٚل١ل 3126 ثولُ اٚكؿ ثبٌمغبفٝ ٚلْٛه فالفخ ْٔبط فٓ ؽبِل فٍٟ ِؾّٛك/  ثٍّه فّواْ ووَ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ،

لٕب ٍغً 66113 ربثـ  

 ِقيْ فٓ 11115 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  115

اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - ِؾَٓ ا١ٌْـ. ُ. اٌْإْ ثٕلهلٕب:  ثغٙخ ، ٚاٌغجٌ االٍّٕذ ٌج١ـ  
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 ِقيْ فٓ 11115 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  116

 ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌج١غوٞ اٌغت فٍف اٌْئْٛ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚاٌغجٌ االٍّٕذ ٌج١ـ

لٕب ٍغً 11115 ثولُ ٚل١ل 4612 ثولُ اٚكؿ ٚىٌظ هًِ ٚرٛه٠لاد ف١ِّٛخ ِمبٚالد  

 فٓ 01144 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّمٖٛك اؽّل فجلاٌّمٖٛك اؽّل -  117

فجلاٌّمٖٛك اؽّل فجلاٌّمٖٛك - ٍِه - اٌغٕٛخ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي غ١به ٚلغـ ر١ٍٖؼ  

 ٌؾبَ فٓ 01141 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك عٗ -  118

اؽّل ِؾّل اٌمظ - ٍِه - اٌىالؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد وبٚرِ ٚر١ٍٖؼ  

 رٛه٠لاد فٓ 02161 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٘لٞ -  119

اؽّل ِجبهن فّو -ٍِه- ىغٍٛي ٍقل ُ - لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، عج١ٗ َِٚزٍيِبد ف١ِّٛٗ  

 ٚك٘بْ ث١ـ فٓ 02114 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ اؽّل ٠ٍٛف فٖبَ -  120

اؽّل ٠ٍٛف ؽغبط -ٍِه-إٌٛافٍٗ ُ- لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 اكٚاد فٓ 02144 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ هضٛاْ اؽّل اِبي -  121

ف١ل ِؾّل فبٌل - ٍِه - اٌضّوا١ٔخ اٌزوفخ. ُ. ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ  

 فٓ 50311 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة عّبي -  122

اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة ٖٔو - ٍِه - إٌٛافٍخ فّوٚ اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح  

 فٓ 50311 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة عّبي -  123

 اٌجمبٌٗ ث١ـ ْٔبط فٓ/ اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌٛ٘بة فجل/ ٍِه إٌٛافٍخ ٔغـ فّو اٚالك ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح

لٕب ٍغً 50311 ثولُ ٚل١ل 3561 ثولُ اٚكؿ ثبٌمغبفٝ ٚاٌلل١ك  

 ِقيْ فٓ 11115 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  124

 َِزٛكؿ ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - اٌج١غوٜ اٌغت فٍف لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚاٌغجٌ االٍّٕذ ٌج١ـ

لٕب ٍغً 11115 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6114 ثولُ اٚكؿ إٍّذ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 01130 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ّؾبد ِؾّٛك ى٠ٕت -  125

غالة ف١ٌّ ف١َٝ -ٍِه - لجٍٝ اٌوؽّب١ٔٗ إٌَزواي ُ:  ثغٙخ  - 

 ٌؾبَ ٚهّخ فٓ 01110 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ٍِٟٛ ِؾّل ِٕٟ -  126

اٌٌّٟٛ عبك فجبً عّبالد-ٍِه- اٌىالؽ١ٓ اٌٌّٟٛ فجل ٔغـ:  ثغٙخ ، ٚاوَغ١ٓ وٙوثبء  

 رٛه٠لاد فٓ 02131 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١ّل ِؾّل ّبمٌٝ -  127

ٍق١ل فٍٝ ٔغبه/ ٍِه لجٍٝ ؽغبىٖ لٛٓ ِووي:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 غالي ث١ـ فٓ 02152 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ لل٠ٌ ؽٍّٟ فبعف -  128

كاٚك اٍٍّبْ و١وٌٌ -ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ - ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ثٍلٜ كل١ك ث١ـ فٓ 02166 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  129

اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ - ٍِه - عواعًٛ:  ثغٙخ ،  

 ثٍلٜ كل١ك ث١ـ فٓ 02166 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  130

 ٚل١ل 1111 ثولُ اٚكؿ ثمبٌخ ْٔبط فٓ اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ  -ٍِه - عواعًٛ لٛٓ ِووي لٛٓ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ،

لٕب ٍغً 02166 ثولُ  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 65051 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ اؽّل فٍٝ ٍٕبء -  131

اٌٖبكق اٍّبف١ً ِؾّٛك - ٍِه - فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  



 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

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 65051 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ اؽّل فٍٝ ٍٕبء -  132

 116 ثولُ اٚكؿ ٚلْٛه فالفخ ث١ـ ْٔبط فٓ - اٌٖبكق اٍّبف١ً ِؾّٛك - ثٍّه - فّواْ ووَ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

لٕب ٍغً 65051 ثولُ ٚل١ل  

 فٓ 01115 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ش فجلاٌوىاق فّو اكَ -  133

فجلاٌّغ١ش فجلاٌواىق فّو - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح  

 اعٙيٖ ث١ـ فٓ 56621 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  134

فَواْ فٍٟ فجلاٌٍغ١ف ِؾّل/  ثٍّه اٌّؾبفؾٗ ّبهؿ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عج١ٗ  

 اعٙيٖ ث١ـ فٓ 56621 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  135

 ثولُ اٚكؿ 2113-1-13 فٟ افززؼ فبِٗ ١ٕل١ٌٗ ْٔبط فٓ ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ ٍِه اٌّقٕب ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، عج١ٗ

لٕب 56621 ثولُ ٚل١ل 2531  

 ، ِغقُ فٓ 01141 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ اؽّل فىبّٗ فالء -  136

ِؾّل اهلل فغ١ذ اٌىو٠ُ عبك - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ اٌٛع١ٕخ اٌٛؽلٖ. ُ:  ثغٙخ  

 رٛى٠ـ فٓ 65211 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اؽّل -  137

فجلاٌواىق ِؾّل فٍٝ - ٍِه - اٌىٕٛى ١ِْٕخ 2 هلُ ِؾً اٌْإْ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 فٓ 02133 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌّٛعٛك رووٝ هِضبْ -  138

إٌغبه ِؾّل فلٌٝ - ٍِه - ا١ٌْق١خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح  

 ، ثمبٌٗ فٓ 02132 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فّو اثٛاٌّغل كا١ٌب -  139

فّو فجلٖ ِٕٖٛه/ ٍِه- ٘ٛ:  ثغٙخ  

 رٛى٠ـ فٓ 65211 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اؽّل -  140

 3514 ثولُ اٚكؿ ١ٍبهاد اوََٛاه ْٔبط فٓ هاّل ِؾّل فزؾٝ - ٍِه - اٌىٕٛى ١ِْٕٗ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك

لٕب ٍغً 65211 ثولُ ٚل١ل  

 ، ثمبٌخ فٓ 01166 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  141

ٍقل عبكاهلل ؽ١َٓ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وح فٓ 01151 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛعبٌت اؽّل ِؾّل ّقجبْ -  142

ِؾّل اؽّل ؽى١ّٗ - ٍِه - عواعًٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٔفـ ٚهّخ فٓ 02110 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِؾّٛك فبثل٠ٓ -  143

ؽَٓ ِؾّٛك ٘بٟٔ - ؽَٓ ِؾّٛك ِوفذ- ؽَٓ ِؾّٛك ١ٍل- ؽَٓ ِؾّٛك ِبعلٖ- ٍِه- اٌلهة:  ثغٙخ ، وبٚرِ ٌٚؾبَ  

 ثمبٌٗ فٓ 02111 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٍغ١ف اٌواغت اؽّل ٕفبء -  144

اثٛى٠ل اؽّل ا١ٌَل- ٍِه- اٌزؾو٠و ُ- رْذ اثٛ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 أزبط ِْوٚؿ فٓ 02111 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك -  145

اؽّل ١ٍل اؽّل- ٍِه- اٌْول١ٗ االّواف:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأٟ  

 اكٚاد ث١ـ فٓ 02140 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ اؽّل ِؾّل ٕ٘بء -  146

ٕبكق ٍق١ل اؽّل - ٍِه - اٌقياى٠خ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ  

 ِالثٌ فٓ 02166 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٞ ٌج١ت و١ًّ  ألهٚا -  147

اؽّل فجلاٌؾ١ّل ٍبِٟ/ ثٍّه اثٛاٌق١و. ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  



 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

 ِىزت فٓ 13321 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل االٖٔبهٜ اؽّل -  148

 ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ ٕل٠ك اؽّل ِؾّل/  ثٍّه اِْٛ ّبهؿ 3 هلُ اٌقمبه ٔمبكٖ ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ٕ٘لٍٝ

لٕب ٍغً 13321 ثولُ ِم١ل 5651 ثولُ ِٛكؿ ِزىبٍِخ  

 ِىزت ٓف 13321 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل االٖٔبهٜ اؽّل -  149

اٌَّبْ ٕل٠ك اؽّل ِؾّل - ٍِه - اِْٛ. ُ: . ثغٙخ ، ٕ٘لٍٝ  

 ِٛاّٝ ؽؾ١وح فٓ 01131 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فّو اؽّل ىو١و فيٖ -  150

اؽّل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌْبٚه٠خ:  ثغٙخ ،  

 ؽؾ١وح فٓ 01101 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فبثل اٌٖغ١و ِؾّل ووَ -  151

فبثل اٌٖغ١و ِؾّل-ٍِه- اٌقوأمٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 01111 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٍّبف١ً ف١ل هضب -  152

اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل/ ٍِه- اٌىوار١ٗ:  ثغٙخ ، ثمغبفٝ  

 ؽؾ١وح فٓ 02151 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل فّو اؽّل -  153

ؽ١َٓ ِؾّل فّو -ٍِه- فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ، ١ٕل١ٌخ فٓ 50441 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٍٛؾٍٝ فب٠ك فجلاٌقي٠ي اؽّل -  154

فضّبْ ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - اٌجؾو٠خ ا١ٌّْٕخ ٍفبعب كٔلهح وٛثوٜ.ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 فٓ 02121 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 22111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً ِؾّل اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  155

اٍّبف١ً ِؾّل اٌىو٠ُ عبك -ٍِه- اٌمو٠ٕبد اٌيٚا٠لٖ:  ثغٙخ ، ٚفغبهٖ افالف  

 فٓ 01110 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوثوٞ ؽبِل فجلاٌمبكه ؽبِل -  156

ف١ٌّ ؽبفؼ ِؾّل -ٍِه-اٌجغؾخ ُ لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ٍٚغبك ِفوّٚبد  

 ، ِفوّٚبد فٓ 01111 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اؽّل ِٕٟ -  157

اؽّل ِؾّل اؽّل -ٍِه-اٌؾٍخ:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وح فٓ 01124 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌواضٟ ؽَٓ فٍٟ ١ٌٚل -  158

فجلاٌواضٟ ؽ١َٓ فٍٟ -ٍِه-ثؾوٞ اثِٕٛبؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، عياهٖ فٓ 02161 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضٍّٟ ِؾّل فجلاٌَزبه ٚفبء -  159

اؽّل فبكي وو٠ُ -ٍِه- ِب15ٛ٠.ُ- ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ  

 ٚهّخ فٓ 01121 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٖٛه للًٚ ف١و عوعٌ -  160

١ِٕب ِىوَ هِٚبٟٔ -ٍِه-لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ:  ثغٙخ ، ٔغبهح  

 ِىزت فٓ 01116 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ّوف ى٠ٕت -  161

ِؾّٛك فجلاٌٍغ١ف ٔج١ً/ ٍِه ثقبٌٔ ل١ٖو- اثٛرْذ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 01116 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ّوف ى٠ٕت -  162

 َِزٛكؿ فٓ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِٖغفٝ/ ٍِه اٌَّزْفٝ ُ اثٛرْذ ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد

لٕب 01116 ثولُ ِم١ل 2111 ٌَٓ 3161 ثولُ اٚكؿ إٍّذ  

 ؽؾ١وح فٓ 02114 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  163

اؽّل ِؾّل ٠بٍو - ٍِه - غوة ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 فٓ 02126 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ -  164

اؽّل ِؾّل ى٠ٕت - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍب ِقوٗ  



 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

 ِىزت فٓ 02142 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ا١ِٓ اؽّل هفبفٝ -  165

ا١ِٓ اؽّل ِٕٖٛه - ٍِه -  ثقبٌٔ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفخ ِٓ 36 ٚاٌفموح 11 اٌّغّٛفخ فلا ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 رقجئٗ فٓ 02161 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌٖفب ٠ب١ٍٓ اثٛاٌفضً ِؾّل -  166

٠ب١ٍٓ اثٛاٌفضً ّقجبْ/ ثٍّه - فّوٚ اٚالك:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚرغ١ٍف  

 ؽؾ١وح فٓ 02116 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ٕبٌؼ فجلاهلل -  167

ِؾّل فٍٝ ٕبٌؼ - ٍِه - فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ِمبٚالد فٓ 01110 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌّغل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  168

اثٛاٌّغل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - ثٙغٛهح ٔغُ اٚالك:  ثغٙخ ، ف١ِّٛخ ٚرٛه٠لاد ف١ِّٛخ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 01113 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ِؾّل فٕغوٜ فجلاٌالٖ -  169

عبك ِؾّل فٕغوٞ -ٍِه-لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ  

 فٓ 01113 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبعٝ اثٛاٌٛفب فٍٝ ِؾّل -  170

فجلاٌقبعٝ اثٛاٌٛفب فٍٝ - ٍِه - ثٙغٛهح اٌْولٝ:  ثغٙخ ، ٔغبهح ٚهّخ  

 ٌؾبَ ٚهّخ فٓ 01142 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِواك ِؾّٛك ؽّلاْ اؽّل -  171

غ١ُٕ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ:  ثغٙخ ،  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 01145 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اؽّل فبعف -  172

ٍٍغبْ اؽّل ِؾّل اؽّل- ٍِه- اٌقغ١بد:   

 فٓ 01152 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٔٛه اٌّٛعٛك فجل -  173

ؽَٓ لاؽّ ؽَٓ -ٍِه- لجٍٟ ؽغبىح:  ثغٙخ ، ٚؽجٛة ٚلْٛه فالفخ ث١ـ  

 َِزٍيِبد فٓ 11411 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق ٕجبػ -  174

ِؾّٛك ٕبكق فجلاٌقي٠ي - ٍِه - اٌزواَِخ:  ثغٙخ ، عج١ٗ  

 َِزٍيِبد فٓ 11411 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق ٕجبػ -  175

ف١ِّٛخ رٛه٠لاد ِىزت ْٔبط فٓ فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق - ٍِه -  اٌزواَِخ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، عج١ٗ  

 ر١ٕٖـ فٓ 01136 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌفزبػ ّقجبْ ِؾّل -  176

اؽّل ِؾّل فٍٝ - ٍِه - اٌّمبه٠ٓ:  ثغٙخ ، صٍظ  

 اكٚاد فٓ 01111 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ اؽّل ؽَٓ اؽّل -  177

اؽّل ؽَٓ ٚصوٚد ِؾّٛك ؽٍّٟ ٕجبػ-ٍِه اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ  

 فٓ 02115 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ِؾّٛك فجلاٌؾى١ُ ؽّبكٖ -  178

ِؾّٛك فجلاٌؾىُ اؽّل - ٍِه- اٌغ٠ٛواد:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽؾ١وح  

 ٚهّخ فٓ 02130 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌوة ِوىٚق فّبك ٍبِؼ -  179

ثجبٚٞ ا٠ٛة ؽى١ّٗ -ٍِه- لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 ث١ـ فٓ 01620 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ِؾّل -  180

ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اكٚاد  

 ث١ـ فٓ 01620 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ِؾّل -  181

 5111 ثولُ اٚكؿ ثمبٌٗ ْٔبط فٓ ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٞ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اكٚاد

لٕب ٍغً 01620 ثولُ ٚل١ل  



 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

 ؽؾ١وح فٓ 02141 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّل -  182

اٍّبف١ً ؽ١َٓ ؽَٓ -ٍِه- اٌجٙب٠غٗ ٍق١ل ثٛه. ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ؽؾ١وح فٓ 02141 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّل -  183

اٍّبف١ً ؽ١َٓ ؽَٓ -ٍِه- اٌجٙب٠غٗ ٍق١ل ثٛه. ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01122 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل فٍٟ ٕالػ -  184

١ٍٍُ ِؾّل ٌغ١فخ -ٍِه-لّٛال اٌجؾوٞ:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌٗ فٓ 02146 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍٍّبْ ؽّلٞ ِؾّل -  185

ِؾّٛك ِٖغفٟ ِؾّٛك -ٍِه- بياٌقّ ِل٠ٕخ اٌّؾغٗ ُ اِزلاك - لٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌٗ فٓ 02151 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فج١ل فجلاٌّٖل فٙل -  186

ِؾّل فج١ل فجلاٌّٖل/  ثٍّه ّوق فٍٟ ا١ٌْـ كّٕب ِووي:  ثغٙخ  

 فالفٗ فٓ 02111 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ فٍٟ فجلاٌؾ١ّل -  187

ؽَٓ فٍٟ ؽَٓ -ٍِه- غوة ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ ، ٚلْٛه  

 ر٠ّٛٓ فٓ 02113 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثوا١ُ٘ فٛىٜ ٍٍٛٓ -  188

ِؾّل اثوا١ُ٘ فٛىٜ ٚهصخ - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ ٚكل١ك  

 ، فوكٖ ث١ـ فٓ 01141 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل عٗ ؽ١َٓ فجلاهلل -  189

فجلاهلل فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ -  ٍِه - ثٛهٍق١ل. ُ. لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ  

 ِغقُ فٓ 02161 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِجبهن فجلاٌٛ٘بة ِؾّل ا٠ّبْ -  190

فٍٟ ٠ؾ١ٝ ٠بٍو/  ثٍّه ٍالَ ّبهؿ اٌجؾو٠ٗ ا١ٌّْٕٗ لٕب ثٕله لٕب:  ثغٙخ ، اٍّبن  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ فٓ 02126 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وٍؾٝ ٔٛه اؽّل ١َِوٖ -  191

ِقزٛق ؽواعٝ ِؾّل -ٍِه - فياَ  

 كل١ك ث١ـ فٓ 02156 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فّو فقوٜ ِؾبٍٓ -  192

ِؾّل فّو فقوٜ ٍِه- ٘ٛ إٌَزواي.ُ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ  

 فٓ 02116 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 54111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ِوٍٟ اثٕٛبٌؼ ِٕٟ -  193

اؽّل ٍق١ل اٌقبهف-ٍِه-  اٌغ١ٕٕٗ ٔغـ اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 فٓ 02113 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل فجلاٌؾ١ّل ١ٍٍّٗ -  194

فغب ف١ُٙ اٍّبء-ٍِه- اٌيف١ُ ُ ا١ٌْق١ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 ِالثٌ فٓ 02153 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍق١ل ١ٍٍّبْ فبفو ْ٘بَ -  195

ِؾغٛة ِٖغفٟ ٕجؾٟ ٍِه- هٚفبئ١ً ؽبهح ٍف١ٕٗ. ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 فالفخ فٓ 02141 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ك عبكاٌوة ِٖغفٝ و١ٍّٗ -  196

رٛف١ك فٍٝ فجلٖ - ٍِه - اٌق١ٍمبد:  ثغٙخ ، ؽجٛة ٚلْٛه  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ فٓ 02166 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  197

اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ  -ٍِه - عواعًٛ لٛٓ ِووي لٛٓ  

 ؽؾ١وح فٓ 02116 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل اؽّل ِٖغفٝ -  198

١ٍل ٕالػ اؽّل - ٍِه - اثٕٛك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  



 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

 فٓ 02110 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٛاك ِؾبٍٓ -  199

ؽفٕٟ ِؾّل اٌغ١ت ّلِؾ ٍِه- ٍواط ا١ٌْـ ُ- فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، إٌّؾفبد  

 فٓ 02110 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقي٠ي ِٙواْ فوط فجلاٌوؽ١ُ -  200

فجلاٌقي٠ي ف١ل فجلاٌقي٠ي -ٍِه- ثٙغٛهٖ اٌغوثٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 ِٕؾفبد ث١ـ فٓ 01115 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل فٍٝ ٍق١ل -  201

اؽّل ِؾّل فٍٝ - ٍِه- اٌّقيْ:  ثغٙخ ، ٕٕبف١خ  

 ار١ٍ١ٗ فٓ 01162 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوفٟ ِؾّٛك اّوف ى٠ٕت -  202

فٍٟ ّؾبد ى٠ٕزُٙ- ٍِه- اٌفٛاهً َِغل ثغٛاه عواعًٛ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ ٚوٛاف١و  

 ار١ٍ١ٗ فٓ 01162 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوفٟ ِؾّٛك اّوف ى٠ٕت -  203

فٍٟ ّؾبد ى٠ٕزُٙ- ٍِه- اٌفٛاهً َِغل ثغٛاه عواعًٛ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ ٚوٛاف١و  

 ث١ـ فٓ 01112 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖبٚٞ اؽّل فجلاٌجبٍظ ّٛلٟ -  204

اؽّل اٌجبٍظ فجل ا٠ّٓ -ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 01113 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌقجل رٛف١ك فىبّٗ ِؾّل -  205

اثٛاٌّغل اثٛاٌّغلفٍٟ -ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ:   

 ِيهفخ فٓ 02121 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ فجلاٌقي٠ي عّبي ٕالػ -  206

ا١ِٓ فجلاٌقي٠ي عّبي- ٍِه- اٌزٛؽ١ل َِغل ثغٛاه ثغٛاه فياَ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 غنائ١ٗ ِٛاك ث١ـ فٓ 02121 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ِؾّل فواط اؽّل -  207

فواط ِؾّل فجلٖ ِٕٖٛه ٍِه- اٌلَ٘ٗ:  ثغٙخ ،  

 كل١جك ث١ـ فٓ 11110 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه االووَ -  208

 ٌَٕخ 3014 ثولُ اٚكؿ ثبٌمغبفٝ ثمبٌٗ فٓ ك٠جبة رّبَ فجلاٌَزبه/ ٍِه ثقبٌٔ اٌمٖت ٔغـ اثٛرْذ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ

لٕب 11110 ثولُ ِم١ل 2110  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 01114 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ٍقل َِقٛك ثضبثب -  209

عبك ٍقل َِقٛك - ٍِه - لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽؾ١وح فٓ 01114 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٛعل ال -  210

عبك ٍقل َِقٛك - ٍِه - لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ:   

 ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01111 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِٕٖٛه ِؾّٛك ِؾّل -  211

ِؾّٛك ِٕٖٛه عبكاهلل ا١ّٙو اؽّل -  ٍِه - اٌّٖوٜ اٌقية:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ٚكل١ك  

 ٚر١ٍٖؼ ث١ـ فٓ 01131 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔقٍٗ وبهٜ فٛىٜ ٍِٛٝ -  212

اٍّبف١ً ِؾّل اّوف - ٍِه - ا١ٌّْٕخ -ُ -  لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، اؽن٠خ  

 ؽؾ١وح فٓ 02151 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٟ هّبك فجلاهلل -  213

اؽّل فٍٟ هّبك - ٍِه- اٌْول١ٗ االّواف:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ِالثٌ فٓ 02131 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فغب٠جٝ فقوٜ ِقٛٗ ا١ًِ -  214

فٖو ف١وٜ اٌل٠ٓ ِؾٝ - ٍِه - اٌّياهؿ. ُ. ٕفبهٖ. كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد  

 فٛي ِغقُ فٓ 01151 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍٝ ؽ١َٓ فغباهلل -  215

اٌٖغ١و اؽّل فّو - ٍِه- فّو ١ٍلٜ.  ُ.  لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚفالفً  



 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

 ٔمً ِىزت فٓ 02111 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ف١ٍفٗ هِضبْ ثله٠ٗ -  216

١ٍل اٌجبٍظ فجل ِؾّل ٍِه- ٍف١ٕٗ ُ ِٓ اٌّزفوؿ ه١ٌَِ ؽبهح -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ا١ٌَبؽٗ فلا كاف١ٍٗ هؽالد  

 ؽؾ١وح فٓ 02156 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف فٍٟ اؽّل ِٖغفٟ -  217

٠ٍٛف فٍٟ اؽّل ٍِه- اٌقوأمٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 فٓ 14011 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  218

اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً/  ثٍّه اٌقياى٠ٗ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚٗ ِٛاك ٔمً ِىزت  

 فٓ 14011 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  219

 ِقوٗ ْٔبط فٓ ؽفٕٟ ِؾّل اٍّبف١ً/  ثٍّه اٍٛاْ ِٖو ّبهؿ كّٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚٗ ِٛاك ٔمً ِىزت

14011 ثولُ ل١لٚ 2111-1-5 ثزبه٠ـ 3111 ثولُ اٚكؿ ١ٍبهاد  

 فٓ 14011 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  220

 ِٛاّٟ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ ٍِٛٝ اثٛاٌقجبً ِؾّل/  ثٍّه اٌقياى٠ٗ كّٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚٗ ِٛاك ٔمً ِىزت

14011 ربثـ ثولُ ٚل١ل 2111-12-21 ثزبه٠ـ 0055 ثولُ اٚكؿ  

 ؽؾ١وح فٓ 02101 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ اؽّل ؽ١َٓ  اٍالَ -  221

اثوا١ُ٘ ِٖغفٟ فبٌل -ٍِه- غوة ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ٚكل١ك ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02112 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّل اؽّل ٠بٍو -  222

ِؾّل اؽّل فبُٕ -ٍِه- اٌؾ١َٕبد:  ثغٙخ ،  

 ، فوكٚاد فٓ 02121 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍف١ٓ ٌج١ت فجبكٜ ووَ -  223

ٌج١ت فجبكٜ ووَ - ٍِه - اٌجٍل ثؾوٜ.ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ  

 ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01111 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل فجلاٌَزبه ِؾّل -  224

ِؾّل اؽّل فجلاٌَزبه -ٍِه-اٌقٛاهٞ ٔغـ لجٍٟ ؽغبىح:  ثغٙخ ،  

 فٓ 21336 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠ٗ ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  225

 ِؾّل اٌَب٠ؼ ثٍّه لفؼ ثبٌق٠ٛضبد ىغٍٛي ٍقل  ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚخ ٚفلِبد ثزو١ٌٚخ ِٛاك ٚٔمً رٛه٠لاد

لٕب ٍغً 21336 ثولُ ِم١ل 016 ثولُ  ِٛكؿ افْبة رْغ١ً ٚهّخ ْٔبط فٓ ؽبِل فٍٝ  

 فٓ 21336 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠ٗ ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  226

ؽّلاْ فجلاٌقبٌك اؽّل - ٍِه - اٌَبكاد. ُ. ثٕلهلفظ:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚخ ٚفلِبد ثزو١ٌٚخ ِٛاك ٚٔمً رٛه٠لاد  

 فٓ 21336 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠ٗ ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  227

 ِؾّل اٌَب٠ؼ ثٍّه ثمفؼ ثبٌق٠ٛضبد ىغٍٛي ٍقل  ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚخ ٚفلِبد ثزو١ٌٚخ ِٛاك ٚٔمً رٛه٠لاد

لٕب ٍغً  21336  ل١ل ثولُ 015ثولُ ِٛكؿ افْبة َِزٛكؿ ْٔبط فٓ ؽبِل فٍٝ  

 ِىزت فٓ 01120 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً اؽّل اٍّبف١ً ِّلٚػ -  228

اؽّل اٍّبف١ً فٍٝ -ٍِه-ٍق١ل ٔغـ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ٚهّخ فٓ 01135 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌقال ا١ِٓ فب٠ي ِؾّٛك -  229

اثٛاٌقال ا١ِٓ فب٠ي - ٍِه - ٘ٛ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 ث١ـ فٓ 01154 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  230

اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ/ ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 كل١جك ث١ـ فٓ 11110 ُثول 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه االووَ -  231

ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه/ ٍِه ثقبٌٔ  اٌمٖت ٔغـ اثٛرْذ:  ثغٙخ ، ثٍلٜ  



 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

 فٓ 01104 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلا١ٌَّؼ فلٌٟ ٔبعٟ ِب٠ىً -  232

ِغٍـ ٍٍغبْ ٍبِٟ-ٍِه -االرٛث١ٌ ثغٛاه اٌّؾىّٗ ُ - ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

:  ثغٙخ ، اٌجمبٌٗ فٓ 01115 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اٌقجل ١ٍل ٍق١ل -  233

ٍق١ل اؽّل ِٕٖٛهٖ-ٍِه- ٍقل ٔغـ اٌؾ١ّلاد  

 عب٘يٖ ِالثٌ فٓ 02101 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕفٟ ا١ٌَل ؽ١َٓ ٕ٘بء -  234

ا١ٌَل ؽ١َٓ ِؾّٛك -ٍِه- ثؾوٞ اثِٕٛبؿ:  ثغٙخ ،  

 فٓ 02115 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بهْٚ ِؾّٛك ؽٍّٝ اٌل٠ٓ فّبك -  235

ِؾّٛك ؽٍّٝ ؽَبَ -ٍِه- اٌىؤه:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 فٓ 02141 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٖٔواٌل٠ٓ فياة فجلإٌبٕو فالء -  236

اٌل٠ٓ ٖٔو فياة فجلإٌبٕو/ ٍِه - اٌّؾوٍٚٗ فغ١ٗ ٔغـ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ روث١ٗ ؽؾ١وح  

 َِزٍيِبد فٓ 02150 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌفزٛػ اؽّل -  237

ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍل - ٍِه - إٌّٙلً وْوٜ ثغٛاه اٌَّبوٓ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، عج١خ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02153 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجبً اٌفٟ أٛه ثَبكٖ -  238

ٌج١ت ١ِالك اِبي-ٍِه- ثٙغٛهٖ:  ثغٙخ  

 ِفوّٚبد ث١ـ فٓ 02151 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّل ِؾّل فّبك -  239

فجلاٌؾ١ّل اٌل٠ٓ ٔٛه ؽ١َٓ - ٍِه - اٌٖل٠ك اثٛثىو. ُ. لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ؽؾ١وٖ فٓ 02111 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ فبهً فإاك فوفبد -  240

ِؾوًٚ فجلاٌؾ١ّل هضب/ ثٍّه - اٌّواّلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ  

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02145 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِٖغفٟ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  241

اؽّل ِٖغفٟ اثوا١ُ٘ - ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، عٍّٗ  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 01143 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ِؾّل فوط ِؾّل -  242

اٌٖغ١و اثٛاٌٛفب عبثو - ٍِه - اٌقٛال:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ف١بعٗ ِْغً فٓ 01101 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛثىو ٍٙبَ -  243

هفقذ ِؾّل ِٖغٟ- ٍِه اٌزغ١ٕل اِبَ اٌغيي ِٖٕـ ُ- لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ  

 فالفخ فٓ 02131 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ اؽّل ثلٜٚ فجلاهلل ٕجبػ -  244

ِؾّٛك ٠ٍٛف اؽّل - ٍِه - اٌمج١ٍخ االّواف:  ثغٙخ ، ٚلْٛه  

 ٚث١ـ رقجئخ فٓ 01146 ثولُ 21111110 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فغب ِؾّل ِؾّٛك ٕجبػ -  245

ِؾّل ِؾّٛك ١ٍل - ٍِه - اٌؾىّلاه  ِٕيي فٍف اٌزؾو٠و.ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 ِىزت فٓ 01116 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ّقجبْ اؽّل ِؾّل -  246

اٌضٛٞ ِؾّل ِٖغفٟ ٍِه- ف١ٍفٗ فيثخ- لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 لغـ فٓ 02161 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اثٛاٌمبٍُ اّوف -  247

اؽّل ِؾّل اؽّل -ٍِه- فّواْ ووَ:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 02114 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ِؾّل اؽّل فٍٟ -  248

ِؾّل فغ١ٗ ِؾّٛك ٍِه- اٌؾغ١واد  



 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

 رغبهح فٓ 02106 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك إٌغبه ِؾّل فبٌل -  249

ِؾّل فٍٝ ِؾّل - ٍِه - اٌْئْٛ اٌىٕٛى 16. ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اٌغنائ١خ اٌّٛاك رٛو١الد  

 ، فالفٗ ث١ـ فٓ 02122 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٍِٟٛ فبثل٠ٓ هث١ـ -  250

فجلاٌّقغٝ ِؾّٛك ٍؾو -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ:  ثغٙخ  

 رقجئخ فٓ 02131 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ّؾبرٗ فٍٝ ٕجؾٝ -  251

فٍٝ ّؾبرٗ فجلاٌؾ١ٍُ - ٍِه - اٌّموث١خ:  ثغٙخ ، ٕٕبف١خ ِٕؾفبد ٚر١ٕٖـ  

 ، ثمبٌٗ فٓ 02162 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجٛكٞ فجلاهلل ِؾّل فٍٟ -  252

ِؾّل ؽبِل ِؾّل - ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ  

 اكٚاد فٓ 01556 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ فجلاٌالٖ -  253

 5431 ثولُ ِٛكؿ ِؾّٛي رغبهح ْٔبط فٓ ؽجْٝ وبًِ ىوو٠ب -ثٍّه- عواعًٛ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه رغ١ًّ

لٕب ٍغً 01556 ثولُ ٚل١ل  

 اكٚاد فٓ 01556 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ فجلاٌالٖ -  254

ِؾّٛك اؽّل ؽَٕٝ - ٍِه - عواعًٛ:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه رغ١ًّ  

 ؽؾ١وح فٓ 01161 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فغ١زٛ اِبي -  255

١ٍٍُ اؽّل فٍٝ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02111 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ف١ل ِؾّٛك ١ّّبء -  256

ِؾّل ف١ل ِؾّٛك -ٍِه - اٌؾواع١ٗ - لٛٓ ِووي:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٟ  

 ث١ـ فٓ 11111 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّل اثٛاٌؾّل ا١ٌّْبء -  257

ِؾّل ١ٍل ِؾّل - ٍِه - إٌم١ت. ُ. لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ٚثم١ٌٛبد ٚلْٛه فالفخ  

 ث١ـ فٓ 11111 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ِؾّل اثٛاٌؾّل ا١ٌّْبء -  258

 ْٔبط فٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل- اٌّل١ٔٗ االؽٛاي اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ. ُ- لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚثم١ٌٛبد ٚلْٛه فالفخ

غنائ١خ ِٛاك رغبهح  

 ؽؾ١وح فٓ 02102 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل اؽّل فّواْ ِؾّل -  259

اؽّل فّواْ فجلاهلل -ٍِه- عبثو وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02111 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَبْ اؽّل ّبمٌٟ فوفبد -  260

ؽَبْ اؽّل اٌْبمٌٟ فجلاٌؾبوُ -ٍِه-اٌىالؽ١ٓ لجٍٟ اٌىَٛ ٔغـ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛاك  

 ، ثمبٌٗ فٓ 02115 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١َٟ اٌٖغ١و ١ٍل ففبف -  261

اثٛاٌؾَٓ ٍقل ٘بٟٔ/ ثٍّه- اٌؾّٛكٞ عي٠وح:  ثغٙخ  

 ٚهّخ فٓ 02163 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَبكٖ ٔغ١ت ١ٍٕت عٍقذ -  262

ٚهكٜ ف١بك ِو٠بٔٗ - ٍِه - لجٍٝ اٌوؽّب١ٔخ ِو٠ُ اٌقنهاء ا١ٌَلٖ و١َٕخ ُ:  ثغٙخ ، افْبة ٚرمف١ً ر١ٕٖـ  

 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽغبة اؽّل اثٛثىو فجلاٌغٛاك اثٛاٌّقبهف هِضبْ -  263

اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فبكي-ٍِه- ٘ٛ اٌّلاهً ُ:  ثغٙخ ، ٌٍّالثٌ ٚاٌوفٟ ٚرٕؾ١ف ٚوٟ غ١ًَ فٓ 01111  

 فٓ 02111 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هاٜٚ ه١ّلٜ ٍقلاٌل٠ٓ صِٛٗ -  264

فجلإٌق١ُ ضٜٛ ٖٔو - ٍِه - كٔلهح:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 فٓ 01121 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾبهة َِقٛك فٛىٞ ِىبه٠ًٛ -  265

٠ٍٛف ١ِغو ١ٌٚٓ ِبعل -ٍِه-لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ:  ثغٙخ ، ٔغبهح ٚهّخ  



 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

 ث١ـ فٓ 01131 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ -  266

فٍٝ فجلاٌواضٝ ِٖغفٝ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 02111 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ِؾّل هث١ـ ؽَٓ -  267

ِؾّل اؽّل اٌّغ١ل فجل-ٍِه-اٌْئْٛ -لٕب ثٕله  

 فٓ 02111 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٠ٍٛف ه١ّلٞ اؽَُٕٙ -  268

ؽ١َٓ فجلاٌىو٠ُ فجلإٌبٕو - ٍِه- اٌىوار١ٗ اٌؾٛاِل ٔغـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 ؽؾ١وٖ فٓ 01112 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٍّبف١ً ِؾّل ٕجوٞ -  269

اٍّبف١ً اؽّل ٘لٞ - ٍِه - ثؾوٞ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 فٓ 01114 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙلٞ اثٛاٌّغل ؽٍّٟ اٌل٠ٓ وّبي -  270

ِٙلٞ اٌّغل اثٛ ث١ِٟٛ-ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ ، اٌجمبٌٗ  

 فٖبهح فٓ 02131 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فبهف هِضبْ ِؾّل -  271

فىوٜ فَو اؽّل - ٍِه   اٌقٛال:  ثغٙخ ، ِٚضٍغبد لٖت  

 غ١به لغـ فٓ 02104 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٟ ِٖغفٟ فٍٟ -  272

ِؾّل فٍٟ ِٖغفٟ -ٍِه- ّوق فٍٟ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ٔبه٠خ كهعبد  

 ؽؾ١وح فٓ 02101 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّل ٚهكأٟ ِؾّٛك ٌجٕٟ -  273

ِقٛٗ اثٛاٌٛفب ثوثوٞ -ٍِه- ثقبٌٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 فٓ 02111 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾب٘و ؽَٓ فجلاهلل ١ٍٙو -  274

فجلاٌؾب٘و ؽَب١ٔٓ ِؾّل -ٍِه- اٌمٍق١ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 فٓ 02131 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبك ِؾّل فجلاٌَزبه غٕلٚه -  275

فب٠ل ووَ ِؾّٛك - ٍِه - اٌوىفٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد  

 فٓ 02163 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاهلل فجلاٌقي٠ي اثٛاٌمبٍُ -  276

ؽَٓ اٌٖغ١و ٍٍّٗ/  ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ:  ثغٙخ ، ؽجٛة ٚلْٛه فالفٗ  

 ِىزت فٓ 02144 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٍٍغبْ ث١ِٛٝ ٕللٝ -  277

ؽَٓ ٍٍغبْ ث١ِٛٝ - ٍِه - ٍّٙٛك اٌجؾوٜ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ف١ِّٛخ ِمبٚالد  

 غ١به لغـ فٓ 01101 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍقلاهلل ِؾّل فجلٖ هضب -  278

ٚافو٠ٓ هضٛاْ ؽ١َٓ فبكي-ٍِه-اٍٛاْ ِٖو عو٠ك- ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِمبٚالد فٓ 02120 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بُّ اؽّل هضب ٍٍٛٞ -  279

فٍٟ اثوا١ُ٘ ٍبهٖ -ٍِه- إٌٖو عو٠ك ُ- لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، صم١ٍٗ ِقلاد ٚرأع١و ف١ِّٛٗ  

 ِقيْ فٓ 01164 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّل ِؾّٛكفجلاٌؾف١ؼ -  280

اٌٍغ١ف فجل فٍف هث١ـ ٍِه- ِقٍٛف اثٛ ّبهؿ. ُ. فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٌج١ـ  

 فٓ 02113 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّوث١ٕٟ فجلاٌّو٠ل ِؾّٛك فجلإٌبٕو -  281

٠ٍٛف ؽ١َٓ ٍق١ل -ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ- ٔمبكٖ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ؽؾ١وح فٓ 02112 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك -  282

فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل -ٍِه- فجبٍٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٓ 02142 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ ثلهٞ ِؾّل -  283

ؽَٓ ثلهٜ فوفبد -ٍِه- ٍالَ اٌؾبط  فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح  

 ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ 01111 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ رمٟ عّقٗ ى٠ٕت -  284

فجلاٌواضٟ فجلاٌالٖ هضب -ٍِه-٘ٛ:  ثغٙخ ،  

 غ١به لغـ فٓ 02116 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٍالْ اؽّل فٍٝ ١ّّبء -  285

اؽّل ِؾّل فجلاٌقبي -  ٍِه - اٌْبكه اِبَ اٌَو٠ـ اٌغو٠ك  ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد  

 ِمبٚالد فٓ 02124 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل فٍٝ اٍبِٗ -  286

فٍٝ اؽّل ففبف - ٍِه - اٌؾ١ّلاد ثٕلهلٕب:  ثغٙخ ، ف١ِّٛخ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 02135 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فج١ل ِؾّل فبعّٗ -  287

ِوٍٝ اٌقجل ا١ٌَل/ ٍِه اٌقوأمٗ- لٛٓ ِووي  

 ٍٛثو فٓ 02110 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّغ١ل ِؾّل -  288

ِؾّل ِؾّل فالء - ٍِه - ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 ِمبٚالد فٓ 02116 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ٠ٍٛف -  289

ثلٜٚ فجلاٌمبكه ِؾّل -ٍِه -ّوق ك٠بة اثٛ -كّٕب ِووي:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 رقجئٗ فٓ 02123 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٍّبف١ً فىبّٗ ِؾّٛك -  290

ِؾّل اٍّبف١ً فىبّٗ ّقجبْ - ٍِه- اثٕٛك والؽ١ٓ:  ثغٙخ ، ٚرغ١ٍف  

 ، ِغقُ فٓ 02131 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 55111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل عّبي هث١ـ -  291

ف١ًٍ اؽّل وٍؾ١ٗ/ ثٍّه -ثؾوٞ ؽغبىٞ:  ثغٙخ  

 ِقوٗ فٓ 01134 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛثىو ِؾّل ِقزبه ِؾّل -  292

ِؾّل وبًِ فجلاٌٙبكٜ- ٍِه- اٌؾ١ٍّٝ فٛه- فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ىعبط  

 فٓ 02105 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌىو٠ُ فجلاٌٍغ١ف اؽّل ِٕزٖو -  293

فجلاٌؾبفؼ ِؾّٛك اؽّل -ٍِه- اٌلَٚ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 61155 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  294

ؽجٛة ٚلْٛه فالفخ ْٔبط فٓ  ؽَٓ ّؾبد ا٠ّٓ/  ثٍّه اٌجواّ٘ٗ كٔمً ٔغـ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ث١ـ فٓ 02116 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍوؽبْ ؽفٕٟ فجلاٌوؽ١ُ عّالد -  295

ؽفٕٟ اثوا١ُ٘ ؽفٕٟ -ٍِه- ثٙغٛهٖ اٌْولٟ:  ثغٙخ ، ّقجٟ ِٚٛث١ٍبد ّٚجبث١ه اثٛاة  

 ؽؾ١وح فٓ 02161 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٟ ىوٟ ِؾّل اؽّل -  296

ىوٝ ِٕزٖوِؾّل-ٍِه- اٌغّٙٛه٠خ. ُ- لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 روث١خ ؽؾ١وح فٓ 01111 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ِؾّل ٍق١ل ِإِٓ -  297

ِؾّل ٍق١ل اٍبِٗ -ٍِه- ا١ٌْق١خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽؾ١وح فٓ 01100 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل فجلاٌٖجٛه ٠بٍو -  298

اؽّل ِؾّل فجلاٌٖجٛه-ٍِه- اٌقوأمٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ؽؾ١وح فٓ 02114 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌواضٝ ِّلٚػ ١٘ضُ -  299

اؽّل فجلاٌواضٝ ٔبفـ - ٍِه - إٌَبثَخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 02100 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ِجبهن ٔغ١ت فجلاٌوؽّٓ -  300

اؽّل فقوٞ ٚائً -ٍِه- ٘ٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽؾ١وح فٓ  

 اٍّبن ث١ـ فٓ 01111 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك ِؾّل -  301

وو٠ُ ؽغبىٞ ٠ٍٛف -ٍِه-ٕفبهح كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ؽؾ١وح فٓ 61155 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  302

ؽَٓ ّؾبد ا١ِٓ -ثٍّه- اٌجواّ٘ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 02141 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ اٌٖغ١و اؽّل فٍٟ -  303

اٌٖغ١و اؽّل ِؾّٛك -ٍِه-اٌّؾوٍٚٗ  

 اكٚاد فٓ 02151 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ اثٛاٌؾَٓ ٍبٌُ اؽّل -  304

لفظ ِٚل٠ٕخ ٌّووي اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلٖ - ٍِه - اٌْول١خ لفظ عبٔج١خ روفخ لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه ِىزج١خ  

 فٓ 02111 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  305

٠ٌٛٔ ِؾّٛك فّبك -ٍِه- ِىوَ فّو ُ- ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، عج١ٗ َِٚزٍيِبد رغ١ًّ َِزؾضواد  

 ثمبٌٗ فٓ 16131 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ  اهلل ِٕٗ -  306

ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ/  ثٍّه فجلاٌوؽ١ُ ١ٍلٞ ّبهؿ لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛك  

 ثمبٌٗ فٓ 16131 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ  اهلل ِٕٗ -  307

 اٚكؿ ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١ـ ْٔبط فٓ - ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ -ٍِه- اٌَٙو٠ظ ُ لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛك

لٕب 16131 ثولُ ٚل١ل 2111 ٌَٕخ 0146 ثولُ  

 ِقيْ فٓ 02154 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْبٚهٞ عبثو اؽّل ضؾٝ -  308

ِؾّل فجلاٌؾى١ُ ِؾّل/  ثٍّه اٌْوافٕٗ فيثخ فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕؾفبد ٌج١ـ  

 ٚرغبهٖ رٛه٠ل فٓ 01161 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجبً ؽبفؼ عّبي ؽبفؼ -  309

ٍبٌُ اٌموّٝ اٍالَ - ٍِه- ثٙغٛهح اٌغوثٝ:  ثغٙخ ، االٍٛك اٌقًَ  

 ِىزت فٓ 01116 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ فٍٟ اؽّل -  310

فٍٟ اؽّل ِؾّل-ٍِه- اٌؾ١ٍّٟ فٛه ُ فوّٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛٗ رٛه٠لاد  

 ؽؾ١وح فٓ 02111 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١َٝ اؽّل اؽّل هاضٝ -  311

اؽّل اؽّل ِقبعٝ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١خ  

 ٚهّخ فٓ 02110 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبف١ً ؽ١َٓ ِجبهن اِبٟٔ -  312

٠َٓ ِؾّل ا٠ّٓ-ٍِه-  اٌغوثٟ اٌلٚوٛف١ً ُ- لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، وٙوثبء ٌٚؾبَ اعٗفو  

 ِمبٚالد فٓ 02123 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ فجلاٌالٖ ٕٚفٟ ١ٌٚل -  313

ٕل٠ك فغ١ٗ ِقزبه -ٍِه- غوة فبٚ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ف١ِّٛٗ  

 ِٛاّٟ ؽؾ١وٖ فٓ 02122 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٟ ِؾّل ؽلاك فٍٟ -  314

ِؾّل ؽلاك اؽّل - ٍِه - غوة فبٚ:  ثغٙخ ،  

 رغبهح فٓ 02132 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ا١ِٓ فيٞ ِؾّل -  315

ٕبكق  ِؾّل ِؾّٛك ٍِه- اٌمّبٔٗ:  ثغٙخ ، عٍّٗ فوكٚاد  

 فٓ 02103 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 511.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ِؾّٛك فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  316

ؽبِل فجلاٌؾ١ّل فجلاٌمبكه -ٍِه- اٌمٍقٗ ا٠ٌٌَٛ ٔغـ:  ثغٙخ ، اٌجمبٌٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌجمبٌٗ ث١ـ فٓ 02114 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ِؾّل ٠ٍٛف اٌؾ١َٓ -  317

ثؤٌ ِؾّل ١ٍل/ ثٍّه اٌفمبٟٔ اٌَٛق. ُ -لٕب ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ث١ـ فٓ 02143 ثولُ 21111120 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجبً ؽَب١ٔٓ فٍٝ ِؾّل -  318

فجبً ؽ١َٓ فٍٝ - ٍِه - ثالي وَٛ:  ثغٙخ ، ٚؽجٛة ٚغالي ثم١ٌٛبد  

 ِْغً فٓ 02155 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ؽ١َٓ ٔبك٠ٗ -  319

اٌضبٜٚ اؽّل ْ٘بَ-ٍِه-اٌْقب١ٔخ.ُ- ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، ف١بعٗ  

 ث١ـ فٓ 01155 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖغ١و ِٖوٞ ِؾّل ِؾّٛك -  320

ِؾّل اؽّل ؽّزٛ-ٍِه- اٌؾبفو٠خ:  ثغٙخ ، إٍّذ  

 اٌقبة ع١ُ فٓ 02151 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ فٍف ؽَبَ -  321

ِؾّل إٌغبه اٌل٠ٓ وّبي/  ثٍّه ف١ٍفٗ فيثخ لٕب ثٕله لٕب:  ثغٙخ ، ه٠بض١ٗ  

 ِمبٚالد فٓ 02161 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِىٗ وبًِ ّٕٛئ١ً ١ِٕب -  322

ثق١ذ ِى١ٓ ٔٛاي - ٍِه - ثٙغٛهح اٌغبثٛٔخ. ُ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛخ  

 اعٙيح فٓ 02115 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ث١ْو ِق١ٓ اٌؾ١َٓ ِؾّل -  323

ؽَٓ ا١ِٓ ٍقبك ٍِه- اٌضٛهٖ ُ- لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ِؾّٛي ٚاوََٛاه وٙوثبئ١خ  

 فٓ 01132 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ل فجلإٌّقُ ِؾَٓ ٘بُّ -  324

فجلاٌّغ١ل فجلإٌّقُ ِؾَٓ -ثٍّه-اٍٛاْ ِٖو عو٠ك فبهف اٍّبف١ً ّبهؿ - كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، غالي ِغؾٓ  - 

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ فٓ 01123 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٠ٌ اؽّل ِؾّل -  325

٠ٌ اؽّل فجلاٌْبفٟ -ٍِه-لّٛال االٍٚظ  

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 01161 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ٍل اؽّل فب٠يٖ -  326

فٍٟ اؽّل اٌٙلٜ ٔٛه-ٍِه-ه٠بٗ إٌّقُ فجل. ُ. لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، لغبفٟ  

 فٓ 01111 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ فجلاٌالٖ ِؾّٛك -  327

عّبي ِؾّل ِإِٓ -ٍِه-اٌزؾو٠و ُ ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ؽؾ١وح فٓ 02162 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍف١ٓ فإاك ٕجؾٟ ؽٕب -  328

ّبوو فجلا١ٌْٙل هى٠مٟ -ٍِه- ثٙغٛهٖ فوط ا١ٌْـ ُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ار١ٍ١ٗ فٓ 02115 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٍق١ل ١ٖٔف ٔبعؼ -  329

اثوا١ُ٘ ّىوٜ عبك ف١ٕبد -ٍِه - ٍق١ل ثٛه. ُ. اِزلاك لٕب ثٕله:  ثغٙخ ، فَبر١ٓ رأع١و  

 ؽؾ١وح فٓ 02112 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل ؽّلاهلل ِؾّٛك -  330

رّبَ اٍّبف١ً اٌَٛاق - ٍِه- اٌّقًّ ُ- لفظ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 02165 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة ِؾّل ِىٟ اثزَبَ -  331

ا٠ٛة ِؾّل ِىٟ/ ثٍّه -لجٍٟ ؽغبىٖ:  ثغٙخ  

 ثمبٌخ ث١ـ فٓ 01112 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌَقٛك -  332

ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - فياَ:  ثغٙخ ،  

 ث١ـ فٓ 01111 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١َٟ فوثٟ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ -  333

اؽّل فجلاٌؾ١ّل ٍبِٟ-ٍِه-اثٛاٌق١و ا١ٌْـ ُ- لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِمبٚالد فٓ 02141 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٕبثو ؽَٓ ِقبم -  334

ؽَٓ ٕبثو ؽَٓ- ٍِه- اٌقياى٠خ اٌّؾغٗ ُ- كّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ِبٌٙب ،هأً   اٌق١ِّٛخ ٚاٌزٛه٠لاد ٚاٌّؾبعو إٌّبعُ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزخ اثوا١ُ٘ فجبً اثٛاٌؾَٓ فجلاٌوؽ١ُ ّووخ -  1

 ّبهؿ 1- ثٕلهلٕب:  ثغٙخ ، اٌق١ِّٛخ ٚاٌزٛه٠لاد ٚاٌّؾبعو إٌّبعُ فٓ ، 01153 ثولُ 21111111 فٝ ،ل١لد 211111.111

فٍٝ ِؾّل فجلاٌفزبػ صو٠ب - ٍِه - االهضٝ اٌلٚه - اٌؾٍٜٛ  

 02151 ثولُ 21111121 فٝ ،ل١لد 511.111   ِبٌٙب ،هأً   ٚر٠ّٛٓ ثمبٌخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ؽّلا عبثو اؽّل -  2

ِؾّٛك عبثواؽّل - ٍِه - ٍّٙٛك االٍٚظ:  ثغٙخ ، ٚر٠ّٛٓ ثمبٌخ فٓ ،  

 فٝ ،ل١لد 5111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌغبى اٍغٛأبد ٌج١ـ ثٛربعبى َِزٛكؿ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّل فٍٝ -  3

 ِٖغفٝ - ٍِه - اٌغّٙٛه٠خ. ُ - لٛٓ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌغبى اٍغٛأبد ٌج١ـ ثٛربعبى َِزٛكؿ فٓ ، 02154 ثولُ 21111121

اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّل  

 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ثبٌمغبفٝ ٚكل١ك ثمبٌٗ ث١ـ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ِٕٖٛه ِؾّٛك ِؾّل ّووخ -  4

ؽَٓ اٌَّبْ فغب٠ب - ٍِه - اٌقية:  ثغٙخ ، ثبٌمغبفٝ ٚكل١ك ثمبٌٗ ث١ـ فٓ ، 02125 ثولُ 21111121  

 فٝ ،ل١لد 211111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٚاالفالف اٌلٚاعٓ روث١خ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ِؾّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌَقٛك -  5

ِؾّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌَقٛك - ٍِه - اٌمٍقخ ا٠ٌٌَٛ ٔغـ:  ثغٙخ ، ٚاالفالف اٌلٚاعٓ روث١خ فٓ ، 02131 ثولُ 21111121  

 ٚرغبهح إٌْبط ماد فٝ اٌزغبه٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرٛى٠ـ رقجئخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ٔج١ً فٍٝ -  6

 اٌّٛاك ٚرٛى٠ـ رقجئخ فٓ ، 01102 ثولُ 21111114 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌغنائ١خ ٌٍّٛاك ٚاٌزغيئخ اٌغٍّخ

 ٍِه - اٌّغؾٓ ّبهؿ ٍّٙٛك اٌجؾوٜ:  ثغٙخ ، اٌغنائ١خ ٌٍّٛاك ٚاٌزغيئخ اٌغٍّخ ٚرغبهح إٌْبط ماد فٝ اٌزغبه٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌغنائ١خ

فجلاٌوؽّٓ فٍٝ ٔج١ً -  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15146:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل فٍٟ ِؾّل   - 1

31134 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزــــون اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت  



 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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛاٌقال كِؾّٛ فجلإٌّقُ   - 2

31131 ثولــــُ ٌٍٛفـــبٖ اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛاٌقال ِؾّٛك فجلإٌّقُ   - 3

31131 ثولــــُ ٌٍٛفـــبٖ اٌم١ـــل ٘ـــنا ّغـــت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62105:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فٖواْ ا١ٌَل فجلاٌوؽّٓ   - 4

31136ثولُ اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41112:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٚإف ١ِقبئ١ً ٚإف عوعٌ   - 5

31135 ثولـــُ اٌزغـــبهح ن ٌزـــو اٌم١ـــ،ك ٘ـــنا ّغـــت  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12021:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽبِل اكَ اؽّل فغ١بد   - 6

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11220:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ٍبْ اٌوة عبك فجلاٌغٛاك ٕجبػ   - 7

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51553:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌواٚٞ اؽّل فٍٟ ٕجوٞ   - 8

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41115:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّؾبد ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍّوٖ   - 9

31141ثولُ اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٝٚف ،   61161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَب١ٔٓ اؽّل ث١َٛٔٝ اؽّل   - 10

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44110:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِبعل ِؾّل ؽبفؼ اؽّل   - 11

31130ثولُ اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01601:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فبهً ٍق١ل ِؾّٛك   - 12

31131ثولُ اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61410:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌوؽ١ُ ١َ٠ٓ اثٛاٌّغل ىٚثٗ   - 13

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51104:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّٕٛئ١ً ١ْ١ًِ ٘بٌٗ   - 14

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64642:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبف١ً ِؾّل اؽّل فجلاٌغٛاك   - 15

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61453:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛفوآ اٌل٠ٓ فالء ا٠ّٓ   - 16

31146ثولُ اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64566:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٌج١ت ف١بك اثوا١ُ٘ رو٠يٖ   - 17

31141 ثولـــُ اٌزغــــبهح ٌزـــــون اٌم١ــــل ٘ـــنا ّغــــت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٌٔٚ عوً ىووٞ   - 18

ٌٍٛفبٖ اٌم١ـــل ٘ــــنا ّغــــت  



 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

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51312:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل اٌغٕٝ فجل ٍق١ل   - 19

31141ثولُ اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   16210:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍق١ل كٔمً فجلاٌق١ٍُ ١ٍل   - 20

31151 ثولُ اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٟ ؽبِل كهك٠و ٕالػ   - 21

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌّقي فإاك اؽّل ٠ؾ١ب   - 22

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45106:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ ِؾّل ٘بهْٚ ِٕبي   - 23

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61213:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽبِل ِؾّل ِؾّل ف١وٖ   - 24

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٘نااٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01125:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ ِؾّل ِؾّٛك   - 25

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51144:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عوعٌ فقوٞ ٔؾ١ُ ِو٠ُ   - 26

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12223:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌٖغ١و اؽّل فٍٟ ٚفبء   - 27

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54113:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبف١ً اٌوة عبك هّلٞ ٔٛاكه   - 28

اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111110 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61102:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٍق١ل ِؾّل فغباهلل   - 29

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ؽ١َٓ ٍِٛٝ ؽ١َٓ   - 30

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل   - 31

اٌفوؿ ٘نا اٌغبء  

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل   - 32

اٌفوؿ ٘نا اٌغبء  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41116:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثى١و ف١ل فغب ِوىٚق   - 33

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53011:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل فجلاٌىو٠ُ ؽ١َٓ فب٠لٖ   - 34

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  
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ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   40516:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اٍّبف١ً اؽّل عّالد   - 104

اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   32214:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌغ١وٞ ِؾّل ثق١ذ   - 105

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11125:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌوؽّٓ ف١ًٍ ؽَٕٟ فبعّٗ   - 106

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل فجلاٌواضٟ اؽّل   - 107

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فٍٟ اٌل٠ٓ ٕالػ ِؾّل   - 108

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21106:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٔبفـ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك   - 109

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36020:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٙواْ ف١ٍفٗ ثى١و فواط   - 110

ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31240:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ّؾبد فٍٟ   - 111

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61646:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل   - 112

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60634:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٍقل عبثو ٠ب١ٍّٓ   - 113

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   32214:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ل اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ   - 114

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65210:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لٕبٜٚ ِؾّل فجلاٌّٛعٛك اًِ   - 115

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21106:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك   - 116

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٠ٌٛٔ لٕبٚٞ ِؾّل فبرٓ   - 117

اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل   - 118

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41231:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٟ ِؾّل ِؾّٛك فٍٟ   - 119

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55454:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فبّٛه فضوٞ عبهق   - 120

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55112:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثغلاكٜ ِؾّٛك فجلا١ٌَّـ ِؾّٛك   - 121

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44241:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ فبهً ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ   - 122

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61430:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١َٝ اثوا١ُ٘ ؽّيٜ اثوا١ُ٘   - 123

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ يٞؽّ اثوا١ُ٘ ٌٖبثؾٙب اٌّؾّٛي الوََٛاه اثٛؽّيٖ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ رقل٠ً   - 124

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61430  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46614:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فٍٟ ضبؽٟ اٍٚبِٗ   - 125

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11151:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌقجل ىفبهٞ ٍبِٟ   - 126

ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   60514:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل اؽّل ؽّلٞ   - 127

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11151:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌقجل ىفبهٞ ٍبِٟ   - 128

ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63401:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل رَّبػ ٠ب١ٍٓ اٍّبف١ً   - 129

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51260:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبف١ً ِؾّٛك فٛىٞ ٍقل   - 130

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ ٍقل   - 131

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01601:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاالِبَ ِؾّل فجلاٌٍغ١ف ْ٘بَ   - 132

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51260:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبف١ً ِؾّٛك فٛىٞ ٍقل   - 133

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14216:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٘بهْٚ ِؾّٛك ؽٍّٝ اٌل٠ٓ فّبك   - 134

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56115:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ اؽّل عقفو اِبي   - 135

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٟ فّو ِٕٖٛه اٍّبء   - 136

اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61141:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عبكاهلل اؽّل ِٖغفٝ ؽ١َٓ   - 137

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45552:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فجلاٌّزغٍٟ ِؾّل ٍى١ٕٗ   - 138

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01312:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍّبْ فجلاٌؾ١ّل وّبي ٍّو   - 139

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ٍَُِ ى٠ٕت   - 140

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا عت1ُ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   30161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ فٕبْ فجٛكٞ   - 141

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٘غبْ ِؾّل ٘بُّ اَ   - 142

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍق١ل فجلاٌٍغ١ف فجبكٞ ِٕٟ   - 143

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61201:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاٌقبي ؽّلٞ اًِ   - 144

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   20162:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ِؾّل ث١َغٗ   - 145

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51126:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍق١ل هفبفٝ اؽّل ١ٍلٖ   - 146

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   50202:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٛاْ اٌٛفب اثٛ اٌوؽ١ُ فجل ؽٕبْ   - 147

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61436:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٠ٌٛٔ اٍّبف١ً ِؾّٛك ؽّلٜ   - 148

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  ٌَغًا  

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35116:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  رب٠ٗ عجوٖ ٖٔؾٟ   - 149

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51231:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل هث١ـ ِؾّل فبعف   - 150

اٌزغبهٖ ٌزون ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53541:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل فيٖ   - 151

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41214:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ١ِقبئ١ً رمٟ ٔبك٠ٗ   - 152

رٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل ؽفٕٟ ِٖغفٝ   - 153

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01606:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاٌمٛٞ ٍق١ل ؽٕبْ   - 154

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111120 ربه٠ـ ٚفٝ ،   02151:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فٍٟ هّبك فجلاهلل   - 155

اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42051:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فالَ ِؾّٛك فجلاٌواىق اِبي   - 156

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍل اٌٙبَ   - 157

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ِجبهن فإاك ِؾّل   - 158

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍُ فغباهلل ِؾّل افزّبك   - 159

ٌٍٛفبٖ اٌم١ل ٘نا ّغت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61106:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل ٍق١ل فلالد   - 160

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31335:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  كفو ربعو  ،  ف١ًٍ اؽّل ِؾّل فٍف   - 161

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51101:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اؽّل اثوا١ُ٘ ٔٛثٟ   - 162

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14025:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ ِؾّل فجلاٌَزبه ِٕٖٛهٖ   - 163

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61311:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ٕ٘بء   - 164

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   10511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فٍٟ ِؾّل ؽّلٞ   - 165

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ٘نا ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   01615:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌؾ١ٍُ ثلٚٞ فجلإٌبٕو عّبي   - 166
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،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40130 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌىو٠ُ عبك فف١فٟ فبّٛه هألا -  5

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  56112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبرٗ ١ٍٕت عوعٌ -  6

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64102 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل هض١ٗ -  7

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11466 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٌٛٝ فجلاٌغٛاك ثؾواٚٞ فجلاٌغٛاك -  8

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  9

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63320 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كه٠بً ٠َٝ ِولٔ ِب٘و -  10

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

،  اٌّبي هأً قل٠ًر رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  50504 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕفٝ اٌوة عبك فجلاٌفزبػ ا٠ّٓ -  11

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  10124 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ ِؾّل ِؾّل اٌٙبَ -  12

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01011 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌٖغ١و فإاك ِؾّٛك فإاك -  13

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31666 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هاّل اثٛاٌٛفب عبثو -  14

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

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61110 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلإٌّغٍت ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ وو٠ّٗ -  15

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽ١له فٍٟ هؽبة -  16

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثْبهٖ ا١ِٓ ووَ ١ِٕب -  17

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فٍٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  18

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01113 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٍّبْ ث١ِٟٛ ِؾّٛك فجلاٌقبعٟ -  19

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64602 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ا١ٌّٕٟ فجلاهلل فجلإٌّقُ -  20

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01640 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ك٠بة فجلاٌال٘ٝ هِضبْ ِؾّل -  21

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِغوثٟ ؽغبط فالء -  22

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66113 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  23

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثَبكٖ فقوٞ ِقٍٔ -  24

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ؽبفؼ فجلإٌّقُ ِؾّل -  25

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ع١الٔٝ ِؾّٛك ٘لٜ -  26

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

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوػ فجلاٌّو٠ل اؽّل فبعّٗ -  27

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111110 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11361 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فّو اؽّل اثٛاٌفزٛػ ثووبد -  28

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّل ىوٝ عٍقذ -  29

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11101 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِزٌٟٛ اؽّل اؽّل -  30

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01106 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل اٍّبف١ً ِؾّٛك -  31

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فغ١ٗ ّىوٞ ١ٖٔف ؽٕبْ -  32

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14314 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عبك ِؾّل ىغٍٛي اٍبِٗ -  33

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف فجلاهلل ٍّجٟ ثلهٞ -  34

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15651 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل فوط ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  35

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13351 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ؽّبكٖ -  36

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01251 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فضّبْ ؽّلاْ ِؾّل فجلاهلل -  37

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّل ٕبٌؼ اؽّل -  38

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ ِؾّٛك هِضبْ عبثو ِؾّٛك -  39

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51110 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ فبفٛهٜ ٔق١ُ ِو٠ُ -  40

ع١ٕٗ  52111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01016 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل ٕبكق ِؾّل -  41

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٟ ِؾّٛك ِقٛٗ فٍٟ -  42

ع١ٕٗ  01111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46524 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٗ فجلاهلل اثٛاٌفضً ِٖغفٟ -  43

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

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61113 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك فجلاٌْبفٝ اوواِٝ -  44

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53604 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل فٍٟ ا١ٌَل ِؾوًٚ -  45

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15531 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوثٟ ِؾّل فجلٖ ِٖغفٝ -  46

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

 رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40422 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍب٠ٚوً رٛف١ٌٍ فو٠بْ اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رقل٠ً -  47

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  40422 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛوً رٛف١ٌٍ فو٠بْ -  48

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ِؾّل -  49

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45101 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل -  50

ع١ٕٗ  5111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64024 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل رووٟ فٍٝ ى٠ٕت -  51

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13016 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثبك٠و ربٚضوً ؽى١ُ ٍبوٌ ِزٝ -  52

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌؾّل اؽّل ِؾّل ٕالػ -  53

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٟ ِؾّل هث١ـ ؽَٓ -  54

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64010 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٛٝ ِؾّل اؽّل فٛاعف -  55

ع١ٕٗ  351111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01051 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌٛاؽل ٠ٌٛٔ اؽّل فّوٚ -  56

ع١ٕٗ  121111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اؽّل ِؾّل ثووبد -  57

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  50610 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلا١ٌْٙل فلٌٝ ١ٔف١ٓ -  58

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ِؾّل ؽي٠ٓ هِضبْ -  59

ع١ٕٗ  121111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13515 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽّٓ ٍٍٕٟٛ فّو ١ٌٚل -  60

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01015 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فجلاهلل ِؾّٛك ؽَبَ -  61

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13351 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ ِٕٖٛه -  62

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12661 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٔٛػ ؽّلٞ اؽّل -  63

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15616 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل فبُٕ -  64

ع١ٕٗ  1211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل اثٛإٌغب اؽّل -  65

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01510 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك فجلاٌىو٠ُ -  66

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ِؾّل ؽي٠ٓ هِضبْ -  67

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  10614 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل فجلاهلل -  68

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62415 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثَقوْٚ عٕلٜ إٌّو ؽبهً -  69

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14061 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت ىوو٠ب ِّلٚػ ثٛال -  70

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63041 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ٚهكٖ -  71

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

 هأً رقل٠ً رُ  21111123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11015 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثغوً عوً عوعٌ اال١ِو ١ِقبئ١ً -  72

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11143 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌَٚٓ ٔج١ً ١ٍّو ِب٠ىً -  73

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11105 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هضٛاْ ِؾّل ٕبثو ِؾّٛك -  74

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01164 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فلة ِؾّل فّوٚ -  75

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  إٌٍَٛٝ ِؾّل اٌوؽ١ُ فجل ِؾّٛك -  76

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  56311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٘جبُ كاٚك اؽّل -  77

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌغ١ًٍ ِؾّل إالػ -  78

ع١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٗ فجلاٌَالَ عّبي اٌٍّمت ٠ٍٛف -  79

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ٍق١ل ّلِؾ ١ٍّوٖ -  80

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  81

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّٛك اهلل فوط ِؾّل -  82

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11013 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غبُٔ كهك٠و فجلٖ ِؾّل -  83

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11134 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فضٍّٝ اؽّل هِضبْ فب٠لٖ -  84

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02110 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل عبكاٌوة فجلاٌقبعٟ اؽّل -  85

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فضّبْ اؽّل َِٕٟ ِؾّٛك -  86

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

 ٕٚف،  اٌّبي أًه رقل٠ً رُ  21111120 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  87

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61403 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّغٍت ا١ٌَل ِؾّل ى٠ٕت -  88

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ٍق١ل اثوا١ُ٘ ٍق١ل -  89

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15015 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕفٟ ِؾّٛك هث١ـ ٍقل -  90

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  01563 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ِٖغفٝ -  91

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  56621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثوٍَٛ فقوٞ فٌٛٔ ٔغفٗ -  92

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62601 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٛة ِؾّل اؽّل فبعف -  93

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  02115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٗ ِٖغفٟ ؽٍّٝ اثٛاٌؾَٓ -  94

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

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62023 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٍٛىاْ -  95

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

 ٕٚف،  ٌّبيا هأً رقل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33251 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِقٛٗ ضبؽٟ اثٛاٌٛفب -  96

ع١ٕٗ  1511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14503 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕمو٠ًٛ فجلإٌٛه ثٌٌٛ ٔج١ً -  97

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 16411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٌج١ت هّبك ِؾّل -  1

ا١ِو ِؾّل ٠َوٞ اؽّل/  ثٍّه لٕب ِووي اٌغ٠ٛواد اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٕٖٛه ِؾّٛك ِؾّل -  2

ِؾّٛك ِٕٖٛه عبكاهلل ا١ّٙو اؽّل -  ٍِه - اٌّٖوٜ اٌقية ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فجلاهلل ٍّجٟ ثلهٞ -  3

فجلاهلل ٍّجٟ فجلاهلل -ٍِه- لّٛال اٌجؾوٞ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقٛٗ ِزٌٟٛ ٠ٍٛف ِؾبٍٓ -  4

ؽَٓ ِٖغفٝ فّْبٚٞ اؽّل/  ثٍّه لٕب ثٕله اٌىٕٛى ا١ٌَّٕٓ كاه ّبهؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 55526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فغباهلل -  5

ِؾّٛك ٍِٛٝ اؽّل - ٍِه - اٍٛاْ ِٖو. ُ. كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ فٟٚ 55526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فغباهلل -  6

 ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ ِؾّل ٕل٠ك اؽّل/  ثٍّه كّٕب ثٕله اٌقٛال ٔغـ/  اٌّؾّلٜ/  ّبهؿ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 55526 ثولُ ِٚم١ل 3112 ثولُ ِٛكؿ ِزىبٍِخ   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 66513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل فّو ٍٍٜٛ -  7

١ٍٍّبْ فٍٟ ١ٍٍّبْ فالء/  ثٍّه فضّبْ ٔغـ اٌقية اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 63424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فغبهلل فب٠ي ف١ٍت -  8

ٚافو٠ٓ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فلٔبْ/  ثٍّه ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله اٌٖٕب٠ـ ِلهٍخ ُ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبة اؽّل اثٛثىو فجلاٌغٛاك اثٛاٌّقبهف هِضبْ -  9

اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فبكي-ٍِه- ٘ٛ اٌّلاهً ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 56101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ عب٠ـ ِؾّل اّوف -  10

 ثولُ اٚكؿ ١ٍوا١ِه ث١ـ ْٔبط فٓ فّو ؽبكٜ فبكي - ٍِه - 34/ 14 ثٍٛن اٌْجبة رم١َُ ٍفبعب ٔبؽ١خ افو فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌغوكلٗ ربثـ ثولُ ٚل١ل  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ؽ١َٓ ِؾّل ٍق١ل -  11

ٍق١ل ؽ١َٓ ِؾّل -ٍِه- اٌغي٠و٠خ اثٕٛك والؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 12021    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اكَ اؽّل فغ١بد -  12

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 55526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فغباهلل -  13

 ٚرٖل٠و اٍز١واك ْٔبط فٓ ؾّٛكِ ٍِٛٝ اؽّل - ٍِه - اٍٛاْ ِٖو. ُ. كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 55526 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6551 ثولُ اٚكؿ  6 اٌّغّٛفخ ِٓ 36 ٚاٌفموح 11 اٌّغّٛفخ فلا  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبعٝ اثٛاٌٛفب فٍٝ ِؾّل -  14

فجلاٌقبعٝ اثٛاٌٛفب فٍٝ - ٍِه - ثٙغٛهح اٌْولٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 12021    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل اكَ اؽّل فغ١بد -  15

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 2116 ٌَٕخ 3104 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌَقٛك -  16

ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - فياَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽ١َٓ ٠ٍٛف -  17

اؽّل ِؾّل فجلاٌغٕٟ ِٖغفٟ -ٍِه-اٌؾٍخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 51553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواٚٞ اؽّل فٍٟ ٕجوٞ -  18

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 51553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌواٜٚ اؽّل فٍٝ ٕجوٜ -  19

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 2155 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 15316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فجلاٌقؾ١ُ ٍقل ٕجو٠ٓ -  20

ّؾبد ِؾّل ثٟؽو/  ثٍّه لفظ ثٕله اٌّؾغٗ ّبهؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 10440    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ فغب ٍقل اٌؾ١َٓ -  21

ِؾّل ٕجوٞ اؽّل/  ثٍّه لٕب ثٕله اٌلٔلهاٚٞ فَقبٟٔ ثغٛاه اٌْئْٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 10124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّل اٌٙبَ -  22

١ٍٍُ إٌيٟ٘ ِؾّل ١ٍٍُ/  ثٍّه لّٛال االٍٚظ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 21336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  23

 ِٛاك ٚٔمً رٛه٠لاد ْٔبط فٓ ؽّلاْ فجلاٌقبٌك اؽّل - ٍِه - اٌَبكاد.ُ. لفظ ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 21336 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6610 ثولُ اٚكؿ ثزو١ٌٚخ ٚفلِبد ثزو١ٌٚخ   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 21336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠ٗ ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  24

 رْغ١ً ٚهّخ ْٔبط فٓ ؽبِل فٍٝ ِؾّل اٌَب٠ؼ ثٍّه لفؼ ثبٌق٠ٛضبد ىغٍٛي ٍقل  ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 21336 ثولُ ِم١ل 016 ثولُ  ِٛكؿ افْبة   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 21336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠ٗ ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  25

ؽّلاْ فجلاٌقبٌك اؽّل - ٍِه - اٌَبكاد. ُ. ثٕلهلفظ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 21336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠ٗ ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  26

 افْبة َِزٛكؿ ْٔبط فٓ ؽبِل فٍٝ ِؾّل اٌَب٠ؼ ثٍّه ثمفؼ ثبٌق٠ٛضبد ىغٍٛي ٍقل  ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً  21336  ل١ل ثولُ 015ثولُ ِٛكؿ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل ٍق١ل ِإِٓ -  27

ِؾّل ٍق١ل اٍبِٗ -ٍِه- ا١ٌْق١خ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك ِؾّل -  28

وو٠ُ ؽغبىٞ ٠ٍٛف -ٍِه-ٕفبهح كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ٌقٕٛاْا رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 01110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوثوٞ ؽبِل فجلاٌمبكه ؽبِل -  29

ف١ٌّ ؽبفؼ ِؾّل -ٍِه-اٌجغؾخ ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌَزبه ِؾّل -  30

ِؾّل اؽّل فجلاٌَزبه -ٍِه-اٌقٛاهٞ ٔغـ لجٍٟ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ِٕٟ -  31

اؽّل ِؾّل اؽّل -ٍِه-اٌؾٍخ ،    

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  32

فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ ِؾّل -ٍِه-اٌقووٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل فجلاٌالٖ اؽّل -  33

٠ٍٛف ِؾّل فجلاٌالٖ - ٍِه- ا٠ٌٌَٛ ٔغـ اٌمٍقخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٍٝ ٍق١ل -  34

اؽّل ِؾّل فٍٝ - ٍِه- اٌّقيْ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل ١ِٕب هافذ ِىبه٠ًٛ -  35

١ِٕب ِىوَ هِٚبٟٔ -ثٍّه-لجٍٝ اٌوؽّب١ٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌّغل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  36

اثٛاٌّغل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - ثٙغٛهح ٔغُ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌواضٟ ؽَٓ فٍٟ ١ٌٚل -  37

فجلاٌواضٟ ؽ١َٓ فٍٟ -ٍِه-ثؾوٞ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ فجلاٌالٖ -  38

 ثولُ اٚكؿ ٚاوََٛاه رغ١ًّ اكٚاد ْٔبط فٓ  ِؾّٛك اؽّل ٕٝؽَ - ٍِه - عواعًٛ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغ01556ً ثولُ ٚل١ل 6651  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل ١ِٕب ِىوَ هِٚبٟٔ -  39

ٍب٠ٚوً ١ِٕو ثواَ -ٍِه- لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه للًٚ ف١و عوعٌ -  40

١ِٕب ِىوَ هِٚبٟٔ -ٍِه-لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة َِقٛك فٛىٞ ِىبه٠ًٛ -  41

٠ٍٛف ١ِغو ١ٌٚٓ ِبعل -ٍِه-لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 13321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل االٖٔبهٜ اؽّل -  42

اٌَّبْ ٕل٠ك اؽّل ِؾّل - ٍِه - اِْٛ. ُ. ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 13321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل االٖٔبهٜ اؽّل -  43

 ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ ٕل٠ك اؽّل ِؾّل/  ثٍّه اِْٛ ّبهؿ 3 هلُ اٌقمبه ٔمبكٖ ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 13321 ثولُ ِم١ل 5651 ثولُ ِٛكؿ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 13305    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فّو فجلاٌّٛعٛك ِؾّل -  44

فجلاٌقي٠ي اؽّل ؽَٓ اؽّل/  ثٍّه لّٛال اٌجؾوٞ اٌؾوىاد اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل اثٛاٌؾَٓ فج١ل ووَ -  45

اؽّل هّٛاْ ا١ٌّٕوٜ - ٍِه - اٌّؾوٍٚخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبِو فٛٗ ِؾّل ّبك٠ٗ -  46

فٍٟ اثوا١ُ٘ ِؾّل -ٍِه- اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 13321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل االٖٔبهٞ اؽّل -  47

 6650 ثولُ اٚكؿ ٕ٘لٍٝ ِىزت ْٔبط فٓ اٌَّبْ ٕل٠ك اؽّل ِؾّل - ٍِه - اِْٛ. ُ. ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 13321 ربثـ ثولُ ٚل١ل   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 11311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبهٖ ا١ِٓ ووَ ١ِٕب -  48

فجبً ٍق١ل ِؾّل/  ثٍّه اٌّقوٞ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،     

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍٝ ا١ِٕخ -  49

فجلاٌوؽ١ُ ٠ٍٛف اؽّل - ٍِه - اثٛاٌؾَٓ ٔغـ اٌمٍقخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل إٌٍَٟٛ ِزٌٟٛ فجلاٌّإِٓ -  50

ِؾّل ع١ٍؾٟ اثٛاٌّغل -ٍِه- اٌىٕٛى ١ِْٕخ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اؽّل اٍّبف١ً ِّلٚػ -  51

اؽّل اٍّبف١ً فٍٝ -ٍِه-ٍق١ل ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٠ٌ اؽّل ِؾّل -  52

٠ٌ اؽّل فجلاٌْبفٟ -ٍِه-لّٛال االٍٚظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عمُٛ اؽّل هِضبْ اؽّل -  53

١ٍل ع١الٟٔ ؽّلرٛ -ٍِه-16ُ اٌمل٠ُ اٌىٕٛى ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ رمٟ عّقٗ ى٠ٕت -  54

فجلاٌواضٟ فجلاٌالٖ هضب -ٍِه-٘ٛ ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٍٟ ٕالػ -  55

١ٍٍُ ِؾّل ٌغ١فخ -ٍِه-لّٛال اٌجؾوٞ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ فجلاٌالٖ -  56

ِؾّٛك اؽّل ؽَٕٝ - ٍِه - عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ فجلاٌالٖ -  57

 ثولُ ٚل١ل 5431 ثولُ ِٛكؿ ِؾّٛي رغبهح ْٔبط فٓ ؽجْٝ وبًِ ىوو٠ب -ثٍّه- عواعًٛ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 01556   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل فجلاٌقبعٝ ِؾّل -  58

اثوا١ُ٘ وبّٛه ١ٍل - ٍِه - ٕفبهٖ. ُ. ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11060    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اثوا١ُ٘ ِؾبهة ا١ِوٖ -  59

اؽّل ِؾّٛك ا١ٌّٕو اؽّل/  ثٍّه لٕب ِووي اٌغوث١ٗ االّواف اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلإٌّقُ ِؾَٓ ٘بُّ -  60

فجلاٌّغ١ل فجلإٌّقُ ِؾَٓ -ثٍّه-اٍٛاْ ِٖو عو٠ك فبهف اٍّبف١ً ّبهؿ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  - 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛثىو ِؾّل ِقزبه ِؾّل -  61

ِؾّل وبًِ فجلاٌٙبكٜ- ٍِه- اٌؾ١ٍّٝ فٛه- فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو اؽّل ىو١و فيٖ -  62

اؽّل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌْبٚه٠خ ،     

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال ا١ِٓ فب٠ي ِؾّٛك -  63

اثٛاٌقال ا١ِٓ فب٠ي - ٍِه - ٘ٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فغب اؽّل ؽٕبْ -  64

اٌوة عبك ؽغبىٜ ِؾّل - ٍِه - ثؾوٜ ؽغبىح ،     

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53206    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ اهلل فٍف فجلاٌواىق -  65

اؽّل ؽ١َٓ اهلل فٍف فجلاٌواىق/  ثٍّه ٚاٌّٛلف اٌىٛثوٞ ثغٛاه اٌج١غب وَٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، - اؽّل ؽ١َٓ اهلل فٍف فجلاٌواىق/  ٌٖبؽجٙب اٌفبهٚق ١ٕل١ٌٗ اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رقل٠ً -  66

 ٚاٌّٛلف اٌىٛثوٞ ثغٛاه اٌج١غب وَٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53206

اؽّل ؽ١َٓ اهلل فٍف فجلاٌواىق/  ثٍّه  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ -  67

فٍٝ فجلاٌواضٝ ِٖغفٝ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌفزبػ ّقجبْ ِؾّل -  68

اؽّل ِؾّل فٍٝ - ٍِه - اٌّمبه٠ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل فوط ِؾّل -  69

اٌٖغ١و اثٛاٌٛفب عبثو - ٍِه - اٌقٛال ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغب ِؾّل ِؾّٛك ٕجبػ -  70

ِؾّل ِؾّٛك ١ٍل - ٍِه - اٌؾىّلاه  ِٕيي فٍف اٌزؾو٠و.ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِواك ِؾّٛك ؽّلاْ اؽّل -  71

غ١ُٕ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّؾبد ِؾّٛك ى٠ٕت -  72

غالة ف١ٌّ ف١َٝ -ٍِه - لجٍٝ اٌوؽّب١ٔٗ إٌَزواي ُ ،:   اٌـزأ١ّو  - 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ّؾبد ِؾّٛك ّبمٌٝ -  73

ّؾبد ِؾّٛك ٕالػ - ٍِه - لّٛال االٍٚظ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل فبعف -  74

ٍٍغبْ اؽّل ِؾّل اؽّل- ٍِه- اٌقغ١بد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فٍٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  75

فجلاٌٌّٛٝ عجوٖ في- ٍِه- اٌّؾوٍٚٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  - 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٍٗ وبهٜ فٛىٜ ٍِٛٝ -  76

اٍّبف١ً ِؾّل اّوف - ٍِه - ا١ٌّْٕخ -ُ -  لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ٕٛاْاٌق رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك عٗ -  77

اؽّل ِؾّل اٌمظ - ٍِه - اٌىالؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ٔغبه اٍّبء -  78

ٕبٌؼ ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ - ٍِه - اٌىٕٛى ١ِْٕخ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل عٗ ؽ١َٓ فجلاهلل -  79

فجلاهلل فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ -  ٍِه - ثٛهٍق١ل. ُ. لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّمٖٛك اؽّل فجلاٌّمٖٛك اؽّل -  80

فجلاٌّمٖٛك اؽّل فجلاٌّمٖٛك - ٍِه - اٌغٕٛخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111110 ربه٠ـ ٚفٟ 01141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ اؽّل فىبّٗ فالء -  81

ِؾّل اهلل فغ١ذ اٌىو٠ُ عبك - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ اٌٛع١ٕخ اٌٛؽلٖ. ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 45511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  82

اٌفوؿ ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 45511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  83

اٌفوؿ ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 61155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  84

ؽَٓ ّؾبد ا١ِٓ -ثٍّه- اٌجواّ٘ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ٠ـربه ٚفٟ 61155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  85

ؽجٛة ٚلْٛه فالفخ ْٔبط فٓ  ؽَٓ ّؾبد ا٠ّٓ/  ثٍّه اٌجواّ٘ٗ كٔمً ٔغـ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  86

اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ/ ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 45511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  87

 ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ْٔبط فٓ - عٗ اهلل ٖٔو ِؾّل - ٍِه- ٠ٍٛف فيثٗ كٔلهٖ ٔبؽ١ٗ افو هئ١َٝ ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 45511 ثولُ ٚل١ل 2111 ٌَٕٗ 6145 ثولُ اٚكؿ ِزىبٍِٗ - 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 45511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  88

لٕب 45511 ربثـ ثولُ ٚاٌّم١ل  2111 ٌَٕٗ 2545 ثولُ اٌّٛكؿ  اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو - 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 10510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛثىو عّبي ٍبِٝ -  89

اٌّٛاّٝ ٚرغبهح روث١خ ْٔبط فٓ اؽّل اثٛثىو عّبي/   ثٍّه لّٛال االٍٚظ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 10510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛثىو عّبي ٍبِٝ -  90

اؽّل اثٛثىو عّبي - ٍِه - لّٛال االٍٚظ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 34151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٍٟ ٍق١ل -  91

 ٚل١ل 6154 ثولُ اٚكؿ ثمبٌخ ْٔبط فٓ ١ٍٍّبْ اٌل٠ٓ ٖٔو ِو٠ُ - ٍِه - اٌؾل٠ضخ ا١ٌّٕوح اٌغ٠ٛواد ٔبؽ١خ فوؿ افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 34151 ربثـ ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 50441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍٛؾٍٝ فب٠ك فجلاٌقي٠ي اؽّل -  92

فضّبْ ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - اٌجؾو٠خ ا١ٌّْٕخ ٍفبعب كٔلهح وٜوٛث.ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 62130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فج١ل ِؾّل اّوف -  93

اؽّل فج١ل ِؾّل/  ثٍّه لجٍٟ ؽغبىٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ ؽ١َٓ فغباهلل -  94

اٌٖغ١و اؽّل فّو - ٍِه- فّو ١ٍلٜ.  ُ.  لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 10510    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛثىو عّبي ٍبِٟ -  95

 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ اؽّل اثٛثىو عّبي - ٍِه - لّٛال االٍٚظ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 10510 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6151   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 45511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  96

عٗ ٖٔواهلل ِؾّل - ٍِه- ٠ٍٛف فيثٗ كٔلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  - 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 45511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  97

 ِم١ل ِقٍفبد ٚهفـ ٔؾبفٗ افّبي  ْٔبط فٓ عٗ فجلٖ ؽبرُ/  ثٍّه لٕب ِووي كٔلهٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ٔبؽ١ٗ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 45511 ثولُ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٔٛه اٌّٛعٛك فجل -  98

ؽَٓ اؽّل ؽَٓ -ٍِه- لجٍٟ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ اؽّل -  99

ٍٍغبْ فالَ فبثل٠ٓ-ٍِه-اٌمّبٔٗ- ؽّبكٜ ٔغـ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌفزبػ فجل ِؾّل -  100

ِؾّل اٌفزبػ فجل اثوا١ُ٘- ٍِه- قووٟاٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 65211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اؽّل -  101

 3514 ثولُ اٚكؿ ١ٍبهاد اوََٛاه ْٔبط فٓ هاّل ِؾّل فزؾٝ - ٍِه - اٌىٕٛى ١ِْٕٗ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 65211 ثولُ ٚل١ل   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 65211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اؽّل -  102

فجلاٌواىق ِؾّل فٍٝ - ٍِه - اٌىٕٛى ١ِْٕخ 2 هلُ ِؾً اٌْإْ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك ِؾّل -  103

 اٚكؿ إٍّذ َِزٛكؿ ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٔٝ  ِؾّٛك - ٍِه - اٌج١غوٜ فٍف لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11115 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6114 ثولُ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  104

اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - اٌج١غوٜ اٌغت فٍف لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  105

 ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌج١غوٞ اٌغت فٍف اٌْئْٛ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ٚهًِ ىٌظ ٚرٛه٠لاد   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  106

 ٚاٌغجٌ االٍّٕذ ٌج١ـ ِقيْ ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - ِؾَٓ ا١ٌْـ. ُ. اٌْإْ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11115 ثولُ ٚل١ل 1314 ثولُ اٚكؿ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 50441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؾٍٝ اثٛ فب٠ك اٌقي٠ي فجل اؽّل -  107

 ْٔبط فٓ فضّبْ ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - اٌجؾو٠خ ا١ٌّْٕخ ٍفبعب كٔلهح وٛثوٜ.ُ - لٕب ثٕله ٔبؽ١خ فوؿ افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً  50441 ربثـ ثولُ ِم١ل6163  ثولُ اٚكؿ ١ٕل١ٌخ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ ًرقل٠ رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ثبرـ ٕفٛد -  108

اؽّل ِؾّٛك ثبرـ - ٍِه - اثّّٛٛخ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 65211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اؽّل -  109

 ِؾّل فجلاٌواىق ِؾّل فٍٝ - ٍِه - اٌىٕٛى ١ِْٕخ 2 هلُ ِؾً اٌْإْ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 65211 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6143 ثولُ اٚكؿ غنائ١خ ِٛاك رٛى٠ـ ْٔبط فٓ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 61155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  110

 6140 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ ؽَٓ ّؾبد ا١ِٓ - ٍِه - اٌجواّ٘خ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 61155 ربثـ ثولُ ٚل١ل   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ِٖوٞ ِؾّل ِؾّٛك -  111

ِؾّل اؽّل ؽّزٛ-ٍِه- اٌؾبفو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 34151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٍٝ ٍق١ل -  112

١ٍٍّبْ اٌل٠ٓ ٖٔو ِو٠ُ - ٍِه - اٌؾل٠ضخ ا١ٌّٕوح اٌغ٠ٛواد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه االووَ -  113

 اٚكؿ ثبٌمغبفٝ كلجك فٓ ك٠جبة رّبَ فجلاٌَزبه/ ٍِه ثقبٌٔ اٌمٖت ٔغـ اثٛرْذ ٔبؽ١خ ِؾً افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

ق 11110 ربثـ ثولُ ِم١ل 2111 ٌَٕخ6014 ثولُ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  114

ٍقل عبكاهلل ؽ١َٓ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن فٍٟ اؽّل فٍٟ -  115

هنِجب فٍٟ اؽّل- ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ فجلاٌواىق ٚفمٟ ا١ِوٖ -  116

ِؾّل اؽّل فب٠ك-ٍِه- ٍّٙٛك اٌجؾوٞ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ اؽّل ِؾّل -  117

اؽّل فٍٝ اؽّل - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ِؾّٛكفجلاٌؾف١ؼ -  118

اٌٍغ١ف فجل فٍف هث١ـ ٍِه- ِقٍٛف اثٛ ّبهؿ. ُ. فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٍّبف١ً ِؾّل ٕجوٞ -  119

اٍّبف١ً اؽّل ٘لٞ - ٍِه - ثؾوٞ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوفٟ ِؾّٛك اّوف ى٠ٕت -  120

فٍٟ ّؾبد ى٠ٕزُٙ- ٍِه- اٌفٛاهً َِغل ثغٛاه عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌَقٛك هّٛاْ فض١ً فٖبَ -  121

فجلاٌقبعٟ اؽّل ِٖغفٝ -ٍِه اٌغ١ِ ُ اثٛرْذ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقٛٗ ثغلاكٞ ِؾّل ؽَبْ -  122

ِقٛٗ ثغلاكٜ ِؾّل - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه االووَ -  123

ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه/ ٍِه ثقبٌٔ  اٌمٖت ٔغـ اثٛرْذ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه االووَ -  124

 ٌَٕخ 3014 ثولُ اٚكؿ ثبٌمغبفٝ مبٌٗث فٓ ك٠جبة رّبَ فجلاٌَزبه/ ٍِه ثقبٌٔ اٌمٖت ٔغـ اثٛرْذ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 11110 ثولُ ِم١ل 2110  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍل اؽّل فب٠يٖ -  125

فٍٟ اؽّل اٌٙلٜ ٔٛه-ٍِه-ه٠بٗ إٌّقُ فجل. ُ. لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجبً ؽبفؼ عّبي ؽبفؼ -  126

ٍبٌُ اٌموّٝ اٍالَ - ٍِه- ثٙغٛهح اٌغوثٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ًٍ ىوو٠ب اٍواء -  127

اؽّل ف١ًٍ ىوو٠ب ف١ًٍ/ ٍِه اٌغّق١ٗ ثغٛاه إٌٛثٗ ١ِلاْ ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فغ١زٛ اِبي -  128

١ٍٍُ اؽّل فٍٝ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ًٍ ىوو٠ب اٍواء -  129

 ثولُ اٚكؿ ِٛث١الد ٚث١ـ اوََٛاه فٓ ىوو٠ب ف١ًٍ/ ٍِه اٌغّق١ٗ ثغٛاه إٌٛثٗ ١ِلاْ ُ لٛٓ ثٕله ٔبؽ١خ فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

14413 ربثـ ثولُ ِم١ل 2111 ٌَٕخ 6011  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛعبٌت اؽّل ِؾّل ّقجبْ -  130

ِؾّل اؽّل ؽى١ّٗ - ٍِه - عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ًٍ ىوو٠ب اٍواء -  131

 ثولُ اٚكؿ ِٛث١الد ٚث١ـ اوََٛاه فٓ ىوو٠ب ف١ًٍ/ ٍِه اٌغّق١ٗ ثغٛاه إٌٛثٗ ١ِلاْ ُ لٛٓ ثٕله ٔبؽ١خ فوفب افززؼ ،:   ١ّواٌـزأ

14413 ربثـ ثولُ ِم١ل 2111 ٌَٕخ 6011  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٓ ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل -  132

ِؾّل ِٖغفٟ اؽّل ٍِه االٍٟ٘ اٌجٕه اِبَ فضّبْ َِبوٓ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 01163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبكاهلل فجلاٌّٖل ّٛهٜ -  133

ؽَٓ عبكاهلل فجلاٌّٖل عبكاهلل - ٍِه - اٌقياى٠خ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 10260    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّج١ت فجلاٌْبفٝ ِؾّل ّو٠ٓ -  134

ثوثوٞ ِؾّٛك ٔبك٠ٗ/  ثٍّه اٌَال١ِٗ لغ١ٗ ٔغـ اٌٝ فٕٛأٟ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٍقل َِقٛك ثضبثب -  135

عبك ٍقل َِقٛك - ٍِه - لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛعل ال -  136

عبك ٍقل َِقٛك - ٍِه - لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غياٌٟ فىوٞ فجبً فٍٟ -  137

ِؾّل فٍٟ اٌقبِو فجل فٍٟ ٍِه- فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل فٕغوٜ فجلاٌالٖ -  138

عبك ِؾّل فٕغوٞ -ٍِه-لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ش فجلاٌوىاق فّو اكَ -  139

فجلاٌّغ١ش فجلاٌواىق فّو - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 15651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فوط ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  140

رٛف١ك فغب فجلاٌقي٠ي فّو/  ثٍّه لٕب ثٕله هضٛاْ فجلاٌوؽ١ُ ّبهؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 01116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّقجبْ اؽّل ِؾّل -  141

اٌضٛٞ ِؾّل ِٖغفٟ ٍِه- ف١ٍفٗ فيثخ- لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 63211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فم١ٍٟ ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل -  142

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فجلاٌؾ١ّل ١ٍٍّبْ فّبك -  143

فٍٟ فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك-ٍِه- اٌقووٟ  اٌمج١ٍٗ اٌغّق١ٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ فجلاهلل اثٛاٌفضً ِٖغفٟ -  144

ؽّلاْ ىوٟ اٌوؽ١ُ فجل/ ثٍّه لٕب ثٕله اٌّغبهٞ ِؾغخ.ُ اٌجؾو٠خ ا١ٌّْٕخ.ُ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01104    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّؼ فلٌٟ ٔبعٟ ِب٠ىً -  145

ِغٍـ ٍٍغبْ ٍبِٟ-ٍِه -االرٛث١ٌ ثغٛاه اٌّؾىّٗ ُ - ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 44102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك اثٛاٌق١و -  146

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 6311 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 44102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فٍٝ ِؾّٛك اثٛاٌق١و -  147

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 63211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فم١ٍٝ ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل -  148

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 4311 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ووَ -  149

االٍال١ِٗ اٌق١و٠ٗ اٌغّق١ٗ-ثٍّه فوّٛط ثٕله اثٛ٘و٠وٖ. ُ االٍال١ِٗ اٌق١و٠ٗ اٌغّق١ٗ. ُ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛثىو ٍٙبَ -  150

هفقذ ِؾّل ِٖغٟ- ٍِه اٌزغ١ٕل اِبَ اٌغيي ِٖٕـ ُ- لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ فوثٟ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ -  151

اؽّل فجلاٌؾ١ّل ٍبِٟ-ٍِه-اثٛاٌق١و ا١ٌْـ ُ- لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل فٍٟ اؽّل -  152

ؽَٓ ِؾّل فٍٟ - ٍِه-لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رىال ض١ف فبهٚق هألا -  153

٠ٖٚب ٕٚفٟ ِالن - ٍِه -ثٙغٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌوؽّٓ فجل فجلاالٖ ِؾّل -  154

فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ فٍٟ ٍِه- اٌقووٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 66113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  155

ِؾّل ١ٍٍُ فٍٝ - ٍِه - فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 66113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، وكف ربعو ، ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  156

 ٚل١ل 3126 ثولُ اٚكؿ ثبٌمغبفٝ ٚلْٛه فالفخ ْٔبط فٓ ؽبِل فٍٟ ِؾّٛك/  ثٍّه فّواْ ووَ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 66113 ربثـ ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 01101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍقلاهلل ِؾّل فجلٖ هضب -  157

ٚافو٠ٓ هضٛاْ ؽ١َٓ فبكي-ٍِه-اٍٛاْ ِٖو عو٠ك- ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 66113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  158

 ٚل١ل 6061 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٝ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ ِؾّل ١ٍٍُ فٍٝ - ٍِه -  فّواْ ووَ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 66113 ربثـ ثولُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 63111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ ِؾّل -  159

ِؾّل ِٖغفٟ فٍٟ ِؾّل/  ٍِه لٕب ثٕله ره ثٟ اِبَ ا١ٌّلاْ ٔب١ٕخ إٌْٙٛه٠ٗ.ُ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌالٖ ِؾّٛك -  160

عّبي ِؾّل ِإِٓ -ٍِه-اٌزؾو٠و ُ ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٍّبف١ً ف١ل هضب -  161

اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل/ ٍِه- اٌىوار١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك وو٠ّخ -  162

 ثولُ اٚكؿ ٚار١ٍ١ٗ وٛاف١و فٓ ثٕلهٜ ؽٍّٝ ٕالػ/ٍِه ٕفبهٖ اٌىٛه١ِٔ ُ كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 01301 ربثـ ثولجُ ِم١ل 2111 ٌَٕخ 6011  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  163

ثٕلهٜ ؽٍّٝ ٕالػ/ٍِه ٕفبهٖ اٌىٛه١ِٔ ُ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01301    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  164

 1010 اٚكؿ ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح فٓ اٌؾ١َٓ ّّوٚؿ ٓؽَ/ ٍِه اٌقياى٠ٗ فج١ل ا١ٌْـ ُ كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 01301 ثولُ ِم١ل 2111 ٌَٕخ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبٚٞ اؽّل فجلاٌجبٍظ ّٛلٟ -  165

اؽّل اٌجبٍظ فجل ا٠ّٓ -ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ فٍٟ اؽّل -  166

فٍٟ اؽّل ِؾّل-ٍِه- اٌؾ١ٍّٟ فٛه ُ فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌغ١ل ِؾّٛك -  167

ِؾّل اؽّل فجلاٌغ١ل-ٍِه-ثؾوٞ اٌَّغب ٍّوٖ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقجل رٛف١ك فىبّٗ ِؾّل -  168

اثٛاٌّغل اثٛاٌّغلفٍٟ -ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 11466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٌٛٝ فجلاٌغٛاك ثؾواٚٞ فجلاٌغٛاك -  169

ّولبٚٞ فٍٟ ى٠ٕت -ٍِه اٌٛلف ِووي اٌّواّلٖ اٌٟ إٌْبط فٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ٍِٟٛ ِؾّل ِٕٟ -  170

اٌٌّٟٛ عبك فجبً عّبالد-ٍِه- اٌىالؽ١ٓ اٌٌّٟٛ فجل ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٞ اثٛاٌّغل ؽٍّٟ اٌل٠ٓ وّبي -  171

ِٙلٞ اٌّغل اثٛ ث١ِٟٛ-ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّؾبد ِؾّٛك ى٠ٕت -  172

فجلا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك -ٍِه- ا١ٌّٕبٚٞ ُ لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل ؽَٓ اؽّل -  173

اؽّل ؽَٓ ٚصوٚد ِؾّٛك ؽٍّٟ ٕجبػ-ٍِه اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ِؾّل فجلااٌؾ١ّل أزٖبه -  174

عبكاهلل ِؾّل عبكاهلل-ٍِه- اٌقوأمٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ ِؾّل٠ٓ فجلاهلل فل٠غٗ -  175

فجلاهلل ِؾّل ٍق١ل/ ثٍّه -اٌّمبه٠ٓ -لٛٓ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ل ِؾّٛك ١ّّبء -  176

ِؾّل ف١ل ِؾّٛك -ٍِه - اٌؾواع١ٗ - لٛٓ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 02112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل فٍٟ اؽّل -  177

اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٟ -ٍِه- فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01100    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فجلاٌٖجٛه ٠بٍو -  178

اؽّل ِؾّل فجلاٌٖجٛه-ٍِه- اٌقوأمٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبثل اٌٖغ١و ِؾّل ووَ -  179

فبثل اٌٖغ١و ِؾّل-ٍِه- اٌقوأمٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اٌقجل ١ٍل ٍق١ل -  180

ٍق١ل اؽّل ِٕٖٛهٖ-ٍِه- ٍقل ٔغـ اٌؾ١ّلاد ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّوف ى٠ٕت -  181

ِؾّٛك فجلاٌٍغ١ف ٔج١ً/ ٍِه ثقبٌٔ ل١ٖو- اثٛرْذ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّوف ى٠ٕت -  182

 3161 ثولُ اٚكؿ إٍّذ َِزٛكؿ فٓ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِٖغفٝ/ ٍِه اٌَّزْفٝ ُ اثٛرْذ ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 01116 ثولُ ِم١ل 2111 ٌَٓ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 01116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّوف ى٠ٕت -  183

 ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت فٓ ِؾّٛك فجلاٌٍغ١ف ٔج١ً/ ٍِه ثقبٌٔ ل١ٖو- اثٛرْذ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب01116 ربثـ ثولُ ِم١ل 2111ٌَٕخ 6001 ثولُ اٚكؿ ِزىبٍِٗ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف اٌواغت اؽّل ٕفبء -  184

اثٛى٠ل اؽّل ا١ٌَل- ٍِه- اٌزؾو٠و ُ- رْذ اثٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  185

اؽّل ِؾّل ٠بٍو - ٍِه - غوة ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ف١ٍفٗ هِضبْ ثله٠ٗ -  186

١ٍل اٌجبٍظ فجل ِؾّل ٍِه- ٍف١ٕٗ ُ ِٓ اٌّزفوؿ ه١ٌَِ ؽبهح -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ اؽّل فٍٝ ١ّّبء -  187

اؽّل ِؾّل فجلاٌقبي -  ٍِه - اٌْبكه اِبَ اٌَو٠ـ اٌغو٠ك  ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ ِؾّل وٍؾٝ هِٚٗ -  188

ِؾّل فغب ِؾّل - ٍِه - ّٕٙٛه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّل هث١ـ ؽَٓ -  189

ِؾّل اؽّل اٌّغ١ل فجل-ٍِه-اٌْئْٛ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌل٠ٓ فالء اٌل٠ٓ ٕالػ ٘جٗ -  190

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌفوؿ ٘نا اٌغبء رُ ،:   ١ّواٌـزأ ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِوٍٟ اثٕٛبٌؼ ِٕٟ -  191

اؽّل ٍق١ل اٌقبهف-ٍِه-  اٌغ١ٕٕٗ ٔغـ اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 32126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل اؽّل ِؾّل ٕالػ -  192

اؽّل ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه لٛٓ ِووي اٌق١ٍمبد اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 32126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل اؽّل ِؾّل ٕالػ -  193

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 3411 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 32126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌّغل اؽّل ِؾّل ٕالػ -  194

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌواضٝ ِّلٚػ ١٘ضُ -  195

اؽّل فجلاٌواضٝ ٔبفـ - ٍِه - إٌَبثَخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل ِٕٝ -  196

ِؾّل فٍٝ ِؾّل/ ٍِه اٌغّب١ٌٗ لٛٓ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 63102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كا١ٔبي ثغوً وّبي ١ِٕب -  197

ٍِٛٝ فجلاٌٙبكٜ اثوا١ُ٘/ ٍِه لٕب ثٕله اٌزق١ّ١ٍٗ إٌّغمٗ اٚي  وبًِ ِٖغفٝ ُ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌل٠ٓ فالء اٌل٠ٓ ٕالػ ٘جٗ -  198

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 3101 ثولُ اٌّٛكؿ اٌفوؿ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّٛك فبثل٠ٓ -  199

ؽَٓ ِؾّٛك ٘بٟٔ - ؽَٓ ِؾّٛك ِوفذ- ؽَٓ ِؾّٛك ١ٍل- ؽَٓ ِؾّٛك ِبعلٖ- ٍِه- اٌلهة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 11611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ عٛكٖ فٍٗ فغباهلل -  200

ف١ًٍ عٛكٖ فٍٗ فغ١زٛ/ ٍِه ؽّبكٞ ٔغـ ِووي لجٍٟ اٌوؽّب١ٔخ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك فجلاٌؾى١ُ ؽّبكٖ -  201

ِؾّٛك فجلاٌؾىُ اؽّل - ٍِه- اٌغ٠ٛواد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل فجلاٌؾ١ّل ١ٍٍّٗ -  202

فغب ف١ُٙ اٍّبء-ٍِه- اٌيف١ُ ُ ا١ٌْق١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك فٕؾبً ؽّبَ ِولٌ -  203

عبك فٕؾبً ؽّبَ-ٍِه-لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ا١ِٓ ثَغبٚٞ ِٕٟ -  204

ِؾّل إٌبٕو فجل عّبي -ٍِه- اٌغجً ؽبعو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍف١ٓ ٌج١ت فجبكٜ ووَ -  205

ٌج١ت فجبكٜ ووَ - ٍِه - اٌجٍل ثؾوٜ.ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبُٕ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  206

فياٌل٠ٓ اٍّبف١ً ِٟ -ٍِه- اٌّؾغبد ث١ٓ ُ- ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل فٍٝ اٍبِٗ -  207

فٍٝ اؽّل ففبف - ٍِه - اٌؾ١ّلاد ثٕلهلٕب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل اثٛاٌؾّل ا١ٌّْبء -  208

ِؾّل ١ٍل ِؾّل - ٍِه - إٌم١ت. ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل اثٛاٌؾّل ا١ٌّْبء -  209

غنائ١خ ِٛاك رغبهح ْٔبط فٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل- اٌّل١ٔٗ االؽٛاي اِبَ إٌْٙٛه٠ٗ. ُ- لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ اؽّل هضب ٍٍٛٞ -  210

فٍٟ اثوا١ُ٘ ٍبهٖ -ٍِه- إٌٖو عو٠ك ُ- لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٝ اؽّل اؽّل هاضٝ -  211

اؽّل اؽّل ِقبعٝ - ٍِه - ثؾوٜ اٌؾٍفب٠خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ فجلاٌقي٠ي عّبي ٕالػ -  212

ا١ِٓ فجلاٌقي٠ي عّبي- ٍِه- اٌزٛؽ١ل َِغل ثغٛاه ثغٛاه فياَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ا١ِٓ فيٞ ِؾّل -  213

ٕبكق  ِؾّل ِؾّٛك ٍِه- اٌمّبٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك ثلٜٚ اؽّل ِؾّل -  214

ِؾّٛك ثلٜٚ وبٍِٗ/  ٍِه اٌقمت لٛٓ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّل اثٛاٌؾّل ا١ٌّْبء -  215

 اٚكؿ ثم١ٌٛبد ٚلْٛه فالفخ ث١ـ ْٔبط فٓ ِؾّل ١ٍل ِؾّل - ٍِه - إٌم١ت. ُ. لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11111 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6164 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً ؽ١َٓ ِجبهن اِبٟٔ -  216

٠َٓ ِؾّل ا٠ّٓ-ٍِه-  اٌغوثٟ اٌلٚوٛف١ً ُ- لفظ ثٕله ،   :اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي ف١ل اؽّل -  217

اؽّل فيد ِؾّل ٚ اٌٍّمت اؽّل فّٖذ -ٍِه-اٌقغبهٖ اثٛا١ٌَل ٔغـ ا١ًٌٕ عواك ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فبهف هِضبْ ِؾّل -  218

فىوٜ فَو اؽّل - ٍِه   اٌقٛال ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل ثلٜٚ فجلاهلل ٕجبػ -  219

ِؾّٛك ٠ٍٛف اؽّل - ٍِه - اٌمج١ٍخ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ -  220

اؽّل ِؾّل ى٠ٕت - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك ا٠ٗ -  221

اؽّل اٌل٠ٓ ٖٔو ِؾّٛك - ٍِه - اٌغيي ِٖٕـ عو٠ك اٌْئْٛ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاهلل ؽَٓ ا١ٌَل -  222

فجلاٌقبي فٍٟ اثٛاٌؾّل -ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فج١ل ِؾّل فبعّٗ -  223

ِوٍٝ اٌقجل ا١ٌَل/ ٍِه اٌقوأمٗ- لٛٓ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل فواط اؽّل -  224

فواط ِؾّل فجلٖ ِٕٖٛه ٍِه- اٌلَ٘ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١ّل ِؾّل ّبمٌٝ -  225

ٍق١ل فٍٝ ٔغبه/ ٍِه لجٍٝ ؽغبىٖ لٛٓ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 41116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌغبه فٍٟ ِؾّل ؽّلٞ -  226

فٍٟ ِؾّل ؽّلٞ فالء/  ثٍّه لٛٓ ِووي فياَ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   
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،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اثٛاٌق١ٌ ٍق١ل ِؾّٛك -  227

اٍّبف١ً اثٛاٌق١ٌ ٍق١ل - ٍِه - اٌجواّ٘خ اٌقوٚثخ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّل ؽلاك فٍٟ -  228

ِؾّل ؽلاك اؽّل - ٍِه - غوة فبٚ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 02123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ فجلاٌالٖ ٕٚفٟ ١ٌٚل -  229

ٕل٠ك فغ١ٗ ِقزبه -ٍِه- غوة فبٚ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ لل٠ٌ ؽٍّٟ فبعف -  230

كاٚك اٍٍّبْ و١وٌٌ -ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ - ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖغفٟ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  231

اؽّل ِٖغفٟ اثوا١ُ٘ - ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك عبكاٌوة ِٖغفٝ و١ٍّٗ -  232

رٛف١ك فٍٝ فجلٖ - ٍِه - اٌق١ٍمبد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌوة ِوىٚق فّبك ٍبِؼ -  233

ثجبٚٞ ا٠ٛة ؽى١ّٗ -ٍِه- لجٍٟ اٌوؽّب١ٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ثلٚٞ ِؾّل ِؾّٛك -  234

اؽّل ِؾّٛك ثلٚٞ ِؾّل -ٍِه- ّوق ك٠بة اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 35631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ًهٚث ؽج١ت ٕجؾٟ ١ِٕو -  235

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ١ٍٍّبْ فبفو ْ٘بَ -  236

ِؾغٛة ِٖغفٟ ٕجؾٟ ٍِه- هٚفبئ١ً ؽبهح ٍف١ٕٗ. ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51000    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٟ اٌٖغ١و ِٕٟ -  237

اثوا١ُ٘ ؽّيٖ فٍٝ - ٍِه - اٌمج١ٍخ االّواف اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  238

 عج١ٗ اعٙيٖ ث١ـ  ْٔبط فٓ فَواْ فٍٟ فجلاٌٍغ١ف ِؾّل/  ثٍّه اٌّؾبفؾٗ ّبهؿ لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 56621 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1121 ثولُ اٚكؿ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ اؽّل هفبفٝ -  239

ا١ِٓ اؽّل ِٕٖٛه - ٍِه -  ثقبٌٔ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهٞ فٍٟ فجلاٌؾ١ّل ٕ٘بء -  240

اثوا١ُ٘ ِؾفٛػ فبعف - ٍِه - عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ هّبك فجلاهلل -  241

اؽّل فٍٟ هّبك - ٍِه- اٌْول١ٗ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ِورضٟ ِؾّل -  242

فجلاٌقبي ٔبكه اٌل٠ٓ فٖبَ- ٍِه - ثٙغٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍق١ل فٍٝ اؽّل -  243

ف١ًٍ اؽّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌّفوع١خ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٍٍغبْ ث١ِٛٝ ٕللٝ -  244

ؽَٓ ٍٍغبْ ث١ِٛٝ - ٍِه - ٍّٙٛك اٌجؾوٜ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٕبثو ؽَٓ ِقبم -  245

ؽَٓ ٕبثو ؽَٓ- ٍِه- اٌقياى٠خ اٌّؾغٗ ُ- كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ اٌٖغ١و اؽّل فٍٟ -  246

اٌٖغ١و اؽّل ِؾّٛك -ٍِه-اٌّؾوٍٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اثٛاٌؾَٓ ٍبٌُ اؽّل -  247

لفظ ِٚل٠ٕخ ٌّووي اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلٖ - ٍِه - اٌْول١خ لفظ عبٔج١خ روفخ لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 35631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٚث١ً ؽج١ت ٕجؾٟ ١ِٕو -  248

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 112 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  249

فَواْ فٍٟ فجلاٌٍغ١ف ِؾّل/  ثٍّه اٌّؾبفؾٗ ّبهؿ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  250

 2531 ثولُ اٚكؿ 2113-1-13 فٟ افززؼ فبِٗ ١ٕل١ٌٗ ْٔبط فٓ ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ ٍِه اٌّقٕب ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 56621 ثولُ ٚل١ل   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثٛاٌمبٍُ اّوف -  251

اؽّل ِؾّل اؽّل -ٍِه- فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ هضٛاْ اؽّل ّ٘بَ -  252

ٍبٌّبْ هضٛاْ ؽ١َٓ- ٍِه- اٌمبضٟ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق ٕجبػ -  253

 1162 ثولُ اٚكؿ عج١خ َِزٍيِبد ْٔبط فٓ ِؾّٛك ٕبكق فجلاٌقي٠ي - ٍِه - اٌزواَِخ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11411 ربثـ ثولُ ٚل١ل   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن فجلاٌٛ٘بة ِؾّل ا٠ّبْ -  254

فٍٟ ٠ؾ١ٝ ٠بٍو/  ثٍّه ٍالَ ّبهؿ اٌجؾو٠ٗ ا١ٌّْٕٗ لٕب ثٕله لٕب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ فٍف ؽَبَ -  255

ِؾّل إٌغبه اٌل٠ٓ وّبي/  ثٍّه ف١ٍفٗ فيثخ لٕب ثٕله لٕب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكَ ِٙلٞ ٍقلاٌل٠ٓ اؽّل -  256

ٍِٟٛ ؽفٕٟ ٍقل٠ٗ -ٍِه- كٔف١ك لولغبْ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ١ٍٍّبْ وّبي اؽّل -  257

فبِو فّواْ فجلاٌجبٍظ/  ثٍّه اٌمبهٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فج١ل ٘غبْ وو٠ّٗ -  258

ِؾّل اثوا١ُ٘ ّقجبْ -ٍِه- اٌغجالٚ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق ٕجبػ -  259

ِؾّٛك ٕبكق فجلاٌقي٠ي - ٍِه - اٌزواَِخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق ٕجبػ -  260

ف١ِّٛخ رٛه٠لاد ِىزت ْٔبط فٓ فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق - ٍِه -  اٌزواَِخ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فٍٟ اؽّل ِٖغفٟ -  261

٠ٍٛف فٍٟ اؽّل ٍِه- اٌقوأمٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِىٗ وبًِ ّٕٛئ١ً ١ِٕب -  262

ثق١ذ ِى١ٓ ٔٛاي - ٍِه - ثٙغٛهح اٌغبثٛٔخ. ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ فبّٛه فجلاٌؾ١ّل فالء -  263

فٍٟ اؽّل فجلاٌوؽ١ُ -ٍِه- اٌؾل٠ل ٌٍَىٗ اٌّٛاىٞ. ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّغ١ل ِؾّل -  264

ِؾّل ِؾّل فالء - ٍِه - ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 62011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كا١ٔبي ف١بك فبعف أٛه -  265

 ثولُ اٚكؿ ِغٍَخ ْٔبط فٓ فجلا١ٌْٙل ٌج١ت عوعٌ - ٍِه - اٌجزْزٝ. ُ. اثٛرْذ ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 62011 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1101   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ اؽّل ؽ١َٓ  اٍالَ -  266

اثوا١ُ٘ ِٖغفٟ فبٌل -ٍِه- غوة ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هاٜٚ ه١ّلٜ ٍقلاٌل٠ٓ صِٛٗ -  267

فجلإٌق١ُ ضٜٛ ٖٔو - ٍِه - كٔلهح ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ٍٛف ه١ّلٞ اؽَُٕٙ -  268

ؽ١َٓ فجلاٌىو٠ُ فجلإٌبٕو - ٍِه- اٌىوار١ٗ اٌؾٛاِل ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل اؽّل ِٖغفٝ -  269

١ٍل ٕالػ اؽّل - ٍِه - اثٕٛك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل ِؾّٛك -  270

ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل - ٍِه - فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل اؽّل فٍٟ -  271

ِؾّل فغ١ٗ ِؾّٛك ٍِه- اٌؾغ١واد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍق١ل ١ٖٔف ٔبعؼ -  272

اثوا١ُ٘ ّىوٜ عبك ف١ٕبد -ٍِه - ٍق١ل ثٛه. ُ. اِزلاك لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٘لٞ -  273

اؽّل ِجبهن فّو -ٍِه- ىغٍٛي ٍقل ُ - لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فواثٟ اؽّل اؽّل -  274

فجلاٌّو٠ل فياٌقوة ِؾّل - ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ- ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  275

ٍق١ل ١ٍل فزؾ١ٗ -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍف١ٓ فإاك ٕجؾٟ ؽٕب -  276

ّبوو فجلا١ٌْٙل هى٠مٟ -ٍِه- ثٙغٛهٖ فوط ا١ٌْـ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 62011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كا١ٔبي ف١بك فبعف أٛه -  277

فجلا١ٌْٙل ٌج١ت عوعٌ -  ٍِه - اٌجزْزٝ. ُ. اثٛرْذ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 62011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كا١ٔبي ف١بك فبعف أٛه -  278

 4416 ثولُ اٚكؿ االؽن٠خ رغبهح ْٔبط فٓ ِؾّٛك فجلاٌواىق/ ٍِه رْذ اثٛ ثٕله ثٛهٍق١ل ُ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 62011 ثولُ ٚل١ل   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽّلاهلل ِؾّٛك -  279

رّبَ اٍّبف١ً اٌَٛاق - ٍِه- اٌّقًّ ُ- لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 14011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  280

 فٓ اثوا١ُ٘ ِغوثٝ اثٛاٌقجبً - ٍِه - اٌقياى٠خ االفؾُ اٌجؾو. ُ. كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال فززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

14011 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1112 ثولُ اٚكؿ ثزو١ٌٚخ ِٛاك ٔمً ِىزت ْٔبط  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ ٔغ١ت ١ٍٕت عٍقذ -  281

ٚهكٜ ف١بك ِو٠بٔٗ - ٍِه - لجٍٝ اٌوؽّب١ٔخ ِو٠ُ اٌقنهاء ا١ٌَلٖ و١َٕخ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 14011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  282

 فٓ اثوا١ُ٘ ِغوثٝ اثٛاٌقجبً - ٍِه - اٌقياى٠خ االفؾُ اٌجؾو. ُ. كّٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً  14011 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1112 ثولُ اٚكؿ ثزو١ٌٚخ ِٛاك ٔمً ِىزت ْٔبط  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب١ًٔٛ غبث١ًٛ ١ِقبئ١ً فبكي -  283

ِؾّل فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ - ٍِه- ثٙغٛهٖ اٌّْوٚؿ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 01154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  284

 ٚؽجٛة ٚلْٛه فالفٗ  ْٔبط فٓ اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ/  ثٍّه لجٍٟ ؽغبىٖ ثٕبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 01154 ثولُ ٚل١ل 6165 ثولُ اٚكؿ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اؽّل فجلاٌالٖ ِل٠ؾٗ -  285

ؽبِل ِٕٖٛه غو٠ت - ٍِه - اٌمٍقخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 61111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فٍٝ ١ٍٍّبْ ؽَٓ -  286

فجلاٌؾ١ّل فجلاٌَالَ ِٕزٖو ٍِه لٕب ثٕله اٌغبِقٗ ُ اٌَّبوٓ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 61111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فٍٝ ١ٍٍّبْ ؽَٓ -  287

فجلاٌؾ١ّل فجلاٌَالَ ِٕزٖو ٍِه لٕب ثٕله اٌغبِقٗ ُ اٌَّبوٓ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 14011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  288

اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً/  ثٍّه اٌقياى٠ٗ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 14011    ثولُ ٖل١ل ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  289

 ١ٍبهاد ِقوٗ ْٔبط فٓ ؽفٕٟ ِؾّل اٍّبف١ً/  ثٍّه اٍٛاْ ِٖو ّبهؿ كّٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

14011 ثولُ ٚل١ل 2111-1-5 ثزبه٠ـ 3111 ثولُ اٚكؿ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 14011    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  290

 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٟ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ ٍِٛٝ اثٛاٌقجبً ِؾّل/  ثٍّه اٌقياى٠ٗ كّٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

14011 ربثـ ثولُ ٚل١ل 2111-12-21 ثزبه٠ـ 0055  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 02166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  291

اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ  -ٍِه - عواعًٛ لٛٓ ِووي لٛٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 01154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  292

اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ/  ثٍّه لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 01154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  293

 ثولُ اٚكؿ ِؾّٛي اوََٛاه ث١ـ ْٔبط فٓ اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ/ ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ ثٕبؽ١خ آفو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب 01154 ثولُ ٚل١ل 6165   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  294

 ثولُ اٚكؿ ثٍلٜ كل١ك ث١ـ ْٔبط فٓ اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ - ٍِه - عواعًٛ ٔبؽ١خ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 02166 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1141   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٛاك ِؾبٍٓ -  295

ؽفٕٟ ِؾّل اٌغ١ت ِؾّل ٍِه- ٍواط ا١ٌْـ ُ- فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ اؽّل ّبمٌٟ فوفبد -  296

ؽَبْ اؽّل اٌْبمٌٟ فجلاٌؾبوُ -ٍِه-اٌىالؽ١ٓ لجٍٟ اٌىَٛ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّٛك فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  297

ؽبِل فجلاٌؾ١ّل فجلاٌمبكه -ٍِه- اٌمٍقٗ ا٠ٌٌَٛ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ْو ِق١ٓ اٌؾ١َٓ ِؾّل -  298

ؽَٓ ا١ِٓ ٍقبك ٍِه- اٌضٛهٖ ُ- لفظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّوث١ٕٟ فجلاٌّو٠ل ِؾّٛك فجلإٌبٕو -  299

٠ٍٛف ؽ١َٓ ٍق١ل -ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ- ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ٠ٍٛف -  300

ثلٜٚ فجلاٌمبكه ِؾّل -ٍِه -ّوق ك٠بة اثٛ -كّٕب ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02102    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل اؽّل فّواْ ِؾّل -  301

اؽّل فّواْ فجلاهلل -ٍِه- عبثو وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02104    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍٟف ِٖغفٟ فٍٟ -  302

ِؾّل فٍٟ ِٖغفٟ -ٍِه- ّوق فٍٟ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ فج١ل ١ّّبء -  303

ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك ٍِه- اٌقّبي ِل٠ٕخ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  304

٠ٌٛٔ ِؾّٛك فّبك -ٍِه- ِىوَ فّو ُ- ؽّبكٞ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02100    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِجبهن ٔغ١ت فجلاٌوؽّٓ -  305

اؽّل فقوٞ ٚائً -ٍِه- ٘ٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02105    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ فجلاٌٍغ١ف اؽّل ِٕزٖو -  306

فجلاٌؾبفؼ ِؾّٛك اؽّل -ٍِه- اٌلَٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 51413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ فبٌل -  307

اٌىو٠ُ عبك رووٟ ِؾّل/  ثٍّه اٌق١َواد اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ هِضبْ فبِو فج١ل -  308

اثوا١ُ٘ هث١ـ ِورضٟ  -ٍِه- عبٌت اثٟ ثٓ فٍٟ- ُ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك -  309

فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل -ٍِه- فجبٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل ٚهكأٟ ِؾّٛك ٌجٕٟ -  310

ِقٛٗ اثٛاٌٛفب ثوثوٞ -ٍِه- ثقبٌٔ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ صبثذ ووَ ١ٍّْٛ -  311

٠َٝ صبثذ ووَ ٍِه اٌْئْٛ ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ ُ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 11165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٕبثو ِٕزٖو -  312

ى٠لاْ اثٛاٌٛفب فوط ثٍّه لفظ ِووي اٌىالؽ١ٓ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02106    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك إٌغبه ِؾّل فبٌل -  313

ِؾّل فٍٝ ِؾّل - ٍِه - اٌْئْٛ اٌىٕٛى 16. ُ. لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقجل ىفبهٜ ٍبِٝ ١ِقبئ١ً -  314

ث١ٕب١ِٓ ؽٍّٝ - ٍِه - لجٍٝ اٌوؽّب١ٔخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّيٖ اؽّل ؽّيٖ -  315

فجلاٌقي٠ي ِؾّٛك ٖٔوٖ -ٍِه- اٌغي٠وٖ ٔغـ ثؾوٞ اٌَّغب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  316

اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ - ٍِه - عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  317

 ٚل١ل 1111 ثولُ اٚكؿ ثمبٌخ ْٔبط فٓ اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ  -ٍِه - عواعًٛ لٛٓ ِووي لٛٓ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 02166 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 02101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٟ ا١ٌَل ؽ١َٓ ٕ٘بء -  318

ا١ٌَل ؽ١َٓ ِؾّٛك -ٍِه- ثؾوٞ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍوؽبْ ؽفٕٟ فجلاٌوؽ١ُ عّالد -  319

ؽفٕٟ اثوا١ُ٘ ؽفٕٟ -ٍِه- ثٙغٛهٖ اٌْولٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل فٖبَ -  320

ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل -ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ٍق١ل فغب اثٛثىو -  321

ؽوة ِؾّل فبِو -ٍِه- عواعًٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي ِٙواْ فوط فجلاٌوؽ١ُ -  322

فجلاٌقي٠ي ف١ل فجلاٌقي٠ي -ٍِه- ثٙغٛهٖ اٌغوثٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾب٘و ؽَٓ فجلاهلل ١ٍٙو -  323

فجلاٌؾب٘و ؽَب١ٔٓ ِؾّل -ٍِه- اٌمٍق١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 15411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقٛٗ ىا٘و ٕجؾٝ فّبك -  324

ِؾّٛك فجلاٌٍغ١ف فجلاٌؾ١ّل ٚهصخ ٍِه لٕب ثٕله ِؾَٓ ا١ٌْـ ُ 44 اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  325

 1132 ثولُ اٚكؿ  اٌجمبٌخ ْٔبط فٓ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل فجلاٌمبكه -ٍِه- اٌمٍقٗ ا٠ٌٌَٛ ٔغـ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 02103 ثولُ ٚل١ل  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  326

٠ٍٛف فٍٟ ٍق١ل/ ٍِه-اٌمٍقٗ - ا٠ٌٌَٛ ٔغـ لفظ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّٛك ٠َٓ ١ٍ٘ٛو -  327

ثغلاكٜ ِؾّٛك ثق١ذ -ٍِه- ا١ٌْق١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ ٍقل -  328

ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ-  ٍِه - اٌغٛاث١خ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ ٍقل -  329

 ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ - ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ - ٍِه - اٌغٛاث١خ عي٠وٖ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 11356 ثولُ ٚل١ل 0355 ثولُ اٚكؿ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ ِٖغفٟ ؽٍّٝ اثٛاٌؾَٓ -  330

اؽّل  ِؾّل ٕل٠ك وٍضَٛ   -  ٍِه- كٔلهٖ اٌّٛلف ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل اؽّل ٠بٍو -  331

ِؾّل اؽّل فبُٕ -ٍِه- اٌؾ١َٕبد ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 63063    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍـ اك٠ت فبهٚق اٍؾك -  332

اٌقمبهٜ ٌالٍزضّبه االلزٖبك٠ٗ اٌّغّٛفٗ/ ٍِه لٕب ثٕله وبًِ ِٖغفٝ ُ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 63063    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍـ اك٠ت فبهٚق اٍؾك -  333

فٕٗ ٌالٍزغٕبء لٕب 63063 ربثـ ثولُ اٌّم١ل 2114 ٌَٕخ 111 ثولُ اٌّٛكؿ اٌفوؿ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 63063    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍـ فبهٚق اك٠ت اٍؾك -  334

فٕٗ ٌالٍزغٕبء ثولُ اٌّٛكؿ اٌفوؿ ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 56311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٘جبُ كاٚك اؽّل -  335

ِؾّٛك فٍٝ ِل٠ؾٗ ٍِه لفظ ِووي اٌجواّ٘ٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ ٍقل -  336

 اٚكؿ ٔغبهح ّٚخ ْٔبط فٓ ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ - ٍِه - اٌغٛاث١خ عي٠وح ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 11356 ثولُ ٚل١ل 1211 ثولُ   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 01620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ِؾّل -  337

ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ - ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 01620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ِؾّل -  338

 ٚل١ل 5111 ثولُ اٚكؿ ثمبٌٗ ْٔبط فٓ ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٞ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 01620 ثولُ   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 01620    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ِؾّل -  339

 وٙوثبئ١خ اكٚاد ث١ـ ْٔبط فٓ ّؾبرٗ ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ -  ٍِه - لجٍٝ ؽغبىح ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 01620 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1110 ثولُ اٚكؿ   

 رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02103    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّٛك فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  340

 كل١ك ث١ـ ْٔبط فٓ ٠ٍٛف فٍٝ ٍق١ل  ٍِه - اٌمٍقخ - ا٠ٌٌَٛ ٔغـ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ

لٕب ٍغً 02103 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1114 ثولُ اٚكؿ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ اؽّل ٠ٍٛف فٖبَ -  341

اؽّل ٠ٍٛف ؽغبط -ٍِه-إٌٛافٍٗ ُ- لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً ُر 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك -  342

اؽّل ١ٍل اؽّل- ٍِه- اٌْول١ٗ االّواف ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اال١ِٓ ِؾّل ِؾّل ؽ١َٓ وو٠ّٗ -  343

ِؾّٛك فٛىٞ ٍقل ٍِه- لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 01411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌفزبػ فٖبَ ِؾّل ٔٛاي -  344

ِؾّل ٍّمبِٝ ِؾّٛك فبعّخ - ٍِه - غبُٔ ٔغـ اٌي٘واء فبعّخ َِغل اِبَ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 16131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ  اهلل ِٕٗ -  345

 اٚكؿ غنائ١خ ِٚٛاك ثمبٌٗ ْٔبط فٓ  ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ - ٍِه - فجلاٌوؽ١ُ ١ٍلٜ. ُ. ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 16131 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1264 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ فبئْٗ -  346

ِؾّل ٍق١ل ؽّلٞ ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23 ُ- ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبط ١ٍل فجلاٌوؤف اؽّل -  347

ٍِٛٝ فٍٟ هعت -ٍِه- اٌّقيْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٛاك فإاك ؽّبكٖ -  348

ِؾّل فٛاك فإاك ِؾّل -ٍِه- اٌغٛاث١ٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فٍٟ فجلاٌؾ١ّل -  349

ؽَٓ فٍٟ ؽَٓ -ٍِه- غوة ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 16131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ  اهلل ِٕٗ -  350

ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ/  ثٍّه فجلاٌوؽ١ُ ١ٍلٞ ّبهؿ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 16131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ  اهلل ِٕٗ -  351

 0146 ثولُ اٚكؿ ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١ـ ْٔبط فٓ - ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ -ٍِه- اٌَٙو٠ظ ُ لٕب ثٕله ثٕبؽ١خ افو ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب 16131 ثولُ ٚل١ل 2111 ٌَٕخ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 16113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ عوعٌ ١ٍّو ١ٍٙو -  352

ٔؾ١و ١ْ١ًِ اٍز١و/  ثٍّه ٔمبكٖ ثٕله اٌؾو٠ٗ ّبهؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 13351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ ِٕٖٛه -  353

 اٚكؿ ٚاالٍّٕذ اٌؾل٠ل ث١ـ ْٔبط فٓ اٍّبف١ً فجلا١ٌَّـ ِٕٖٛه - ٍِه - عٛؿ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 13351 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1224 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 15454    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل فجلٖ اؽّل -  354

ؽَٓ ثووبد فجلاهلل -ثٍّه لٕب ِووي اٌزواَِٗ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بهْٚ ِؾّٛك ؽٍّٟ فّبكاٌل٠ٓ -  355

ِؾّٛك ؽٍّٝ ؽَبَ -ٍِه- اٌىؤه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بهْٚ ِؾّٛك ؽٍّٝ اٌل٠ٓ فّبك -  356

ِؾّٛك ؽٍّٝ ؽَبَ -ٍِه- اٌىؤه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّبف١ً فىبّٗ ِؾّٛك -  357

ِؾّل اٍّبف١ً فىبّٗ ّقجبْ - ٍِه- اثٕٛك والؽ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 01441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛاٌّغل فجلاٌوؽ١ُ ٔغبػ -  358

ؽفٕٟ ثىوٞ عّبي/  ثٍّه اثٕٛك اٌَٛاؽ١ٍٗ ٝاٌ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍِٟٛ فبثل٠ٓ هث١ـ -  359

فجلاٌّقغٝ ِؾّٛك ٍؾو -ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبكاٌوة فجلاٌقبعٟ اؽّل -  360

عّقخ فٍٟ ٔٛهاٌل٠ٓ ١ٍلٖ -ٍِه- اٌمٍق١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل ِؾّل اٍّبء -  361

اؽّل ِٖغفٝ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ-ٍِه هفبفٗ ٔغـ لجٍٝ ؽغبىح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ٠ٍٛف فجلاٌؾىُ -  362

اؽّل ٠ٍٛف اؽّل/ ثٍّه - ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٚى٠وٞ ؽَٓ عٗ -  363

اٍّبف١ً ِؾّل اؽّل -ٍِه- ثٙغٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌ ٠ٍٛف فجلإٌبٕو فج١و -  364

٘الي اؽّل فجلٖ - ٍِه اثٛ٘الي ٔغـ اٌقغبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛٔلٜ ىوٝ ٕٚفٝ ِوصب -  365

ٌغ١ف ٕجوٜ عوعٌ - ٍِه - ثٙغٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 13351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ ِٕٖٛه -  366

اٍّبف١ً فجلا١ٌَّـ ِٕٖٛه - ٍِه- عٛؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 13351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ ِٕٖٛه -  367

 11 اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب اٍز١واك ِىزت ْٔبط فٓ اثوا١ُ٘ ؽجْٟ فبٌل/  ثٍّه اٌٙلا٠بد ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

١ٍبهاد ٚرٖل٠و 6 اٌّغّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّل -  368

اٍّبف١ً ؽ١َٓ ؽَٓ -ٍِه- اٌجٙب٠غٗ ٍق١ل ثٛه. ُ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٍؾٝ ٔٛه اؽّل ١َِوٖ -  369

ِقزٛق ؽواعٝ ِؾّل -ٍِه - فياَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ؽّلٞ ِؾّل -  370

ِؾّٛك ِٖغفٟ ِؾّٛك -ٍِه- اٌقّبي ِل٠ٕخ اٌّؾغٗ ُ اِزلاك - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فّو اثٛاٌّغل كا١ٌب -  371

فّو فجلٖ ِٕٖٛه/ ٍِه- ٘ٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 50311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة عّبي -  372

اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة ٖٔو - ٍِه - إٌٛافٍخ فّوٚ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 50311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة عّبي -  373

 ٚاٌلل١ك اٌجمبٌٗ ث١ـ ْٔبط فٓ/ اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌٛ٘بة فجل/ ٍِه إٌٛافٍخ ٔغـ فّو اٚالك ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 50311 ثولُ ٚل١ل 3561 ثولُ اٚكؿ ثبٌمغبفٝ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغب٠جٝ فقوٜ ِقٛٗ ا١ًِ -  374

فٖو ف١وٜ اٌل٠ٓ ِؾٝ - ٍِه - اٌّياهؿ. ُ. ٕفبهٖ. كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02120    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  375

ٍّمبِٝ ِؾّٛك فبعّٗ -ٍِه- غبُٔ ٔغـ إٌغٛؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل عّبي هث١ـ -  376

ف١ًٍ اؽّل وٍؾ١ٗ/ ثٍّه -ثؾوٞ ؽغبىٞ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك فجلاٌىو٠ُ اؽّل -  377

فٍٟ ِؾّٛك فجلاٌىو٠ُ -ٍِه- لّٛال االٍٚظ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ هضٛاْ اؽّل اِبي -  378

ف١ل ِؾّل فبٌل - ٍِه - اٌضّوا١ٔخ اٌزوفخ. ُ. ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 50311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌٛ٘بة فجل عّبي -  379

 ؽؾ١وح ْٔبط فٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة ٖٔو - ٍِه - إٌٛافٍخ فّوٚ اٚالك ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 50311 ربثـ ثولُ ٚف١ل 1214 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٝ   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ ثلهٞ ِؾّل -  380

ؽَٓ ثلهٜ فوفبد -ٍِه- ٍالَ اٌؾبط  فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجبً ؽَب١ٔٓ فٍٝ ِؾّل -  381

فجبً ؽ١َٓ فٍٝ - ٍِه - ثالي وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 51511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك هفبفٝ فغب ١ٍل -  382

ِؾّل ع١ٍؾٝ ِؾّٛك-ثٍّه لٕب ثٕله اٌغّٙٛه٠ٗ ُ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل إٌٛثٝ ١ٍٍّبْ وو٠ُ -  383

اؽّل إٌٛثٝ ١ٍٍّبْ - ٍِه - ثؾوٜ اٌَّغب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ّؾبرٗ فٍٝ ٕجؾٝ -  384

فٍٝ ّؾبرٗ فجلاٌؾ١ٍُ - ٍِه - اٌّموث١خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02140    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ اؽّل ِؾّل ٕ٘بء -  385

ٕبكق ٍق١ل اؽّل - ٍِه - اٌقياى٠خ - كّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔواٌل٠ٓ فياة فجلإٌبٕو فالء -  386

اٌل٠ٓ ٖٔو فياة فجلإٌبٕو/ ٍِه - اٌّؾوٍٚٗ فغ١ٗ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02130    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌؾك ٠ٍٛف عبكاٌىو٠ُ فٍٝ -  387

٠ٍٛف ِؾّل اثوا١ُ٘ - ٍِه - ٌج١ت ا١ٌْـ - ُ - لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ِؾّل فجلاٌَزبه غٕلٚه -  388

فب٠ل ووَ ِؾّٛك - ٍِه - اٌوىفٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل -  389

اثوا١ُ٘ ؽَٓ فبِو -ٍِه- اٌق١ل كل١ك - ُ- لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ٕٛاْاٌق رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّٛعٛك رووٝ هِضبْ -  390

إٌغبه ِؾّل فلٌٝ - ٍِه - ا١ٌْق١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً ِؾّل اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  391

اٍّبف١ً ِؾّل اٌىو٠ُ عبك -ٍِه- اٌمو٠ٕبد اٌيٚا٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبفؼ ِؾّٛك فالء -  392

عبك ِٖغفٟ ٠ؾ١ٟ -ٍِه- اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ُ- فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ فجلاٌٍغ١ف فٍٟ -  393

اؽّل فٍٟ فجلاٌٍغ١ف -ٍِه- اٌغّب١ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111120 ربه٠ـ ٚفٟ 02121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّولبٜٚ لبٍُ فجلإٌبٕو ٘بٌٗ -  394

٠ٍٛف فجلاٌفزبػ هّلٜ - ٍِه - ا١ٌَل ٔغـ ِلهٍخ ثغٛاه اٌْإْ - لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 61403    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغٍت ا١ٌَل ِؾّل ى٠ٕت -  395

فٕٗ ٌالٍزغٕبء  لٕب 61403ثولُ اٌّم١ل 2111 ٌَٕٗ 362 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ فغ١ٗ ّب٠ت ١ِالك -  396

اثوا١ُ٘ ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل ٍِه- فجلإٌبٕو عّبي. ُ- ٔمبكٖ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 65051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اؽّل فٍٝ ٍٕبء -  397

اٌٖبكق اٍّبف١ً ِؾّٛك - ٍِه - ْفّوا ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 65051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اؽّل فٍٝ ٍٕبء -  398

 ٚل١ل 116 ثولُ اٚكؿ ٚلْٛه فالفخ ث١ـ ْٔبط فٓ - اٌٖبكق اٍّبف١ً ِؾّٛك - ثٍّه - فّواْ ووَ ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 65051 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فج١ل فجلاٌّٖل فٙل -  399

ِؾّل فج١ل فجلاٌّٖل/  ثٍّه ّوق فٍٟ ا١ٌْـ كّٕب ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ؽ١َٓ ٔبك٠ٗ -  400

اٌضبٜٚ اؽّل ْ٘بَ-ٍِه-اٌْقب١ٔخ.ُ- ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02150    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌفزٛػ اؽّل -  401

ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍل - ٍِه - إٌّٙلً وْوٜ ثغٛاه اٌَّبوٓ لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 01561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواثٟ ١ٍل ِؾّل ١ّّبء -  402

ؽبِل اؽّل ىوٝ - ثٍّه - فّواْ ووَ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55110    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ فغ١ٗ ّب٠ت ١ِالك -  403

 اٚكؿ ا١ٌَوا١ِه ٌج١ـ ِقيْ ْٔبط فٓ اثوا١ُ٘ ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل-ٍِه-فجلإٌبٕو عّبي ُ ٔمبكٖ ثٕله ٔبؽ١خ فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغ55110ً ربثـ ثولُ ٚل١ل1353 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 61403    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغٍت ا١ٌَل ِؾّل ى٠ٕت -  404

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 01563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ِٖغفٝ -  405

١ٍل اؽّل فٍٟ/ ثٍّه اثٛرْذ ِووي اثّّٛٛٗ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،   :اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ِؾّل فّبك -  406

فجلاٌؾ١ّل اٌل٠ٓ ٔٛه ؽ١َٓ - ٍِه - اٌٖل٠ك اثٛثىو. ُ. لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبٚهٞ عبثو اؽّل ضؾٝ -  407

ِؾّل فجلاٌؾى١ُ ِؾّل/  ثٍّه اٌْوافٕٗ فيثخ فوّٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 65051    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اؽّل فٍٝ ٍٕبء -  408

 ثولُ اٚكؿ ِٛاّٝ روث١خ ؽؾ١وح ْٔبط فٓ اٌٖبكق اٍّبف١ً ِؾّٛك - ٍِه - فّواْ ووَ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 65051 ثولُ ٚل١ل 1334   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 15010    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ فبّٛه فيد اؽّل -  409

ؽّلاهلل فٍٟ ِؾّل ٍقل/  ثٍّه لٕب ثٕله اٌْئْٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍُ فجلاٌٛ٘بة فجلاٌّو٠ل -  410

اؽّل فجلاهلل هِضبْ -ٍِه-اٌجغلاكٜ.ُ- لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فّو فقوٜ ِؾبٍٓ -  411

ِؾّل فّو فقوٜ ٍِه- ٘ٛ إٌَزواي.ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 02153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجبً اٌفٟ أٛه ثَبكٖ -  412

ٌج١ت ١ِالك اِبي-ٍِه- ثٙغٛهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 20361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛثٟ اؽّل اٌل٠ٓ ّوف فج١ل -  413

ِؾّل اؽّل ٕجبػ/ ثٍّه اٌمؤخ ِووي -االلبٌزخ- ف١ٍٛ وٛثوٞ اٌٟ إٌْبط فٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ِؾّل ِىٟ اثزَبَ -  414

ا٠ٛة ِؾّل ِىٟ/ ثٍّه -لجٍٟ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ٌج١ت و١ًّ  ألهٚا -  415

اؽّل فجلاٌؾ١ّل ٍبِٟ/ ثٍّه اثٛاٌق١و. ُ لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوٍَٛ فقوٞ فٌٛٔ ٔغفٗ -  416

ل١ٍلٖ رٕبغٛ ل١ٍلٖ- ٍِه ٍبٌُ اؽّل ٔغـ اٌلَ٘خ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك ِؾّل -  417

 االٍّٕذ ٌج١ـ ِقيْ ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - ِؾَٓ ا١ٌْـ. ُ. اٌْإْ ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11115 ثولُ ٚل١ل 1314 ثولُ اٚكؿ ٚاٌغجٌ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  418

اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - ِؾَٓ ا١ٌْـ. ُ. اٌْإْ ثٕلهلٕب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  419

 ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٟٔ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌج١غوٞ اٌغت فٍف اٌْئْٛ لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11115 ثولُ ٚل١ل 4612 ثولُ اٚكؿ ٚىٌظ هًِ ٚرٛه٠لاد   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 11115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  420

 ثولُ اٚكؿ إٍّذ َِزٛكؿ ْٔبط فٓ اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك - ٍِه - اٌج١غوٜ اٌغت فٍف لٕب ثٕله ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

لٕب ٍغً 11115 ربثـ ثولُ ٚل١ل 6114    

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل جلاهللف فجلاٌقي٠ي اثٛاٌمبٍُ -  421

ؽَٓ اٌٖغ١و ٍٍّٗ/  ٍِه- ثؾوٞ ؽغبىٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ ىوٟ ِؾّل اؽّل -  422

ىوٝ ِٕزٖوِؾّل-ٍِه- اٌغّٙٛه٠خ. ُ- لٛٓ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجٛكٞ فجلاهلل ِؾّل فٍٟ -  423

ِؾّل ؽبِل ِؾّل - ٍِه- ثؾوٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 11411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن ٍقل عّبي ٔٙبك -  424

فجلاٌٍغ١ف ؽَٓ اال١ِو -ٍِه- لٕب ثٕله اٌغبِقٗ فوؿ االٍٟ٘ اٌجٕه اِبَ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضٍّٟ ِؾّل فجلاٌَزبه ٚفبء -  425

اؽّل فبكي وو٠ُ -ٍِه- ِب15ٛ٠.ُ- ؽّبكٜ ٔغـ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 15131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ ِؾّل٠ٓ -  426

 اٚكؿ وٙوثبء ٌؾبَ ٚهّخ ْٔبط فٓ ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ - ٍِه - ِغ١وح عي٠وح ٔبؽ١خ افو هئ١َ١ب ِؾال افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 15131 ربثـ ثولُ ٚل١ل 1301 ثولُ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 64112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ اٌٖغ١و ٍٍّٗ -  427

فٕٗ ٌالٍزغٕبء 2111-0-15 ثزبه٠ـ 2605 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 64112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ اٌٖغ١و ٍٍّٗ -  428

فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌّؾً ٘نا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌٖفب ٠ب١ٍٓ اثٛاٌفضً ِؾّل -  429

٠ب١ٍٓ اثٛاٌفضً ّقجبْ/ ثٍّه - فّوٚ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل فّو اؽّل -  430

ؽ١َٓ ِؾّل فّو -ٍِه- فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 62023    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٍٛىاْ -  431

ؽَٓ اؽّل اثوا١ُ٘-ٍِه كّٕب ثٕله اٌَبكاد َِغل ُ ٕفبهٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 15131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ ِؾّل٠ٓ -  432

 اٚكؿ ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ْٔبط فٓ اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ اؽّل/  ثٍّه ِغ١وٖ عي٠وح ٔبؽ١خ افو ِؾال ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

لٕب ٍغً 15131 ثولُ ٚل١ل 1101   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 15131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ ِؾّل٠ٓ -  433

ِؾّٛك اؽّل ؽَٓ/ ثٍّه - ِغ١وٖ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍـ اهلل هىق عّبي هى٠مٟ -  434

ِغٍـ اهلل هىق عّبي/ ثٍّه - اٌّواّلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02160    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِقجل ِؾّل -  435

ِؾّل اؽّل ِقجل/ ثٍّه - ٍق١ل ٔغـ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوثوٞ فّٟٙ فىوٞ ٍقل -  436

فجلاٌقي٠ي فجلاٌؾ١ّل فجلاٌوؽ١ُ/ ثٍّه - اٌقغ١بد ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ فٛىٜ ٍٍٛٓ -  437

ِؾّل اثوا١ُ٘ فٛىٜ ٚهصخ - ٍِه - ثؾوٜ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِؾّل ٠ٍٛف اٌؾ١َٓ -  438

ثؤٌ ِؾّل ١ٍل/ ثٍّه اٌفمبٟٔ اٌَٛق. ُ -لٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك فٍٟ -  439

اثوا١ُ٘ ؽَٓ ؽبِل/ ثٍّه -فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ اٌٖغ١و ١ٍل ففبف -  440

اثٛاٌؾَٓ ٍقل ٘بٟٔ/ ثٍّه- اٌؾّٛكٞ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 11101    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٍغ١ف فّو اثٛاٌقيا٠ُ -  441

لٕبٜٚ اثٛاٌفضً فجلاٌغٛاك ِغلٜ-ٍِه لٕب ثٕله اٌغّٙٛه٠خ ُ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ٕبٌؼ فجلاهلل -  442

ِؾّل فٍٝ ٕبٌؼ - ٍِه - فّواْ ووَ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 02111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فبهً فإاك فوفبد -  443

ِؾوًٚ فجلاٌؾ١ّل هضب/ ثٍّه - اٌّواّلٖ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبط  

ــــــــــــــــــــــ      

 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٌج١ت هّبك ِؾّل -  1

ِٛاّٟ روث١خ ؽؾ١وح اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فغبهلل فب٠ي ف١ٍت -  2

١ٍبهاد غ١به لغـ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63320   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠بً ٠َٝ ِولٔ ِب٘و -  3

وٙوثبئ١ٗ ٔغبهٖ ٚهّٗ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 10124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ِؾّل اٌٙبَ -  4

ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبهٖ ا١ِٓ ووَ ١ِٕب -  5

ٚاٌجٍٛه اٌيعبط رغبهح اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عجو٠ً فزؾٝ ثبٍُ -  6

ف١ِّٛٗ رٛه٠لاد اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  

،  إٌْبط رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٛٗ فجلاٌٍغ١ف ِؾّل اثوا١ُ٘ -  7

رغبهرٗ ٔٛؿ فٍٝ ثبٌزغيئٗ ٚاٌجمٛي اٌؾجٛة اٌٝ رغبهح ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ع١الٔٝ ِؾّٛك ٘لٜ -  8

رغبهرٗ ٔٛؿ فٍٝ رغ١ًّ َِزؾضواد ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 10621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛكٖ ِؾّٛك َِقٛك ١ٌٚل -  9

ٚكٚاعٓ غنائٟ آِ رٛى٠ـ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01016   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ٕبكق ِؾّل -  10

اٌّٛاّٟ ٚث١ـ روث١ٗ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ ل٠ًرق:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك ِقٛٗ فٍٟ -  11

ِٛاّٟ روث١خ ؽؾ١وح اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 40611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ٍقل هِضبْ -  12

رغبهرٗ ٔٛؿ فٍٝ ف١ِّٛٗ رٛه٠لاد ْٔبط اضبفخ   
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:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64024   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل رووٟ فٍٝ ى٠ٕت -  13

ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ رٛه٠لاد ِىزت اٌٟ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل -  14

ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد اٌٟ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل اؽّل ِؾّل ٕالػ -  15

ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٘جبُ كاٚك اؽّل -  16

ِٛاّٝ روث١ٗ ؽؾ١وٖ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌغ١ًٍ ِؾّل إالػ -  17

ا١ٌَبهاد وّب١ٌبد ث١ـ اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبط ١ٍل فجلاٌوؤف اؽّل -  18

ؽل٠ل ٌؾبَ ٚهّخ:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك هفبفٝ فغب ١ٍل -  19

رغبهرٗ ٔٛؿ فٍٝ ِالثٌ ْٔبط اضبفٗ   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61403   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغٍت ا١ٌَل ِؾّل ى٠ٕت -  20

ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ٟاٌ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛؿ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛثىو ِؾّل ِقزبه ِؾّل -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اؽّل -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فج١ل ٘غبْ وو٠ّٗ -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ِٖغفٝ -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ثلٚٞ ِؾّل ِؾّٛك -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هاٜٚ ه١ّلٜ ٍقلاٌل٠ٓ صِٛٗ -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل ٚهكأٟ ِؾّٛك ٌجٕٟ -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ ِؾّل٠ٓ فجلاهلل فل٠غٗ -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغب٠جٝ فقوٜ ِقٛٗ ا١ًِ -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبٚهٞ عبثو اؽّل ضؾٝ -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  ْووخاٌ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوفٟ ِؾّٛك اّوف ى٠ٕت -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌَقٛك هّٛاْ فض١ً فٖبَ -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل ١ِٕب ِىوَ هِٚبٟٔ -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبٔٝ ِؾّٛك ِؾّل -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ اؽّل ؽ١َٓ  اٍالَ -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ِؾّل فجلااٌؾ١ّل أزٖبه -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل ِؾّل اٍّبء -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌفزبػ ّقجبْ ِؾّل -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١ّل ِؾّل ّبمٌٝ -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل ِؾّل اؽّل -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف اٌواغت اؽّل ٕفبء -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍوؽبْ ؽفٕٟ فجلاٌوؽ١ُ عّالد -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ٠ٍٛف فجلاٌؾىُ -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍُ فجلاٌٛ٘بة فجلاٌّو٠ل -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، وكف ربعو ، ِؾّل فّو فقوٜ ِؾبٍٓ -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ِؾّل فوط ِؾّل -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك إٌغبه ِؾّل فبٌل -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ِٕٟ -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقجل ىفبهٜ ٍبِٝ ١ِقبئ١ً -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن فٍٟ اؽّل فٍٟ -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ف١ٍفٗ هِضبْ ثله٠ٗ -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّقجبْ اؽّل ِؾّل -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽَٓ ِٖغفٝ -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل فٖبَ -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلإٌّقُ ِؾَٓ ٘بُّ -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ فٍف ؽَبَ -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ّؾبد ِؾّٛك ّبمٌٝ -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجبً ؽبفؼ عّبي ؽبفؼ -  41

فبٓ: زأ١ّواٌ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل فٕغوٜ فجلاٌالٖ -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ش فجلاٌوىاق فّو اكَ -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل اؽّل ٠بٍو -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ ثلهٞ ِؾّل -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فج١ل فجلاٌّٖل فٙل -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ؽ١َٓ ٔبك٠ٗ -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02100   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِجبهن ٔغ١ت فجلاٌوؽّٓ -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّٛك فبثل٠ٓ -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٍٛف ِؾّل اؽّل -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍِٟٛ فبثل٠ٓ هث١ـ -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٍٝ ٍق١ل -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ فجلاٌؾ١ّل ١ٍٍّبْ فّبك -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ لل٠ٌ ؽٍّٟ فبعف -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اثٛاٌق١ٌ ٍق١ل ِؾّٛك -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٚى٠وٞ ؽَٓ عٗ -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل فجلاٌالٖ اؽّل -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 50311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فجلاٌٛ٘بة عّبي -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فّو اثٛاٌّغل كا١ٌب -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ صبثذ ووَ ١ٍّْٛ -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٕٖٛه ِؾّٛك ِؾّل -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّل ؽلاك فٍٟ -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ فجلاٌالٖ ٕٚفٟ ١ٌٚل -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ِٖوٞ ِؾّل ِؾّٛك -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٍٝ ٍق١ل -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اٌقجل ١ٍل ٍق١ل -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ّوف ى٠ٕت -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ فبهً فإاك فوفبد -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل اثٛاٌؾَٓ لفج١ ووَ -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فبهف هِضبْ ِؾّل -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهٞ فٍٟ فجلاٌؾ١ّل ٕ٘بء -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ هّبك فجلاهلل -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بهْٚ ِؾّٛك ؽٍّٟ فّبكاٌل٠ٓ -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبِو فٛٗ ِؾّل ّبك٠ٗ -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل فبعف -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل ِٕٝ -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ٍِٟٛ ِؾّل ِٕٟ -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بهْٚ ِؾّٛك ؽٍّٝ اٌل٠ٓ فّبك -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجبً ؽَب١ٔٓ فٍٝ ِؾّل -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل اؽّل -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍف١ٓ فإاك ٕجؾٟ ؽٕب -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62011   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كا١ٔبي ف١بك فبعف أٛه -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌغ١ل ِؾّٛك -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقجل رٛف١ك فىبّٗ ِؾّل -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِؾّل ٠ٍٛف اٌؾ١َٓ -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍل اؽّل فب٠يٖ -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّبف١ً فىبّٗ ِؾّٛك -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوثوٞ فّٟٙ فىوٞ ٍقل -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍقلاهلل ِؾّل فجلٖ هضب -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍف١ٓ ٌج١ت فجبكٜ ووَ -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبط ١ٍل فجلاٌوؤف اؽّل -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍٝ ا١ِٕخ -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ْو ِق١ٓ اٌؾ١َٓ ِؾّل -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ا١ِٓ ثَغبٚٞ ِٕٟ -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌالٖ ِؾّٛك -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّٛعٛك رووٝ هِضبْ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65051   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اؽّل فٍٝ ٍٕبء -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبعٝ اثٛاٌٛفب فٍٝ ِؾّل -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عب١ًٔٛ غبث١ًٛ ١ِقبئ١ً فبكي -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثٛاٌمبٍُ اّوف -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل فٍٝ اٍبِٗ -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ اؽّل فىبّٗ فالء -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٓ ِؾّل ِٖغفٟ ِؾّل -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبُٕ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل إٌٍَٟٛ ِزٌٟٛ فجلاٌّإِٓ -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً اؽّل اٍّبف١ً ِّلٚػ -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّٛك فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رىال ض١ف فبهٚق هألا -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك فٕؾبً ؽّبَ ِولٌ -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٕبثو ؽَٓ ِقبم -  112

فبٓ: ١واٌزأّ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل اؽّل فجلاٌالٖ ِل٠ؾٗ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ اؽّل ّبمٌٟ فوفبد -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٛاك ِؾبٍٓ -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل فّو اؽّل -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  117

اٍزضّبه: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ اؽّل ٠ٍٛف فٖبَ -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّولبٜٚ لبٍُ فجلإٌبٕو ٘بٌٗ -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٟ فجلاٌٍغ١ف فٍٟ -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌَقٛك -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ اٌٖغ١و اؽّل فٍٟ -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ فجلاٌقي٠ي عّبي ٕالػ -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  124

اٍزضّبه: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٝ اؽّل ؽّلا هاضٝ -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فٍٟ ٕالػ -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖغ١و ؽَٓ كه٠ِٚ ِؾّل٠ٓ -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍـ اهلل هىق عّبي هى٠مٟ -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اثوا١ُ٘ هّٛاْ فجلاٌالٖ -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غياٌٟ فىوٞ فجبً فٍٟ -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14011   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِغوثٟ اثٛاٌقجبً ِٖغفٝ -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ رمٟ عّقٗ ى٠ٕت -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ا١ِٓ فيٞ ِؾّل -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل فجلاٌقبعٝ ِؾّل -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٍٍغبْ ث١ِٛٝ ٕللٝ -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٟٚف 01141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل عٗ ؽ١َٓ فجلاهلل -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٍقل َِقٛك ثضبثب -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو  

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛعل ال -  139  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛعبٌت اؽّل ِؾّل ّقجبْ -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01301   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽ١َٓ ٠ٍٛف -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اال١ِٓ ِؾّل ِؾّل ؽ١َٓ وو٠ّٗ -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً ِؾّل اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ فبئْٗ -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبفؼ ِؾّٛك فالء -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ فغ١ٗ ّب٠ت ١ِالك -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌٖفب ٠ب١ٍٓ اثٛاٌفضً ِؾّل -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌواضٟ ؽّبكٖ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌقال ا١ِٓ فب٠ي ِؾّٛك -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فغب اؽّل ؽٕبْ -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ٕبٌؼ فجلاهلل -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فٍٟ اؽّل ِٖغفٟ -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاهلل ؽَٓ ا١ٌَل -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌ ٠ٍٛف فجلإٌبٕو فج١و -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ ِؾّل وٍؾٝ هِٚٗ -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّل هث١ـ ؽَٓ -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ل ِؾّٛك ١ّّبء -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ اؽّل ِؾّل -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛٔلٜ ىوٝ ٕٚفٝ ِوصب -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجبً اٌفٟ أٛه ثَبكٖ -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ؽّلٞ ِؾّل -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فج١ل ِؾّل فبعّٗ -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغب ِؾّل ِؾّٛك ٕجبػ -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ ٠ًرقل ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١وٜ ِؾّل ثق١ذ ف١ل -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٟ ا١ٌَل ؽ١َٓ ٕ٘بء -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ِؾّٛكفجلاٌؾف١ؼ -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٍّبف١ً ِؾّل ٕجوٞ -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِىٗ وبًِ ّٕٛئ١ً ١ِٕب -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ثبرـ ٕفٛد -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل فواط اؽّل -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖغفٟ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك عبكاٌوة ِٖغفٝ و١ٍّٗ -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ فبّٛه فجلاٌؾ١ّل فالء -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ فجلاٌواىق ٚفمٟ ا١ِوٖ -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل فٍٟ اؽّل -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فجلاهلل ٍّجٟ ثلهٞ -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وٍؾٝ ٔٛه ّلاؽ ١َِوٖ -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجبً فجلإٌق١ُ ِٕٖٛه -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّل -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّيٖ اؽّل ؽّيٖ -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٍالْ اؽّل فٍٝ ١ّّبء -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك ٕبكق ٕجبػ -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌْٙل ١ِٕب هافذ ِىبه٠ًٛ -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌّغل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ِؾّل ِىٟ اثزَبَ -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ٌج١ت و١ًّ  ألهٚا -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فجلاٌّغ١ل ِؾّل -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01100   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فجلاٌٖجٛه ٠بٍو -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فبثل اٌٖغ١و ِؾّل ووَ -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكَ ِٙلٞ ٍقلاٌل٠ٓ اؽّل -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ اؽّل هفبفٝ -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍق١ل ١ٖٔف ٔبعؼ -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌىو٠ُ ِؾّل ٘لٞ -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة رّبَ فجلاٌَزبه االووَ -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02150   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛاٌفزٛػ اؽّل -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍٝ ؽ١َٓ فغباهلل -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ ِٖغفٟ ؽٍّٝ اثٛاٌؾَٓ -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اٍّبف١ً ِؾوٚٓ ٍقل -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ هضٛاْ اؽّل اِبي -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ اٌٖغ١و ١ٍل ففبف -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02105   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ فجلاٌٍغ١ف اؽّل ِٕزٖو -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ؿٔٛ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِوٍٟ اثٕٛبٌؼ ِٕٟ -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاهلل فجلاٌقي٠ي اثٛاٌمبٍُ -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّؾبد ِؾّٛك ى٠ٕت -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فواثٟ اؽّل اؽّل -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اؽّل ؽَٓ اؽّل -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك فٍٟ -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٟ ىوٟ ِؾّل اؽّل -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجٛكٞ فجلاهلل ِؾّل فٍٟ -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ اؽّل ثلٜٚ فجلاهلل ٕجبػ -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل اؽّل فٍٟ -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبكاٌوة فجلاٌقبعٟ اؽّل -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌواضٝ ِّلٚػ ١٘ضُ -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02103   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك فجلاٌَزبه -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّٛك ٠َٓ ١ٍ٘ٛو -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك فجلاٌىو٠ُ اؽّل -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٠ٍٛف ِؾّل ِؾّٛك -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ١ٍٍّبْ فبفو ْ٘بَ -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اٌل٠ٓ ٔٛه اٌّٛعٛك فجل -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٞ اثٛاٌّغل ؽٍّٟ اٌل٠ٓ وّبي -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِواك ِؾّٛك ؽّلاْ اؽّل -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوثوٞ ؽبِل فجلاٌمبكه ؽبِل -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌَزبه ِؾّل -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِقٛٗ ثغلاكٞ ِؾّل ؽَبْ -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾب٘و ؽَٓ فجلاهلل ١ٍٙو -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ هِضبْ فبِو فج١ل -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، ١ٍٍّبْ هضٛاْ اؽّل ّ٘بَ -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ِؾّل ١ٍٍُ عّبي -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل اثٛاٌؾّل ا١ٌّْبء -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ اؽّل هضب ٍٍٛٞ -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اثٛاٌؾَٓ ٍبٌُ اؽّل -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٛاك فإاك ؽّبكٖ -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02160   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِقجل ِؾّل -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّمٖٛك اؽّل فجلاٌّمٖٛك اؽّل -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّوث١ٕٟ فجلاٌّو٠ل ِؾّٛك فجلإٌبٕو -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ؽ١َٓ ِؾّل ٍق١ل -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٍّبف١ً ف١ل هضب -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ِؾّل فجلاٌَزبه غٕلٚه -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ٠ـربه ٚفٟ 02130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌؾك ٠ٍٛف عبكاٌىو٠ُ فٍٝ -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٍٛف اثوا١ُ٘ ٠ٍٛف -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌوؽّٓ فجل فجلاالٖ ِؾّل -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عبكاهلل فجلاٌّٖل ّٛهٜ -  245

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٠ٌ اؽّل ِؾّل -  246

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عمُٛ اؽّل هِضبْ اؽّل -  247

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَّؼ فلٌٟ ٔبعٟ ِب٠ىً -  248

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّو اؽّل ىو١و فيٖ -  249

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ٍٛف ه١ّلٞ اؽَُٕٙ -  250

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٟ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك -  251

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّٛك ٍِٛٝ فغباهلل -  252

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ِؾّل فّبك -  253

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ٍق١ل فغب اثٛثىو -  254

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02120   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ اؽّل فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  255

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ِؾّل ٍق١ل ِإِٓ -  256

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل بيعّ هث١ـ -  257

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02130   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌوة ِوىٚق فّبك ٍبِؼ -  258

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ فجلاٌواضٝ اؽّل -  259

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌفزبػ فجل ِؾّل -  260

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٙالْ وو٠ُ ِؾّٛك ِؾّل -  261

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك ا٠ٗ -  262

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌواضٟ ؽَٓ فٍٟ ١ٌٚل -  263

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي ِٙواْ فوط فجلاٌوؽ١ُ -  264

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل اؽّل ِٖغفٝ -  265

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 10510   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛثىو عّبي ٍبِٝ -  266

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ فٛىٜ ٍٍٛٓ -  267

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01106   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل فٍٟ اؽّل -  268

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ِورضٟ ِؾّل -  269

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٍق١ل فٍٝ اؽّل -  270

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽّلاهلل ِؾّٛك -  271

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّل ٔغبه اٍّبء -  272

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ فٍٟ اؽّل -  273

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 50441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍٛؾٍٝ فب٠ك فجلاٌقي٠ي اؽّل -  274

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21336   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠ٗ ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  275

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل إٌٛثٝ ١ٍٍّبْ وو٠ُ -  276

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ّؾبرٗ فٍٝ ٕجؾٝ -  277

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبة اؽّل اثٛثىو فجلاٌغٛاك اثٛاٌّقبهف هِضبْ -  278

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي ف١ل اؽّل -  279

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن فجلاٌٛ٘بة ِؾّل ا٠ّبْ -  280

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبٚٞ اؽّل فجلاٌجبٍظ ّٛلٟ -  281

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02110   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبف١ً ؽ١َٓ ِجبهن اِبٟٔ -  282

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه للًٚ ف١و عوعٌ -  283

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ١ٍٍُ ف١ًٖ  اهلل ِٕٗ -  284

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضٍّٟ ِؾّل فجلاٌَزبه ٚفبء -  285

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك ثلٜٚ اؽّل ِؾّل -  286

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِؾّٛك فجلاٌؾى١ُ ؽّبكٖ -  287

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ فٍٟ فجلاٌؾ١ّل -  288

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ فج١ل ١ّّبء -  289

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل فجلاٌؾ١ّل ١ٍٍّٗ -  290

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ًٍ ىوو٠ب اٍواء -  291

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فغ١زٛ اِبي -  292

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01620   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد ِؾّل اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ِؾّل -  293

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١َٟ فوثٟ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ -  294

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف ، اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01101   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ اثٛثىو ٍٙبَ -  295

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02140   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ اؽّل ِؾّل ٕ٘بء -  296

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111120ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔواٌل٠ٓ فياة فجلإٌبٕو فالء -  297

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٍغ١ف ِؾّٛك عٗ -  298

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ ٔغ١ت ١ٍٕت عٍقذ -  299

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة َِقٛك فٛىٞ ِىبه٠ًٛ -  300

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل االٖٔبهٜ اؽّل -  301

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111110ُ ربه٠ـ ٚفٟ 01131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔقٍٗ وبهٜ فٛىٜ ٍِٛٝ -  302

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02102   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل اؽّل فّواْ ِؾّل -  303

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 02104   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٟ ِٖغفٟ فٍٟ -  304

فبٓ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 إٌؾبً اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 32153 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

اٌٖؾ١ٗ ٌالكٚاد    

ٌٍجمبٌٗ اٌى١بْ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 51511 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

 ا٠غ١ج١ْٓ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 01431 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

   ( Egyption metals ) ١ِزٍي

ٚاٌّوٖٚ اٌٖفب اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 51111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

اٌفبهً اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 12211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

اٌّٖغفٝ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 15305 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

اٌجغً اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 40422 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111115ُ : ربه٠ـ فٝ  ،  -  7    
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ٌٍّمبٚالد اٌوؽّٗ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 62615 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8    

 اٌوٚاك اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 16015 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

ٚاٌزٛه٠لاد اٌّىزج١ٗ ٌالكٚاد    

 ا١ٌّٕب اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفٗ: اٌٝ 01013 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

   ِٛرٛهى

اٌجو٠ٗ َٔو اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 14061 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

 ِٖو ٍٕزو اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 13111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12

اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ    

٠ٛعل ال: اٌٝ 02115 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً أ١ّواٌز ر21111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13    

٘بهْٚ ِؾّٛك ؽٍّٟ فّبكاٌل٠ٓ: اٌٝ 02115 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

 ِإٍَخ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 02121 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

االفْبة ٚرغبهح ٌز١ٕٖـ اٌّؾّٛكٜ    

 ٌزقجئخ اٌوضب اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفٗ: اٌٝ 02110 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111120ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16

غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف    

 اٌي٘واء اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ اضبفخ: اٌٝ 41615 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17

ٚاالؽن٠ٗ اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ    

 كٔزبي وبكٜ اٌٝ اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رقل٠ً: اٌٝ 11411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر21111131ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18

   ٍزٛه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41116:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ِؾّٛك اؽّل ووَ ّٚو٠ىٙب اؽّل فجلاٌّغ١ل ففبف ّووٗ   - 1

 2111-11-22 ثزبه٠ـ 6162 ثولُ رٛل١قبرٗ فٍٝ ِٖلق رضبِٓ ّووخ فَـ فمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   21111121

اٌْووٗ فمل ٌفَـ اٌم١ل ٘نا ّٚغت ث١ُٕٙ اٌّجوَ االٍٕٟ اٌْووٗ فمل فَـ فٍٝ اٌْووبء ث١ٓ اٌزفبق رُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ 21111111،   ربه٠ـ ٚفٟ 16413، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ فجلاٌالٖ فجلإٌبٕو -  1

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  2

 ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ 21111131،   ربه٠ـ ٚفٟ 51111، ثولُ

ع١ٕٗ  2111.111،   

   ربه٠ـ ٚفٟ 51111، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  3

ع١ٕٗ  2111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ 21111131،   

 ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  4

 ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ 21111131،   ربه٠ـ ٚفٟ 51111، ثولُ

ع١ٕٗ  2111.111،   

   ربه٠ـ ٚفٟ 51111، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  5

ع١ٕٗ  2111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ 21111131،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌقٕٛاْ  

ــــــــــــــــــــــ      

 

 رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 31106    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اٌٛهاس فجل اٌَقٛك اثٛ فجلإٌبفـ ّووٗ -  1

إٌٛه ثؾٝ اٌىبئٕٗ ثبٌقّبهٖ 13 هلُ اٌَى١ٕٗ اٌْمٗ ٔبؽ١ٗ فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً  - 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 31106    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚووب٘ب فجلاهلل اؽّل آٔٝ ١ٌٖجؼ اٌْووخ اٍُ رقل٠ً -  2

إٌٛه ثؾٝ اٌىبئٕٗ ثبٌقّبهٖ 13 هلُ اٌَى١ٕٗ اٌْمٗ ٔبؽ١ٗ فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ  - 

 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 31106    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ فجلاهلل اؽّل هأٝ - اٌٝ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  3

إٌٛه ثؾٝ اٌىبئٕٗ ثبٌقّبهٖ 13 هلُ اٌَى١ٕٗ اٌْمٗ ٔبؽ١ٗ فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ  - 

 رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 31106    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ اٌٛهاس فجل اٌَقٛك اثٛ فجلإٌبفـ ّووٗ -  4

إٌٛه ثؾٝ اٌىبئٕٗ ثبٌقّبهٖ 13 هلُ اٌَى١ٕٗ اٌْمٗ ٔبؽ١ٗ فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً  - 

 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 31106    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووب٘ب فجلاهلل اؽّل آٔٝ ١ٌٖجؼ اٌْووخ اٍُ رقل٠ً -  5

إٌٛه ثؾٝ اٌىبئٕٗ ثبٌقّبهٖ 13 هلُ اٌَى١ٕٗ اٌْمٗ ٔبؽ١ٗ فوفب افززؼ ،:   ١واٌـزأّ ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ  - 

 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 31106    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ فجلاهلل اؽّل هأٝ - اٌٝ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  6

إٌٛه ثؾٝ اٌىبئٕٗ ثبٌقّبهٖ 13 هلُ اٌَى١ٕٗ اٌْمٗ ٔبؽ١ٗ فوفب افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثبٌجٕٛن اٌقبٕخ اٌّٖوف١خ االفّبي ثغ١ّـ اٌم١بَ ٘ٛ اٌجٕه غوٗ  َِبّ٘خ ّووخ ، َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  1

 اٌّٖوػ االفّبي ٚ اٌّٖو٠خ اٌقلِبد وبفخ رمل٠ُ -1 اٌزب١ٌخ االفّبي اٌّضبي ٍج١ً فٍٝ ٚ االعٕج١خ اٌقّالد اٚ اٌّٖو٠خ ثبٌقٍّٗ ٍٛاء

 اٚ ف١ٕخ وبٔذ ٍٛاء اٌّْوٚفبد الْٔبء اٌّٖبؽجخ اٚ اٌَبثمخ اٌّجلئ١خ اٌلهٍبد افلاك -2   2113 ٌَٕٗ 00 هلُ ٌٍمبْٔٛ عجمب ثٙب

.  ٌٙب اٌالىَ اٌز٠ًّٛ رمل٠ُ ٚ كفّٙب ٚ أْبئٙب فٝ االّزوان ٚ ٌزب١ٍَٙب اٌالىَ اٌّبي هاً رغغ١خ ثغوٗ ٌٍْووبد اٌز٠َٛك ٚ ِب١ٌخ

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد فزؼ ٚ اٌٛكائـ لجٛي -3

َِبّ٘خ ّووخ  

 اٌقّالد اٚ اٌّٖو٠خ ثبٌقٍّٗ ٍٛاء ثبٌجٕٛن اٌقبٕخ اٌّٖوف١خ االفّبي ثغ١ّـ اٌم١بَ ٘ٛ اٌجٕه غوٗ  َِبّ٘خ ّووخ ، ال٠ٛعل -  2

 ٌَٕٗ 00 هلُ ٌٍمبْٔٛ عجمب ثٙب اٌّٖوػ االفّبي ٚ اٌّٖو٠خ اٌقلِبد وبفخ رمل٠ُ -1 اٌزب١ٌخ االفّبي اٌّضبي ٍج١ً فٍٝ ٚ االعٕج١خ

 ثغوٗ ٌٍْووبد اٌز٠َٛك ٚ ِب١ٌخ اٚ ١ٕخف وبٔذ ٍٛاء اٌّْوٚفبد الْٔبء اٌّٖبؽجخ اٚ اٌَبثمخ اٌّجلئ١خ اٌلهٍبد افلاك -2   2113

 اٌؾَبثبد فزؼ ٚ اٌٛكائـ لجٛي -3.  ٌٙب اٌالىَ اٌز٠ًّٛ رمل٠ُ ٚ كفّٙب ٚ أْبئٙب فٝ االّزوان ٚ ٌزب١ٍَٙب اٌالىَ اٌّبي هاً رغغ١خ

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌغبه٠خ  

 ثبٌقٍّٗ ٍٛاء ثبٌجٕٛن اٌقبٕخ اٌّٖوف١خ االفّبي ثغ١ّـ اٌم١بَ ٘ٛ اٌجٕه غوٗ  َِبّ٘خ ّووخ ، اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  3

 عجمب ثٙب اٌّٖوػ االفّبي ٚ اٌّٖو٠خ اٌقلِبد وبفخ رمل٠ُ -1 اٌزب١ٌخ االفّبي اٌّضبي ٍج١ً فٍٝ ٚ االعٕج١خ اٌقّالد اٚ اٌّٖو٠خ

 ٚ ِب١ٌخ اٚ ف١ٕخ وبٔذ ٍٛاء اٌّْوٚفبد الْٔبء اٌّٖبؽجخ اٚ اٌَبثمخ اٌّجلئ١خ اٌلهٍبد افلاك -2   2113 ٌَٕٗ 00 هلُ ٌٍمبْٔٛ

 لجٛي -3.  ٌٙب اٌالىَ اٌز٠ًّٛ رمل٠ُ ٚ كفّٙب ٚ أْبئٙب فٝ االّزوان ٚ ٌزب١ٍَٙب اٌالىَ اٌّبي هاً رغغ١خ ثغوٗ ٌٍْووبد اٌز٠َٛك

 ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   لُثو ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد فزؼ ٚ اٌٛكائـ

 َِبّ٘خ

 رمل٠ُ ٚ اّىبٌٗ ح ثىبف اٌقبهط ٚ اٌلافً ِٓ اٌز٠ًّٛ فٍٝ اٌؾٖٛي ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  4

 اٌزٝ اٌضٛاثظ ٚ اٌلاف١ٍخ اٌجٕه ٌٍٛائؼ ٚٚفمب ثلٚٔٙب اٚ اٌضّبٔبد أٛاؿ ِقزٍف ِمبثً االعبي ِؾزٍفخ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد ٚ اٌز٠ًّٛ

 ثٙب اٌّزقٍمخ االفّبي ثىبفخ اٌم١بَ ٚ لجٌٛٙب ٚ ف١ٙب االوززبثبد رٍمٝ ٚ اٌّب١ٌخ االٚهاق فٝ اٌزقبًِ -4.  اٌّٖوٜ اٌّوويٜ اٌجٕه ٠ضقٙب

 ٌَٕخ 15 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اٌْبْ ٘نا فٝ اٌَبه٠خ اٌٍٛائؼ ٚ اٌمٛا١ٔٓ الؽىبَ ٚفمب

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ 1112  

 االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد ٚ ٌز٠ًّٛا رمل٠ُ ٚ اّىبٌٗ ح ثىبف اٌقبهط ٚ اٌلافً ِٓ اٌز٠ًّٛ فٍٝ اٌؾٖٛي ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، ال٠ٛعل -  5

 اٌّٖوٜ اٌّوويٜ اٌجٕه ٠ضقٙب اٌزٝ اٌضٛاثظ ٚ اٌلاف١ٍخ اٌجٕه ٌٍٛائؼ ٚٚفمب ثلٚٔٙب اٚ اٌضّبٔبد أٛاؿ ِقزٍف ِمبثً االعبي ِؾزٍفخ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌٍٛائؼ ٚ اٌمٛا١ٔٓ الؽىبَ ٚفمب ثٙب اٌّزقٍمخ االفّبي ثىبفخ اٌم١بَ ٚ لجٌٛٙب ٚ ف١ٙب االوززبثبد رٍمٝ ٚ اٌّب١ٌخ االٚهاق فٝ اٌزقبًِ -4. 

  ، اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ 1112 ٌَٕخ 15 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اٌْبْ ٘نا فٝ اٌَبه٠خ

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  

 ٚ اٌز٠ًّٛ رمل٠ُ ٚ اّىبٌٗ ح ثىبف اٌقبهط ٚ اٌلافً ِٓ اٌز٠ًّٛ فٍٝ اٌؾٖٛي ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  6

 ٠ضقٙب اٌزٝ اٌضٛاثظ ٚ اٌلاف١ٍخ اٌجٕه ٌٍٛائؼ ٚٚفمب ثلٚٔٙب اٚ اٌضّبٔبد أٛاؿ ِقزٍف ِمبثً االعبي ِؾزٍفخ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد

 ٚفمب ثٙب اٌّزقٍمخ االفّبي ثىبفخ اٌم١بَ ٚ لجٌٛٙب ٚ ف١ٙب االوززبثبد رٍمٝ ٚ اٌّب١ٌخ االٚهاق فٝ اٌزقبًِ -4.  اٌّٖوٜ اٌّوويٜ اٌجٕه

 ٌَٕخ 15 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اٌْبْ ٘نا فٝ اٌَبه٠خ اٌٍٛائؼ ٚ اٌمٛا١ٔٓ الؽىبَ

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ 1112  

 ٚ اٌىّج١بالد ٚ إٌَلاد إلاه -5.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  7

 اٜ ِٓ االم١ٔخ إٌَلاد ٚ ا١ٌْىبد ٚ اٌىّج١بالد لجٛي ٚ فُٖ ونٌه ٚ اٌقبهط فٝ اٚ ِٖو فٝ فـ رل وبٔذ ٍٛاء االمْٚ ٚ ا١ٌْىبد

 ثَٛق اٌّب١ٌخ االٚهاق ٚث١ـ ّواء -6.  اٌغٍت ٚلذ ٌؾبٍِٙب ٌٍلفـ اٌمبثٍٗ االمْٚ فلا ف١ّب اٌقبهط فٝ اٚ ِٖو فٝ ٠لفـ ِّب ٔٛؿ

 ثبالٚهاق اٌّزقٍمخ االفّبي ِجبّوح ٚ اٌّوويٜ اٌؾفؼ ثٕؾبَ اٌقبٕخ االْٔغخ ِجبّوح ٚ اٌغ١و ٌؾَبة اٚ ٌؾَبثخ اٌّب١ٌخ االٚهاق

،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٌّياٌٚخ اٌالىِخ اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثْوط اٌّب١ٌخ

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 فـ رل وبٔذ ٍٛاء االمْٚ ٚ ا١ٌْىبد ٚ اٌىّج١بالد ٚ إٌَلاد إلاه -5.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، ال٠ٛعل -  8

 فٝ اٚ ِٖو فٝ ٠لفـ ِّب ٔٛؿ اٜ ِٓ االم١ٔخ إٌَلاد ٚ ا١ٌْىبد ٚ اٌىّج١بالد لجٛي ٚ فُٖ ونٌه ٚ اٌقبهط فٝ اٚ ِٖو فٝ

 ٌؾَبة اٚ ٌؾَبثخ اٌّب١ٌخ االٚهاق ثَٛق اٌّب١ٌخ االٚهاق ٚث١ـ ّواء -6.  اٌغٍت ٚلذ ٌؾبٍِٙب ٌٍلفـ اٌمبثٍٗ االمْٚ فلا ف١ّب اٌقبهط

 اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثْوط اٌّب١ٌخ ثبالٚهاق اٌّزقٍمخ االفّبي ِجبّوح ٚ اٌّوويٜ اٌؾفؼ ثٕؾبَ اٌقبٕخ االْٔغخ ِجبّوح ٚ اٌغ١و

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٌّياٌٚخ اٌالىِخ  

 ٍٛاء االمْٚ ٚ ا١ٌْىبد ٚ اٌىّج١بالد ٚ إٌَلاد إلاه -5.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  9

 ِٖو فٝ ٠لفـ ِّب ٔٛؿ اٜ ِٓ االم١ٔخ إٌَلاد ٚ ا١ٌْىبد ٚ اٌىّج١بالد لجٛي ٚ فُٖ ونٌه ٚ اٌقبهط فٝ اٚ ِٖو فٝ فـ رل وبٔذ

 اٚ ٌؾَبثخ اٌّب١ٌخ االٚهاق ثَٛق اٌّب١ٌخ االٚهاق ٚث١ـ ّواء -6.  اٌغٍت ٚلذ ٌؾبٍِٙب ٌٍلفـ اٌمبثٍٗ االمْٚ فلا ف١ّب اٌقبهط فٝ اٚ

 فٍٝ اٌؾٖٛي ثْوط اٌّب١ٌخ ثبالٚهاق اٌّزقٍمخ االفّبي ِجبّوح ٚ اٌّوويٜ اٌؾفؼ ثٕؾبَ اٌقبٕخ االْٔغخ ِجبّوح ٚ اٌغ١و ٌؾَبة

 ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٌّياٌٚخ اٌالىِخ اٌزواف١ٔ

 َِبّ٘خ

 ٚالئؾزخ اٌّبي هاً ٍٛق لبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب مٌه ٚ االْٔغخ ٘نح  َِبّ٘خ ّووخ ، َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  10

 اٌجٕه ِٛافمخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ 1112ٌَٕخ 5 1 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اٌزٕف١ن٠خ

 اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اِٛاٌٙب هٚؤً ى٠بكح فٝ ٚ اٌْووبد رب١ٌٍ فٝ اٌَّبّ٘خ -1.  اٌّوويٜ

 ٚ اٌجٕه رب١ِٓ ثغوٗ اٌّب١ٌخ اٌّْزمبد افّبي ِجبّوح -0.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزٗ 1112 ٌَٕخ 15 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌفبئلح ٚ اٌٖوف اٍقبه رمٍجبد ِقبعو ِٓ فّالئٗ

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو  

 فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ اٌّبي هاً ٍٛق لبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب مٌه ٚ االْٔغخ ٘نح  َِبّ٘خ ّووخ ، ال٠ٛعل -  11

 فٝ اٌَّبّ٘خ -1.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ 1112ٌَٕخ 5 1 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ

 1112 ٌَٕخ 15 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اِٛاٌٙب هٚؤً ى٠بكح فٝ ٚ اٌْووبد رب١ٌٍ

 رمٍجبد ِقبعو ِٓ فّالئٗ ٚ اٌجٕه رب١ِٓ ثغوٗ اٌّب١ٌخ اٌّْزمبد افّبي ِجبّوح -0.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزٗ

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌفبئلح ٚ اٌٖوف اٍقبه  

 اٌؾٖٛي ثقل اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ اٌّبي هاً ٍٛق لبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب مٌه ٚ االْٔغخ ٘نح  َِبّ٘خ ّووخ ، اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  12

 اٌَّبّ٘خ -1.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزخ 1112ٌَٕخ 5 1 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ

 ٌَٕخ 15 ٌٍمبْٔٛ ٚفمب اٌّبي ٌَٛق اٌقبِخ ا١ٌٙئخ ِٓ روف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل اِٛاٌٙب هٚؤً ى٠بكح فٝ ٚ اٌْووبد رب١ٌٍ فٝ

 ِقبعو ِٓ فّالئٗ ٚ اٌجٕه رب١ِٓ ثغوٗ اٌّب١ٌخ اٌّْزمبد افّبي ِجبّوح -0.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٚالئؾزٗ 1112

 ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌفبئلح ٚ اٌٖوف اٍقبه رمٍجبد

 َِبّ٘خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -1.  اٌّٖوٜ اٌّوويٜ اٌجٕه ٠موه٘ب اٌزٝ اٌمٛافل ٚ ٌالٚضبؿ ٚفمب  َِبّ٘خ ّووخ ، َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  13

 -12.  أٛافٙب ثغ١ّـ اٌقُٖ ٚ االئزّبْ ثغبلبد إلاه -11.  اٌغ١و فٓ ١ٔبثٗ االٍزضّبه إِبء ثٛؽبئف اٌم١بَ -11.  اٌقيائٓ افّبي

 ثبٌزم١َظ اٌج١ـ ر٠ًّٛ -14.  االعٕجٝ اٌٖوف افّبي ِجبّوح -13.  ِٖوف١خ أْغخ رياٚي اٌزٝ بداٌْوو ٚ االعٕج١خ اٌجٕٛن رّض١ً

 ْٔبط ِجبّوح -16.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ فٍٝ اٌؾٖٛي ثْوط ٌالٕٛي اٌزم١١ُ افّبي -15.  االكٚاد ٚ اٌّقلاد ٚ ٌالالد

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب اٌقمبهٜ اٌز٠ًّٛ ٚ االٍزضّبه

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو  

 اٌم١بَ -11.  اٌقيائٓ افّبي -1.  اٌّٖوٜ اٌّوويٜ اٌجٕه ٠موه٘ب اٌزٝ اٌمٛافل ٚ ٌالٚضبؿ ٚفمب  َِبّ٘خ ّووخ ، ال٠ٛعل -  14

 ٚ االعٕج١خ اٌجٕٛن رّض١ً -12.  أٛافٙب ثغ١ّـ اٌقُٖ ٚ االئزّبْ ثغبلبد إلاه -11.  اٌغ١و فٓ ١ٔبثٗ االٍزضّبه إِبء ثٛؽبئف

 ٚ اٌّقلاد ٚ ٌالالد ثبٌزم١َظ اٌج١ـ ر٠ًّٛ -14.  االعٕجٝ اٌٖوف افّبي ِجبّوح -13.  ِٖوف١خ أْغخ رياٚي اٌزٝ اٌْووبد

 اٌز٠ًّٛ ٚ االٍزضّبه ْٔبط ِجبّوح -16.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ فٍٝ اٌؾٖٛي ثْوط ٌالٕٛي اٌزم١١ُ افّبي -15.  االكٚاد

 ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب اٌقمبهٜ

 َِبّ٘خ

.  ئٓاٌقيا افّبي -1.  اٌّٖوٜ اٌّوويٜ اٌجٕه ٠موه٘ب اٌزٝ اٌمٛافل ٚ ٌالٚضبؿ ٚفمب  َِبّ٘خ ّووخ ، اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  15

 اٌجٕٛن رّض١ً -12.  أٛافٙب ثغ١ّـ اٌقُٖ ٚ االئزّبْ ثغبلبد إلاه -11.  اٌغ١و فٓ ١ٔبثٗ االٍزضّبه إِبء ثٛؽبئف اٌم١بَ -11

 ٚ ٌالالد ثبٌزم١َظ اٌج١ـ ر٠ًّٛ -14.  االعٕجٝ اٌٖوف افّبي ِجبّوح -13.  ِٖوف١خ أْغخ رياٚي اٌزٝ اٌْووبد ٚ االعٕج١خ

 ٚ االٍزضّبه ْٔبط ِجبّوح -16.  اٌّوويٜ اٌجٕه ِٛافمخ فٍٝ اٌؾٖٛي ثْوط ٌالٕٛي اٌزم١١ُ افّبي -15.  االكٚاد ٚ اٌّقلاد

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌمبْٔٛ الؽىبَ ٚفمب اٌقمبهٜ اٌز٠ًّٛ

َِبّ٘خ ّووخ  

 ماد االكاه٠خ اٌغٙبد ٚ اٌّوويٜ اٌجٕه فٓ اٌٖبكهح اٌمٛافل ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  16

 افزجبهح فٍٟ اٌّٖوفٟ اٌقوف عوٞ ِب وً ِجبّوح -11. االْٔغخ ٘نٖ ٌّياٌٚخ اٌالىِخ اٌزواف١ٔ فٍٟ اٌؾٖٛي ثْوط ٚ اٌٍٖخ

 اٌغٙبد اٚ ا١ٌٙئبد اٚ اٌْووبد اٚ اٌجٕٛن ِـ اٌٛعٖٛ ِٓ ٚعٗ ٞ ثب ٠ْزون اْ اٚ ٍِٖؾخ ٌٍجٕه ٠ىْٛ اْ ٠ٚغٛى. اٌجٕٛن افّبي ِٓ

 اٚ ٠ْزو٠ٙب اٚ ف١ٙب ٠ٕلِظ اْ اٚ فبهعٙب فٟ اٚ ِٖو فٟ اغواضخ رؾم١ك فٍٟ رقبٚٔخ اٌزٟ اٚ ثأفّبٌخ ّج١ٙٗ افّبال رياٚي اٌزٟ

 إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، الغواضخ اٌجٕه ِجبّوح ٚرىْٛ. ف١ٗ ٠لِغٙب اْ اٚ ثٗ ٠ٍؾمٙب

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 فٍٟ اٌؾٖٛي ثْوط ٚ اٌٍٖخ ماد االكاه٠خ اٌغٙبد ٚ اٌّوويٜ اٌجٕه فٓ اٌٖبكهح اٌمٛافل ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، ال٠ٛعل -  17

 اْ ٠ٚغٛى. اٌجٕٛن افّبي ِٓ افزجبهح فٍٟ اٌّٖوفٟ اٌقوف عوٞ ِب وً ِجبّوح -11. االْٔغخ ٘نٖ ٌّياٌٚخ اٌالىِخ اٌزواف١ٔ

 ّج١ٙٗ افّبال رياٚي اٌزٟ اٌغٙبد اٚ ا١ٌٙئبد اٚ اٌْووبد اٚ اٌجٕٛن ِـ اٌٛعٖٛ ِٓ ٚعٗ ٞ ثب ٠ْزون اْ اٚ ٍِٖؾخ ٌٍجٕه ٠ىْٛ

. ف١ٗ ٠لِغٙب اْ اٚ ثٗ ٠ٍؾمٙب اٚ ٠ْزو٠ٙب اٚ ف١ٙب ٠ٕلِظ اْ اٚ فبهعٙب فٟ اٚ ِٖو فٟ اغواضخ رؾم١ك فٍٟ رقبٚٔخ اٌزٟ اٚ ثأفّبٌخ

 ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، الغواضخ اٌجٕه ِجبّوح ٚرىْٛ

 َِبّ٘خ

 ثْوط ٚ اٌٍٖخ ماد االكاه٠خ اٌغٙبد ٚ اٌّوويٜ اٌجٕه فٓ اٌٖبكهح اٌمٛافل ٚ  َِبّ٘خ ّووخ ، اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  18

 افّبي ِٓ افزجبهح فٍٟ اٌّٖوفٟ اٌقوف عوٞ ِب وً ِجبّوح -11. االْٔغخ ٘نٖ ٌّياٌٚخ اٌالىِخ اٌزواف١ٔ فٍٟ اٌؾٖٛي

 رياٚي اٌزٟ اٌغٙبد اٚ ا١ٌٙئبد اٚ اٌْووبد اٚ اٌجٕٛن ِـ اٌٛعٖٛ ِٓ ٚعٗ ٞ ثب ٠ْزون اْ اٚ ٍِٖؾخ ٌٍجٕه ٠ىْٛ اْ ٠ٚغٛى. اٌجٕٛن

 اْ اٚ ثٗ ٠ٍؾمٙب اٚ ٠ْزو٠ٙب اٚ ف١ٙب ٠ٕلِظ اْ اٚ فبهعٙب فٟ اٚ ِٖو فٟ اغواضخ رؾم١ك فٍٟ رقبٚٔخ اٌزٟ اٚ ثأفّبٌخ ّج١ٙٗ افّبال

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، الغواضخ اٌجٕه ِجبّوح ٚرىْٛ. ف١ٗ ٠لِغٙب

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو  

 ثٕٛؿ اٌٍٖخ ماد ٚاٌٍٛائؼ اٌمٛا١ٔٓ الؽىبَ عجمب حاٌّبك ٘نٖ فٟ اٌٛاهكٖ  َِبّ٘خ ّووخ ، َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  19

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،. ٠جبّوح اٌنٞ اٌغوٗ  

 ٍجك  ،. ٠جبّوح اٌنٞ اٌغوٗ ثٕٛؿ اٌٍٖخ ماد ٚاٌٍٛائؼ اٌمٛا١ٔٓ الؽىبَ عجمب اٌّبكح ٘نٖ فٟ اٌٛاهكٖ  َِبّ٘خ ّووخ ، ال٠ٛعل -  20

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب  

 اٌنٞ اٌغوٗ ثٕٛؿ اٌٍٖخ ماد ٚاٌٍٛائؼ اٌمٛا١ٔٓ الؽىبَ عجمب اٌّبكح ٘نٖ فٟ اٌٛاهكٖ  َِبّ٘خ ّووخ ، اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  21

َِبّ٘خ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43050   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،. ٠جبّوح  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚاٌزٛه٠لاد اٌّزىبٍِٗ اٌقبِٗ اٌّمبٚالد اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ فجلاٌالٖ فجلإٌبٕو -  22

ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16413   ثولُ  

 ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌيهاف١ٗ ٚاالفبد اٌّج١لاد فٟ االرغبه اٌٝ إٌْبط ٔٛؿ رقل٠ً  رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل فجلاٌقبي ِؾّٛك -  23

رضبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66151   ثولُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛؿ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 51111   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  1

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ  

 ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51111   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  2

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه: اٌٝ 43050 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  َِبّ٘خ ّووخ  21111113:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1  

 اٌٝ اٌْووخ اٍُ رقل٠ً: اٌٝ 52311 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  21111131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

ّٚو٠ىٗ ِؾَت اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك  

 اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً: اٌٝ 51111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  21111131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ  

 اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً: اٌٝ 51111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  21111131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌٍَغبد وبفخ ٌٗ/  االٚي ٌٍغوف ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ثٕل رقل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ١ٍٍّبْ فج١ل ١ٍّو -  1

 اٌجٕٛن ِٓ االلزواٗ ؽك ٌٚٗ  اغواضٙب ٚضّٓ اٌْووٗ ثبٍُ ِٕٗ رٖله اٌزٟ االفّبي ع١ّـ رىْٛ اْ ثْوط اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

42230   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، اٌْووبء ٌجبلٟ اٌوعٛؿ كْٚ اٌغبه٠ٗ اٌؾَبثبد فزؼ اٚ اٌْووٗ إٛي ثضّبْ  

 اٌٍَغبد وبفخ ٌٗ/  االٚي ٌٍغوف ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ثٕل رقل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ١ٍٍّبْ فج١ل ١ٍّو -  2

 اٌجٕٛن ِٓ االلزواٗ ؽك ٌٚٗ  اغواضٙب ٚضّٓ اٌْووٗ ثبٍُ ِٕٗ رٖله اٌزٟ االفّبي ع١ّـ رىْٛ اْ ثْوط اٌْووٗ غوٗ ٌزؾم١ك

42230   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، اٌْووبء ٌجبلٟ اٌوعٛؿ كْٚ اٌغبه٠ٗ اٌؾَبثبد فزؼ اٚ اٌْووٗ إٛي ثضّبْ  

 أٛؿ ع١ّـ إلاه فٟ اٌؾك ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ثٕل اٌٝ ٠ضبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل فجلاٌقبي ِؾّٛك -  3

66151   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، ٚاٌقبٓ اٌقبَ ٚاٌمغبف١ٓ ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ِٓ ا١ٌْىبد  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  4  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  5  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  6  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  7  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  8  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  9  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  10  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  11  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  12  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  13  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  14  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  15  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  16  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ١خرٕٛ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  17  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  18  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  19  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  20

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  21

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  22

51111   ثولُ    21111131  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  23

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  24

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  25

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  26

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  27

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  28

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  29

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  30

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  31

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  32

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  33

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  34

51111   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، ِٕٛٝ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ٕفزٗ رقل٠ً  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  35

51111   ثولُ    21111131  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  36

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  37

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  38

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  39

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  40

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  41

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  42

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  43

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ و٠هّ اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  44

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  45

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  46

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  47

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  48

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِٓزضبِ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  49

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  50

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  

 فإاك - اٌْو٠ه ٕفٗ رقل٠ً،،،،  ِزلافً ِزضبِٓ ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  51

 - ٌٍْو٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١ـ االكاهح ؽك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ِٕٛٝ ّو٠ه اٌٝ ِزضبِٓ ّو٠ه ِٓ ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،.  ِغزّق١ٓ فٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٝ،  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ  
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  52  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  53  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  54  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ -  55  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ كِؾّٛ فجلإٌبٕو فإاك -  56  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  57  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  58  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  59  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  60  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ -  61  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  62  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك فجلإٌبٕو فإاك -  63  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  64  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  65  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  66  

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ِزلافً ّو٠ه  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ثَبَ -  67  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ َِٚزؾمبرخ ؽمٛلخ وبفخ ٚاٍزالِخ اٌْو٠ه فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -  68

52311   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ َِٚزؾمبرخ ؽمٛلخ وبفخ ٚاٍزالِخ اٌْو٠ه فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -  69

52311   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ َِٚزؾمبرخ ؽمٛلخ وبفخ ٚاٍزالِخ اٌْو٠ه فوٚط  ّو٠ه ٚ وِل٠  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -  70

52311   ثولُ    21111131  

 ، اٌْووخ ِٓ َِٚزؾمبرخ ؽمٛلخ وبفخ ٚاٍزالِخ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّل فبٌل -  71

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ ِٓ َِٚزؾمبرخ ؽمٛلخ وبفخ ٚاٍزالِخ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّل فبٌل -  72

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووخ ِٓ َِٚزؾمبرخ ؽمٛلخ وبفخ ٚاٍزالِخ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّل فبٌل -  73

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ  

 االكاهح ؽك رقل٠ً،  اٌّزقبهط اٌْو٠ه ؽٖٗ ثٕفٌ ِزلافً ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -  74

 وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٌُٙ،،  اؽّل فجلاٌمٜٛ اكه٠ٌ ٚ اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -: ِٓ ٌىال ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفوٚفٙب أٛافٙب ثغ١ّـ اٌجٕٛن فٝ اٌؾَبثبد ٚفزؼ االلزواٗ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌقبٓ اٌقبَ ٚاٌمغبؿ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ  

 االكاهح ؽك رقل٠ً،  اٌّزقبهط اٌْو٠ه ؽٖٗ ثٕفٌ ِزلافً ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -  75

 وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٌُٙ،،  اؽّل فجلاٌمٜٛ اكه٠ٌ ٚ اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -: ِٓ ٌىال ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ

 ٚفوٚفٙب أٛافٙب ثغ١ّـ اٌجٕٛن فٝ اٌؾَبثبد ٚفزؼ االلزواٗ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌقبٓ اٌقبَ ٚاٌمغبؿ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ  

 االكاهح ؽك رقل٠ً،  اٌّزقبهط اٌْو٠ه ؽٖٗ ثٕفٌ ِزلافً ّو٠ه  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -  76

 وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٌُٙ،،  اؽّل فجلاٌمٜٛ اكه٠ٌ ٚ اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -: ِٓ ٌىال ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ

 ٚفوٚفٙب أٛافٙب ثغ١ّـ اٌجٕٛن فٝ اٌؾَبثبد ٚفزؼ االلزواٗ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌقبٓ اٌقبَ ٚاٌمغبؿ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ  

 االكاهح ؽك رقل٠ً،  اٌّزقبهط اٌْو٠ه ؽٖٗ ثٕفٌ ِزلافً ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّل فبٌل -  77

 وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٌُٙ،،  اؽّل فجلاٌمٜٛ اكه٠ٌ ٚ اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -: ِٓ ٌىال ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ

 ٚفوٚفٙب أٛافٙب ثغ١ّـ اٌجٕٛن فٝ اٌؾَبثبد ٚفزؼ االلزواٗ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌقبٓ اٌقبَ ٚاٌمغبؿ ١ِٛخؽى ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ  

 االكاهح ؽك رقل٠ً،  اٌّزقبهط اٌْو٠ه ؽٖٗ ثٕفٌ ِزلافً ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّل فبٌل -  78

 وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٌُٙ،،  اؽّل فجلاٌمٜٛ اكه٠ٌ ٚ اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -: ِٓ ٌىال ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ

 ٚفوٚفٙب أٛافٙب ثغ١ّـ اٌجٕٛن فٝ اٌؾَبثبد ٚفزؼ االلزواٗ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌقبٓ اٌقبَ ٚاٌمغبؿ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ  

 االكاهح ؽك رقل٠ً،  اٌّزقبهط اٌْو٠ه ؽٖٗ ثٕفٌ ِزلافً ّو٠ه  ِزقبهط ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّل فبٌل -  79

 وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٌُٙ،،  اؽّل فجلاٌمٜٛ اكه٠ٌ ٚ اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك -: ِٓ ٌىال ١ٌٖجؼ ٚاٌزٛل١ـ

 ٚفوٚفٙب أٛافٙب ثغ١ّـ اٌجٕٛن فٝ اٌؾَبثبد ٚفزؼ االلزواٗ ؽك ٌُٚٙ ٚاٌقبٓ اٌقبَ ٚاٌمغبؿ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد

52311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌُٚٙ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغزّق١ٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

16413   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ فجلاٌالٖ فجلإٌبٕو -  1  

   21111115:  ربه٠ـ ، بِٓرض ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ اٌٛهاس فجل اٌَقٛك اثٛ فجلإٌبفـ ّووٗ -  2

31106   ثولُ   

:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووب٘ب فجلاهلل اؽّل آٔٝ ١ٌٖجؼ اٌْووخ اٍُ رقل٠ً -  3

31106   ثولُ    21111115  

:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ فجلاهلل اؽّل هأٝ - اٌٝ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  4

31106   ثولُ    21111115  

  21111115:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اٌٛهاس فجل اٌَقٛك اثٛ فجلإٌبفـ ّووٗ -  5

31106   ثولُ    

:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب فجلاهلل اؽّل آٔٝ ١ٌٖجؼ اٌْووخ اٍُ رقل٠ً -  6

31106   ثولُ    21111115  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ فجلاهلل اؽّل هأٝ - اٌٝ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  7

31106   ثولُ    21111115  

42230   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ رٛل١ـ فٍٝ ِٖلق  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ١ٍٍّبْ فج١ل ١ٍّو -  8  

42230   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ رٛل١ـ فٍٝ ِٖلق  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ١ٍٍّبْ فج١ل ١ٍّو -  9  

   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل فجلاٌقبي ِؾّٛك -  10

66151 

 ِٖلق  رضبِٓ ّووخ  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  11

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ رٛل١ـ فٍٝ  

 ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ رٛل١ـ فٍٝ ِٖلق  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  12

51111   ثولُ    21111131:   

 ِٖلق  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  13

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ رٛل١ـ فٍٝ  

 ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ رٛل١ـ فٍٝ ِٖلق  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  14

51111   ثولُ    21111131:   

:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾَت اؽّل فجلاٌمٜٛ ِؾّٛك اٌٝ اٌْووخ اٍُ رقل٠ً -  15

52311   ثولُ    21111131  

:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ(   ّٚو٠ىٗ فجلاٌمٛٞ ِؾّل فبٌل)  ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  16

52311   ثولُ    21111131  

  ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾَت اؽّل فجلاٌمٛٞ ِؾّٛك -  17

 52311  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

63112   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6560  2111-2-2-ط  عٛ٘و ثالِْٛ ثٌٌٛ ا٠ٙبة -  1  

63165   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6543  2114-3-3-ط  ِىٍٗ ٘ٛاُ فجلا١ٌَل ٍٙبَ -  2  

63165   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6544  2111-3-3-ط  ِىٍٗ ٘ٛاُ فجلا١ٌَل ٍٙبَ -  3  
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41111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6561  2110-3-1-ط  َِبن صبثذ ٌٛوبً اٍبِٗ -  4  

66513   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6553  2110-6-13-ط  فٍٝ اؽّل فّو ٍٍٜٛ -  5  

62105   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6511  2110-1-21-ط  ِؾّل فٖواْ ا١ٌَل فجلاٌوؽّٓ -  6  

51111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6556  2113-11-16-ط  اٌَفوٜ ِؾّل ِؾّل ١ٍّو ِؾّل -  7  

51111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6551  2110-11-16-ط  اٌَفوٜ ِؾّل ِؾّل ١ٍّو ِؾّل -  8  

41112   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6562  2113-2-15-ط  ٚإف ١ِقبئ١ً ٚإف عوعٌ -  9  

41112   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6563  2110-2-15-ط  ٚإف ١ِقبئ١ً ٚإف عوعٌ -  10  

41112   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6564  2113-2-15-ط  ٚإف ١ِقبئ١ً ٚإف عوعٌ -  11  

41112   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6565  2110-2-15-ط  ٚإف ١ِقبئ١ً ٚإف عوعٌ -  12  

62633   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6540  2113-11-10-ط  عبكاهلل ا٠ٛة ١ِالك ِو٠لٖ -  13  

62633   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6541  2110-11-10-ط  عبكاهلل ا٠ٛة ١ِالك ِو٠لٖ -  14  

51553   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6510  2111-6-1-ط  اٌواٚٞ اؽّل فٍٟ جوٕٞ -  15  

65132   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6615  2110-2-25-ط  ِؾّل ا٠ٛة ِؾّٛك ٕفبء -  16  

21336   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6611  2111-3-20-ط  ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  17  

21336   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6621  2115-3-20-ط  ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  18  

11221   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6515  2110-3-25-ط  ثَبكٖ ٕللٟ غبٌٟ -  19  

61241   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6611  2111-1-14-ط  ِٖغفٟ فٍٟ اٍّبف١ً ٚفبء -  20  

62410   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6511  2110-11-26-ط  فٍٝ اؽّل فٍٝ وو٠ّخ -  21  

63320   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6616  2111-1-16-ط  كه٠بً ٠َٝ ِولٔ ِب٘و -  22  

31666   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6501  2116-3-1-ط  هاّل اثٛاٌٛفب عبثو -  23  

21336   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6621  2111-3-20-ط  ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  24  

21336   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6622  2115-3-20-ط  ِؾّل ؽ١َٓ اٌَب٠ؼ ِٖو٠ٗ -  25  

61646   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6615  2111-2-21-ط  ف١ًٍ فٍٟ ف١ًٍ اّوف -  26  

61110   ثولُ    21111112:  ٠ـربه ، 6511  2110-1-1-ط  فجلإٌّغٍت ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ وو٠ّٗ -  27  

61161   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6614  2110-11-20-ط  ؽَب١ٔٓ اؽّل ث١َٛٔٝ اؽّل -  28  

65363   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6511  2111-12-16-ط  فجلاٌقبي اؽّل ِؾّل ٍق١ل -  29  

41115   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6516  2114-1-5-ط  ّؾبد ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍّوٖ -  30  
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41115   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6511  2111-1-5-ط  ّؾبد ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍّوٖ -  31  

41115   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6510  2114-1-5-ط  ّؾبد ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍّوٖ -  32  

41115   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6511  2111-1-5-ط  ّؾبد ِؾّل اثوا١ُ٘ ١ٍّوٖ -  33  

41651   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6514  2111-11-2-ك  رٛف١ك ٠ٍٛف فٛى٠ٗ -  34  

44110   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6514  2116-1-21-ط  ِبعل ِؾّل ؽبفؼ اؽّل -  35  

50122   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6501  2111-0-1-ط  ضبؽٝ فجلإٌجٝ ِؾّل فجلٖ -  36  

61410   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6616  2110-1-23-ط  فجلاٌوؽ١ُ ١َ٠ٓ اثٛاٌّغل ىٚثٗ -  37  

51104   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6623  2115-3-21-ط  ّٕٛئ١ً ١ْ١ًِ ٘بٌٗ -  38  

51104   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6624  2111-3-21-ط  ّٕٛئ١ً ١ْ١ًِ ٘بٌٗ -  39  

51104   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6611  2115-3-21-ط  ّٕٛئ١ً ١ْ١ًِ ٘بٌٗ -  40  

50504   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6610  2111-12-20-ط  ؽٕفٝ اٌوة عبك فجلاٌفزبػ ا٠ّٓ -  41  

50504   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6611  2114-12-20-ط  ؽٕفٝ اٌوة عبك فجلاٌفزبػ ا٠ّٓ -  42  

64642   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6614  2111-4-0-ط  اٍّبف١ً ِؾّل اؽّل فجلاٌغٛاك -  43  

41101   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6611  2111-3-0-ط  ِغوثٟ ىوٟ فبكي -  44  

64102   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6512  2116-0-10-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل هض١ٗ -  45  

62131   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6625  2110-12-15-ط  فٛٗ هاؤٚف لهٜل ِب٠ىً -  46  

41110   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6620  2110-3-11-ط  ٕبٌؾ١ٓ فٛىٞ فجلاٌجبٍظ -  47  

61453   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6641  2110-1-24-ط  اثٛفوآ اٌل٠ٓ فالء ا٠ّٓ -  48  

41610   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6634  2110-6-11-ط  اؽّل رٛف١ك كٍٛلٟ ِٕبه -  49  

64566   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6645  2111-3-15-ط  ٌج١ت ف١بك اثوا١ُ٘ رو٠يٖ -  50  

63211   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6665  2110-11-11-ط  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ فجلاٌقي٠ي فٍف -  51  

63211   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6666  2111-5-12-ط  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ٠ياٌقي فجل فٍف -  52  

51026   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6651  2111-6-15-ط  ا١ٌَل ١ٍٍُ ٌغفٝ ٔغبػ -  53  

61611   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6626  2116-12-5-ط  ؽَٓ ِؾّل ّٙلٞ هعت -  54  

45511   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6611  2111-1-13-ط  ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  55  

45511   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6611  2111-1-13-ط  ِؾّل عٗ ٖٔواهلل اؽّل -  56  

41111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6611  2110-2-14-ط  اؽّل ِؾّل فو٠ل اؽّل -  57  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

21431   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6614  2111-1-15-ط  اؽّل ؽَٓ فٍٟ ٍق١ل -  58  

51120   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6616  2111-11-3-ط  ّقجبْ ِٖغفٟ ِٕٖٛه ِوٚاْ -  59  

63300   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6602  2111-11-14-ط  ؽَٓ ِواك ِؾّل اٍّبف١ً -  60  

40611   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6612  2110-12-16-ط  ؽَٓ اؽّل ٍقل هِضبْ -  61  

36450   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6604  2111-2-13-ط  اؽّل ؽَب١ٔٓ ف١ٍفٗ فجبً -  62  

36450   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6605  2115-2-13-ط  اؽّل ؽَب١ٔٓ ف١ٍفٗ فجبً -  63  

36450   ثولُ    21111111 : ربه٠ـ ، 6606  2111-2-13-ط  اؽّل ؽَب١ٔٓ ف١ٍفٗ فجبً -  64  

36450   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6601  2115-2-13-ط  اؽّل ؽَب١ٔٓ ف١ٍفٗ فجبً -  65  

41161   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6615  2111-3-23-ط  اؽّل ٍِٟٛ ِؾّٛك فبعّٗ -  66  

46215   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6601  2111-0-3-ط  اؽّل ٕبكق فٍٟ ِؾّل -  67  

51312   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6612  2111-1-24-ط  ِؾّل اؽّل اٌغٕٝ فجل ٍق١ل -  68  

51312   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6613  2114-1-24-ط  ِؾّل اؽّل اٌغٕٝ فجل ٍق١ل -  69  

51312   ولُث    21111111:  ربه٠ـ ، 6614  2111-1-24-ط  ِؾّل اؽّل اٌغٕٝ فجل ٍق١ل -  70  

41111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6611  2111-2-21-ط  اؽّل ِؾّل فو٠ل اؽّل -  71  

63131   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6611  2111-2-24-ط  فإاك  اؽّل ِؾّل ؽّبكٖ -  72  

61213   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6116  2111-1-16-ط  ؽبِل ِؾّل ِؾّل ف١وٖ -  73  

62130   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6131  2110-12-15-ط  ِؾّل ٘بُّ فجلاٌّغ١ل عّبي -  74  

45106   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6122  2111-5-10-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ٘بهْٚ ِٕبي -  75  

45106   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6123  2112-5-10-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ٘بهْٚ ِٕبي -  76  

45106   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6124  2111-5-10-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ٘بهْٚ ِٕبي -  77  

41512   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6111  2111-6-16-ط  ف١ٍّْٛ ًٍٛ أٛه وّبي -  78  

41512   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6111  2110-11-23-ط  ف١ٍّْٛ ًٍٛ أٛه وّبي -  79  

44102   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6112  2114-0-24-ط  ِؾّل اٌقي٠ي فجل ِؾّل اٌوؽ١ُ فجل -  80  

44102   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6113  2111-0-24-ط  ِؾّل اٌقي٠ي فجل ِؾّل اٌوؽ١ُ فجل -  81  

44102   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6111  2116-0-12-ط  ِؾّل فجلاٌقي٠ي ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  82  

66151   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6114  2110-3-21-ط  هٍالْ ع١ٍؾٟ ١ٍل ِؾّٛك -  83  

55334   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6136  2111-0-13-ط  فٍٝ اٌزب٠ٗ ِؾّل ٔق١ُ -  84  
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61102   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6111  2110-11-11-ط  اؽّل ٍق١ل ِؾّل فغباهلل -  85  

41452   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6110  2110-5-11-ط  اؽّل ا١ِو ا١ِٓ اٌوؽ١ُ فجل -  86  

44102   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6111  2113-0-21-ط  ِؾّل فجلاٌقي٠ي ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  87  

44102   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6111  2110-0-21-ط  ِؾّل فجلاٌقي٠ي ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  88  

64426   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6126  2111-1-12-ط  ِؾّل اؽّل ٠ٍٛف فجلاٌوؽ١ُ -  89  

31106   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6125  2110-6-11-ط  ؽ١َٓ ؽَٓ ِؾّٛك -  90  

54113   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6134  2112-4-23-ط  اٍّبف١ً اٌوة عبك هّلٞ ٔٛاكه -  91  

54113   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6135  2111-4-23-ط  اٍّبف١ً اٌوة عبك هّلٞ ٔٛاكه -  92  

54163   ثولُ    21111110:  ربه٠ـ ، 6112  2111-5-20-ط  ؽّلاْ ِؾّل ا٠ٛة ٍٕبء -  93  

11426   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6152  2111-6-5-ط  فجبكٞ ِلٟٔ فجلٖ ّبك٠ٗ -  94  

50111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6151  2111-1-11-ط  ّٕٛكٖ ١َُٔ فٛىٜ اِغل -  95  

41116   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6111  2111-1-15-ط  ثى١و ف١ل فغب ِوىٚق -  96  

51101   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6115  2111-4-12-ط  اٍّبف١ً ؽبِل اثٛاٌٛفب ثبرقٗ -  97  

51101   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6116  2115-4-12-ط  اٍّبف١ً ؽبِل اثٛاٌٛفب ثبرقٗ -  98  

61155   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6146  2110-12-11-ط  ِؾّل ؽَٓ ّؾبد فبثل٠ٓ -  99  

65211   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6141  2111-11-1-ط  ِؾّٛك فٍٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اؽّل -  100  

53011   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6156  2116-1-31-ط  ا١ٌَل فجلاٌىو٠ُ ؽ١َٓ ٖفب٠ل -  101  

50441   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6161  2111-11-21-ط  ٍؾٍٝ اثٛ فب٠ك اٌقي٠ي فجل اؽّل -  102  

50441   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6161  2114-11-21-ط  ٍؾٍٝ اثٛ فب٠ك اٌقي٠ي فجل اؽّل -  103  

62202   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6101  2110-1-4-ط  ِؾّل اؽّل غوثبٜٚ هضب -  104  

64313   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6014  2116-12-6-ط  اٍغفبًٔٛ فالػ ٠ٛٔبْ ِو٠ُ -  105  

41166   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6111  2114-0-24-ط  اثوا١ُ٘ إٌّْلٞ رٙبٟٔ -  106  

41166   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6110  2111-0-24-ط  اثوا١ُ٘ إٌّْلٞ رٙبٟٔ -  107  

41166   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6111  2114-0-24-ط  اثوا١ُ٘ إٌّْلٞ رٙبٟٔ -  108  

41166   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6101  2111-0-24-ط  اثوا١ُ٘ إٌّْلٞ رٙبٟٔ -  109  

53016   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6101  2116-11-11-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٟ ا٠ّٓ -  110  

53016   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6100  2111-11-11-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٟ ا٠ّٓ -  111  
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53016   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6101  2116-11-11-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل فٍٟ ا٠ّٓ -  112  

51531   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6112  2115-1-11-ط  ِؾّل ؽ١ّل اؽّل فبعّٗ -  113  

51531   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6113  2111-1-11-ط  ِؾّل ؽ١ّل اؽّل فبعّٗ -  114  

51531   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6114  2115-1-11-ط  ِؾّل ؽ١ّل اؽّل فبعّٗ -  115  

53460   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6104  2116-1-25-ط  اٌىو٠ُ فجل اٌوؽ١ُ فجل ١ٍل ٔب٘ل -  116  

53460   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6105  2111-1-25-ط  اٌىو٠ُ فجل اٌوؽ١ُ فجل ١ٍل ٔب٘ل -  117  

53460   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6106  2116-1-25-ط  اٌىو٠ُ فجل اٌوؽ١ُ فجل ١ٍل ٔب٘ل -  118  

51110   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6031  2115-4-12-ط  عوعٌ فبفٛهٜ ٔق١ُ ِو٠ُ -  119  

63361   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6035  2111-1-16-ط  ٕل٠ك فج١ل فجلاٌقبعٝ فج١ل -  120  

62413   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6021  2110-11-12-ط  اؽّل ٍِٛٝ ؽَٓ ٍِٛٝ -  121  

63313   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6022  2111-6-20-ط  ِلوٛه ى٠بْ لبٍُ ؽ١َٕٗ -  122  

61410   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6036  2111-2-6-ط  اٍغفبًٔٛ ىوٟ ه١ّل عوعٌ -  123  

60155   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6031  2110-11-31-ط  اؽّل ثوثوٞ ؽّياٚٞ ِؾّل -  124  

20103   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6031  2111-11-0-ط  عوعٌ ١ٍّو ف١ٍ١ت -  125  

60501   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6041  2110-11-21-ط  فبهً ه١ّلٞ فجبكٞ ١ٕ٘ٗ -  126  

66420   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6024  2110-5-13-ط  فجلإٌّقُ ِؾّل ؽَٓ فبٌل -  127  

46404   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6032  2112-11-2-ط  اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ِٕٟ -  128  

46404   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6033  2111-11-2-ط  اؽّل ِؾّل ؽ١َٓ ِٕٟ -  129  

62413   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6021  2110-5-12-ط  اؽّل ٍِٛٝ ؽَٓ ٍِٛٝ -  130  

63611   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 6044  2115-0-0-ط  اٌىو٠ُ عبك ِؾّل فجلاٌواىق ؽّلٞ -  131  

11124   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 6046  2110-2-21-ط  فٍٟ اؽّل ِؾّل فج١ل -  132  

64035   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 6052  2111-1-3-ػ  ِؾّل ؽّلْٚ فجلإٌّقُ ١ٍّوٖ -  133  

64024   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6010  2111-6-25-ط  اؽّل رووٟ فٍٝ ى٠ٕت -  134  

62001   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6011  2111-1-14-ط  اؽّل فجلاٌؾبهً ِؾّٛك فبِو -  135  

41111   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6001  2114-0-23-ط  فْوٞ ِؾّل اٍّبف١ً ٔقّٗ -  136  

41111   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6000  2111-0-23-ط  فْوٞ ِؾّل اٍّبف١ً ٔقّٗ -  137  

41111   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6001  2114-0-23-ط  فْوٞ ِؾّل اٍّبف١ً ٔقّٗ -  138  
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41111   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6011  2111-0-23-ط  فْوٞ ِؾّل اٍّبف١ً ٔقّٗ -  139  

63140   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6013  2111-2-1-ط  اؽّل ف١ٍفٗ ِؾّٛك فالء -  140  

40422   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6111  2110-11-1-ط  ٍب٠ٚوً رٛف١ٌٍ فو٠بْ اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رقل٠ً -  141  

40422   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6111  2110-11-1-ط  ٠ٍٛوً رٛف١ٌٍ فو٠بْ -  142  

11436   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6015  2111-6-1-ط  اثٛثىو فَواْ كهك٠و وّبي -  143  

63015   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6011  2116-3-13-ط  ِؾبهة ف١ًٍ فٛىٞ ١ِقبئ١ً -  144  

40531   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6111  2110-11-22-ط  عبك ثغوً ك١ِبْ عوعٌ -  145  

41552   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6011  2111-1-6-ط  اؽّل اٌٖبكق فجبً ِؾّل -  146  

51211   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6016  2111-11-23-ط  عبكاٌٌّٟٛ ِٖغفٟ ِوفذ -  147  

61260   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 6066  2111-1-16-ط  ىاهؿ اٌٖبٚٞ فجلٖ فجلإٌبٕو -  148  

53453   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6111  2111-1-14-ط  ِؾّل اٌل٠ٓ فالء اٌل٠ٓ ٕالػ ٘جٗ -  149  

35114   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6120  1110-11-1-ط  ِؾّل ف١ًٍ ِؾّٛك ِٕٖٛه -  150  

35114   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6121  2113-11-1-ط  ِؾّل ف١ًٍ ِؾّٛك ِٕٖٛه -  151  

35114   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6131  2110-11-1-ط  ِؾّل ف١ًٍ ِؾّٛك ِٕٖٛه -  152  

35114   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6131  2113-11-1-ط  ِؾّل ف١ًٍ ِؾّٛك ِٕٖٛه -  153  

35114   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6132  2110-11-1-ط  ِؾّل ف١ًٍ ِؾّٛك ِٕٖٛه -  154  

51413   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6123  2115-1-12-ط  ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ فبٌل -  155  

61631   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6113  2116-4-26-ط  فالَ فجلإٌّٖف ٘لٜ -  156  

51413   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6122  2111-11-26-ط  ِؾّل ِٖغفٝ فٍٝ فبٌل -  157  

60112   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6135  2110-11-26-ط  ِؾّل فو٠ل اِجبهن ؽَٓ -  158  

45102   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6111  2111-5-11-ط  اؽّل ٠ب١ٍٓ ِؾّٛك عّبي -  159  

62516   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6114  2110-11-12-ط  اؽّل ىوٝ فٍٝ اؽّل -  160  

62124   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6124  2114-1-21-ط  ِؾبهة ٕجوٜ ثغوً ث١ْٜٛ -  161  

62124   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 6125  2111-1-21-ط  ِؾبهة ٕجوٜ ثغوً ث١ْٜٛ -  162  

61066   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6154  2110-11-22-ط  ١ِقبئ١ً فيِٟ ِؾفٛػ اِبي -  163  

56121   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6101  2113-1-20-ط  هاضٟ اثٛى٠ل ِؾّل فبِو -  164  

56121   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6101  2110-1-20-ط  هاضٟ اثٛى٠ل ِؾّل فبِو -  165  
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61114   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6111  2111-3-6-ط  فّو ف١ًٍ ا١ٌَل ف١ًٍ -  166  

21511   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6143  2115-6-24-ػ  ه١ٌَِ ثق١ذ ١ِٕو -  167  

33155   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6161  2110-3-1-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل اؽّل -  168  

41116   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6145  2111-3-1-ط  ١ٍل ِؾّل ١ٍل فجلاٌؾى١ُ -  169  

33155   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6160  2111-11-1-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل اؽّل -  170  

61111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6144  2110-0-26-ط  اؽّل ٕل٠ك ِؾّل ٠ب١ٍّٓ -  171  

51512   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6155  2111-4-11-ط  ٠ٍٛف ِزٌٟٛ اؽّل غبكٖ -  172  

66115   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6140  2110-3-11-ط  ِؾّل اٍّبف١ً ١ٍل ٠بٍو -  173  

33155   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6166  2111-4-11-ط  االٍزبم اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل اؽّل -  174  

56121   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6114  2111-0-1-ط  هاضٟ اثٛى٠ل ِؾّل فبِو -  175  

56121   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6115  2116-0-1-ط  هاضٟ اثٛى٠ل ِؾّل فبِو -  176  

33155   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6111  2111-1-14-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل اؽّل -  177  

33155   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6161  2116-0-3-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل اؽّل -  178  

56621   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1131  2113-1-13-ط  ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  179  

56621   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1132  2110-1-13-ط  ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  180  

41036   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1111  2111-0-0-ط  َِقٛك فىوٞ هؤف هعبئٟ -  181  

31151   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 6112  2111-1-21-ط  اٌْبمٌٟ ؽغبعٟ ِؾّٛك -  182  

56621   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1133  2112-0-16-ط  ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  183  

56621   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1134  2111-0-16-ط  ألهاًٚ ٔق١ُ صوٚد ف١ٕب -  184  

56443   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1113  2110-5-20-ط  فجلاٌوؽّٓ ؽَب١ٔٓ ّٙلٞ هعبء -  185  

56443   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1114  2113-5-20-ط  فجلاٌوؽّٓ ؽَب١ٔٓ ّٙلٞ هعبء -  186  

56443   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1115  2110-5-20-ط  فجلاٌوؽّٓ ؽَب١ٔٓ ّٙلٞ هعبء -  187  

50115   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1110  2111-1-11-ط  اٌٛ٘بة فجل ِجبهن ِؾّٛك -  188  

61162   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1111  2111-12-21-ط  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اؽّل ٘لٜ -  189  

61162   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1110  2115-12-21-ط  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اؽّل ٘لٜ -  190  

20664   ثولُ    21111121:  ـربه٠ ، 1121  2111-0-14-ط  ؽّلاْ ا١ٌَل فجلاٌفزبػ ١ٍّوٖ -  191  

   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1121  2111-0-14-ط  ؽّلاْ ١ٍل فجلاٌفزبػ ١ٍّوٖ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ رقل٠ً -  192

20664 
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20611   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 6116  2111-1-14-ط  ثب١ًٍٍٛ ؽى١ُ فٛىٞ -  193  

50243   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1112  2111-1-20-ط  فج١ل اٌوة عبك ٍبٌُ فبعّٗ -  194  

36440   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1135  2111-2-11-ط  عوعٌ ل١ٍٕٟ هٚؽ١ٗ -  195  

36440   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1136  2115-2-11-ط  عوعٌ ل١ٍٕٟ هٚؽ١ٗ -  196  

   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1111  2111-11-16-ط  ثْبٞ ِزبًٚ فجبكٞ اّوف اٌٝ اٌزغبهٜ االٍُ رقل٠ً -  197

51364 

51364   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1111  2111-11-16-ط  ِزبؤًٚ فجبكٞ اّوف -  198  

35631   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1115  2111-4-26-ط  هٚث١ً ؽج١ت ٕجؾٟ ١ِٕو -  199  

61651   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 6110  2111-4-21-ط  فجلاٌٌّٛٝ هّٛاْ ِوفٝ ٍقل٠ٗ -  200  

61651   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 6111  2116-4-21-ط  فجلاٌٌّٛٝ هّٛاْ ِوفٝ ٍقل٠ٗ -  201  

64126   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 6115  2116-1-11-ط  َِقٛك اثوا١ُ٘ اؽّل ٍٕبء -  202  

11660   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1151  2111-0-21-ط  ٔبّل اهلل هىق ٍالِٗ و١وٌٌ -  203  

51326   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1143  2115-6-0-ط  اكَ ِٙلٜ ٍقلاٌل٠ٓ -  204  

11116   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1166  2111-11-13-ط  اؽّل ٌج١ت ٕل٠ك ِؾّل -  205  

45315   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1131  2111-2-11-ط  ف٠ٛضٗ فٍٟ ِجبهن ِؾّل -  206  

62031   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1145  2111-1-4-ط  ؽَب١ٔٓ ِٖغفٝ اؽّل ِؾّل -  207  

51125   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1151  2111-3-31-ط  اؽّل ٍق١ل هضب ِؾّل إٌٙب اَ -  208  

51125   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1150  2115-3-31-ط  ّلاؽ ٍق١ل هضب ِؾّل إٌٙب اَ -  209  

41351   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1156  2111-5-0-ط  عٕلٞ اٍؾك فٛىٞ ف١ىزٛه -  210  

66111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1151  2110-3-13-ط  ِؾّل فّٙٝ ِؾّٛك فٍٝ -  211  

66560   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1152  2110-6-11-ط  ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾبٍٓ -  212  

40516   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1161  2110-11-31-ط  ِؾّل اٍّبف١ً اؽّل عّالد -  213  

62111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1146  2114-1-21-ط  ِؾّل ؽَب١ٔٓ فجلاٌقبي ِؾّل -  214  

62111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1141  2111-1-21-ط  لِؾّ ؽَب١ٔٓ فجلاٌقبي ِؾّل -  215  

52120   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1153  2116-4-4-ط  ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ -  216  

52120   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1154  2111-4-4-ط  ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ -  217  

52120   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1155  2116-4-4-ط  ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ -  218  

61646   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1110  2110-11-3-ط  ِؾّل اؽّل ١ٍل ِؾّل -  219  
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31240   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1112  2111-11-12-ط  ِؾّل اؽّل ّؾبد فٍٟ -  220  

11410   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1110  2111-6-15-ط  وواً الالك٠ًٛ ثوٍَٛ َٔو٠ٓ -  221  

60634   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1111  2110-11-24-ط  ِؾّل ٍقل عبثو ٠ب١ٍّٓ -  222  

21106   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1111  2111-11-11-ط  ٔبفـ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  223  

51111   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1110  2111-5-1-ط  اٌفبهً اؽّل فجلاٌٛاؽل فيٖ -  224  

51111   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1111  2115-5-1-ط  اٌفبهً اؽّل فجلاٌٛاؽل فيٖ -  225  

62011   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1105  2113-12-20-ط  كا١ٔبي ف١بك فبعف أٛه -  226  

62011   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1106  2110-12-20-ط  ١بيكأ ف١بك فبعف أٛه -  227  

41423   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1111  2111-5-11-ط  فجلاٌّؾَٓ ١ٍٍُ هعت -  228  

65210   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1115  2111-11-12-ط  لٕبٜٚ ِؾّل فجلاٌّٛعٛك اًِ -  229  

40141   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1112  2111-2-15-ط  هضٛاْ ٍٍّبْ هضٛاْ ؽٍّٟ -  230  

44165   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1113  2111-12-14-ط  ٠ٌٛٔ لٕبٚٞ ِؾّل فبرٓ -  231  

44165   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1114  2116-12-14-ط  ٠ٌٛٔ لٕبٚٞ ِؾّل فبرٓ -  232  

44165   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1115  2111-12-14-ط  ٠ٌٛٔ لٕبٚٞ ِؾّل فبرٓ -  233  

44165   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1116  2116-12-14-ط  ٠ٌٛٔ لٕبٚٞ ِؾّل فبرٓ -  234  

51111   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1114  2113-6-3-ط  اٌفبهً اؽّل فجلاٌٛاؽل فيٖ -  235  

51111   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1115  2110-6-3-ط  اٌفبهً اؽّل فجلاٌٛاؽل فيٖ -  236  

51161   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1110  2111-11-13-ط  اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  237  

41231   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1123  2111-6-1-ط  فٍٟ ِؾّل ِؾّٛك فٍٟ -  238  

62415   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1125  2110-11-26-ط  اثَقوْٚ عٕلٜ إٌّو ؽبهً -  239  

55112   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1122  2111-1-0-ط  ثغلاكٜ ِؾّٛك فجلا١ٌَّـ ِؾّٛك -  240  

55454   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1112  2111-1-4-ط  فبّٛه فضوٞ عبهق -  241  

55454   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1113  2112-1-4-ط  فبّٛه فضوٞ عبهق -  242  

55454   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1114  2111-1-4-ط  فبّٛه فضوٞ عبهق -  243  

33236   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 1111  2111-1-20-ط  ىاهؿ ِؾّٛك ِٖغفٟ فبكي -  244  

44241   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1153  2111-0-25-ط  ؽَٓ فبهً ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  245  

44241   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1154  2116-0-25-ط  ؽَٓ فبهً ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  246  
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44241   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1155  2111-0-25-ط  ؽَٓ فبهً ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  247  

44241   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1156  2116-0-25-ط  ؽَٓ فبهً ِؾّل فجلاٌوؽ١ُ -  248  

61430   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1144  2116-11-31-ط  ف١َٝ اثوا١ُ٘ ؽّيٜ اثوا١ُ٘ -  249  

 ، 1144  2116-11-31-ط  اثوا١ُ٘ ؽّيٞ اثوا١ُ٘ ٌٖبثؾٙب اٌّؾّٛي الوََٛاه اثٛؽّيٖ اٌٝ اٌزغبهٞ االٍُ رقل٠ً -  250

61430   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ  

41101   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1120  2110-1-11-ط  اثٛى٠ل ؽ١َٓ اٌل٠ٓ عّبي ؽ١َٓ -  251  

46614   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1135  2112-11-21-ط  ِؾّل فٍٟ ضبؽٟ اٍٚبِٗ -  252  

46614   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1136  2111-11-21-ط  ِؾّل فٍٟ ضبؽٟ اٍٚبِٗ -  253  

46614   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1131  2112-11-21-ط  ِؾّل فٍٟ ضبؽٟ اٍٚبِٗ -  254  

46614   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1130  2111-11-21-ط  ِؾّل فٍٟ ضبؽٟ اٍٚبِٗ -  255  

31116   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1142  2111-0-26-ط  ِؾّل عٗ فٍٟ ف١ٌّ -  256  

61411   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1145  2111-1-31-ط  ِؾّل ِؾّل فزؾٟ ؽ١َٓ -  257  

41113   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1141  2111-11-1-ط  فٛكٖ اثوا١ُ٘ ٠ٍٛف ِؾّل -  258  

60514   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1151  2110-11-21-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل ؽّلٞ -  259  

34131   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1140  2110-3-2-ط  اٍّبف١ً ِؾّل فزؾ١ٗ -  260  

41111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1116  2111-1-25-ط  ّولبٚٞ هِضبْ اًِ -  261  

50111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1212  2111-1-11-ط  فجلاٌٛ٘بة فجلإٌجٟ فوثٟ -  262  

61151   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1111  2110-1-6-ط  اٌوؽّٓ فجل فٍٝ ّبك١ٌٗ -  263  

51260   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1105  2111-1-12-ط  اٍّبف١ً ِؾّٛك فٛىٞ ٍقل -  264  

50221   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1110  2111-1-21-ط  ؽّبك ِؾّٛك هاثؾخ -  265  

54551   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1215  2111-3-1-ط  ِؾّل اؽّل اِجبهن ّبك٠ٗ -  266  

51260   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1103  2111-1-12-ط  اٍّبف١ً ِؾّٛك فٛىٞ ٍقل -  267  

41016   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1213  2114-11-12-ط  فٍٟ ف١ًٍ اؽّل ٕبٌؼ -  268  

41016   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1214  2111-11-12-ط  فٍٟ ف١ًٍ اؽّل ٕبٌؼ -  269  

56115   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1111  2110-11-14-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل عقفو اِبي -  270  

56115   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1211  2113-11-14-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل عقفو اِبي -  271  

56115   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1211  2110-11-14-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل عقفو اِبي -  272  

63063   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1101  2111-1-15-ط  ِغٍـ فبهٚق اك٠ت اٍؾك -  273  
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61111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1211  2111-3-6-ط  فٍٟ فّو ِٕٖٛه اٍّبء -  274  

56311   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1211  2110-4-21-ط  اؽّل ٘جبُ كاٚك اؽّل -  275  

56311   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1211  2113-4-15-ط  اؽّل ٘جبُ كاٚك اؽّل -  276  

56311   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1212  2110-4-15-ط  اؽّل ٘جبُ كاٚك اؽّل -  277  

36111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1111  1115-6-11-ط  فجلاٌغ١ًٍ ِؾّل إالػ -  278  

36111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1112  2111-6-11-ط  فجلاٌغ١ًٍ ِؾّل إالػ -  279  

36111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1113  2115-6-11-ط  فجلاٌغ١ًٍ ِؾّل إالػ -  280  

36111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1114  2111-6-11-ط  فجلاٌغ١ًٍ ِؾّل إالػ -  281  

36111   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1115  2115-6-11-ط  فجلاٌغ١ًٍ ِؾّل إالػ -  282  

61104   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1102  2111-3-25-ط  ٘بُّ ِؾّل ٕبٌؼ ٔغبٖ -  283  

51465   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 1111  2115-6-26-ط  اثوا١ُ٘ ثووٗ ِؾّٛك فجلاٌوؽ١ُ -  284  

45552   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1256  2112-4-1-ط  اؽّل فجلاٌّزغٍٟ ِؾّل ٍى١ٕٗ -  285  

45552   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1251  2111-4-1-ط  اؽّل فجلاٌّزغٍٟ ِؾّل ٍى١ٕٗ -  286  

45552   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1250  2112-4-1-ط  اؽّل فجلاٌّزغٍٟ ِؾّل ٍى١ٕٗ -  287  

45552   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1251  2111-4-1-ط  اؽّل فجلاٌّزغٍٟ ِؾّل ٍى١ٕٗ -  288  

22161   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1231  2111-11-3-ط  ثىبه فإاك اؽّل -  289  

25303   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1221  2115-1-14-ط  اٌَّبْ ِؾّٛك اؽّل هٚؽ١ٗ -  290  

25303   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1220  2111-1-14-ط  اٌَّبْ ِؾّٛك اؽّل هٚؽ١ٗ -  291  

25303   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1221  2115-1-14-ط  اٌَّبْ ِؾّٛك اؽّل هٚؽ١ٗ -  292  

61111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1230  2110-11-11-ط  ِؾّل اؽّل ٍَُِ ى٠ٕت -  293  

61211   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1251  2110-1-11-ط  اؽّل ٘غبْ ِؾّل ٘بُّ اَ -  294  

63461   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1242  2115-1-13-ط  ٠ٌ ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ِؾّل -  295  

30161   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1235  2111-6-15-ط  ؽ١َٓ فٕبْ فجٛكٞ -  296  

30161   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1236  2112-6-15-ط  ؽ١َٓ فٕبْ فجٛكٞ -  297  

30161   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1231  2111-6-15-ط  ؽ١َٓ فٕبْ فجٛكٞ -  298  

61201   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1241  2110-1-11-ط  ِؾّل فجلاٌقبي ؽّلٞ اًِ -  299  

41124   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1221  2111-3-1-ط  فٍٟ ؽ١َٓ فٍٟ فبعّٗ -  300  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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20402   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1231  2111-5-26-ط  ٍِٟٛ ِغبه٠ًٛ هٚؽ١ٗ -  301  

20402   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1232  2114-5-26-ط  ٍِٟٛ ِغبه٠ًٛ هٚؽ١ٗ -  302  

20402   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1233  2111-5-26-ط  ٍِٟٛ ٠ًِٛغبه هٚؽ١ٗ -  303  

51126   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1310  2111-11-13-ط  ٍق١ل هفبفٝ اؽّل ١ٍلٖ -  304  

51126   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1311  2115-11-13-ط  ٍق١ل هفبفٝ اؽّل ١ٍلٖ -  305  

31651   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1211  1116-3-1-ط  فجلاٌؾب٘و فجلاٌفض١ً اثوا١ُ٘ -  306  

31651   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1212  2111-3-1-ط  فجلاٌؾب٘و فجلاٌفض١ً اثوا١ُ٘ -  307  

31651   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1213  2116-3-1-ط  فجلاٌؾب٘و فجلاٌفض١ً اثوا١ُ٘ -  308  

31651   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1214  2111-3-1-ط  فجلاٌؾب٘و فجلاٌفض١ً اثوا١ُ٘ -  309  

31651   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1215  2116-3-1-ط  فجلاٌؾب٘و فجلاٌفض١ً اثوا١ُ٘ -  310  

35116   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1311  2110-11-26-ط  رب٠ٗ عجوٖ ٖٔؾٟ -  311  

34651   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1316  2110-0-4-ط  ِؾّل اؽّل ِالىَ ِؾّل -  312  

50202   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1321  2111-11-5-ط  فٍٛاْ اٌٛفب اثٛ اٌوؽ١ُ فجل ؽٕبْ -  313  

50202   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1321  2114-11-5-ط  فٍٛاْ اٌٛفب اثٛ اٌوؽ١ُ فجل ؽٕبْ -  314  

50202   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1322  2111-11-5-ط  فٍٛاْ اٌٛفب اثٛ اٌوؽ١ُ فجل ؽٕبْ -  315  

41111   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1261  2111-3-11-ط  فجلاٌغٛاك فجلاٌقؾ١ُ ٘لٞ -  316  

11213   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1211  2111-4-16-ط  ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽىّٗ -  317  

53541   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1201  2116-0-0-ط  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل فيٖ -  318  

53541   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1200  2111-0-0-ط  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل فيٖ -  319  

53541   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1201  2116-0-0-ط  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل فيٖ -  320  

41214   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1313  2114-5-11-ط  اثوا١ُ٘ ١ِقبئ١ً رمٟ ٔبك٠ٗ -  321  

41214   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1314  2111-5-11-ط  اثوا١ُ٘ ١ِقبئ١ً رمٟ ٔبك٠ٗ -  322  

51511   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1203  2111-1-25-ط  ِؾّٛك هفبفٝ فغب ١ٍل -  323  

51511   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1204  2115-1-25-ط  ِؾّٛك هفبفٝ فغب ١ٍل -  324  

35400   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1216  2111-3-12-ط  ٍٕبكٖ ٖٔؾٟ ٌٛفٗ -  325  

63313   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1311  2111-11-25-ط  ٠َٝ عٛهعٟ ّٕٛئ١ً ٘بٔٝ -  326  

50311   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1211  2114-11-11-ط  ثوا١ُ٘ا ِؾّل اٌٛ٘بة فجل عّبي -  327  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

50311   ثولُ    21111120:  ربه٠ـ ، 1212  2111-11-11-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل اٌٛ٘بة فجل عّبي -  328  

42051   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1330  2111-0-21-ط  فالَ ِؾّٛك فجلاٌواىق اِبي -  329  

42051   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1331  2115-0-21-ط  فالَ ِؾّٛك فجلاٌواىق اِبي -  330  

42051   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1341  2111-0-21-ط  فالَ ِؾّٛك فجلاٌواىق اِبي -  331  

42051   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1341  2115-0-21-ط  فالَ ِؾّٛك فجلاٌواىق اِبي -  332  

52111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1340  2111-11-1-ط  ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍل اٌٙبَ -  333  

52111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1341  2115-11-1-ط  ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍل اٌٙبَ -  334  

51113   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1351  2111-1-31-ط  فوط عٗ ه٠بْ ِؾّل -  335  

61106   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1350  2110-11-11-ط  اؽّل ِؾّل ٍق١ل فلالد -  336  

15142   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1321  2116-0-6-ط  ِؾّل اؽّل اٌوؽ١ُ فجل اٌوٍٛي فجل -  337  

31335   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1361  2112-11-1-ط  ف١ًٍ اؽّل ِؾّل فٍف -  338  

31335   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1362  2111-11-1-ط  ف١ًٍ اؽّل ِؾّل فٍف -  339  

31335   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1363  2112-11-1-ط  ف١ًٍ اؽّل ِؾّل فٍف -  340  

31335   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1364  2111-11-1-ط  ف١ًٍ اؽّل ِؾّل فٍف -  341  

61311   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1331  2110-1-11-ط  اؽّل فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ٕ٘بء -  342  

65051   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1332  2110-2-10-ط  فضّبْ اؽّل فٍٝ ٍٕبء -  343  

41111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1361  2111-11-1-ط  فجلاهلل ٍق١ل فّٟٙ فجلٖ -  344  

31103   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1331  2116-4-14-ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  345  

56621   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1316  2110-1-13-ط  ثوٍَٛ فقوٞ فٌٛٔ ٔغفٗ -  346  

16011   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1312  2111-3-10-ط  فٍٟ فجلإٌق١ُ ِؾّٛك -  347  

41011   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1311  2114-0-10-ط  فٍٟ ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ فٍٟ -  348  

41011   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1310  2111-0-10-ط  فٍٟ ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ فٍٟ -  349  

62601   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1311  2110-12-1-ط  ؽَٛة ِؾّل اؽّل فبعف -  350  

16011   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1313  2116-1-24-ط  فٍٟ فجلإٌق١ُ ِؾّٛك -  351  

41026   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1301  2111-11-11-ط  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِجوٚن -  352  

41026   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1302  2114-11-11-ط  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِجوٚن -  353  

41026   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1311  2111-11-11-ط  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِجوٚن -  354  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

41026   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1303  2113-11-3-ط  اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِجوٚن -  355  

41026   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1304  2110-11-3-ط  اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِجوٚن -  356  

23046   ثولُ    21111131:  به٠ـر ، 1361  2111-11-23-ط  فضّبْ فّو ١ٍل ؽبِل -  357  

60655   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1305  2110-11-24-ط  ِؾّل ٍقلاهلل اؽّل ِؾّل -  358  

62011   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1311  2111-1-12-ط  هٚفبئ١ً ىل١ُ ٕ٘لٜ اوواِٝ -  359  

40011   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1415  2111-1-11-ط  ثغوً لل٠ٌ ألهاًٚ ا٠ّٓ -  360  

40142   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1435  2110-1-5-ط  ِؾّل فٍٟ ٠ٍٛف ّبم١ٌٗ -  361  

40142   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1436  2113-1-5-ط  ِؾّل فٍٟ ٠ٍٛف ّبم١ٌٗ -  362  

40142   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1431  2110-1-5-ط  ِؾّل فٍٟ ٠ٍٛف ّبم١ٌٗ -  363  

41311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1412  2110-4-16-ط  فٍٟ ِؾّل فلٔبْ فبٌل -  364  

61135   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1416  2111-11-25-ط  ِؾّٛك لبٍُ ِؾّل لبٍُ -  365  

65240   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1413  2111-11-21-ط  رٛف١ك ىوٟ وبًِ ٔبٕو -  366  

61450   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1411  2111-2-5-ط  فجلاٌٌّٛٝ فجلاهلل اٌؾٟ ٕجبػ -  367  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

43050   ولُث    21111113:  ربه٠ـ ، 6646  2116-5-21-ط  َ َ ُ اٌّٖوٞ اٌٖٕبف١ٗ اٌز١ّٕٗ ثٕه -  1  

43050   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6646  2116-5-21-ط  ال٠ٛعل -  2  

43050   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6646  2116-5-21-ط  اٌٖٕبف١خ اٌز١ّٕخ ثٕه -  3  

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6031  2116-11-3-ط(   ِٖغفٝ اؽّل اٌّوؽَٛ اٚالك)  ّٚو٠ىٙب ِٖغفٝ اؽّل فب٠يٖ -  4

64211 

30631   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1141  2110-0-5-ط  كاٚك ع١ًّ كاٚك ّٚو٠ىٗ اهلل فزؼ فزؾٟ -  5  

30631   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1141  2110-0-5-ط  ال٠ٛعل -  6  

13500   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 1151  2111-12-11-ط  ّٚووبٖ فٛكٖ ِؾّل اثوا١ُ٘ ّووٗ -  7  

    21111123:  ربه٠ـ ، 1151  2111-12-11-ط  ّٚووبٖ فٛكٖ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٠ٍٛف ّووٗ/  اٌٝ اٌْووخ اٍُ رقل٠ً -  8

13500   ثولُ  

36611   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1225  2111-4-11-ط  ه٠بٗ فب٠يٖ ّٚو٠ىزٗ ا٠ٛة عوعٌ هِٚبٟٔ -  9  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

36611   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1226  2115-4-11-ط  ه٠بٗ فب٠يٖ ّٚو٠ىزٗ ا٠ٛة عوعٌ هِٚبٟٔ -  10  

41116   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 1254  2111-4-4-ط  ِؾّٛك اؽّل ووَ ّٚو٠ىٙب اؽّل فجلاٌّغ١ل ففبف ّووٗ -  11  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1431  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووٗ -  12  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1431  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  13  

 1411  2110-12-15-ط  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  14

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،  

    21111131:  ربه٠ـ ، 1411  2110-12-15-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  15

51111   ثولُ  

 1411  2113-12-15-ط  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  16

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،  

    21111131:  ربه٠ـ ، 1411  2113-12-15-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ بىَؽ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  17

51111   ثولُ  

 1411  2110-12-15-ط  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  18

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،  

    21111131:  ربه٠ـ ، 1411  2110-12-15-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  19

51111   ثولُ  

 1411  2110-12-15-ط  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  20

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،  

    21111131:  ربه٠ـ ، 1411  2110-12-15-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  21

51111   ثولُ  

 1411  2113-12-15-ط  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  22

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،  

    21111131:  ربه٠ـ ، 1411  2113-12-15-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ٖجؼ١ٌ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  23

51111   ثولُ  

 1411  2110-12-15-ط  ----- ِؾّٛك فجلإٌبٕو ٚفإاك ؽَٓ ِؾّٛك اٌلافٍٟ ّٚو٠ىبٖ فٍٟ ؽَٓ ِؾّٛك اٌقّبهٞ ّووٗ -  24

51111   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ،  

    21111131:  ربه٠ـ ، 1411  2110-12-15-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك اٌقّبهٜ ؽبىَ ّووٗ - ١ٌٖجؼ اٌْووٗ اٍُ رقل٠ً -  25

51111   ثولُ  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1422  2111-11-26-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووٗ -  26  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1422  2111-11-26-ط  ال٠ٛعل -  27  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1421  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووخ -  28  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1421  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  29  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1424  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووٗ -  30  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1424  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  31  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1425  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووخ -  32  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1425  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  33  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1423  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووخ -  34  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1421  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  35  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1421  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووٗ -  36  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1431  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  37  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1431  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووٗ -  38  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1432  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  39  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1432  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووٗ -  40  

46613   ولُث    21111131:  ربه٠ـ ، 1426  2111-6-21-ط  ال٠ٛعل -  41  

46613   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 1426  2111-6-21-ط  اٌق١ٍب ِٖو ِغبؽٓ ّووٗ -  42  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

56110   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، اٌو٘ٓ ل١ل ّغت  فجلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ اؽّل ١ٍٍّبْ -  1  

62511   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، اٌو٘ٓ ل١ل ّغت  فجلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ اؽّل ا٠ّٓ -  2  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث١ـ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد ث١ـ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


