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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٔٛفّجو ّٙو ا١ٍٛٛ عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت

 

  اٌفٙوً* 

 ّٚووبد. أفواك ل١ٛك -1

 : كاافو اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد -2

 . اٌّؾٛ ٚاٌْٞت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْا٦ٌٕٛا 

 . ٛإٌْب 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٣ٛٔ اٌْووخ 

 ّووبد : اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد -3

 . اٌّؾٛ ٚاٌْٞت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْا٦ٌٕٛا 

 . ٛإٌْب 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٣ٛٔ اٌْووخ 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِىزت ٥ٓ 111541 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  1

اٍّب١٥ً اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ٥بكي/ ثٍّه ربٍب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٚفوكٚاد ثمبٌٗ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍ٥ٖٛ ٥ٍٝ عبثو ؽ١َٓ -  2

١ٍل ٘بُّ ١ٍل ّبك٠ٗ/ ثٍّه-اٌغٕب٠ُ ِووي- ثؾوٜ اٌّْب٦٠ٗ-اٌّْب٦٠ٗ-اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 111541 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍ٥ٖٛ صبثذ ؽّلٜ ا١ِو -  3

١ٍ٥ٖٛ صبثذ ؽّلٜ/  ثٍّه إٌبٕو٠خ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ ا٥ّبي  

 ِؾً ٥ٓ 116114 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ أؽّل ٥جلاٌزٛاة ِؾَٓ -  4

٥ّو ِٖٞفٝ ٔب٥َخ/  ثٍّه أثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ّ٦ٝٚخ فٛي رؾ١ٚو ثٗ ٍِؾك ٦ُِٞ ٥بَ  

 ِؾً ٥ٓ 116114 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ أؽّل ٥جلاٌزٛاة ِؾَٓ -  5

 اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ ثٕبؽ١خ2556 ٌَٕخ 2541 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ١ّ٦ٝٚخ فٛي رؾ١ٚو ثٗ ٍِؾك ٦ُِٞ ٥بَ

2511/1/21 فٝ ٚاغٍك 2556/5/4افززؼ ١ّ٦ٝٚخ فٛي ٦ُِٞ ْٔبٛ ٥ٓ ٥ّو ِٖٞفٝ ٔب٥َخ/ ثٍّه  

 ِؾً ٥ٓ 116114 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ أؽّل ٥جلاٌزٛاة ِؾَٓ -  6

 اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ثٕبؽ١خّبه٣ 2511 ٌَٕخ 1113 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ١ّ٦ٝٚخ فٛي رؾ١ٚو ثٗ ٍِؾك ٦ُِٞ ٥بَ

2511/1/11 فٝ ٚاغٍك 2511/15/15افززؼ ر١ٍف١ٔٛخ ارٖبالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌزٛاة ٥جلاٌزٛاة ِؾّل/ ثٍّه  

 ِىزت ٥ٓ 116112 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٛاىفٍف اؽّل ى٠ٕت -  7

ؽَبْ فٍف ؽبِل - ثٍّه االهث١٦ٓ ؽٝ - اال٠ّبْ َِزْفٝ ُ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 116115 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هِٚبْ ّؾبرٗ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  8

ِؾّل هِٚبْ ّؾبرٗ ٥جلاٌوؽ١ُ/  ثٍّه هثبػ ثٓ ثالي ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌّوٖٚ ّبه٣:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠ل  

 116111 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بِو ٥جلاٌّمٖٛك ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  9

٥جلاٌؾبف٠ موٝ ِؾّل ثله/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116151 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌؾف٠١ ٕبثو ٔغالء -  10

ه٠بْ ٥جلاٌّٛعٛك ٥ٍٝ ٥جلاٌٖبٌؾ١ٓ/ ثٍّه ٠ؾٝ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِؾً ٥ٓ 116122 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل  ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ؽّلٜ -  11

 اِبَ ِؾّل- ثٍّه - االثوا١ّ١٘خ اثواط - اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبه٣( 3 ط)  ثوط:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ(  ثمبٌخ)  غنائ١خ ِٛاك ث٤١

5 هلُ ِؾً - اؽّل ؽ١َٕٓ  

 ِىزت ٥ٓ 116132 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  12

اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ١ٍل ٦ٍل٠ٗ ٍِه - ِّٛب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 116161 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٞ٥ٗ ٚافٝ ِؾّٛك ٕبثو -  13

١ٞ٥ٗ ٚافٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ/ثٍّه -اٌغوث١ٗ ا٦ٌّبثلٖ-اثٕٛة:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 111564 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل ٥جلا٦ٌبي ٥الء -  14

ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل ٥جلا٦ٌبي/ ثٍّه اٌجؾو٠خ اٌَٛاٌُ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث٤١ ٥ٓ 111125 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ٥جلا٦ٌّزّل فىوٜ ّو٠ف -  15

١ٍل اؽّل ٥جلاهلل/ ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ إٍّذ  

 ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 116156 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽَٕٝ ٥ٍٝ ٠بٍو -  16

٥ٍٝ ؽَٕٝ ٥ٍٝ اؽّل - ٍِه - اٌغًّ ١ٙو ثبٔٛة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ِيه٥خ ٥ٓ 116152 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ؽج١ت ٥جلاهلل اؽّل هىق -  17

١ٍل فم١و ٘جٗ - ٍِه - اٌٛاٍٞٝ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ِٛاّٝ ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٝٗ ؽ١َٓ ٝٗ -  18

٠ٍٛف ٝٗ ؽ١َٓ ٝٗ - ٍِه - ١ِو:  ثغٙخ ،  

 ، فواّٗ ٥ٓ 116115 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٍب٥ٝ ِؾّل هِٚبْ -  19

اثوا١ُ٘ صبثذ عّبي/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ  

 اعٙيٖ ث٤١ ٥ٓ 116151 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ ٕل٠ك صبثذ ٍٍٛٓ -  20

١٥َٝ ٥جلاٌجبٍٜ ٕالػ/  ثٍّه ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌىّج١ٛرو ٥لا ف١ّب وٙوثبئ١ٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك فزؾٝ ٥بٝف ِؾّل -  21

 ّووٗ ا١ٞ٦ٌفٝ َِزْفٝ ١ِلاْ ِبٌه رم١َُ 1 ّبه٣ 14 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ثبٌىّج١ٛرو ر٠ٍٛٓ ِٚبو١ٕخ ٚك٘بٔبد ك٠ىٛه َِزٍيِبد

٥ٍٝ اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل - ٍِه فو٠بي  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116125 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل ٘لٜ -  22

٥جلاٌَالَ هاّل ِؾّل ١ٍل/ثٍّه-لواه ٔيٖ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ ٌزوث١ٗ  

 ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ 116142 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ١ٍل ٦ّجبْ ١ٍل -  23

٥ٍٝ ١ٍل ٥وفبد اثوا١ُ٘/ ثٍّه اٌْب١ِخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 111556 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  24

 فٝ افززؼ ثبٌمٞب٥ٝ ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ؽّلا ٥جلاٌفزبػ ٥جلا٢ٌب٘و ٍِه - اٌؾٛارىٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ٦ِّبه

ا١ٍٛٛ 16555 هلُ رؾذ ٚل١ل 2511/11/212 فٝ ٚاغٍك 2551/4/11  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116116 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔبهٚى ٥جلا١ٌَّؼ عٛكٖ ٔج١ً -  25

٥جلاٌّالن ثْبٜ ١٥ل/ثٍّه-ا٦ٌي٠ٗ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116115 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ؽّلاهلل ٠ٍٛف -  26

لٞت ىوٝ ١ٍٙو - ثٍّه - اٌمج١ٍخ ا١ٞ٦ٌبد ٥وة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 116165 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥م١ٍٝ ٥جلاٌفزبػ ى٠ٕبُ٘ -  27

١ٍ٥ٖٛ ٥جلا١ٍ٦ٌُ اثٛثىو/  ثٍّه ٥جلاٌالٖ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ ِيه٥ٗ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 111556 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  28

٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل اؽّل/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ٦ِّبه  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 111515 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىووٜ رٛف١ٌٍ ؽَٕٝ ٌىَبْ -  29

ىووٜ رٛف١ٌٍ ؽَٕٝ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِىزت ٥ٓ 111513 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽبِل ٥جلاٌو١ّل اؽّل -  30

٥ٕزو ِؾّل ؽبِل ٥جلاٌو١ّل - ٍِه - ث١ٙظ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 116151 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 41555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚى٠وٜ لبٍُ ع٦فو ٥ٖبَ -  31

اؽّل ٚى٠وٜ لبٍُ ع٦فو - ثٍّه - لجٍٝ - اٌّْب٦٠خ:  ثغٙخ ، ٍٕجٗ ِقٍفبد رٛه٠ل  
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٥ٓ 116154 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ٝب٘و -  32

٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ِؾّل/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 116114 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌجو ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل اؽّل -  33

ِؾّل ٥جلاٌجو ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٍِه - ٥جلاٌجو ٥يثخ - اٌؾٛارىخ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ٥ٓ 116146 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٕٝ اٌل٠ٓ ٥ٖبَ ا١ِو -  34

٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٕٝ اٌل٠ٓ ٥ٖٚبَ ٥ّٚو ٥جلا٦ٌّجٛك ١ٍل لله٠ٗ/ثٍّه-كاٚٚك ا١ٌْـ-اٌم١ٕٛٗ:  ثغٙخ ، -ثمبٌٗ-غنائ١ٗ ِٛاك  

 ٥ٓ 116155 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّّ فبٌل -  35

ِٖٞفٝ ؽَٓ اؽّل/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌالٍٍى١خ اٌىب١ِواد ٥لا ف١ّب ِوالجخ ٚوب١ِواد ِؾّٛي ِؾً  

 ٥ٓ 116164 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌؾى١ُ ؽّلٜ ٍبِؼ -  36

اٌيها٥خ ٚىاهٖ/ ثٍّه اٌّؾوق اٌل٠و هىلٗ:  ثغٙخ ، ِْزً  

 افْبة ث٤١ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ -  37

ؽَٓ ِؾّل ٥جلاٌَالَ عّبي/ ثٍّه اهلل ٥ْٛ ا١ٌْـ ٝو٠ك ّبه٣:  ثغٙخ ، ٦ِٕٖخ  

 ِىزت ٥ٓ 116112 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 1555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ِؾّٛك ؽّْذ اؽّل -  38

٥ضّبْ ّ٘بَ ِؾّٛك ؽّْذ/  ثٍّه - ا٦ٌٛا١ّو - ثؾوٜ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 رٛه٠لاد ِىزت ٥ٓ 116163 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ٥ٍْٗ هافذ ١ِٕب -  39

٦ٍل ٥ٍْٗ هافذ - ثٍّه 2 هلُ غياٌٝ رم١َُ:  ثغٙخ ،(  اٌالٍٍى١خ اٌىب١ِواد ٥لا ف١ّب)  ِوالجٗ وب١ِواد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116161 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل هىق فقوٞ أٔٛه ٚائً -  40

فقوٞ أٔٛه ٚائً/ ثٍّه هاغت ٠َوٜ ّبه٣ ِٓ اٌى٠ٌٛ ؽبهح ٠ىٓ ٥لٌٝ ّبه٣ 15:  ثغٙخ ، أؽن٠خ  

 ِىزت ٥ٓ 116142 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل هىق اٌّٙلٜ ٥ّواْ اِبي -  41

ِوٍٟ ١ٍل ٥جلاٌوؤٚف/ ثٍّه 5 هلُ ٥مبه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116152 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٥جلاٌؾف٠١ ٥ٍٝ ١ٍل -  42

اؽّل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌَّزغلح إٌيٌخ:  ثغٙخ ، ١خاٌّبّ ٌزوث١خ  

 ِٛاك ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116111 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غٍّٝ ؽٍّٝ ٍبٌُ ِٕٝ -  43

غٍّٝ ٍبٌُ ٥ٍٝ ٍبٌُ ٍِه - اٌجٍل ّوق - اٌؾّبَ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ  

 ِىزت ٥ٓ 116131 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  44

ِٖٞفٝ ِؾّل ا١ٌَل/ ثٍّه اٌجٍل لجٍٟ اٌيا٠ٚٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ٥ٓ 111521 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٝ اؽّل رّبَ اؽّل رّبَ -  45

رّبَ اؽّل رّبَ اؽّل/ ثٍّه ا٦ٌيا٠يح:  ثغٙخ ، أ٥الف  

 ٔغبهح ٚهّخ ٥ٓ 111525 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل صبثذ ِؾّل ٕفبء -  46

ؽَٓ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ/  ثٍّه ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ  

 ِىزت ٥ٓ 111511 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌي٠ي فوط ؽَٓ فوط -  47

ِٖٞفٝ ِؾّل وّبي/  ثٍّه ا١ٍّ٦ٌّٓ ِل٠ٕٗ 16 ّبه121٣:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رٛى٤٠  

 ِىزت ٥ٓ 111555 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٥جلا١ٌَّؼ ٕبٌؼ ٥بكي -  48

٥ٍٝ لبٍُ ثق١ذ ِؾّٛك/  ثٍّه54 هلُ ٥مبه ا١ٌّضبق ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111516 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ وو٠ّٗ -  49

٥جلا٦ٌّزّل ٥جلاٌزٛاة ٦ّجبْ/ ثٍّه اٌجؾوٜ االٖٔبه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىووٜ ا١ٌٔ ٥بثل أغٝ -  50

ا١ٌَل عبك رٛف١ك ٕجؾٝ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ،  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116125 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ غبكٖ -  51

٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٠ؾ١ٟ/ ثٍّه ٘الي ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 116151 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل -  52

ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ - ٍِه - إٌلاهٖ ٥يثخ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِيه٥خ ٥ٓ 116121 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٞبهلل ٥جلاٌزٛاة ك٥ّب ٠بٍو -  53

١ِٕب ٥ٞباهلل ٥جلاٌزٛاة ٥ّبك - ٍِه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 116113 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثو٘بَ ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل -  54

ٍبٌُ ٥جلاٌؾ١ّل اٌؾى١ُ ٥جل/ ثٍّه ؽّلٜ اؽّل ُ ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 116151 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٠ِٚ ِؾّل ٥بثل ٔبٕو -  55

 ِؾّل ٥بثل ِؾّل/ثٍّه- عالي ٥يد ِؾّل ّبه٣- اثٕٛة ثٕله-اثٕٛة:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٌؾَبة ٦ِلاد ٚربع١و ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد

 كه٠ِٚ

 ٔمً ِىزت ٥ٓ 116112 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛا٦ٌال ِؾّل اؽّل ِؾّل -  56

اثٛا٦ٌال ِؾّل اؽّل ٍِه - اٌغ١ِ ٥يثخ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ّٚؾٓ  

 ٥ٓ 116133 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 41555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  الالك٠ًٛ ّٕٛئ١ً هف٦ذ ثٞوً -  57

الالك٠ًٛ ّٕٛئ١ً صوٚد/ ثٍّه اٌْب١ِخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 رٛى٤٠ ِىزت ٥ٓ 116151 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ل ٘الي ٍبِٝ ٍبِو -  58

٘الي ٍبِٝ ه٠ّْٛ - ٍِه - ّٞت:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك  

 ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 116166 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ؽٕب فإاك ٔج١ً -  59

١ِقبئ١ً ؽٕب فإاك هاِٟ/ ثٍّه اٌٞٙٞبٜٚ هفب٥ٗ - ا٦ٌٛاِو ٥وة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 116161 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٕالػ ه٠ُ -  60

 1ط هلُ ثوط إٌٖو اثواط:  ثغٙخ ، ٢ِٕٚفبد وزبث١خ َِزٍيِبد ٚ ٚهق ٚ ٚثٞبه٠بد ١ٍبهاد غ١به ٚل٤ٞ ٝج١ٗ ٚاعٙيح َِزٍيِبد

ؽ١َٓ ٕل٠ك ؽ١َٓ/ ثٍّه  

 ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 116116 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ عّبي ها١ٔب -  61

ِؾّل ؽَٓ عّبي - ٍِه - ا٦ٌٛٔخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ِٛاك ر٦جئٗ ٥ٓ 111125 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌالٖ ؽٍّٝ ؽَٓ اؽّل -  62

ِؾّل ٥جلاٌوؤٚف ِٕٖٛه ثٍّه ف١ًٍ اثٛ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ غنائ١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ٍِه ٕجؾٝ ٥بٝف -  63

١ِقبئ١ً ٍِه ٕجؾٝ ٥بٝف ٍِه - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116112 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  64

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ عّالد - ثٍّه - ثله اٚالك:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ(  ثمبٌٗ)  غنائ١ٗ ِٛاك  

 ِىزت ٥ٓ 116111 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ّٝٗ اٌىَبْ فٛىٜ ا٠ٙبة -  65

صبٔٝ كٚه اكاهٜ ّمٗ ١٦ّٝٗ اٌىَبْ فٛىٜ/ ثٍّه ىٔبرٝ ٥يثٗ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ رٛه٠لاد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث٤١ ٥ٓ 116154 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍف اؽّل ٥جلاٌواٙٝ اؽّل -  66

ِؾّل ١ٍل ِؾبٍٓ - ثٍّه - اٌجوثب فبّٝٗ اٌَذ ّبه٣ - اٌيهاثٝ:  ثغٙخ ، وب١ِواد/  ِوالجخ اعٙيح  

 ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 16641 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ اكُ٘ -  67

ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ ٔبكٜ/  ثٍّه - ا٦ٌبِوٜ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 16641 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ اكُ٘ -  68

ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ ثَٕٙبٜٚ ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ/ ثٍّه --ا٦ٌبِوٜ - اٌغٕب٠ُ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116143 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ٥جلاٌّالن ٍِه ِبهٜ -  69

فوط ٥جلاٌّالن ٍِه ِبهٜ/ ثٍّه َِو٣:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِىزت ٥ٓ 116113 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  70

ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلإٌبٕو اؽّل/  ثٍّه - اٌْول١ٗ ا٦ٌّبثلٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بهف ٥يا٦ٌوة ٥جلإٌبٕو ١ٌٍٝ -  71

٥جلا٦ٌبي اؽّل فّٙٝ ٘بُّ/ ثٍّه ثؾوٞ اٌّْب٦٠خ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ ثمبٌخ  

 ٥وٗ ٥ٓ 111111 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٛه٠بي ٠ٌٛٔ ِىوَ ١ِٕب -  72

 اؽّل/  ثٍّه اٌْو٠ف اٌل٠ٓ ى٠ٓ ّبه٣ 25:  ثغٙخ ، االٔزؤذ فلِبد ٥لا ف١ّب اٍز١ْٓ ثالٜ اعٙيٖ ٥ٍٝ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد

ا٦ٌّي ٥جل ؽّيٖ  

 ٚهّٗ ٥ٓ 111554 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٝ ِؾّل ؽغبىٜ ٦ّجبْ -  73

ثب١ٍٛٛ اٌزغبه٠خ اٌغوفخ/ ثٍّه 1ٖ هلُ ٚهّخ اٌٖغ١وح اٌٖٕب٥بد ثّغ٤ّ غبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٦ِبكْ فواٝخ  

 ٔمً ِىزت ٥ٓ 111551 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ ٥وفٗ -  74

ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ فبّٝخ/ ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهارٗ ٥ٍٝ ثٚبئ٤  

 ث٤١ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ّؾبرٗ فقوٜ ّؾبرٗ -  75

، ِٕٖٛه ٚإف رٛف١ك ٚإف، ٚإف رٛف١ك ٥لٌٝ/ ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌجً ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاه

ِٕٖٛه ٚإف رٛف١ك ٚهف١ك  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 111531 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ي٠ي ١ٌٔٚ ١ٍّو ٚع١ٗ -  76

٥ّبه ِؾّل اؽّل ِؾّل/  ثٍّه - اٌزؾو٠و ّبه٣ - ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 111545 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عبثو ِؾّل اؽّل -  77

ى١٘و أ١ِٓ ٍبِٝ/ ثٍّه ثٕبد اال٥لاك٠خ ِلهٍخ اِبَ:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد  

 ث٤١ ٥ٓ 111512 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛا٦ٌال ٥جلاٌٛو١ً فٛىٜ ٔغالء -  78

٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه ٥جلاٌغٛاك ّبه٣ - ك٠وٚٛ ثٕله:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِٚزؾٚواد اوََٛاه  

 ِؾً ٥ٓ 111515 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَبْ ٥جلاٌٛاهس اؽّل اٌؾ١َٓ -  79

21 هلُ ِؾً عّبي ِؾّل ١ٌٚل/ ثٍّه ا١ٌٌٛل٠ٗ اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبه٣( 1) ثوط:  ثغٙخ ، ِوارت ث٤١  

 ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111112 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ١ٍل ٖٔو اوواَ -  80

ٝٗ ؽَٓ فوعبٔٝ ؽبِل/  ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ٥ٓ 116145 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلاٌْىٛه اؽّل -  81

ٝبٌت اثٛ ِٖٞفٝ ؽَٓ اؽّل - ثٍّه - اٌزؾو٠و ّبه٣:  ثغٙخ ، ف١ٕٛ ِقجي  

 رٛى٤٠ ِىزت ٥ٓ 111523 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍلهٖ ٥ي٠ي ١ٍّو ٍبِؼ -  82

رٛف١ك ِمبه صوٚد - ثٍّه - ثب١ٍّ٦ٌّٓ ا١ٞ٦ٌفٝ ِلهٍخ فٍف ا١ٌّْبء فبّٝٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٥ٓ 152466 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ٥ٍُ اٍّبء -  83

 رغبهح ْٔبٛ ٥ٓ ٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك ٥ٖبَ/ ثٍّه اٌقلِبد ِٕٞمٗ غبٌت ثٕٝ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ِؾً

152466 ثولُ ٚل١ل 4/2/2515 فٝ افززؼ غنائ١خ ِٛاك ٚرٛى٤٠  

 ِىزت ٥ٓ 111535 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ ٔي٠ٗ -  84

ِٕٖٛه ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ/ ثٍّه هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 152466 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ٥ٍُ اٍّبء -  85

٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك أٚالك ٚؽ١َٓ ٍٚبِٝ ِٚغلٜ ِؾّل/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ِؾً  

 ث٤١ ٥ٓ 111513 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ١ٍٍُ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٓ -  86

٠ٍٛف ١ٍٍُ ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّووي ّبه٣ - اٌم١ٕٛٗ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 ِىزت ٥ٓ 111153 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ؽٍّٝ ٚائً -  87

اؽّل ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ؽٍّٝ - ٍِه - ا٦١ٌّٞخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥وٗ ٥ٓ 111114 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ١ٍٍُ ١ٍل اٌل٠ٓ ٥ٍُ -  88

٥ٍٝ ١ٍل ٥يٖ - ثٍّه ِٕٞبُ ا١ٌْـ ّبه٣ 41:  ثغٙخ ، ٍز١ْٓ اٌجالٜ اعٙيح ٥ٍٝ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد  

 ٥ٓ 116156 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌجوثوٜ ٥جلاهلل اؽّل عّبي ِؾّل -  89

٥ج١ل ؽَٓ فٛى٠ٗ/ ثٍّه اٌَالَ ؽٝ ِٕفٍٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٚث٤١ رغ١ٙي ٥ٓ 116163 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ ١ٍّو ِؾّل -  90

ِؾّل فبٌل ٕفٛد اؽّل/ ثٍّه 1 اٌؾمٛل١١ٓ ثوط اٌٙالٌٝ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِأوٛالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111552 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل ٦ّٔبد -  91

ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل/  ثٍّه - لجٍٝ إٌّلهٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٔمً ِىزت ٥ٓ 111555 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٦ٍل اؽّل -  92

اؽّل ِؾّل هئ١َخ- ٍِه ٚاٌل٠و ١ِو ٝو٠ك ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ثٚبئ٤  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116113 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اٍبِٗ ؽبىَ -  93

ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍبِٗ/  ثٍّه - ِؾّل اٚالك:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 116151 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ا١ٌَل اٌىزجٝ ِؾّل ٥ّوٚ -  94

٥جلاٌىو٠ُ فّٙٝ ِّلٚػ ثٍٙٛي/ ثٍّه ٍّمبِٝ ٥يثٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 116162 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ رٙبِٝ -  95

ؽَب١ٔٓ ِؾّل اؽّل٥جلاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ  

 ٥ٓ 116115 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل ثووبد -  96

ِؾّل اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل/  ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ ٤ِٕٖ  

 ِؾً ٥ٓ 116151 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كه٤٠ ٥جلاٌٙبكٜ اثوا١ُ٘ ِف١لٖ -  97

ا٦ٌبكٌٝ ٕبٌؼ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ/ثٍّه- ا٦ٌبكٌٝ رم١َُ-ا١ٍٛٛ صبٔٝ-ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث٤١  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116116 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  98

ٍِٛٝ ٥جلاٌالٖ اِبي/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ 116113 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَبْ ١ٍل ؽَٓ ث١بٙٗ -  99

٥ٍٝ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ٥لٌٟ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚهّٗ ٥ٓ 116131 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ّو اؽّل اٍّبء -  100

ِؾّل ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه - اٌمٛٝٗ:  ثغٙخ ، ٠لٚٞ ٔغبهٖ  

 ل٤ٞ ٥ٓ 116121 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ّٕٛكٖ اكهد ّٕٛكٖ -  101

ِؾّل ا١ٌَل ا١٦ٌَل/  ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ِٓ ِزفو٣ اٌجً ّبه11٣:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 ِيه٥ٗ ٥ٓ 116135 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ل عبكا١ٌَل ّٕٛكٖ اثواَ -  102

٥بثل٠ٓ وّبي ِؾّٛك/ ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ِؾً ٥ٓ 116135 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ١ٍل هّبك ِؾّٛك ِوٖٚ -  103

 ١ٍل هّبك ِؾّٛك ِوٖٚ - ثٍّه فلِبد ِووي رغبهٜ 21 هلُ ل٦ٞخ - اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد عب٘يح ِالثٌ ث٤١

ا 5)  هلُ ِؾً - ٥ٍٜٛ االٚي اٌلٚه - ؽ١َٓ  ) 

 ٥ٓ 111516 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ ٘بُٔ -  104

٥جلاٌالٖ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك/ ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 116161 ثولُ 25111153 فٝ لل١ ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  105

 ٚاٌيٜ ا٢ٌٕبفٗ ٚاكٚاد ٚاٌَّزْف١بد ٚاٌّٞب٥ُ اٌفٕبكق َِٚزٍيِبد ٚاٌزغل٠ل االؽالي ِٛاك ِّٚٙبد َِزٍيِبد ع٤١ّ رٛه٠ل ِىزت

 ِؾّٛك ِقزبه ٥الء/ ثٍّه اٌّأِْٛ ّبه٣:  ثغٙخ ،. اٌىّج١ٛرو ٥لا ف١ّب اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيٖ اٌؾل٠ش اٌجٕبء ِٚٛاك ٚاٌّفوّٚبد

 ؽغبط

 ِىزت ٥ٓ 116111 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ٥ضّبْ فوغٍٝ اؽّل -  106

ؽبِل ٥ضّبْ فوغٍٝ/ثٍّه-اٌؾٛارىٗ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلهثٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ٥وفٗ -  107

ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽبِل/  ثٍّه -- غبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 رأع١و ٥ٓ 116151 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ اؽّل ِوىٚق ٔبكٜ -  108

اؽّل ِوىٚق ٠ٌٛٔ/ ثٍّه هٙٛاْ ؽٛٗ:  ثغٙخ ، اٌضم١ٍخ ا٦ٌّلاد  

 ِىزت ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل وبًِ ِؾّل -  109

عبكاهلل اؽّل ١ٍل وبًِ/ثٍّه-اٌجٍل ثؾوٜ-كهٔىٗ-ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ٥ٓ 116113 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٕٓ ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ فبّٝٗ -  110

٥ٞباهلل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل/ثٍّه-ؽ١َٓ ثٕٝ- ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ-ثمبٌٗ-غنائ١ٗ ِٛاك  

 ١ٕبٔخ ٥ٓ 111551 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٝ ٠ٍٛفٝ فوغٍٝ ٚفبء -  111

 - فوغٍٝ ٠ٍٛفٝ فوغٍٝ ٚفبء - ثٍّه- االٚي اٌؾٝ - اٌضبٌش ا٦ٌبئٍٝ االٍىبْ ِٕٞمخ - اٌغل٠لٖ ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح

22 هلُ اٌّؾً - رغبهٜ ٍىٕٝ 32 هلُ ثبٌم٦ٞخ  

 تِىز ٥ٓ 111532 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك ٕؾٖبػ ِؾّل ٚائً -  112

ٕل٠ك ٕؾٖبػ ِؾّل - ٍِه - اٌغ١ِ ٥يثخ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٥وثبد ٥ٍٝ ثٚبئ٤ ٔمً  

 ٤ِٕٖ ٥ٓ 116116 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥يرٍٝ ١و٠ف ىٔبرٝ -  113

٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اؽّل/ ثٍّه اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ثالٍز١ه او١بً ر٤١ٕٖ  

 ٥ٓ 116151 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌّزغٍٝ ِؾّل اؽّل -  114

ِؾّل ٥جلاٌّزغٍٝ ِؾّل/ثٍّه-االوواك ىا٠ل ثٕٝ-اٌفزؼ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ  

 ٥ٓ 116164 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ِٖٞفٟ ِؾّل ِؾّٛك -  115

ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل/ثٍّه- لجٍٝ إٌّلهٖ -ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلٖ ٠بٍو -  116

٥ٍٝ ؽ١َٓ وٍضَٛ - ٍِه - هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116124 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ٠ٍٛف ثل٤٠ ؽٍّٝ -  117

٥ٛٗ ٠ٍٛف ثل٤٠ ؽٍّٝ/ ثٍّه َِو٣:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116151 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌَالَ ِؾّل ١ٌٚل -  118

هِٚبْ ٥جلا٦ٌّي ثله ٥ٖبَ ٍِه - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِىزت ٥ٓ 116112 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ٠ٌٛٔ -  119

٥ّو ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ/ثٍّه-كهٔىٗ-ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 116131 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ اهلل ٥ٛٗ اؽّل ٍالِٗ -  120

ؽّلاْ ثق١ذ فزؾ١ٗ/ثٍّه-غبٌت ثٕٝ-ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، ٣.َ.ط كاف١ٍٗ هؽالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116144 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ف١ٍفٗ ِؾّل ٥جلاهلل -  121

ِؾّل ٥ٍٝ ٕبثو/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ّؾٓ ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك ِّلٚػ -  122

لاٌوؽ٥ّٓج ِؾّل ثلٜٚ ِؾّل/ ثٍّه ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣ فو٠بي ّووٗ:  ثغٙخ ، ثٞبه٠بد  

 ث٤١ ٥ٓ 65125 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ِؾّٛك وّبي ٕبٌؼ ّو٠ف -  123

ؽَٓ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽَٓ ِٖٞفٝ - ثٍّه(  ِبٌه االِبَ)  اٌمل٠ّخ اٌزو٥خ ّبه٣:  ثغٙخ ، َِٚب١ِو ٥لك  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116155 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَبكٖ اٌفٝ ا١ًِ ث١زو -  124

ف١ًٍ ٥جلاٌّالن عبك فب٠يٖ - ثٍّه - اٌىؤه ثوط - هاغت ٠َوٜ ّبه٣ 11:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ٥ٓ 111561 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ب٘و اثوا١ُ٘ هف٦ذ ِؾّل ؽَٓ -  125

هف٦ذ ِؾّل اّوف/ ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهرٗ ٥ٍٝ ثٚبئ٤ ٔمً ِىزت  

 ِىزت ٥ٓ 111121 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ٠َٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل -  126

٥جلا٦ٌبي ؽبِل ٠ب١ٍٓ ِؾّل/ثٍّه- ؽّبك ٥يثٗ-اثٕٛة ثٕله- اثٕٛة:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِمبٚالد ٥ٓ 111121 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ١ٍل ِزٌٛٝ ِؾّٛك -  127

ؽ١َٓ ١ٍل ؽَب١ٔٓ ثٍّه ؽّبك ٥يثٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي  

 ٥ٓ 116112 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٦َِل عوعٌ هِٚبٔٝ -  128

عوعٌ ٦َِل عوعٌ - ٍِه َِو٣:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 116115 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥جلاٌالٖ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  129

ؽ١َٓ ِؾّٛك ٥جلاٌالٖ ٍِه - غوة:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبالد  

 ث٤١ ٥ٓ 65125 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ِؾّٛك وّبي ٕبٌؼ ّو٠ف -  130

 ا٥ّبي أْبءاد ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ اٌو٠ٌ ٥جلإٌبٕو ٥بكي - ٍِه اٌغالء ّبه٣ ٔبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، َِٚب١ِو ٥لك

 ِزىبٍِخ

 رؾ١ٚو ٥ٓ 116151 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِو٠ُ -  131

ِؾّل ِٖٞفٝ اؽّل/  ثٍّه - اٌٍٛٞٝ:  ثغٙخ ، ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ٚث٤١  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 154511 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ ١٥بك ٥ّبك ك٠ف١ل -  132

 اٌل٠ٓ ٥ٖبَ ُٚ٘ ٕب٠ؼ فب٠ك ٕفٛد/ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ - ثٍّه ِبه٠ب ٍبٔذ فٍف- اٌؾىّلاه ّبه٣ 2 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ

ٕفٛد ٚف١ٌٛذ ا٠و٠ٕٝ ، فّٙٝ ٠ٛؽٕب ،اعالي ٕجؾٝ ، ٕفٛد  



 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

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 154511 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ ١٥بك ٥ّبك ك٠ف١ل -  133

 ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ فٍٗ ١٥بك ٥ّبك - ثٍّه - عالي ٥يد ِٓ إٌّْبٜٚ ّبه٣ 11 ؽ١خٔب ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ

 ِزىبٍِخ

 ِىزت ٥ٓ 116155 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِبىْ اثٛى٠ل ِؾّل ١ٍّو -  134

اثٛى٠ل ِؾّل ؽّبكٖ/ ثٍّه ربٍب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِؾً ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ِؾّٛك فوغٍٟ ى٠ٕت -  135

٥جبً هعت ٥جلاٌؾ١ّل ربِو/  ثٍّه - ِجبهن ِل٠ٕٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١  

 ث٤١ ٥ٓ 111512 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌغٕٝ هِٚبْ فبّٝٗ -  136

١ٍٍُ ٘بُّ ١ٌٍٝ/ ثٍّه 14 ِٕيي 12 هلُ ّبه٣ اٌؾمٛل١١ٓ رم١َُ ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك  

 ِىزت ٥ٓ 111111 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌّبٌه ٦ٍل ِؾّل -  137

٥جلاٌّبٌه ٥جلهثٗ ؽَبَ/ ثٍّه اٌغ١ِ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اثٛثىو ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِؾً ٥ٓ 111516 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌالٖ ِؾّل ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌي٠ي -  138

اؽّل ٥جلاٌالٖ ِؾّل ٥ٍٝ/ثٍّه-اٌيا٠ٚٗ- ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به ل٤ٞ ث٤١  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111115 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛا٦ٌَل فّٙٝ هٚث١ً ١٘ضُ -  139

ِؾّل ؽَٓ ِؾّٛك/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111553 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ٥بّٛه فبّٝٗ -  140

٥ٍٝ لو٠ٓ ٕبٌؼ ٔبك٠ٗ - ٍِه - اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ ك٥بء -  141

ا١ُ٘اثو ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل/ ثٍّه اٌْغجخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ فٍف ِؾّل ٘بُّ اَ -  142

٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٥ٍٝ - ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 116111 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثبفَٛ ٦٠مٛة وّبي اّوف -  143

ىٚالً ؽٕب هِٚبٔٝ - ٍِه فو٠بي ّووخ اٌقٍفبء ّبه٣ 54:  ثغٙخ ، إٍبْ ٝج١ٗ َِزٍيِبد رٛه٠لاد  

 ٥ٓ 116153 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ فوغٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  144

فوغٍٝ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٚ فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه - ا١ٌٌٛل٠ٗ - ا١ٌّْٕٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 116155 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ِغ٦ٍٗ -  145

٦َِٛك ِؾّٛك ؽَبَ/  ثٍّه ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ،(  اٌىّج١ٛرو ٥لا ف١ّب) وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ رٛى٤٠  

 116161 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ -  146

ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل/  ثٍّه ّمٍم١ً:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث٤١ ِؾً ٥ٓ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116152 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّلٜ -  147

ِؾّل اؽّل ِؾّل فبٌل/ ثٍّه ِؾّل اٚالك:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ ٥ضّبْ ٔٛاي -  148

٥جلاٌَالَ ؽٍّٝ ٥ٖبَ/ ثٍّه َِبهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد موٝ ١٥ل ِّلٚػ -  149

١٥ل ّؾبد اؽّل ِؾّٛك/ثٍّه -اٌمٖٛه اَ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  



 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

 رٛى٤٠ ِىزت ٥ٓ 116134 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ؽبِل ِؾّل -  150

٥جلا٦ٌبي ِؾّل ١ٌٚل/ ثٍّه اٌّقزبه ٥ّو ّبه٣:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ ٦ِبًِ َِٚزٍيِبد اعٙيح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116112 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِٕٙٝ ّؾبرٗ اؽّل -  151

٥مً اؽّل ِٕٙٝ ّؾبرٗ/  ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ - ِٕفٍٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 111566 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌزٛاة ِل٠ؾٗ -  152

اؽّل ِؾّل ِجبهن ِٕٖٛه/ ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111514 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بُّ ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل -  153

٘بُّ ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل/ ثٍّه َِبهح:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 111111 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواّٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ اٍالَ -  154

فواّٟ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116115 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٝ ٦ٌّٝ ٕفٛد اهك٠ٌٍ -  155

٥ٍٝ ؽَٓ ِٖٞفٝ/ ثٍّه-2 هلُ ّبه٣-اٌَبكاد ؽٝ-ا١ٍٛٛ اٚي-ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، ِٚٛر١ٍٛىالد ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ  

 رفو٠غ ٦ًِّ ٥ٓ 116156 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جل وبًِ ٦ٍٝذ ٥ّبك -  156

٥جل وبًِ ٦ٍٝذ/ ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل -  157

اؽّل ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل/  ثٍّه اٌجٍل غوة ه٠فب:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116121 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل كهغبَ ٥جلا٦ٌبي غبكٖ -  158

١ٍل كهغبَ ٥جلا٦ٌبي/   ثٍّه - اٌّّٞو:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 116153 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغٕٝ ِؾّل ٥جلاٌواىق ٥جلاٌغٕٝ -  159

هٙب ٥ٍٝ ٥جلاٌفزبػ/ ثٍّه ٔبثٌٛٝ لٖو ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ِٓ ف١ًٖ ّبه٣ 2:  ثغٙخ ، ى٠ٕخ ٚى٘ٛه اٝفبي ٦ٌت ث٤١  

 رٛى٤٠ ِىزت ٥ٓ 116114 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بُّ ىا٘و ِؾّل ٥ّو -  160

ِؾّٛك ٘بُّ ىا٘و ِؾّل - ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ إٌٖو ّبه٣ 2 - اٌىَبْ رم١َُ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ٥ٓ 116153 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ فوغٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  161

لَضمْض٥4ٔغجفٟ جغفج١غفم١فم١َضكٔزٍ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 111556 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍف ِؾّٛك -  162

اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍف- ثٍّه - ١ّ٥وٖ اثٛ عي٠وٖ - ث١ٙظ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ٥ٓ 111534 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥الَ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌوؽ١ُ -  163

5) هلُ ِؾً ف١ود ِؾّل ٍبِٝ/ ثٍّه غوة ؽٝ ه١ِؼ ثوط اٌغ١ِ ّبه٣:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ ) 

 ٥ٓ 116152 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ اثوا١ُ٘ فزؾٝ اٌجلهٜ -  164

اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ - ثٍّه - اٌجٍل ٍٜٚ - اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 116115 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  و١الٔٝ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ َّٔٗ -  165

ؽَٓ اٍّب١٥ً أٛه ِؾّل/ ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣:  ثغٙخ ، فَب١ٔٓ ٚرأع١و وٛاف١و  

 ِىزت ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلاهلل اؽّل ّو٠ف -  166

١ٍل ٥جلاهلل اؽّل/  ثٍّه - اٌجٍل ّوق ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  



 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

 ر٤١ٕٖ ٥ٓ 111561 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ ِؾّل ِؾّل ْ٘بَ -  167

ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اال٥ّبي ؽبٕٙٗ/ ثٍّه اٌغ١ِ ّبه٣ اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٌلٜ ٚهل١ٗ ٥جٛاد  

 ِىزت ٥ٓ 116121 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌواٙٝ ٚفبء -  168

اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ/  ثٍّه اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبه٣ 1 - أ هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، اٌؾْواد ِٚىبفؾٗ ٥بِٗ ٢ٔبفٗ فلِٗ  

 ِىزت ٥ٓ 116121 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌواٙٝ ٚفبء -  169

 عبك/  ثٍّه لٍزٗ ّووخ ٍب٠ٚوً رم١َُ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، اٌؾْواد ِٚىبفؾٗ ٥بِٗ ٢ٔبفٗ فلِٗ

15356 ثولُ ِٚم١ل2511/3/21 فٝ ٚاغٍك2551/15/3 فٝ افززؼ غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ْٚٔبٝٗ هّٛاْ فوغٍٝ  

 ٥ٓ 116161 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل -  170

اؽّل ٍبٌُ ع٦ّٗ ٦ّجبْ/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ - ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ وث١ٌٗز ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 116153 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّمٖٛك ى٠ُٕٙ ِؾّل ٔبكه -  171

٥جلاٌّمٖٛك ى٠ُٕٙ ِؾّل ٔبكه/ ثٍّه َِبهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 116121 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌواٙٝ ٚفبء -  172

 ثٍّه إٌٖواٌيها١٥ٓ اثواط اٌجبلٛهٞ ؽَٓ اؽّل ّبه٣ أ ثبثواط ِؾً ٌٙب وبْ:  ثغٙخ ، اٌؾْواد ِٚىبفؾٗ ٥بِٗ ٢ٔبفٗ فلِٗ

 فٝ ٚرٛه٠لاكٚارٙبافززؼ ٚاٌمٛاهٗ ِٚىبفؾخاٌؾْواد فلِخ٢ٔبفٗ ْٔبٛ 1ٓ٥ ّمخهلُ اٌلٚهاالهٟٙ ِؾّلاٍّب١٥ً ٥جلاٌوؽ١ُ

151531  ثولُ ِٚم١ل2516/3/22 فٝ ٚاغٍك2514/5/2  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116145 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ١ٌٚل -  173

ّؾبرٗ ٥جلاٌٛ٘بة ىوو٠ب/ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛٛ ٝو٠ك ّبه٣ ا٦١ٌّٞٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 ِؾً ٥ٓ 116154 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي اؽّل هفب٥ٝ اؽّل -  174

اؽّل ؽَٓ ِؾّل - ثٍّه - اٌٞٛاث١خ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ(  ثمبٌخ)  غنائ١خ ِٛاك ث٤١  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ اؽّل ١ِْو ا١ِوٖ -  175

اثوا١ُ٘ ١ٍٍُ ِؾّل ع١ًّ/ ثٍّه ٥ٕبْ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116113 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ثق١ذ ٥ٍٝ ِؾّل -  176

٥ٍٝ ثق١ذ ٥ٍٝ ِؾّل/ ثٍّه الٝبٌٚخا ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛر١ٍٛىالد غ١به ل٤ٞ  

 ٕبٌْٛ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبًٔٛ اثوا١ُ٘ ٔبعؼ اثوا١ُ٘ -  177

اثوا١ُ٘ ٔبعؼ اثوا١ُ٘/  ثٍّه( 5) ث١زه ثبثٕٝ اٌزغبهٜ ثبٌَٛق 1 هلُ ِؾً ث١زه اثٕٝ اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، هعبٌٝ ؽاللٗ  

 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 111512 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  178

عوعٌ ٥جلا١ٌَّؼ ؽوى ا٠ٛة - ثٍّه - هاغت ٠َوٜ اِزلاك 15 - اٌَبكاد ؽٝ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي ٚاوََٛاه  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116162 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ فٍجٌ ٦َِل لٛٔٗ -  179

٥بىه ثْبٜ اٌفٝ ٍِه - ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 إٍّذ ث٤١ ٥ٓ 116162 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٠ؾٟ ّٙبة ٠ؾٟ -  180

ِؾّل ِؾّل ٥ٍٝ ٦ِزي/  ثٍّه كاٚك ا١ٌْـ ٝو٠ك:  ثغٙخ ،  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً موٝ ١ٌُٚ هِٚبٔٝ -  181

١ِقبئ١ً موٝ ١ٌُٚ هِٚبٔٝ - ٍِه - اٌَالَ ٥يثخ - اٌؾٛارىخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 151451 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ٥جلاٌىو٠ُ -  182

 ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ِّلٚػ/ ثٍّه ٥جبً وَٛ ِٓ اٌّزفو٣ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ّبه٣ 2:  ثغٙخ ، ٚى٠ٛد ثزو١ٌٚٗ ِٛاك ٚٔمً ّؾٓ ِىزت

 ِؾّل



 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

 ٥ٓ 151451 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ٥جلاٌىو٠ُ -  183

 ّف١مٗ/ ثٍّه ٥جبً وَٛ اٚي ِٓ ِزفو٣ اٌزوىٜ ؽفٕٝ ِؾّل ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ: / ثغٙخ ، ٚى٠ٛد ثزو١ٌٚٗ ِٛاك ٚٔمً ّؾٓ ِىزت

151451ثولُ ِٚم١ل 2511/11/11 فٝ افززؼ ٚعجٌ إٍّذ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ِزٌٛٝ عجواْ  

 رمل٠ُ ٥ٓ 111651 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل -  184

 فلِخ ِىزت  ْٚٔبٝٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ١ٍل عّبي ِؾّل/  ثٍّه اٌقٞجخ ّبه٣ - ا١ٌٌٛل٠ٗ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد

111651 ثولُ ِم١ل ٥بِخ ٢ٔبفخ  

 رمل٠ُ ٥ٓ 111651 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل -  185

ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل - ثٍّه اٌقٞجٗ ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠ٗ:  ثغٙخ ، ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116115 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛا٦ٌال ؽَٓ هفب٥ٝ ٕفبء -  186

ى٠بكٖ ١ٍل ِؾّل لٞت/ ثٍّه عؾلَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 116161 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل اثٛا٦ٌجبً اثوا١ُ٘ -  187

ؽ١َٓ ِؾّل اثٛا٦ٌجبً/  ثٍّه - ١ِو:  ثغٙخ ، ىها٥ٝ ِْزً  

 ٥ٓ 111515 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ّبوو ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  188

٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌغٕٝ ِؾّل ٠ب١ٍٓ/ثٍّه:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِٛاك ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116115 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠َٟ ا١ٌْٛ ووَ ٥ج١و -  189

هِٚبٔٝ ١ٍل فب٠ي ِبٌه/ثٍّه-ا٦ٌي٠ٗ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ-ثمبٌٗ-غنائ١ٗ  

 ٥ٓ 116133 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ا١ٌٞت اؽّل ٥ّبكاٌل٠ٓ -  190

ِؾّل ا١ٌٞت ؽَٓ - ثٍّه - اثٛاٌمبٍُ ٥يثخ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٥ٚوثبد ٥وثبرٗ ٥ٍٝ ٔمً ٚ ّؾٓ ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111554 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلا٤١ٌَّ فٛىٜ اؽّل -  191

اؽّل ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه ٍالَ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111514 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل ٕبٌؼ ٔبك٠خ -  192

رّبَ ٕبكق ٦ٍبك/  ثٍّه إٌقً ٥يثخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 116152 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رووٝ اهلل هىق ٥جلا١ٌَّؼ ١ٍُٚ -  193

رووٝ اهلل هىق ٥جلا١ٌَّؼ ١ٍُٚ/ ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 رٛى٤٠ ِىزت ٥ٓ 116135 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌٛلب ؽّٛه ٌٛلب اٍؾك -  194

ٕبٌؼ ك١ِبْ ١ٍّو/ ثٍّه ١ِٞو ٥وة:  ثغٙخ ، اٌٛهل١بد  

 ِىزت ٥ٓ 116161 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ ِؾّٛك ٕالػ ٥الء -  195

وبًِ ِؾّٛك ٕالػ - ٍّهث:  ثغٙخ ، فمٜ ؽى١ِٛخ ٌغٙبد ٝج١خ َِزٍيِبد رٛه٠لاد  

 ث٤١ ٥ٓ 116114 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٦ٍل ١ٍٍّبْ ٍبٌٝ -  196

عوً فوط ؽٌٕ/ ثٍّه اٌىؤه ثوط هاغت ٠َوٜ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ عب٘يح ِالثٌ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116116 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  و١وٌٌ وبًِ وّبي ه٠ّْٛ -  197

افٕٛؿ فٛىٜ اكٌٚف/ ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ث١ٓ ّبه٣ ف١ًٖ ثٕه رم١َُ:  ثغٙخ ، اٌغب٘يح اٌّالثٌ  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥الَ عالي ٦ّجبْ ٔبكٜ -  198

١ٍل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌؾى١ُ/ ثٍّه ٍبٚ:  ثغٙخ ،(  ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌخ)  غنائ١خ  

 ِؾً ٥ٓ 111515 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ٘بُٔ -  199

فوغٍٝ ِؾّل فوغٍٝ/  ثٍّه - اٌٛاٍٞٝ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111121 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕٛئ١ً ٔٛػ ٔبٕؼ ٔٛهٔب -  200

ا١ِٓ ٥جلاٌٖجٛه ِلؽذ/ ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 116115 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٕف١ٗ -  201

٥ٍٝ ٥جلاهلل ٥ٍٝ ؽ١َٓ/ ثٍّه اٌجؾو٠ٗ ٥لٜ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 116155 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ٥جلاٌٌّٛٝ ١٥َٝ اثوا١ُ٘ -  202

٦ٍل ٥جلاٌٌّٛٝ ١٥َٝ اثوا١ُ٘/ ثٍّه اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 116145 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ فوغٍٝ ٦ٍل ؽَب١ٔٓ -  203

٥ٍٝ فوغٍٝ ٦ٍل ٠ؾ١ٟ/ ثٍّه ا٦ٌجبً اثٛ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ غنائ١خ ِٛاك رٛى٤٠  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل ه٠ٙبَ -  204

ِؾّل اؽّل فبهٚق ٕالػ/ ثٍّه اٌجٍل ثؾوٜ ا٦ٌله:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ل١ٜٞ عٕلٜ ٍبِٝ اٌىً ٍذ -  205

عٕلٜ ٕبٌؼ فٛاك/  ثٍّه ثٛه١٦ٍل ُ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد ٦ِوٗ  

 ِٛاك ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116116 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو اؽّل ٥ّو ٘بٌٗ -  206

لٕبٜٚ ٥ّو اؽّل ٥ّو/  ثٍّه - ا٦ٌٛاِو:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 111551 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠م١ٓ عٛهع١ًٛ ف١ٍفٗ ١ِٕب -  207

٥جلاٌغٕٝ اؽّل ٥جلاٌغٕٝ - ثٍّه اٌٍَٞبْ عَو ّبه٣ 54:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ٤ٞل ٚرٛه٠ل رٛى٤٠  

 ث٤١ ٥ٓ 11113 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕمو٠ًٛ غجو٠بي عبثو ١ِٕب -  208

ىٔبرٝ اؽّل ِؾّل ِّزبى ِؾّٛك ثٍّه ا١ٌٌّٕ ُ 25:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه عب٘يٖ ِالثٌ  

 ِىزت ٥ٓ 11531 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغ١ًٍ اؽّل ؽَٕٝ ٠بٍو -  209

٥جلاٌمبكه ِموة ف١ٍفٗ ِؾّل/ ثٍّه اٌىجوٜ ٌّْٕبٖ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٢ِٕفبد رٛه٠لاد  

 ِىزت ٥ٓ 11531 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغ١ًٍ اؽّل ؽَٕٝ ٠بٍو -  210

 ث٠ٛبد ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ىوو٠ب ٍِه اٌىجوٜ إٌّْأح ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٢ِٕفبد رٛه٠لاد

ا١ٍٛٛ 11531 ثولُ ِٚم١ل 2553/3/22 فٝ افززؼ ٦ِّبه ٚاكٚاد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111546 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٦َِٛك فّٙٝ اؽّل -  211

اؽّل ٦َِٛك فّٙٝ ِؾّل - ٍِه - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 116141 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل ِؾّل ٚؽ١ل -  212

اؽّل ١ٍل ِؾّل ٥ٖبَ/  ثٍّه - ٥ٍٛاْ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚربع١و ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ  

 ِؾً ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ؽ١َٕٓ ِٖٞفٝ اؽّل -  213

 ا١ٌٕٝٛٗ االٍال١ِخ ا١ٍٛٛ ّووخ/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ا١ٌٕٝٛخ اثواط اٌزغبهٜ اٌّٛي 32 ٥مبه:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ ث٤١

االهٟٙ اٌلٚه اٌز١ْل ٌٍزغبهٖ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّل فٛىٜ ِلؽذ -  214

٥جلاهلل ِؾّل فٛىٜ هعت - ٍِه -ثٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116116 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاهلل ِؾّٛك ٘لٜ -  215

٥ٍٝ ٥جلاهلل ِؾّٛك/  ثٍّه هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 116125 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌّمٖٛك ٦ٍبك -  216

ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك اؽّل ٍِه - ٍالَ:  ٙخثغ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ  



 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 ٥ٓ 111551 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ف١ًٍ ١ٌُٚ ٠بٍو -  217

ف١ًٍ ؽجْٝ هف٦ذ ِو٠بٔٗ - ثٍّه - ٔبٕو ١ِْٕخ - ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهارٗ ٥ٍٝ ثٚبئ٤  

 116144 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ا١ٌٚٙجٝ ؽَٓ ِؾّل -  218

ِؾّل عالي ِؾّل عالي/ ثٍّه اٌّغنٚة ١ِلاْ ِٓ اٌق١و٠خ اٌّلهٍٗ فٍف:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ث٤١ ِؾً ٥ٓ  

 116144 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ا١ٌٚٙجٝ ؽَٓ ِؾّل -  219

 ِؾّل عالي/ ثٍّه اٌّغنٚة ١ِلاْ ِٓ اٌق١و٠خ اٌّلهٍٗ فٍف ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد ث٤١ ِؾً ٥ٓ

116144ثولُ ِٚم١ل 2511/15/21َ فٝ افززؼ ِٚفوّٚبد ٍغبك ث٤١ ْٚٔبٝٗ ِؾّل عالي  

 ِىزت ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل -  220

ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ اؽّل/ثٍّه-لواه ٔيٖ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 116121 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌٍّٞت ّبوو ِؾّٛك ٍٙبَ -  221

اؽّل ٥جلاٌّغ١ل اؽّل فبٌل/ ثٍّه اثوا١ُ٘ اٚالك:  ثغٙخ ،(  االفْبة ٥ٍٝ ٌٍؾفو ٚهّخ)  ٌٛرو ٚهّخ  

 ِىزت ٥ٓ 111561 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٍزٗ فوط ٌٛىٖ كٌٚٗ -  222

ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ٦ٌّٝ فى١ٗ/  ثٍّه اٌجٍل لجٍٝ ّٞت:  ثغٙخ ، ١ٕبٔزٙب ٚ ِٖب٥ل ِّٙبد رٛى٤٠ ٚ ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111514 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ِؾّل ِوٖٚ -  223

٥ٍٝ اٍّب١٥ً ِؾّل ٥بٝف/ ثٍّه-لجٍٝ إٌّلهٖ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111122 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبثو ٥جلا٦ٌبي ٕبثو ٍبهٖ -  224

ٕبثو ٥جلا٦ٌبي ٕبثو ٍبهٖ/ ثٍّه اٌؾٛارىخ عي٠وح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ِىزت ٥ٓ 111121 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ رٙبِٝ عّبي ِوىلٗ -  225

اؽّل ٥بٝف اّوف/ ثٍّه اٌّقزبه ٥ّو ّبه٣:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ ٦ِبًِ َِٚزٍيِبد اعٙيح رٛى٤٠  

 ِىزت ٥ٓ 116153 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ٕلٜ ِؾّٛك ؽٍّٝ ِؾّٛك -  226

/  ثٍّه ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو ُ ِٓ ِزفو٣ ُ ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 11 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك

ع١ٕلٜ ِؾّٛك ؽٍّٝ  

 ٥ٓ 116151 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ اؽّل -  227

٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٟ ؽبرُ/ ثٍّه ؽٕفٝ ِواك ا١ٌْٙل ّبه٣:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌبد ٌٚٛاىَ رغ١ًّ َِزؾٚواد رٛى٤٠ ِىزت  

 ٥ٓ 116112 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌي٠ي فّٙٝ اؽّل اؽالَ -  228

 ٥ّبهٖ 4هلُ ٥مبه-ا١ٍٛٛ اٚي-ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌٗ ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚٗ ٥لا ف١ّب ٝج١ٗ  َِٚزٍيِبد اعٙيٖ ث٤١ ِؾً

31 هلُ ِؾً- اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اثوا١ُ٘/ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣- االٚلبف  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغًّ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل فوعبٔٝ -  229

اٌغًّ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل فوعبٔٝ - ثٍّه-( 1)  هلُ ِؾً اال٥ّبي هعبي ؽٝ - اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌخ  

 ِىزت ٥ٓ 116122 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ووَ -  230

٥جلاٌقبٌك ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل/ ثٍّه اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116146 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّل اؽّل عّبي -  231

ِؾّل اؽّل ٥ّو/  ثٍّه ث١ٙظ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 111555 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اؽّل ٠ؾٝ ِؾّٛك -  232

٠ٍٛف ٠ٍٛف ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه لولبهٓ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٥وثبد ٥ٍٝ ٚرفو٠غ ّؾٓ  



 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

 ٥ٓ 111551 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل -  233

١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل/ ثٍّه- ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ  

 ٥ٓ 111513 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل اؽّل -  234

االهٙٝ اٌلٚه ِؾّل ٕالػ ِؾّل ٥ٍٝ/  ثٍّه ا١ًٌٕ ٝواك ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠خ 1 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ رٛى٤٠ ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111526 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ي٠ي ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  235

اؽّل ٔبٕو فوغٍٝ هٙٛاْ/ ثٍّه لجٍٝ اٌّْب٦٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 111155 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ىوو٠ب ؽٕبْ -  236

٥جبً اؽّل وبًِ - ثٍّه - اٌّٞؾٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، لٞب٥ٝ وٙوثبئ١خ اكٚاد ث٤١ ِؾً  

 ٦ًِّ ٥ٓ 111555 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ٥يِٝ ٥لٌٝ اٍبِٗ -  237

فوط ٥يِٝ ٥لٌٝ اٍبِٗ - ثٍّه - ؽ١له لٖو:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف رفو٠غ  

 ٥ٓ 116115 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ٍٍٞبْ ١ٌٞف ف١ٕبهٖ -  238

٥ٞباهلل اثٛا١ّ١ٌٓ ؽوثٝ - ٍِه - اٌْب١ِٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 111565 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٠ٛة ؽ١ٍُ ا٠ٛة ا٠و٠ٓ -  239

لٍزٗ فىوٜ ثبٍُ - ثٍّه اٌغ١ِ ّبه٣ رمب٤ٝ ٥جلاٌواىق ِٖٞفٝ ّبه٣ 13:  ثغٙخ ، ِىبرت ِّٙبد  

 ٥ٓ 111525 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ هاٙٝ ؽّلٜ -  240

١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ هاٙٝ/ثٍّه اٌْب١ِخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚربع١و ثٕبء ِٚٛاك وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ربٚٙوًٚ وبًِ عّبي -  241

ثٌٌٛ هٍّٝ اّوف/  ثٍّه - ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٦ِوٗ  

 ، ٥بِٗ ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٍزٗ ف١ٍ١ت ؽٕب ث١زو -  242

لٍزٗ ف١ٍ١ت ؽٕب ث١زو/ ثٍّه اٌغب٦ِٗ َِزْفٝ فٍف االٚي ١ٍزٝ ّبهؤ٣:  ثغٙخ  

 ٥ٓ 111565 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  243

 ، اٌجٕبء ِٚٛاك ٍٚجبوٗ ا١ٌِٛزبي ٚرٛه٠ل ِٕيٌٝ أصبس ِٚٞبثـ ِىبرت ِّٚٙبد ٚافْبة ٚك٘بٔبد ِٚالثٌ غنائ١خ ِٛاك ثزٛه٠ل ِىذ

ِؾّٛك ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ ّبه٣:  ثغٙخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116155 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ى٘وٜ ف١ًٖ فبك٠خ -  244

٥جلاٌجل٤٠ ِؾّل ٥ياَ/ ثٍّه اٌْول١خ اٌؾٛٝب:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ِؾً ٥ٓ 116155 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌٛاٗ ٦ٍل٠ٗ -  245

٥ٍٝ ٥جلا٦ٌٛاٗ اٌل٠ٓ ِؾٟ/ ثٍّه اٌّلٚه:  ثغٙخ ،( ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك ث٤١  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 116165 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٠ٌٛٔ ١ٍل ٠ٌٛٔ -  246

١ٍل ٠ٌٛٔ ١ٍل ٥جلا١٢٦ٌُ - ٍِه - ا٦ٌزبِٕخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرٛى٤٠  

 ٦ًِّ ٥ٓ 116113 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ ك٠ف١ل -  247

رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ - ٍِه - ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف رفو٠غ  

 ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ 111522 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ىوٝ أٛه فزؾٝ -  248

اؽّل ىوٝ أٛه ٦ِلاٜٚ/  ثٍّه - غبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111536 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلهاْ ِؾّل ٠ٍٛف ِٕبي -  249

٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل وّبي/ ثٍّه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  



 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

 ٥ٓ 111515 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ىوو٠ب ِؾّل -  250

 ٥جلإٌبٕو ٕالػ اؽّل/ اٍّب١٥ً ٥جلإٌبٕو ١ٍل/  ثٍّه ث١ٕٓ اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ّبه٣ - اٌم١ٕٛٗ ثٕله:  ثغٙخ ، ٚلْٛه ؽجٛة

 اٍّب١٥ً

 ِىزت ٥ٓ 111511 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥غجبْ ؽٕب و١ًّ ٥الء -  251

٥ضّبْ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌّٛلف ّبه٣ اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 14261 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل فبٌل -  252

رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل/  ثٍّه 1 ّمٗ االهث١٦ٓ ٔيٌٗ ٥ٍٛاْ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 14261 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل فبٌل -  253

 افززؼ إٌِٛزبي ث٤١ ْٚٔبٝٗ رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل/ ثٍّه االهث١٦ٓ ٔيٌٗ ٥ٍٛاْ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي

14261هلُ رؾذ ِٚم١ل 2515/15/1 فٝ  

 ٥ٓ 116113 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ هٍّٝ اثوا١ُ٘ اّوف -  254

ربٚٙوًٚ ثٌٌٛ هٍّٝ/ ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٦ِوٗ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اؽّل ِؾّل ٥يد -  255

٠ٍٛف اؽّل ِؾّل ثٍّه ا٦ٌله:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٝؾٓ ٥ٓ 116114 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل ِؾّل -  256

ِؾّٛك ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل - ثٍّه - غوة:  ثغٙخ ، ٍِؼ ٚر٦جئٗ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116113 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ؽَٓ ٍٕبء -  257

٥جلاٌمٜٛ فٍف ثلهاْ/ثٍّه-ثؾوٜ إٌّلهٖ-ك٠وٚٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 116113 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَب١ٔٓ هعت ٠بٍو -  258

اؽّل ِؾّل ؽَب١ٔٓ هعت/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116114 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 151555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل فزؾٝ ِؾّل -  259

٠ٍٛف ١ٍل رٙبِٝ هِٚبْ - ٍِه - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 116121 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٦٠مٛة ٕٚفٝ ١ِٕب -  260

٥ٍٟ ٦ِجل ِؾّل اؽّل/ ثٍّه 151 هلُ ل٦ٞٗ ا١ٍّ٦ٌّٓ:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 111511 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ولٚ ٥جلا٦ٌّٞٝ ِٙب -  261

٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌَبرو/ثٍّه- اٌزغ١ٕل فٍف ا٦ٌبكٌٝ ّبه٣ 1 ٥ّبهٖ-ا١ٍٛٛ صبٔٝ-ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ وٛاف١و  

 ٥ٓ 111115 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٥جلإٌٍّٞت فٛىٜ ؽ١َٓ -  262

ثق١ذ ٍٝت فٛىٜ ِؾّل/ ثٍّه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 111562 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلإٌبٕو اثٛى٠ل ؽَبْ ١ّّبء -  263

أٛه ٥بكي ا١ِوٖ - ٍِه ثؾوٜ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌٗ)  غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ِؾً  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116165 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌٞفٝ ِؾّٛك ٌٞفٝ ِؾّل -  264

٥ٍٝ ١ٍف اٍبِٗ/ثٍّه- ثؾوٜ إٌّلهٖ-ك٠وٚٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 116114 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلا٤١ٌَّ ى٠ٓ ا٠ّٓ -  265

ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلا٤١ٌَّ ى٠ٓ/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌجٕبء ِٛاك ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  



 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

 ِىزت ٥ٓ 116116 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل رٛف١ك عّبي ١ّّبء -  266

 اٌلٚه ّمٗ - ٥جلا٦ٌي٠ي اثٛا٦ٌال ِؾّل ا١ٌَل/  ثٍّه اٌّْزً ّبه٣ 3 - اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ:  ثغٙخ ، ا٢ٌٕبفٗ ٚا٥ّبي فلِبد رٛه٠ل

 االهٙٝ

 ٥ٓ 116151 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾى١ُ ٥جلاٌغبثو -  267

ِؾّٛك ٥جلاٌؾى١ُ ٥ٍٝ/  ثٍّه - اٌغَو ّبه٣ - ٥ٍٛاْ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد ث٤١ ِؾً  

 ٚ ِىزجخ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥لٌٝ ِؾّل اٍالَ -  268

٥م١ٍٝ صبثذ ِؾّل/  ثٍّه اٌوٚارت ّبه٣:  ثغٙخ ، فوكٚاد  

 ٚ ِىزجخ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥لٌٝ ِؾّل اٍالَ -  269

٥م١ٍٝ صبثذ ِؾّل/  ثٍّه اٌوٚارت ّبه٣:  ثغٙخ ، فوكٚاد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116126 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٍب١ِٗ -  270

اٌؾ١ّل ٥جل عّبي ٝبهق ثٍّه- هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، غالي  

 ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّولبٜٚ ؽى١ُ ْٔبد ٠ٍٛز١ٕب -  271

 اثوا١ُ٘ هٞ اثوا١ُ٘ هٞ/ ثٍّه-اٌؾمٛل١ٓ ثوط- اٌٙالٌٝ ّبه٣ 1 هلُ ٥مبه- ا١ٍٛٛ صبٔٝ ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِٚالثٌ ِفوّٚبد

25 هلُ ِؾً-  

 ٥ٓ 116131 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٖ ِٕٙٝ ف١ًٖ ٥جلا١٢٦ٌُ -  272

ِؾّل ١ٍل صبثذ ٘لٜ/ ثٍّه ١ِٞو ٥وة:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116165 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ٍبٌُ ف١وٜ فب٠يٖ -  273

اؽّل ِؾّٛك اّوف/ ثٍّه اٌملاك٠ؼ ٥وة:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 116115 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌجبهٜ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ -  274

٥جلاٌجبهٜ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ/ ثٍّه ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ  

 ِؾً ٥ٓ 116155 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕمو٠ًٛ ١ٍف ٔبكٜ الجبي -  275

٥جلإٌٛه ٥ي٠ي فّٙٝ ١ِٕب/ثٍّه-اٌجٍل ثؾوٜ-اٌؾّبَ-اثٕٛة:  ثغٙخ ، ؽاللٗ ٕبٌْٛ  

 ث٤١ ٥ٓ 116134 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽَٓ فبهٚق ِوٜٚ -  276

ٚافوْٚ ِؾّل ِؾفٟٛ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل/  ثٍّه ٍبثمب ا١ٌٌّٕ اال٠ٛثٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ُ 35 ٥مبه:  ثغٙخ ، ٚاؽن٠ٗ عب٘يٖ ِالثٌ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111511 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّل ١ٍل -  277

رغ١بْ ٥جلاٌغٕٝ ٥جلٖ ٥جلاٌغٕٝ/ ثٍّه كِٕٙٛه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116112 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  278

٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٕالػ/  ثٍّه - ثله اٚالك:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116112 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  279

ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ِؾً ْٚٔبٝٗ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ عّالد/  ثٍّه - ثله اٚالك ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 116116 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛوو٠ْٗ اؽّل ؽّلٞ ٥الءاٌل٠ٓ -  280

اثٛوو٠ْٗ اؽّل ؽّلٜ ِؾّٛك/ثٍّه-٥جلاٌالٖ ٔيٌٗ-ك٠وٚٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 116115 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌجبهٜ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ -  281

 ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ ِؾّل/ ثٍّه إٌجك ٥يثخ ِو ثٕٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ

153152 ثولُ ِٚم١ل2515/12/21 فٝ ٚاغٍك 2515/5/13 افززؼ(ثمبٌخ)غنائ١خ ِٛاك  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغبهح ٥ٓ 116124 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٕلٜ ثَبكٖ ١ِٕو عبو١ٍٓ -  282

4 هلُ ِؾً االهٙٝ اٌلٚه- عٕلٜ ثَبكٖ ١ِٕو عبو١ٍٓ - ثٍّه - اٌغّبي ؽبهح - ثٛه١٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ فوكٚاد  

 ث٤١ ٥ٓ 111533 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزوٜ ٥جلٖ ٥بٝف عٛأب -  283

ِزوٜ ٥جلٖ ٥بٝف/  ثٍّه - اٌّووي ّبه٣ - اٌم١ٕٛٗ ثٕله:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ عب٘يٖ ِالثٌ  

 ِىزت ٥ٓ 111531 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥جبً ٥ٖبَ -  284

اثٛا٦ٌال ٥جلا٦ٌّي ٥بكي/ ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثخ ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ٚهكَ ؽفو ٚا٥ّبي ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 111531 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ِؾّل ٥ٍٝ -  285

ؽَٓ ثق١ذ ِٕبي/ ثٍّه اٌجٍل ثؾوٜ اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111113 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ٍز١وٖ -  286

٥جلاهلل ١ٍل ٥جلٖ هّبك/  ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 111544 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ١ٍٍّبْ ١ٍٍُ ١ِٕو -  287

١ٍٍّبْ ١ٍٍُ ١ٍّو - ثٍّه اٌزؾزبٔٝ ٥جبً وَٛ اٌّلهٍٗ ّبه٣ 11:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ثمبٌٗ ِؾً ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلٖ اؽّل ٥جلٖ -  288

اؽّل ٥جلٖ اؽّل/اٚالك اؽّل ٕٚ٘ل اؽّل وو٠ُ.اؽّل فبٌل.اؽّل ِٖٞفٝ.اؽّل ٘لٜ/ثٍّه-ِغل ثٕٝ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116116 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِٖٞفٝ اؽّل فٙل -  289

ِؾّٛك ِٖٞفٝ اؽّل - ٍِه - االٝبٌٚخ ٥وة:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116164 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  290

اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه-لوٖ ثٕٝ- اٌم١ٕٛٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 116151 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِٛك ا١ِٓ هٍّٝ هّب -  291

 ٥ٍٜٛ اٌضبٔٝ اٌلٚه - االِو٠ىبْ ِلهٍخ ّبه٣ 4 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، االٌٝ اٌؾبٍت اعٙيٖ ف١ّب٥لا ِٚٛث١الد وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ رٛه٠ل

عوعٌ فو١ٌَٔ ٔوعٌ/  ثٍّه  6 هلُ ّمٗ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116115 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِٕزٖو اٍبِٗ -  292

ِؾّل اؽّل ِٕزٖو اٍبِٗ ثٍّه/ اثٛف١ًٍ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 111521 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١ ثق١ذ ِؾّل -  293

ف١ٍفٗ ؽَٓ ٥بكي/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌو١ّلٜ ّبه٣:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 116136 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلهثٗ ٥ٍٝ فوغٍٝ ٚفبء -  294

١ٍٍّبْ ثىو ثٍّه ١٦ٍل ثٛه ُ اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ، ٥الفخ ث٤١ ٥ٓ 116131 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو ٕبثو ِؾّل ٥ٍٝ -  295

ثىو ٕبثو ِؾّل - ٍِه - اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ؽَٓ ٔغٜٛ -  296

٥جبً صبثذ ِؾّل ١ٍل/ ثٍّه ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ،( ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌٗ) غنائ١خ ِٛاك  

 ٥ٓ 11655 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ١ٍّوح -  297

ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ١ٍل/  ثٍّه- فٍف ٥يثٗ - االوواك يٖعي٠ - االووك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 11655 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ١ٍّوح -  298

 اٌجىوٜ ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه - اٌْبهٚٔٝ ٥يثخ - االوواك عي٠وح -االوواك ى٠ل ثٕٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح

اٌىّج١ٛرو ف١ّب٥لا ١ِّٛ٥ٗ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ْٚٔبٝٗ ِؾّل  



 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

 ث٤١ ٥ٓ 111551 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ؽَٓ -  299

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢خ/ ثٍّه ا٢ٌبفو ّبه٣:  ثغٙخ ،(  اٌٞج١ٗ إٌجبربد)  ٥لا ف١ّب ٚٔجبربد ى٘ٛه ٚرٛه٠ل  

 ٥ٓ 111515 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ عٛهط -  300

رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ ك٠ف١ل/ ثٍّه:  ثغٙخ ، كٚاعٓ ِيه٥خ  

 ِىزت ٥ٓ 111511 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِولٔ ٌج١ت هف٦ذ ّبكٜ -  301

ِولٔ ٌج١ت هف٦ذ ٍِه - اٌمل٠ُ اٌّووي ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ثٚبئ٤ ٔمً  

 ِؾً ٥ٓ 116151 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هىق ٍِٛٝ ٚع١ٗ هِٚبٔٝ -  302

اهِب١ًٔٛ هىق ٍِٛٝ ٚع١ٗ ثٍّه ٥ٕبْ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 116165 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ فٍٗ ٥ٖبَ ث١ْٜٛ -  303

1 هلُ ثبٌّّو 1 هلُ ِؾً ثَٞب ِف١ل ِوفذ/ ثٍّه صبثذ ّبه٣ ِٓ ا١ٌلان ّبه٣:  ثغٙخ ، ف١ٚبد ٚث٤١ اٌق١ٍٍٟ فبْ ِٕزغبد  

 ٥ٓ 116161 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ١ٖٔو ِؾّل -  304

صبثذ ِؾّٛك عّبي ِؾّٛك/  ثٍّه - اٌجٍل ّوق - اثوا١ُ٘ اٚالك:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ  

 ِىزت ٥ٓ 116114 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ؽَٓ ١ٍل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  305

ثىو ِؾّل ١ٍل وٍضَٛ/   ثٍّه ّٞت:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116115 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥َىوٜ ِؾّٛك فبك٠ٗ -  306

١ٍل ٦ِزّل ٥جلإٌبٕو ٍِه اٌجٍل غوة - لولبهٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 116111 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 1555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ كاٚٚك ىافو ١ِٕب -  307

كاٚٚك ىافو هِٚبٔٝ - ثٍّه 114 هلُ ٥مبه ا١ٞ٦ٌفٝ ّبه٣ - ا١ٍّ٦ٌّٓ:  ثغٙخ ، ٥مبهٜ ٚاٍزضّبه ِمبٚالد  

 ِؾً ٥ٓ 116136 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥بٝف اٍّبء -  308

٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ٥بٝف/ثٍّه -ِٕمجبك-ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ-ثمبٌٗ- غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116131 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٥ّوٚ -  309

فواط ِؾّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه - ث١ٙظ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 116131 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِوىٚق ِؾّل ِوىٚق -  310

اؽّل ِوىٚق/ ثٍّه ّوق ؽّلٜ اؽّل ّبه٣ ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ  

 ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ 116151 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ثىو عّبي ِٕبي -  311

٥ٍٝ ١٥ل اؽّل ِؾّٛك ثٍّه هٚفبئ١ً ٥يثٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111542 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ عبثو ٥ضّبْ -  312

٥واثٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل/ ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 111151 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٕبثو٠ٓ -  313

٥ٍٝ اٍّب١٥ً ِٖٞفٝ اؽّل - ٍِه - ٍج٤ اي لٕٞوٖ ثغٛاه اٌَالَ ّبه٣ - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 13111 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚ٘جٝ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل -  314

ثق١ذ اؽّل ٥جلاٌواىق ٚهصخ - ٍِه ا٦ٌٖبهح:   

 ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 13111 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚ٘جٝ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل -  315

١ٕل١ٌٗ اٍزغالي ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌؾبف٠ رٙبٔٝ - ٍِه ا٦ٌٖبهح ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:   



 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

 ٥ٓ 116123 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍ٥ٛح ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل فبّٝخ -  316

 ٍالِٗ ِؾّٛك/ ثٍّه ٥جلا٤١ٌَّ ّبه٣ ا١ٍّ٦ٌّٓ:  ثغٙخ ،(  ا١ٌٖل١ٌخ ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚخ ٥لا ف١ّب) ٝج١ٗ ِّٙبد رٛه٠ل ِىزت

 ٥جلا٢ٌب٘و

 ثمبٌٗ ِؾً ٥ٓ 116111 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ِؾّل ١ٍل ٔٛه -  317

ِؾّٛك ِؾّل هعت/ ثٍّه هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ  

 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ١ٍل ِؾّل ٕ٘بء -  318

ثق١ذ ١ٍل ِؾّل ٕ٘بء/ثٍّه- 3هلُ ّبه٣-355 هلُ ل٦ٞٗ- ا١ٍّ٦ٌّٓ رم١َُ-ا١ٍٛٛ اٚي-ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 111521 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثق١ذ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  319

٥ضّبْ ٥ٍٝ اؽَبْ/ ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ىعبط ّٚٞف  

 ث٤١ ٥ٓ 111521 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّل ف١ٍفٗ عّبي -  320

٠ٛ٥ٌ فوغٍٝ فٍف/ ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌىّج١ٛرو ٥لا ف١ّب ثبٌغٍّخ وٙوثبئ١خ اعٙيح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111515 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبك ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  321

ؽّبك ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥ّوٚ/ ثٍّه اٌغو٠ت ثَٞب ٥يثٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111154 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  322

٥جلاهلل ٥ٍٝ ِؾّل - ثٍّه - اٌمب٘وٖ ا١ٍٛٛ اٌْولٝ اٌٖؾواٜٚ اٌٞو٠ك - اٌّّٞو:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 11152 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اٌٖبثو ِؾّل -  323

 ٚر٦جئزخ اٌجٓ ٚٝؾٓ ا٦ٌٞو٠ٗ إٌجبربد ٚرغف١ف ا٦ٌٞو٠خ ٚإٌجبربد اٌيها١٥خ ٚاٌّؾب١ًٕ اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ ٌزغ١ٙي ٤ِٕٖ

ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اؽّل/ ثٍّه اٌمٖٛه اَ اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 11152 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اٌٖبثو ِؾّل -  324

 ٚر٦جئزخ اٌجٓ ٚٝؾٓ ا٦ٌٞو٠ٗ إٌجبربد ٚرغف١ف ا٦ٌٞو٠خ ٚإٌجبربد اٌيها١٥خ ٚاٌّؾب١ًٕ اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ ٌزغ١ٙي ٤ِٕٖ

 ٚإٌجبربد اٌجنٚه ٌج٤١ ثب٦ٌٌّٛخ ٚوبٌخ ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اؽّل/ ثٍّه اٌمٖٛه اَ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ،

11152 ثولُ ٚل١ل 2512/6/21 فٝ افززؼ اٌٞج١خ  

 116114 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛا٦ٌال ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌّؾَٓ ع١ٙبْ -  325

ؽ١َٓ ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍّوٖ - ٍِه - اٌٍَٞبْ عَو ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ  

 ِْزً ٥ٓ 116166 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل اثٛاٌٛفب اؽّل -  326

ؽ١َٓ ِؾّل اثٛاٌٛفب/  ثٍّه - ١ِو:  ثغٙخ ، ىها٥ٝ  

 ِىزت ٥ٓ 116153 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثٛا٦ٌال ىوو٠ب ٕبٌؼ -  327

ىوو٠ب ٕبٌؼ ِٖٞفٝ/  ثٍّه - ٦ّواْ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111511 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾ١ّل ؽبِل ِؾّل ا١ِوٖ -  328

٥جلاٌّمٖٛك ِؾّل اؽّل ِؾّٛك - ثٍّه - ّٞت:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111551 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّٛك ِّزبى -  329

ِؾفٟٛ ٥جلا٦ٌبي ِؾفٟٛ ٥جلا٦ٌبي/ ثٍّه ا٦ٌٛٔخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍٍّبْ ١ٍل ؽّلاْ -  330

٥جلاٌّٛعٛك اثوا١ُ٘ ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ/  ثٍّه إٌّلهٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116161 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَل ٦٠مٛة ١ِالك ِب٠ىً -  331

٥جلا١ٌَل ٦٠مٛة ١ِالك ِب٠ىً/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  



 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

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116111 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ؽَٓ اؽّل -  332

االث١٘ ٥ٍٝ ؽ١َٓ ؽَٓ/ ثٍّه-اٌجؾو٠ٗ ٥لٜ ثٕٝ-٥ل٠بد ثٕٝ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي ٚفلِبد اوََٛاهد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116114 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاهلل ٥جلاٌؾف٠١ ٍٕبء -  333

اؽّل ٥جلاهلل ٥جلاٌؾف٠١ ٍٕبء - ٍِه - َِبهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٔمً ِىزت ٥ٓ 116111 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ل ٌج١ت ٕالػ ِبهٜ -  334

ا٠ٛة ّؾبرٗ ١٦ٍل فىوٜ/ثٍّه-لواه ٔيٖ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍبهد ٥ٍٝ ثٚبئ٤  

 ث٤١ ٥ٓ 111513 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ اؽّل ِؾّل -  335

١ٍف فبهٚق/ ثٍّه( ٍبثمب اٌَٛق) ٥جلا٦ٌي٠ي فبٌل ا١ٌْٙل ّبه٣:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 111512 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾّل ٕفبء -  336

٥ّو ١ٍل ف١ًٍ/ ثٍّه اٌغالء ّبه٣ ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، ١ِبٖ فالرو ١ٕٚبٔٗ  

 ٥ٓ 111151 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط هٚفبئ١ً ا١ًٔٛٞٔٛ ث١ْٜٛ -  337

 ١٦ٍل/ ثٍّه( 5) هلُ ِؾً( 2) ثولُ اٌزٛؽ١ل ثوط هاغت ٠َوٞ اِزلاك:  ثغٙخ ، اٌىّج١ٛرو ٥لا ف١ّب وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ رٛه٠ل ِىزت

ا١٦ٌَل ِؾّل ِؾّل  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111152 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِٖٞفٝ غ١ٜ ٠َوٜ -  338

ِؾّل ِٖٞفٝ غ١ٜ عالي/ ثٍّه ٔقٍٗ ؽٛٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116115 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغفبه ِؾّل اؽّل ؽَبَ -  339

٥جلاٌغفبه ِؾّل ٥بٝف/  ثٍّه - اثٛاٌمبٍُ ٥يثٗ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 111515 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌٍّٞت ِؾّل اٍّبء -  340

٥ٞباهلل ٥جلا١٦ٌُٕ اؽّل/ ثٍّه ف١ًٖ اٌٍّه ّبه٣ ِٓ 5 هلُ ٥ّبهح اٌىبن ٥جلا٦ٌي٠ي ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌخ  

 ٥ٓ 111514 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ؽَٓ هِٚبْ ٥جلاٌوؽّٓ -  341

٥جلاٌؾبف٠ فوغٍٝ ٠ؾ١ٝ ثٍّه إٌٙٚخ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116114 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ٥بِو ِؾّل -  342

ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ٥بِو/ ثٍّه هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116166 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٌّ فٚو ف١ٌّ اؽّل -  343

ف١ٌّ فٚو ف١ٌّ ِؾّل/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116111 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِإٌٔ ١ٍٍّبْ اٚكك ١ِٕب -  344

ِإِٓ ١ٍٍّبْ كاٚك/ ثٍّه -هاف٤ ثٕٝ- ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 116115 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثب١ًٍٍٛ عوعٌ ٠ٍٛف ف١فٝ -  345

هىق ٥جلا١ٌَّؼ ١ٍّو/  ثٍّه - ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ث٤١ ٥ٓ 116121 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربِو اثٛاٌٛفب ٕجوٜ ا١ٌّْبء -  346

اثوا١ُ٘ ٍبِٝ ِٖٞفٝ ِؾّل ٍِه - إٍب ّبه٣ - اثٛعجً رم١َُ:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١ٗ ِٛاك  

 ث٤١ ٥ٓ 116154 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ صوٚد -  347

هىق اؽّل ِؾفٟٛ ٍٍٜٛ/  ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111561 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ِؾّل ١ٙبء -  348

٥بِو ؽ١َٓ ِّلٚػ/  ثٍّه اٌٙلاه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  



 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
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 ثق١ذ ا١ٌَل ِؾّٛك ١ٌٚل - ٍِه اٌلائوٜ اٌٞو٠ك ا١ٍّ٦ٌّٓ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٚغٛٛ اٌٞج٦١ٝ ثبٌغبى ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾٞخ
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 ٚرؾ٠ًٛ ٌقلِخ ِؾٞٗ ْٚٔبٝٗ ِٛث١ً ّووخ ٍِه - ِو ثٕٝ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٚغٛٛ اٌٞج٦١ٝ ثبٌغبى ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾٞخ

ِٛث١ً)  ا١ٌَبهاد  ) 
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 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 111126 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ ٥جلاهلل ِٖٞفٝ ٥ٍٝ -  356
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ؽَٓ اؽّل ٕالػ/ ثٍّه ث١ٙظ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116154 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٝبٌت -  358

٥جلاٌوٍٛي ؽ١َٓ كاِ٘ ٠ب١ٍٓ/ثٍّه-ا٦ٌٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِؾً ٥ٓ 116111 ثولُ 25111155 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  359

ِؾّٛك اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ ١٦ٍل/ثٍّه- غبٌت ثٕٝ- ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116143 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل هِٚبْ ِؾّل -  360

١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل هِٚبْ/ثٍّه-لجٍٝ إٌّلهٖ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 116115 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِٖٞفٝ هٙب -  361

اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽَٓ ِٖٚٞفٝ ِؾّل/  ثٍّه إٌبٕو٠ٗ:  ثغٙخ ، االٌٝ ٚاٌؾبٍت اٌىّج١ٛرو ٥لا ف١ّب وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ث٤١  
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ِؾّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ/  ثٍّه اٌف١ّب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  363

ِؾّل ؽّلٜ ِل٠ؾٗ/  ثٍّه - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ف١ٍفٗ ؽَٓ ٕبثو٠ٓ -  364
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 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

 ِىزت ٥ٓ 111535 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّٛك ؽٕفٝ ِؾّٛك -  365

اؽّل ٥جلاهلل ِؾّٛك ؽٕفٝ/  ثٍّه اٌجٍل غوة - ا٦١ٌّٞٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 111541 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  366

٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ  

 ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ٥ٓ 111541 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ؽ١َٓ صبثذ ٥ٍٝ -  367

ؽ١َٓ ؽَٓ وبًِ/  ثٍّه - ا٦ٌٛٔٗ عي٠وح - ا٦ٌٛٔٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ١ٍٍّبْ فّٙٝ ؽ١َٓ -  368

ٍبٌُ ١ٍٍّبْ فّٙٝ/ثٍّه-٦ّواْ ثٕٝ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ٌزوث١خ ؽ١٢وح ٥ٓ 111111 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل غو٠ت ثله ٥الء -  369

اؽّل ١ٍل غو٠ت ثله/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 116155 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 41555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلاٌٛاؽل ِؾّل ٘جٗ -  370

ِؾّل ١ٍل ١ّ٥وٖ - ٍِه - ثٖوٖ:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه  

 ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 116112 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ّ٘ذ -  371

ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي أٛه/ ثٍّه اٌجٍل غوة كهٔىٗ:  ثغٙخ ،  

 ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 116112 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ّ٘ذ -  372

 1111/6/14  فٝ افززؼ ١ٕل١ٌخ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١/ ثٍّه اٌْب١ِٗ ّبه٣ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ،

ا١ٍٛٛ 66116 ثولُ ٚل١ل 2511/11/11 فٝ ٚاغٍك  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 116163 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ ٥جلٖ ٕبكق ِؾت -  373

هٙٛاْ ٥جلٖ ٕبكق/ ٍّهث لجٍٝ إٌّلهٖ:  ثغٙخ ،( ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌخ) غنائ١خ  

 ٥ٓ 151541 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌىو٠ُ -  374

اهٙٝ كٚه - ٥جلٖ ِؾّل فزؾٝ ٘ٛا٠ل/  ثٍّه - اهلل ٥ْٛ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 151541 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌىو٠ُ -  375

ؽجٛة ِلّٗ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل فزؾٝ ٘ٛا٠لا/  ثٍّه - اهلل ٥ْٛ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 116113 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ٍٍٞبْ ٥ٍٝ ِؾّل -  376

صبثذ ١ٍل ٥جلاٌواىق/  ثٍّه - ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك رٛه٠ل  

 ٥ٓ 116115 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍب٠ٚوً اهلل فوط ١٦ٍل عّبالد -  377

 رٛف١ك ع١ًّ/ / ثٍّه 12 ّمخ 23 هلُ ٥ّبهح االثوا١ّ١٘خ َِبوٓ:  ثغٙخ ، ٚاالرٖبالد اٌّؾّٛي ّجىبد الْٔبء ِمبٚالد ِىزت

 ف١ًٍ

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 116135 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 52555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٖٔوٜ ؽبرُ -  378

٦ٍل ِؾّل ؽٕفٝ/ ثٍّه غوة اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ، ٥ٚالفٗ ٥ٞبهٖ  

 ِىزت ٥ٓ 116156 ثولُ 25111112 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل رٙبِٝ ؽوثٝ ؽبِل -  379

١ٍل ؽبِل رٙبِٝ ؽوثٝ - ثٍّه - اٌجٍل ٍٜٚ - كهٔىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 116115 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَبرو ٥الء -  380

ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَبرو عّبي/ ثٍّه ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوىٚق وبًِ ِؾّل اؽّل -  381

ِؾّل ؽَٓ اؽّل/ثٍّه-٥جلاٌالٖ ٔيٌٗ-ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٥ٓ 111511 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌؾف٠١ ٠بِٕٗ -  382

عبك ٥جلاٌؾى١ُ ِٖٞفٝ ٥جلاٌؾى١ُ/ ثٍّه عبٔٛة ٔياٌٝ:  ثغٙخ ، ١َٔغ١خ ِٛاك رْغ١ً  

 ٥ٓ 111516 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٤١ٌَّ ٥جلا٤١ٌَّ ؽٍّٝ هغلٖ -  383

٥جلا٤١ٌَّ ٥جلا٤١ٌَّ ؽٍّٝ/  ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌؾٛٝب:  ثغٙخ ، ٝاٌّٛاّ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 111511 ثولُ 25111126 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ هٍزُ ٥جلاٌؾى١ُ ٥ٍٝ -  384

ؽغبىٜ ِؾّل هٙب/  ٍِه عجً اثٛ رم١َُ عجً اثٛ ٥يثٗ:  ثغٙخ ،(  لٞب٥ٝ ثمبٌٗ) غنائ١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 114341 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اؽّل ١ٌٍٝ -  385

 ، ٚث٠ٛبد ٚؽلا٠ل صم١ٍٗ ٦ِلاد ٚربع١و ثٞبه٠بد ٚ ٚاٝبهاد ٍٚجبوٗ وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد اٌجٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد

ِؾّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه اٌّٛاٌؼ اثواط اٌغالء ّبه٣( 12) هلُ ٥مبه:  ثغٙخ  

 ِىزت ٥ٓ 114341 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل اؽّل ١ٌٍٝ -  386

 ، ٚث٠ٛبد ٚؽلا٠ل صم١ٍٗ ٦ِلاد ٚربع١و ثٞبه٠بد ٚ ٚاٝبهاد ٍٚجبوٗ وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد اٌجٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد

114341 ثولُ ِم١ل ؽاللٗ ٕبٌْٛ ْٚٔبٝٗ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - اٌّٛاٌؼ اثواط ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 116112 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل ١ٞ٥ٗ ٚفبء -  387

 َِٚزٍيِبد ٢ٔبفٗ ِّٚٙبد اكٚاد- غنائ١ٗ ِٛاك، ٣ َ ط كافً ٥ّبٌٗ ٚرٛه٠ل( ، االٌٝ اٌؾبٍت ٥لا ف١ّب) ِىبرت ِّٙبد،  ثٕبء ِٛاك

ف١ًٍ فوغٍٝ ؽّٛكٖ ٥ٍٝ ثٍّه اٌمبكه ٥جل اي َِغل ثغٛاه اٌزؾو٠و ُ:  ثغٙخ ، ىها١٥ٗ  

 ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌالٖ هف٦ذ ِؾّٛك -  388

٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌالٖ هف٦ذ/ ثٍّه كٍّٛٛ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموح 11 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت  

 ِىزت ٥ٓ 116141 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠ل فٍف ؽٕفٝ ٥جلا١ٌٍٞف -  389

ى٠ل فٍف ؽٕفٝ اٌىو٠ُ عبك - ٍِه - ا٠ٌَٛمٗ ّبه٣ - اٌْب١ِخ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اكٚاد رٛى٤٠  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111524 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ -  390

٥جلاهلل ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِىزت ٥ٓ 111543 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ؽَٓ ؽَٓ ٍبٌُ ٥بكي -  391

ؽَٓ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ار١ٍ١ٗ ٥ٓ 111155 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 41555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوٍَٛ ثَٞب ؽّلٜ ٍٍٜٛ -  392

اثوا١ُ٘ إٌغبه عوعٌ - ثٍّه ا١ٌَبهاد رأ١ِٕبد - ثلاهٜ ٝٗ ٥ٍٝ ؽبهٖ فبرْٛ ٔب٠ٍخ:  ثغٙخ ، اٌّالثٌ ٌز٤١ٕٖ  

 ث٤١ ٥ٓ 111551 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبكق ٠ٛٔبْ ٥بٝف ١ِٕب -  393

ٕبكق ٠ٛٔبْ ٥بٝف ١ِٕب  ثٍّه غوة ؽٝ فْجٗ رٛف١ك ِؾّل ُ اٌزغبه١٠ٓ ثوط:  ثغٙخ ، اٝفبي ِالثٌ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111151 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽ١َٓ ٥جلاهلل ِؾّل -  394

ٝب٤٠ ؽَٓ ؽبِل ٕبثو - ٍِه - ث١ٕٓ االلجبٛ ِلهٍخ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ث٤١ ٥ٓ 111545 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٕ٘بء -  395

و١الٔٝ ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ٥ٖبَ/  ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 ِىزت ٥ٓ 116112 ثولُ 25111154 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّبك ٥ٖبَ -  396

ؽَٓ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّبك/ثٍّه-اٌيا٠ٚٗ-ا١ٍٛٛ ِووي:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٥وثبد ٚ ٥وثبرٗ ٥ٍٝ ٔمً ّؾٓ  

 ِىزت ٥ٓ 116111 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ٌٍ ؽى١ُ ٔج١ً هاِٝ -  397

اٌضبٔٝ اٌلٚه - ٠ٌ عالي ١٥ل - ثٍّه ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ اثواط( ط)  ثوط:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِٚمبٚالد ٕ٘لٍٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌٚؾبَ ٔفـ ٥ٓ 116151 ثولُ 25111153 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جبً ٦ّجبْ ٠بٍو -  398

٥ٍٝ ٥جبً ٦ّجبْ/ثٍّه-اٌؾٛارىٗ-ِٕفٍٛٛ:  ثغٙخ ، وبٚرِ  

 ِووي ٥ٓ 116111 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  399

/  ثٍّه - لجٍٝ اٌغٕب٠ُ - اٌغٕب٠ُ ثٕله:  ثغٙخ ، ٌنٌه اٌالىِٗ اٌزوف١ٔ ٥ٍٝ ث٦لاٌؾٖٛي االٔزؤذ فلِبد ف١ّب٥لا ٚر٠َٛك رله٠ت

اثوا١ُ٘ ثق١ذ اؽّل  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116161 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل عّبي -  400

ِؾّل اؽّل ِؾّل ٥الء/  ثٍّه -اكه٠ٌ ٕٝث:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِؾً ٥ٓ 116165 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٥ٍٝ ِّلٚػ -  401

 ِّلٚػ/ثٍّه -1- هلُ ِؾً اال٥ّبي هعبي ثّٕٞمٗ اٌزغبهٜ ثبٌَٛق-اٌغل٠لٖ ا١ٍٛٛ-اٌفزؼ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ-ثمبٌٗ- غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٥ٍٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116111 ثولُ 25111156 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل صوٚد -  402

١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل صوٚد/ ثٍّه اٌم١ٖو ك٠و:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 116156 ثولُ 25111114 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك ١ٍل -  403

٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك عّبي/ثٍّه هٙٛاْ ؽٛٗ- ف١ًٍ اؽّل ٥ي٠ٗ-اثٕٛة ثٕله-اثٕٛة:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِيه٥خ ٥ٓ 116131 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ١ِقبئ١ً فً ِٕبي -  404

عٛهعٟ ؽج١ت ؽوثٝ/  ثٍّه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ٥ٓ 116132 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥جلاٌوؽّٓ لوا٥ٗ ِؾّٛك -  405

٥جلاٌوؽّٓ لوا٥ٗ ٥جلاٌوؽّٓ - ثٍّه -اٌْول١ٗ - اٌىالثبد ٥وة:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ث٤١ ٥ٓ 111531 ثولُ 25111124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاهلل ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك -  406

٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل/ ثٍّه اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلح:  ثغٙخ ،(  ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111563 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾفٟٛ اؽّل ِٖٞفٝ ١٥ل -  407

٠ٍٛف ِؾّل ٍِٛٝ/  ثٍّه اٌملاك٠ؼ ٥وة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 رغ١ٙي ٥ٓ 111124 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٚك٠ل وو٠ُ هِٚبٔٝ -  408

٦ٍلا عوعٌ ٚك٠ل وو٠ُ/ ثٍّه ثٖوٖ:  ثغٙخ ،( ١ّ٦ٝٚٗ فٛي) ِأوٛالد ٚث٤١  

 ٔفـ ٥ٓ 111123 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ِؾّل ِؾّٛك ٔغٛاْ -  409

1هلُ ِؾً اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ عٙبى/ ثٍّه( 5) ث١زه اثٕٝ ٍٛق اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ:  ثغٙخ ، وبٚرِ ٌٚؾبَ  

 ث٤١ ٥ٓ 151141 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ ٔٛها -  410

٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ اثٛا١٦ٌْٛ - ٍِه - اٌزؾ٠ٍٛٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 ث٤١ ٥ٓ 151141 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ ٔٛها -  411

 ٚث٤١ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ْٚٔبٝٗ ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ - ثٍّه ا٦ٌي٠ي ثٓ ٥ّو ّبه٣ اٌزؾ٠ٍٛخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد

 اٌّب١ّخ

 ٥ٓ 111552 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك -  412

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل أؽّل ؽ١َٓ/ ثٍّه ٥جلاهلل رو٥خ ّبه٣( أ) 251 ٥مبه ا١ٍّ٦ٌّٓ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ٚرٛى٤٠ رٛه٠ل ِىزت  

 ٥ٓ 111553 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍب٠ٚوً ىوٝ ٍٍٛأٌ ِؾوًٚ -  413

ٍب٠ٚوً ىوٝ ٍٍٛأٌ/  ثٍّه ربٍب ك٠و:  ثغٙخ ، ٚثالٍز١ه ٍٕجخ ِقٍفبد رٛه٠ل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِقجي ٥ٓ 116155 ثولُ 25111151 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ؽَٓ -  414

 ٥ٚجلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٚجلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥ٍٝ - ثٍّه - اٌجٍل اٚي - ا٠َٛ١٦ٌخ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ

٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116155 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٥َواْ اؽّل ٦ّجبْ -  415

اٌْج١ىٝ ٥جلا٦ٌبي ؽَٓ ؽ١َٓ - ثٍّه - لجٍٝ اٌّْب٦٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 116155 ثولُ 25111113 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٥َواْ اؽّل ٦ّجبْ -  416

 ثولُ ِٚم١ل وو٠زبي ؽل٠ل فوَ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ٦ٍل ٥جلاٌجبهٜ ّٛلٝ ٠بٍو - ثٍّه لجٍٝ اٌّْب٦٠ٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ

116155 

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 116151 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍ٥ٖٛ صبثذ ١ٍل ِؾّل -  417

٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّٛك/ ثٍّه اٌٞبثٛٔٗ ّبه٣ ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ،( ثبٌمٞب٥ٟ ثمبٌٗ) غنائ١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 116125 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فوؽبْ ِؾّل عبك -  418

فوؽبْ ِؾّل عبك ١ٍل/ ثٍّه ثٖوٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 116144 ثولُ 25111111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٠ٍٛف اؽّل -  419

 اؽّل ع٦ّٗ/ ثٍّه 21 هلُ ٥مبه إٌبٕو٠خ ثو٠ل ِىزت ّبه٣ إٌبٕو٠خ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت

٠ٍٛف ؽ١َٓ  

 ٥ٓ 112145 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ -  420

١ٍٍّبْ اٌغٛاك ٥جل ِٖٞفٝ/  ثٍّه فياهٖ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ ٔغبهٖ ٚهّٗ  

 ٥ٓ 112145 ثولُ 25111125 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ -  421

 2511/12/4 فٝ افززؼ ِٛث١ٍٗ ٦ِوٗ ْٚٔبٝٗ ِؾّل عالي ٦ٍل وبًِ/ ثٍّه فياىٖ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ ٔغبهٖ ٚهّٗ

112145 ثولُ ِٚم١ل  

 ِؾغو ٥ٓ 111151 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛٔٝ اؽّل ِلثٌٛٝ ٕالػ -  422

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢ٗ/  ثٍّه - اٌّؾوق اٌل٠و هىلٗ:  ثغٙخ ، هِبي  

 رؾ١ٚو ٥ٓ 111156 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل فوط ا١ِٓ ٦ِيٚى -  423

ٕ٘لٜ اٍؾك ا٥زّبك/  ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، ٚثبهكٖ ٍبفٕٗ ِْوٚثبد ٚث٤١  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111116 ثولُ 25111121 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٍٞبْ ؽج١ت فىوٜ ١ِالك -  424

ثْبٞ فوػ ٥جلاٌفزبػ ثْبٜ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١لد 25555.555   ِبٌٙب ،هأً   ١ّ٦ٝٚٗ فٛي ٚث٤١ رؾ١ٚو ٦ُِٞ  ،  ّووخ   ّٚووبؤٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل اٌل٠ٓ ٥ّبك -  1

فْجٗ رٙبٔٝ/  ثٍّه اٌغالء ّبه٣ اٚي:  ثغٙخ ، ١ّ٦ٝٚٗ فٛي ٚث٤١ رؾ١ٚو ٦ُِٞ ٥ٓ ، 116126 ثولُ 25111111  

 25111151 فٝ ،ل١لد 25555.555   ِبٌٙب ،هأً   ِٚفوّٚبد ٍزبئو ثٛر١ه  ،  ّووخ   ّٚووبئٙب ربٚٙوًٚ ؽٕب فٛى٠ٗ -  2

هّٛاْ ٥جلاٌؾبف٠ رؾ١ٗ/  ثٍّه اٌغالء ّبه٣ - اٌم١ٕٛٗ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ٍزبئو ثٛر١ه ٥ٓ ، 116123 ثولُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ِبٌٙب ،هأً   ؽ١ٛأٝ ٚأزبط ٥مبهٜ ٚاٍزضّبه اهاٙٝ اٍزٖالػ  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّل اثوا١ُ٘ -  3

 ثٕٝ:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأٝ ٚأزبط ٥مبهٜ ٚاٍزضّبه اهاٙٝ اٍزٖالػ ٥ٓ ، 116116 ثولُ 25111111 فٝ ،ل١لد 555555.555

اؽّل ِؾّل ٥جلإٌبٕو ِؾّل/  ثٍّه - ؽ١َٓ  

 فٝ ،ل١لد 155555.555   ِبٌٙب ،هأً   ِٛاّٝ ؽ١٢وٖ ٚرْغ١ً البِٗ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٥جلاٌجل٤٠ ٠ؾ١ٝ -  4

ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٥جلاٌجل٤٠ ٕالػ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وٖ ٚرْغ١ً البِٗ ٥ٓ ، 111511 ثولُ 25111121  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112124:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٖٔو ١ٍل ّٙلٜ وّبي   - 1

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   114121:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عوعٌ ؽٕب اٍوٜ ٘بٔٝ   - 2

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151114:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلا٦ٌبي ٔبكٜ   - 3

اٌزغبهح ٌزون ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   154121:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ اؽّل ٥ّبه ٥ّو   - 4

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151355:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثْبٜ ٕ٘لٜ اٍؾك هاٙٝ   - 5

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151461:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عبك ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل اٍّبء   - 6

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ   

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   156531:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٛٗ اٍّب١٥ً ِٖٞفٝ ٦ٍبك   - 7

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153452:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٍبِٝ   - 8

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   114361:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ج١ل ٔغ١ت ٥بكي ث١زو   - 9

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115315:  ُثول ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽٕب عوعٌ ١ًِٕٛ ٔبكٜ   - 10

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   



 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

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115651:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٗ ٔبّل ىوٝ ِوصب   - 11

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11153:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لبٍُ ِؾّل ؽبِل اٌل٠ٓ ِؾٝ   - 12

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11316:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عوعٌ غجو٠بي اثوا١ُ٘ ا٠ّٓ   - 13

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11621:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛى٠ل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل   - 14

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31516:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٕٖٛه اٍىٕله ِىوَ   - 15

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151215:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ هِيٜ ٕالػ هّبك   - 16

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13451:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ى٠لاْ ٘بُّ وّبي ِلؽذ   - 17

ٌزغبهح ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء ُٔ  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14665:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥جلٖ ِؾّل ِٖٞفٝ   - 18

اٌزبعو ٌٛفبٖ اٌم١ل اٌغبء رُ   

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11356:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ   - 19

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل   - 20

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌم١ل اٌغبء . 

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   155451:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌف١ًٚ ١ٍل اثوا١ُ٘   - 21

ٌزغبهح ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء ُٔ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ١ٍل ثىو ١ٍل   - 22

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151251:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِوٍٝ ِؾّل ِوٍٝ ِؾّٛك   - 23

ٌزغبهح ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء ُٔ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153162:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ٥جبً اٌل٠ٓ عالي ٍبهٖ   - 24

ٌزغبهح ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء ُٔ  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151264:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ ٥ٍٝ   - 25

اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151152:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ٝب٘و   - 26

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل اؽّل اؽّل   - 27

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اهلل فوط ٍب٠ٚوً ٔج١ً   - 28

اٌزبعو ٌٛفبٖ اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111112:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌؾ١ّل ٘بُّ ٦ِجل ١ّّبء   - 29

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   154511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٞباهلل ؽَٓ رٛف١ك فزؾ١ٗ   - 30

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111125:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌمبكه ٥جلاٌجبلٝ ا١ٌَل اًِ   - 31

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11145:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ١ٍل اؽّل ٘جٗ   - 32

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111156 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15515:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّٛك ٥جلا٦ٌي٠ي ٔغالء   - 33

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   114311:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ فوغٍٝ هعت ٥يٖ   - 34

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ ؽَٓ اِبَ ٕبٌؼ   - 35

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  

 رُ   25111151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   156165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عبكاٌٌّٛٝ ٥جلا٦ٌّي اؽّل هِٚبْ   - 36

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   152251:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِؾوًٚ ١ٍل ٔبٕو   - 37

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11554:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل   - 38

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15611:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾوًٚ ِؾّل ١ٍّو ٥ج١و   - 39

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12115:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ي٠ي ا١ِٓ اثوا١ُ٘ ٔج١ً   - 40

اٌزغبهح ٌزون ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11451:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽّٛكٖ اؽّل ٥جلهثٗ ِؾّل ٔبك٠ٗ   - 41

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66615:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٚو١ٍٝ ِؾّل ٔبعٝ ِؾّل   - 42

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   154431:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاهلل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٖٔو   - 43

2511 ٌَٕخ 11442 هلُ اٌزب١ّو ٍٝت ثّٛعت ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   154211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٌٌٛ ٍب٠ٚوً ١ٖٔف ٕجبػ   - 44

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151661:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٕٙٝ ١ٞ٥ٗ ِٕٙٝ ؽَٕٝ   - 45

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبٛ ٌزووٗ   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11136:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اثٛى٠ل ٥ٍٝ فوغٍٝ   - 46

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66615:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٚو١ٍٝ ِؾّل ٔبعٝ ِؾّل   - 47

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل   - 48

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15455:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٝ ٍبٌُ ٥ٍٝ ٥جبً   - 49

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115144:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك فوغٍٝ وبًِ ١ٌٚل   - 50

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍ٥ٛح ّف١ك فٍف هؽبة   - 51

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151154:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛى٠ل ِٙواْ ِؾّل ٥ٍٟ   - 52

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151414:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ١ٍل ِؾّٛك ِوٖٚ   - 53

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115161:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍل ِؾّل لٞت ِؾّل   - 54

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   16416:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٌٛلب ١ٍٍٚٝ ّىوٜ ٍبِؼ   - 55

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14265:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  رمبٜٚ ىا٘و ع١ًّ ثٍٛٝ   - 56

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12361:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١٦ٍل ١٥َٝ ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلاٌىو٠ُ   - 57

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65611:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِٕٖٛه ؽبِل ٕجوٜ   - 58

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ   
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إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   16165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ   - 124

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌفو٣ اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13512:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل هّلٜ اٌل٠ٓ ى٠ٓ هف١ك   - 125

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11536:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ ٥بكي   - 126

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء  

 رُ   25111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   114111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥جلإٌبٕو ِؾّل ٥جلإٌبٕو   - 127
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ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فوط ؽٍجٝ ١ٍّو ٕفبء   - 133

اٌزبعو ٌٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12655:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ؽَٓ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ٔبك٠ٗ   - 134
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   152141:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌالٖ ِؾّل ِؾّل اٍبِخ   - 147

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115562:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٙواْ ٥جلاٌؾ١ّل فزؾٝ ٚفبء   - 148
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   156411:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٦ٍل ٥غجبْ هف٦ذ ٠ي٥ي   - 149
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   114551:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّؾبرٗ ٥بىه عّبي ا٠و٠ٕٝ   - 150

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌغ١ًٍ ١ٍل ؽ١َٓ ِؾّل   - 151

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151412:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٕب٠ٛرٝ ِولٌ ع٠ًٛ ثْوٜ   - 152
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل هّٛاْ فوغٍٝ ها٠مخ   - 153

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   153431:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٞوً ّٕٛئ١ً وبًِ ثٙبء   - 154

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   115511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٞوً ٥ٞباهلل ٥لٌٝ ١ِٕب   - 155

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11532:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثَٞٛهًٚ ثْبٜ ٌج١ت ٦ٍل٠خ   - 156

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   155215:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾفٟٛ فّٙٝ هعت اؽّل   - 157

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   155533:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ٌّ ٥جلإٌبٕو عّبي ٥بٝف   - 158

إٌْبٛ ٌزون هٚمٌ اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111565:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٥جلٖ ٥بٝف ِؾّل   - 159

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   155123:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثْبٜ فإاك ِىوَ ؽٕبْ   - 160

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  
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 ربه٠ـ ٚفٝ ،   113516:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍواط فإاك/  ٌٖبؽجٙب اٌّزىبٍِٗ اال٥ّبي ٌّمبٚالد اٌَوً   - 162

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61114:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٥ّو ِٖٞفٝ ٥جلاٌؾ١ّل   - 163

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  
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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
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاهلل   - 168
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  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111212:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ١ٍل ٔبعٝ ٝبهق   - 169
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151454:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖٞفٝ ِؾّل غ١ٜ ٥ٍٝ   - 170
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11521:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌٍّه اهلل فوط ٌٞفٟ اهلل فوط   - 171

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56455:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ّو ّٙبة غالة ٔبك٠ٗ   - 172
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 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌمبكه ِؾّل ؽَب١ٔٓ ؽّلٜ   - 174
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   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍىبهًٚ أٛه ث١ْو ٕبثو -  1

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  الالك٠ًٛ ١ِقبئ١ً ف١ٍ١ت ثبٍُ -  2

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛا٦ٌال ١ٍف ؽَٓ ى٠ٕت -  3

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151554 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو ٥بثل ثىو ٝب٘و -  4

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114535 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ ِو٠ل ٥ٛٔٝ ِبهٜ -  5

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عبكاٌوة ٥جلا٤١ٌَّ ٥بِو ٥ٍٝ -  6

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ ىووٜ اٍبِٗ -  7

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153231 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٥َٝ ٥ٍٝ ؽَٓ فبرٓ -  8

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115164 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كثٌ ٥لٌٝ ٔبكٜ فبٌل -  9

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11356 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  10

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11356 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  11

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15522 ولُث ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هّٛاْ ِٕٖٛه اؽّل ؽّبكٖ -  12

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15323 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لٍلً كا١ٔبي وبًِ ع١ٍّٗ -  13

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٌّ اثوا١ُ٘ اٍؾك اِغل -  14

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111154 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ ىووٜ اٍبِٗ -  15

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ٥ّو ١ٍٍّبْ ِٖٞفٝ -  16

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِمبه ١٦ٍل كاٚك هافذ -  17

ع١ٕٗ  15555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11523 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌّغ١ل هث٤١ ٦ٍٝذ ِؾّل -  18

ع١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115315 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٕٝٞبٜٚ ِؾّل فوغٍٝ ِؾّل اؽّل -  19

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155451 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ؽبف٠ فزؾٝ ِؾّل -  20

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ وبًِ ِٖٞفٝ اٍالَ -  21

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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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،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115654 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوغٍٝ اؽّل ٥ضّبْ فبٌل -  22

ع١ٕٗ  155551.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  25111155 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14335 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌؾ١ٍُ ١٥َٝ ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ ٥ٍٝ ِٕٝ -  23

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11533 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فواط اؽّل فزؾٝ ٕجوٜ -  24

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق ٔبعؼ ٥بكي هىق -  25

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151545 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فواط ِؾّٛك اؽّل فب٠يح -  26

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116353 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝٗ ا١ِو ِؾّل اؽّل -  27

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لبٍُ ِؾّل أٛه ِؾّل اٍالَ -  28

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   ٌزأ١ّوا ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلإٌبٕو ٥جلاٌغبثو ٠بٍو ٥بِو -  29

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111156 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155413 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛا٦ٌال ِؾّٛك ٥ٍٝ اثٛا٦ٌال -  30

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌغ١ل ٥ٍٟ ٔبكٞ ِؾّٛك -  31

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116462 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ ٚإف ف١ًٍ اثبٔٛة -  32

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11414 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ِٕٖٛه -  33

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15651 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ٥ٛٗ ١ٍل ٥ٛٗ -  34

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٛال١ُ ١َُٔ ِغلٜ ِإِٓ -  35

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ٦ٍل ِؾّٛك ِل٠ؾخ -  36

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌّغ١ل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل -  37

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115556 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕٖٛه ِؾّل ؽَٓ ِؾّٛك -  38

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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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،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15651 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ٥ٛٗ ١ٍل ٥ٛٗ -  39

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  40

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114464 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِوٍٝ ا١ٌَل ٦ٍلاٌل٠ٓ اهلل ِٕٗ -  41

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114415 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ؽَب١ٔٓ ٥ٕزو ؽَب١ٔٓ -  42

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154635 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ هعت أٛه ِؾّل -  43

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝؾبٜٚ ٥ٍٝ صبثذ ٕجوٜ -  44

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116445 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٞ٥فٝ اؽّل ِؾّٛك ٥فبف -  45

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11412 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ربِو ٥جلا١ٌْٙل ٔج١ً هِٚبٔٝ -  46

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي فزؾٝ ِؾّل -  47

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  48

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ١٥ل اٌل٠ٓ ٥ٍُ ِؾّل -  49

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ هّب -  50

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15654 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌمبكه اؽّل اؽّل ِؾّل -  51

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114215 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ع٦ّٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  52

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  صبثذ ٥ٍٝ ١ٍل ِؾّل -  53

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112413 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ٥ٍٝ اؽّل -  54

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11523 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ اثوا١ُ٘ ٥ب٠ل ١َُٔ/ ك -  55

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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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،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115351 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽج١ت ا١ٍ٠ب ٕفٟ ٥ّبك -  56

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ٕبٌؼ ِؾّٛك -  57

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل عبثو هف٦ذ ِؾّل -  58

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اٍّب١٥ً ِٖٞفٝ ى٠ٕت -  59

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154514 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّل ٥ٍٝ ث١بْ -  60

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

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌىو٠ُ ِإِٓ -  61

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثب١ًٍٍٛ عوعٌ ٠ٍٛف ف١فٝ -  62

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151525 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ هىق ٝٗ ٠ؾ١ٝ -  63

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٟ ٥جلاٌغٕٟ ٥ٍٟ صوٚد -  64

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل فبٌل -  65

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ١ٌٞف ١و٠ف اٍؾك -  66

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155561 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦ّجبْ اؽّل اثوا١ُ٘ اٍبِٗ -  67

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154632 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ٥ّو ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّٛك -  68

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ رٛف١ك فزؾٝ ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ -  69

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115634 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، وكف ربعو  ِؾّل فٕغوٜ ف١ٌّ هِٚبْ -  70

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12316 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ صوٚد -  71

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

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152616 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌمبكه اثٛى٠ل ٥جلإٌجٝ عّبالد -  72

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    
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 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِٙلٜ ِؾّل هل١خ -  73

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ ٥ي٠ي عوعٌ ٥ّبك -  74

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  153543 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّل ك٠بة ِٖٞفٝ -  75

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16551 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كًٚ ؽٕب ثجبٜٚ ِىوَ -  76

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11653 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٛاهس اؽّل ٥ضّبْ ٕجبػ -  77

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاهلل ٥بىه اثوا١ُ٘ اِبٔٝ -  78

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِولٔ ٔبّل ِقزبه ٔبّل -  79

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

 ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوؽّٓ -  80

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61512 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٦ٍل كٍٛلٝ ٕل٠ك ٠ٛ٘لا -  81

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61512 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٦ٍل كٍٛلٝ ٕل٠ك ٠ٛ٘لا -  82

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝب٤٠ ؽَٓ ؽبِل ٕبثو -  83

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  صبثذ ِؾّل ِؾّٛك فبٌل -  84

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  صبثذ ِؾّل ِؾّٛك فبٌل -  85

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

،  اٌّبي أًه ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاهلل ٥جلاٌغفبه -  86

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114662 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  87

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٚع١ٗ ِؾّل اٌي٘واء -  88

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِزٌٛٝ ٥جلاهلل ٥جبً -  89

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14351 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٥جلاٌجل٤٠ ٥يد -  90

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116416 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثَٞب لالكٖ ِؾوًٚ ٘بٟٔ -  91

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152555 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ؽَٓ اٌىو٠ُ عبك ِؾّل -  92

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14351 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ٥جلاٌجل٤٠ ٥يد -  93

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ ١ِقبئ١ً عوعٌ ٔبعؼ -  94

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ل٠ًر٦ رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ اؽّل ك٠بة ٥ٕزو -  95

ع١ٕٗ  11555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114262 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عٕلٜ ٍِه ِف١ل ّٕٛكٖ -  96

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13213 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلإٌجٝ  ٥ٍٝ -  97

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116454 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل ٕالػ ِؾّل -  98

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154535 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١ٕٓ ٍِه ١َُٔ ٘بٔٝ -  99

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111325 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٕبثو -  100

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14312 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٝ هِٚبْ ٔبك٠ٗ -  101

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11656 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً ع١ل كا١ٔبي اثوا١ُ٘ -  102

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٟ لبٍُ ٦ٍل اٍّبء -  103

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ل٠ًر٦ رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثلٜٚ ؽَٓ اؽّل ِٖٞفٝ -  104

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111553 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّلاْ ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل اؽّل -  105

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151515 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ضّبْ اؽّل ١ٍل ١ٍل عبثو -  106

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41143 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ربٚٙوًٚ غجو٠بي ا٦ٍل ٕالػ -  107

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥جلاٌواٙٝ ِؾّل -  108

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ فزؾٝ ٥بٝف وّبي -  109

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  114161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا١ٌَل ١ٞ٥ٗ ٥لٌٝ ا٠ّبْ -  110

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ١٦ٍل -  111

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112342 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥ضّبْ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ١ٍٙو -  112

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  25111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ضّبْ فوغٍٝ ٥جلاٌواٙٝ ٥ٖبَ -  113

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

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌّغ١ل اٌل٠ٓ ٥ّبك ِؾّل ٠بٍو -  114

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  115

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  صبثذ ِؾّل ِؾّٛك فبٌل -  116

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116551 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ٥جلا٦ٌبي ِقزبه -  117

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116551 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ٥جلا٦ٌبي ِقزبه -  118

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِؾّٛك ؽّلٞ ووَ -  119

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  155535 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌالٖ ؽ١َٓ ِؾّٛك ٥جلاٌالٖ -  120

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

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛاٌؾَٓ ٘بهْٚ اثٛاٌؾَٓ عّبي -  121

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

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔٛهاٌل٠ٓ -  122

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌّغ١ش اثوا١ُ٘ ٘بُّ اكُ٘ -  123

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

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

 هأً ر٦ل٠ً رُ  25111126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  14126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلاٌؾ١ّل ٦ٍل٠ٗ -  124

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151534 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِٖٞفٝ كه٠ِٚ اًِ -  125

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151331 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ضّبْ ٝٗ ِؾّل ِٖٞفٝ -  126

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّل ٕالػ اؽّل -  127

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٥جبً ٔبك٠ٗ -  128

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  154241 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔب٠ً ِغبىٜ ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٛاٝف -  129

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍٞفبًٔٛ ٥جلٖ فو٠ل ِغلٜ -  130

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  151362 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍُ ١ٍل ٥جلاٌزٛاة اؽّل -  131

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111231 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٖٔو ِؾّل ٥جلإٌبٕو ِٕٝ -  132

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15441 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوط ف١ًٍ فوغٍٝ فوط -  133

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111551 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ١٢ٔو ؽٕب ٘بٔٝ -  134

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  156415 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ وبًِ فالف اّوف -  135

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45345 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ؽ١َٓ اؽّل ؽَٓ -  136

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  115523 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غبٌٝ عجواهلل اٍؾك ٘بٔٝ -  137

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64113 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِزٌٛٝ لٞت ِؾّل وو٠ّٗ -  138

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

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  152554 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلإٌجٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٦ِيٚىح -  139

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

 ر٦ل٠ً رُ  25111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  116615 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٥َٟ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌؾ١ّل اٌل٠ٓ ٥ّبك -  140

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

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ؽَٓ -  1

٥ٍٝ لاٌوؽ٥ُ١ج ٥ٚجلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٚجلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥ٍٝ - ثٍّه - اٌجٍل اٚي - ا٠َٛ١٦ٌخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽج١ت ٥جلاهلل اؽّل هىق -  2

١ٍل فم١و ٘جٗ - ٍِه - اٌٛاٍٞٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٕٝ ٥ٍٝ ٠بٍو -  3

٥ٍٝ ؽَٕٝ ٥ٍٝ اؽّل - ٍِه - اٌغًّ ١ٙو ثبٔٛة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ فٍٗ ٥ٖبَ ث١ْٜٛ -  4

1 هلُ ثبٌّّو 1 هلُ ِؾً ثَٞب ِف١ل ِوفذ/ ثٍّه صبثذ ّبه٣ ِٓ ا١ٌلان ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  5

ؽغبط ِؾّٛك ِقزبه ٥الء/ ثٍّه اٌّأِْٛ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ؾٟ ّٙبة ٠ؾٟ -  6

ِؾّل ِؾّل ٥ٍٝ ٦ِزي/  ثٍّه كاٚك ا١ٌْـ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ فٚو ف١ٌّ اؽّل -  7

ف١ٌّ فٚو ف١ٌّ ِؾّل/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٍِٛٝ ٚع١ٗ هِٚبٔٝ -  8

اهِب١ًٔٛ هىق ٍِٛٝ ٚع١ٗ ثٍّه ٥ٕبْ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٝبٌت -  9

٥جلاٌوٍٛي ؽ١َٓ كاِ٘ ٠ب١ٍٓ/ثٍّه-ا٦ٌٛٔٗ- ١ٍٍُ ٍبؽً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٞفٝ ِؾّٛك ٌٞفٝ ِؾّل -  10

٥ٍٝ ١ٍف اٍبِٗ/ثٍّه- ثؾوٜ إٌّلهٖ-ك٠وٚٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ اؽّل -  11

٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٟ ؽبرُ/ ثٍّه ؽٕفٝ ِواك ا١ٌْٙل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 156111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاٌؾبف٠ -  12

ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاٌؾبف٠/ ثغ٦ٍٗ  اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ٕلٜ ِؾّٛك ؽٍّٝ ِؾّٛك -  13

ع١ٕلٜ ِؾّٛك ؽٍّٝ/  ثٍّه ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو ُ ِٓ ِزفو٣ ُ ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  14

اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه-لوٖ ثٕٝ- اٌم١ٕٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌّزغٍٝ ِؾّل اؽّل -  15

ِؾّل ٥جلاٌّزغٍٝ ِؾّل/ثٍّه-االوواك ىا٠ل ثٕٝ-اٌفزؼ ،:   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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 154121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل ٥ّبه ٥ّو -  16

 ِمبٚالد ْٚٔبٝٗ اؽّل ٥ّبه اّوف - ٍِه - ِؾّل٠بد ثٕٝ ٔبؽ١خ ٚاٌىبئٓ 2516 ٌَٕخ 1542 ثولُ اٌّٛك٣ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ اٌغٝ ٚلل ِزىبٍِخ ا٥ّبي   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٥ٍْٗ هافذ ١ِٕب -  17

٦ٍل ٥ٍْٗ هافذ - ثٍّه 2 هلُ غياٌٝ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جبً ٦ّجبْ ٠بٍو -  18

٥ٍٝ ٥جبً ٦ّجبْ/ثٍّه-اٌؾٛارىٗ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ِؾّل ٚؽ١ل -  19

اؽّل ١ٍل ِؾّل ٥ٖبَ/  ثٍّه - ٥ٍٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111153 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌٛاؽل ِؾّل ٘جٗ -  20

ِؾّل ١ٍل ١ّ٥وٖ - ٍِه - ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ١ٖٔو ِؾّل -  21

صبثذ ِؾّٛك عّبي ِؾّٛك/  ثٍّه - اٌجٍل ّوق - اثوا١ُ٘ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٝٗ ؽ١َٓ ٝٗ -  22

٠ٍٛف ٝٗ ؽ١َٓ ٝٗ - ٍِه - ١ِو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ ك٥بء -  23

اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّل/ ثٍّه اٌْغجخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  24

٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  25

ثبٌغٍّٗ ؽ١ٛاْ ٥ٍف ث٤١ ْٚٔبٝٗ اؽّل ١ٍل اؽالَ/ ثغ٦ٍٗ 3411ٌَٕٗ2511 ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 16112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ ىووٜ اٍبِٗ -  26

اٍّلح ث٤١/ ثغ٦ٍٗ 2511ٌَٕٗ 1561ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل إٌْبٛ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 151541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌىو٠ُ -  27

اهٙٝ كٚه - ٥جلٖ ِؾّل فزؾٝ ٘ٛا٠ل/  ثٍّه - اهلل ٥ْٛ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 151541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌىو٠ُ -  28

ؽجٛة ِلّٗ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل فزؾٝ ٘ٛا٠لا/  ثٍّه - اهلل ٥ْٛ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبهٚى ٥جلا١ٌَّؼ عٛكٖ ٔج١ً -  29

٥جلاٌّالن ثْبٜ ١٥ل/ثٍّه-ا٦ٌي٠ٗ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  30

اؽّل ١ٍل اؽالَ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  31

اٌّب١ّخ ٚث٤١ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ/ ثغ٦ٍٗ 2512ٌَٕٗ 1651ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ّؾبرٗ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  32

ِؾّل هِٚبْ ّؾبرٗ ٥جلاٌوؽ١ُ/  ثٍّه هثبػ ثٓ ثالي ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌّوٖٚ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 16112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ ىووٜ اٍبِٗ -  33

ٚٝفٍٗ ٚىٌٜ هًِ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت/ ثغ٦ٍٗ 4511ٌَٕٗ2511ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل بٛإٌْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّبك ٥ٖبَ -  34

ؽَٓ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّبك/ثٍّه-اٌيا٠ٚٗ-ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 11316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ غجو٠بي اثوا١ُ٘ ا٠ّٓ -  35

 ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ اٌغٝ ٚلل ٚعجٌ إٍّذ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه ه٠بٗ ّبه٣ 12  ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل هىق فقوٞ أٔٛه ٚائً -  36

فقوٞ أٔٛه ٚائً/ ثٍّه هاغت ٠َوٜ ّبه٣ ِٓ اٌى٠ٌٛ ؽبهح ٠ىٓ ٥لٌٝ ّبه٣ 15 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 156645    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل ٥جلاٌّبٌه اثٛفٕغو -  37

اثوا١ُ٘ اؽّل ٥جلاٌّبٌه اثٛفٕغو - ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  )  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 156311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ ع٦ّٗ ٔغٜٛ -  38

عب٘يح ِالثٌ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍل/ ثٍّه ف١ًٖ ثٕه رم١َُ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 14261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل فبٌل -  39

 ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل/ ثٍّه 1 ّمٗ االهث١٦ٓ ٔيٌٗ ٥ٍٛاْ ا١ٍٛٛ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

 ِزىبٍِٗ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 14261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل فبٌل -  40

رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل/  ثٍّه 1 ّمٗ االهث١٦ٓ ٔيٌٗ ٥ٍٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 14261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل فبٌل -  41

 فٝ افززؼ إٌِٛزبي ث٤١ ْٚٔبٝٗ رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل/ ثٍّه االهث١٦ٓ ٔيٌٗ ٥ٍٛاْ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

14261هلُ رؾذ ِٚم١ل 2515/15/1  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبفَٛ ٦٠مٛة وّبي اّوف -  42

ىٚالً ؽٕب هِٚبٔٝ - ٍِه فو٠بي ّووخ اٌقٍفبء ّبه٣ 54 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 156311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ ع٦ّٗ ٔغٜٛ -  43

ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍل/ ثٍّه ف١ًٖ ثٕه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِإٌٔ ١ٍٍّبْ كاٚك ١ِٕب -  44

ِإِٓ ١ٍٍّبْ كاٚك/ ثٍّه -هاف٤ ثٕٝ- ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٍبِٗ ؽبىَ -  45

ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍبِٗ/  ثٍّه - ِؾّل اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ؽَٓ هفب٥ٝ ٕفبء -  46

ى٠بكٖ ١ٍل ِؾّل لٞت/ ثٍّه عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 151541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌىو٠ُ -  47

 ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ْٚٔبٝٗ ٥جلٖ ِؾّل فزؾٝ ٘ٛا٠لا/  ثٍّه - اهلل ٥ْٛ ا١ٌْـ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  اٌّٛاّٝ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ أؽّل ٥جلاٌزٛاة ِؾَٓ -  48

٥ّو ِٖٞفٝ ٔب٥َخ/  ثٍّه أثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ ،:   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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ أؽّل ٥جلاٌزٛاة ِؾَٓ -  49

 ٥ٓ ٥ّو ِٖٞفٝ ٔب٥َخ/ ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ ثٕبؽ١خ2556 ٌَٕخ 2541 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

2511/1/21 فٝ ٚاغٍك 2556/5/4افززؼ ١ّ٦ٝٚخ فٛي ٦ُِٞ ْٔبٛ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ أؽّل ٥جلاٌزٛاة ِؾَٓ -  50

 ٥جلاٌزٛاة ٥جلاٌزٛاة ِؾّل/ ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ثٕبؽ١خّبه٣ 2511 ٌَٕخ 1113 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

2511/1/11 فٝ ٚاغٍك 2511/15/15افززؼ ر١ٍف١ٔٛخ ارٖبالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  51

اثوا١ُ٘ ثق١ذ اؽّل/  ثٍّه - لجٍٝ اٌغٕب٠ُ - اٌغٕب٠ُ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111154 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل فٛىٜ ِلؽذ -  52

٥جلاهلل ِؾّل فٛىٜ هعت - ٍِه -ثٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽَٓ ١ٍل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  53

ثىو ِؾّل ١ٍل وٍضَٛ/   ثٍّه ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ه٠ـرب ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً موٝ ١ٌُٚ هِٚبٔٝ -  54

١ِقبئ١ً موٝ ١ٌُٚ هِٚبٔٝ - ٍِه - اٌَالَ ٥يثخ - اٌؾٛارىخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ؽَٓ ٍٕبء -  55

٥جلاٌمٜٛ فٍف ثلهاْ/ثٍّه-ثؾوٜ إٌّلهٖ-ك٠وٚٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٕف١ٗ -  56

٥ٍٝ ٥جلاهلل ٥ٍٝ ؽ١َٓ/ ثٍّه اٌجؾو٠ٗ ٥لٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 152525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞباهلل ٦ٌّٝ عبثو ٘بٔٝ -  57

٣.َ.ط) كافً هؽالد ِىزت ْٚٔبٝٗ هِٚبٔٝ ٝبؽٛٔٗ ثغٛاه - ًّ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ االلٖو ثٕله ثٕبؽ١ٗ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  58

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ عّالد - ثٍّه - ثله اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ِؾّل اؽّل ِؾّل -  59

اثٛا٦ٌال ِؾّل اؽّل ٍِه - اٌغ١ِ ٥يثخ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٦َِل عوعٌ هِٚبٔٝ -  60

عوعٌ ٦َِل عوعٌ - ٍِه َِو٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ؽَٓ -  61

٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٚجلاٌٙبكٜ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥ٍٝ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛوو٠ْٗ اؽّل ؽّلٞ ٥الءاٌل٠ٓ -  62

اثٛوو٠ْٗ اؽّل ؽّلٜ ِؾّٛك/ثٍّه-٥جلاٌالٖ ٔيٌٗ-ك٠وٚٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، زِٝ ٦ٌّٝ ٕفٛد اهك٠ٌٍ -  63

٥ٍٝ ؽَٓ ِٖٞفٝ/ ثٍّه-2 هلُ ّبه٣-اٌَبكاد ؽٝ-ا١ٍٛٛ اٚي-ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل ِؾّل -  64

ِؾّٛك ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل - ثٍّه - غوة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِه ٕجؾٝ ٥بٝف -  65

١ِقبئ١ً ٍِه ٕجؾٝ ٥بٝف ٍِه - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلاٌالٖ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  66

ؽ١َٓ ِؾّٛك ٥جلاٌالٖ ٍِه - غوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ِؾّل ٥يد -  67

٠ٍٛف اؽّل ِؾّل ثٍّه ا٦ٌله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 115521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌجو اثوا١ُ٘ ٠ؾٝ -  68

٥جلاٌجو ٥جلاٌالٖ اؽّل ِٕزٖو/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل  ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ؽّلٜ -  69

5 هلُ ِؾً - اؽّل ؽ١َٕٓ اِبَ ِؾّل- ثٍّه - االثوا١ّ١٘خ اثواط - اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبه٣( 3 ط)  ثوط ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ًر٦ل٠ رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 11356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  70

 ْٚٔبٝٗ اؽّل ١ٍل اؽالَ/ ثٍّه اٌم١ٖو ك٠و ثٕبؽ١ٗ ٚاٌىبئٓ 3411ٌَٕٗ2511 ثولُ اٌّٛك٣ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل ثبٌغٍّٗ ؽ١ٛاْ ٥ٍف ث٤١ . 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  71

ِؾّٛك اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ ١٦ٍل/ثٍّه- غبٌت ثٕٝ- ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 156636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، موٝ ١ٍل هِٚبْ ٥بِو -  72

اؽّل ٥ّو صبثذ ٥ٍٝ - ٍِه - هاف٤ ثٕٝ)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111155 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ هٍّٝ اثوا١ُ٘ اّوف -  73

ربٚٙوًٚ ثٌٌٛ هٍّٝ/ ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌجو ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل اؽّل -  74

ِؾّل ٥جلاٌجو ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٍِه - ٥جلاٌجو ٥يثخ - اٌؾٛارىخ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 14521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٥جلاٌفزبػ هئ١َٗ -  75

اؽّل ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 155155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اٍالَ -  76

 ْٚٔبٝٗ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اٍالَ ثٍّه - اٌٖل٠ك ثىو اثٝ ّبه٣ - اٌّلاثغ ؽٛٗ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌّٚغٛٛ اٌٞج٦١ٝ ثبٌغبى ١ٍبهاد ر٠ّٛٓ ِؾٞخ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  77

ٍِٛٝ ٥جلاٌالٖ اِبي/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بِو ٥جلاٌّمٖٛك ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  78

٥جلاٌؾبف٠ موٝ ِؾّل ثله/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 155155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اٍالَ -  79

ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اٍالَ - ثٍّه - اٌٖل٠ك ثىو اثٝ ّبه٣ - اٌّلاثغ ؽٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 155155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اٍالَ -  80

ثزو١ٌٚخ ِٛاك ٔمً ِىزت ْٚٔبٝٗ ثق١ذ ا١ٌَل ِؾّٛك ١ٌٚل - ٍِه اٌلائوٜ اٌٞو٠ك ا١ٍّ٦ٌّٓ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 155155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اٍالَ -  81

ِٛث١ً)  ا١ٌَبهاد ٚرؾ٠ًٛ ٌقلِخ ِؾٞٗ ْٚٔبٝٗ ِٛث١ً ّووخ ٍِه - ِو ثٕٝ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ ٥ضّبْ ٔٛاي -  82

٥جلاٌَالَ ؽٍّٝ ٥ٖبَ/ ثٍّه َِبهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جل وبًِ ٦ٍٝذ ٥ّبك -  83

٥جل وبًِ ٦ٍٝذ/ ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّمٖٛك ى٠ُٕٙ ِؾّل ٔبكه -  84

٥جلاٌّمٖٛك ى٠ُٕٙ ِؾّل ٔبكه/ ثٍّه َِبهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه فب٠ي ا٤ْ١ٌ ٘بٔٝ -  85

ٍِه فب٠ي ا٤ْ١ٌ - ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه فب٠ي ٤ْ١ٌ ٘بٟٔ -  86

ٍِه فب٠ي ا٤ْ١ٌ - ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،     

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ٝب٘و -  87

٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ِؾّل/ ثٍّه ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلٖ ٠بٍو -  88

٥ٍٝ ؽ١َٓ وٍضَٛ - ٍِه - هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 151451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ٥جلاٌىو٠ُ -  89

 ٦ٍل ِّلٚػ/ ثٍّه ٥جبً وَٛ ِٓ اٌّزفو٣ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ّبه٣ 2 ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٚى٠ٛد ثزو١ٌٚٗ ِٛاك ٚٔمً ّؾٓ ِىزت ْٚٔبٝٗ ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 151451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ٥جلاٌىو٠ُ -  90

ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ِّلٚػ/ ثٍّه ٥جبً وَٛ ِٓ اٌّزفو٣ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ّبه٣ 2 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 151451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ٥جلاٌىو٠ُ -  91

 ث٤١ ْٚٔبٝٗ ِزٌٛٝ عجواْ ّف١مٗ/ ثٍّه ٥جبً وَٛ اٚي ِٓ ِزفو٣ اٌزوىٜ ؽفٕٝ ِؾّل ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ/ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

151451ثولُ ِٚم١ل 2511/11/11 فٝ افززؼ ٚعجٌ إٍّذ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ ١ٍل ؽَٓ ث١بٙٗ -  92

٥ٍٝ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ٥لٌٟ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 156155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ففبعٗ ٥جلاٌّبٌه جلا٥ُ١ٍ٦ٌ ٦ٍبك -  93

ففبعٗ ٥جلاٌّبٌه ٥جلا١ٍ٦ٌُ ٦ٍبك/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٤٠ ٥جلاٌٙبكٜ اثوا١ُ٘ ِف١لٖ -  94

ا٦ٌبكٌٝ ٕبٌؼ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ/ثٍّه- ا٦ٌبكٌٝ رم١َُ-ا١ٍٛٛ صبٔٝ-ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚى٠وٜ لبٍُ ع٦فو ٥ٖبَ -  95

اؽّل ٚى٠وٜ لبٍُ ع٦فو - ثٍّه - لجٍٝ - اٌّْب٦٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً اهلل فوط ١٦ٍل عّبالد -  96

ف١ًٍ رٛف١ك ع١ًّ/ / ثٍّه 12 ّمخ 23 هلُ ٥ّبهح االثوا١ّ١٘خ َِبوٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ى٘وٜ ف١ًٖ فبك٠خ -  97

٥جلاٌجل٤٠ ِؾّل ٥ياَ/ ثٍّه اٌْول١خ اٌؾٛٝب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌؾف٠١ ٕبثو ٔغالء -  98

ه٠بْ ٥جلاٌّٛعٛك ٥ٍٝ ٥جلاٌٖبٌؾ١ٓ/ ثٍّه ٠ؾٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد موٝ ١٥ل ِّلٚػ -  99

١٥ل ّؾبد اؽّل ِؾّٛك/ثٍّه -اٌمٖٛه اَ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    لُثو ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٟ ا١ٌْٛ ووَ ٥ج١و -  100

هِٚبٔٝ ١ٍل فب٠ي ِبٌه/ثٍّه-ا٦ٌي٠ٗ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٥جلاٌٌّٛٝ ١٥َٝ اثوا١ُ٘ -  101

٦ٍل ٥جلاٌٌّٛٝ ١٥َٝ اثوا١ُ٘/ ثٍّه اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل -  102

اؽّل ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل/  ثٍّه اٌجٍل غوة ه٠فب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ٥بثل ٔبٕو -  103

كه٠ِٚ ِؾّل ٥بثل ِؾّل/ثٍّه- عالي ٥يد ِؾّل ّبه٣- اثٕٛة ثٕله-اثٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل صوٚد -  104

١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل صوٚد/ ثٍّه اٌم١ٖو ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاهلل ِؾّٛك ٘لٜ -  105

٥ٍٝ ٥جلاهلل ِؾّٛك/  ثٍّه هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق ٥جلا١ٌَّؼ ١ٍُٚ -  106

رووٝ اهلل هىق ٥جلا١ٌَّؼ ١ٍُٚ/ ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ر٦ل٠ً رُ 25111156 ربه٠ـ ٚفٟ 116144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ا١ٌٚٙجٝ ؽَٓ ِؾّل -  107

 ِؾّل عالي/ ثٍّه اٌّغنٚة ١ِلاْ ِٓ اٌق١و٠خ اٌّلهٍٗ فٍف ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

ِفوّٚبد ث٤١ ِؾً ْٚٔبٝٗ ِؾّل عالي  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 15141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛال١ُ ١َُٔ ِغلٜ ِإِٓ -  108

كاف١ٍٗ هؽالد ٔمً ِىزت ْٚٔبٝٗ ١ٖٔو ثٓ ٍِٝٛ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ثله ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ غبكٖ -  109

٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٠ؾ١ٟ/ ثٍّه ٘الي ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ّٕٛئ١ً هف٦ذ ثٞوً -  110

الالك٠ًٛ ّٕٛئ١ً صوٚد/ ثٍّه اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٍب١ِٗ -  111

اٌؾ١ّل ٥جل عّبي ٝبهق ثٍّه- هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌواٙٝ ٚفبء -  112

اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ/  ثٍّه اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبه٣ 1 - أ هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌواٙٝ ٚفبء -  113

 ث٤١ ْٚٔبٝٗ هّٛاْ فوغٍٝ عبك/  ثٍّه لٍزٗ ّووخ ٍب٠ٚوً رم١َُ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

15356 ثولُ ِٚم١ل2511/3/21 فٝ ٚاغٍك2551/15/3 فٝ افززؼ غنائ١ٗ ِٛاك  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌواٙٝ ٚفبء -  114

 ِؾّلاٍّب١٥ً ٥جلاٌوؽ١ُ ثٍّه إٌٖواٌيها١٥ٓ اثواط اٌجبلٛهٞ ؽَٓ اؽّل ّبه٣ أ ثبثواط ِؾً ٌٙب وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 فٝ ٚاغٍك2514/5/2 فٝ ٚرٛه٠لاكٚارٙبافززؼ ٚاٌمٛاهٗ ِٚىبفؾخاٌؾْواد فلِخ٢ٔبفٗ ْٔبٛ 1ٓ٥ ّمخهلُ اٌلٚهاالهٟٙ

151531  ثولُ ِٚم١ل2516/3/22   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٠ٍٛف ثل٤٠ ؽٍّٝ -  115

٥ٛٗ ٠ٍٛف ثل٤٠ ؽٍّٝ/ ثٍّه َِو٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌّمٖٛك ٦ٍبك -  116

ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌّٛعٛك اؽّل ٍِه - ٍالَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٖٔوٜ ؽبرُ -  117

٦ٍل ِؾّل ؽٕفٝ/ ثٍّه غوة اٌغٕب٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 15651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٛٗ ١ٍل ٥ٛٗ -  118

١ٍل ٥ٛٗ - ثٍّه اٌج١َوٜ - اٌي٘واء فبّٝخ ّبه٣)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه ٥ي٠ي ٔبٕو ِب٠ىً -  119

ِمبه ٥ي٠ي ٔبٕو/ ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌلٌغبٜٚ ّبه٣) ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 155156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِزٌٛٝ اؽّل ١ٍل -  120

ِزٌٛٝ اؽّل ِزٌٛٝ/ ثٍّه اٌجٍٛزخ ثغٛاه 1 ّمٗ 51 هلُ ٥ّبهح ِجبهن ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٕبثو ِؾّل ٥ٍٝ -  121

ثىو ٕبثو ِؾّل - ٍِه - اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 15651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٛٗ ١ٍل ٥ٛٗ -  122

٥جلاٌغٕٝ ٥جلا١٢٦ٌُ ١ٞ٥ٗ - ثٍّه - اث١ًّٛ وَٛ)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ؽبِل ِؾّل -  123

٥جلا٦ٌبي ِؾّل ١ٌٚل/ ثٍّه اٌّقزبه ٥ّو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛلب ؽّٛه ٌٛلب اٍؾك -  124

ٕبٌؼ ك١ِبْ ١ٍّو/ ثٍّه ١ِٞو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربِو اثٛاٌٛفب ٕجوٜ ا١ٌّْبء -  125

اثوا١ُ٘ ٍبِٝ ِٖٞفٝ ِؾّل ٍِه - إٍب ّبه٣ - اثٛعجً رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلهثٗ ٥ٍٝ فوغٍٝ ٚفبء -  126

١ٍٍّبْ ثىو ثٍّه ١٦ٍل ثٛه ُ اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 61241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ عٛهعٝ أٛه عٛهط -  127

فقوٜ ٕجؾٝ عوعٌ ثٍّه - االٚي اٌلٚه - ف١ٍفٗ ٔي٠ٗ ّبه٣ 31)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ّو اؽّل اٍّبء -  128

ِؾّل ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه - اٌمٛٝٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّٕٛكٖ اكهد ّٕٛكٖ -  129

ِؾّل ا١ٌَل ا١٦ٌَل/  ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ِٓ ِزفو٣ اٌجً ّبه11٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  130

اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ١ٍل ٦ٍل٠ٗ ٍِه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 112265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلإٌجٝ ِٖٞفٝ ١ٍل -  131

لٜ ٥ٍٝ اؽّل ٕالػ ثٍّه) ثغ٦ٍٗ  اٌٍّه ٕبؽت  ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111151 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل كهغبَ ٥جلا٦ٌبي غبكٖ -  132

١ٍل كهغبَ ٥جلا٦ٌبي/   ثٍّه - اٌّّٞو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ٍفٗ ِؾّل ٥جلاهلل -  133

ِؾّل ٥ٍٝ ٕبثو/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل هىق اٌّٙلٜ ٥ّواْ اِبي -  134

ِوٍٟ ١ٍل ٥جلاٌوؤٚف/ ثٍّه 5 هلُ ٥مبه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 15511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل فٛى٠ٗ -  135

ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل اٍّب١٥ً  ؽَٓ/ ٍِه ا٦١ٌّٞٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 153513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغب٘ل اؽّل فزؾٝ ٕ٘بء -  136

ِؾّل ٕبثو ِؾّل/ ثٍّه ٥جلا٦ٌي٠ي ّبه٣ 2/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 154431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٖٔو -  137

 ِىزت ْٔبٝٗ ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل - ٍِه ثٛق ٔبؽ١خ 2511 ٌَٕخ 6515 ثولُ افواٚك٣ هئ١َٝ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 115125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ؽَٓ ِؾّل -  138

ِٖٞفٝ اؽّل ؽَٓ ِؾّل/ ثٍّه ِّٛب/  ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل هِٚبْ ِؾّل -  139

١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل هِٚبْ/ثٍّه-لجٍٝ إٌّلهٖ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ فوغٍٝ ٦ٍل ؽَب١ٔٓ -  140

٥ٍٝ فوغٍٝ ٦ٍل ٠ؾ١ٟ/ ثٍّه ا٦ٌجبً اثٛ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٖ ِٕٙٝ ف١ًٖ ٥جلا١٢٦ٌُ -  141

ِؾّل ١ٍل صبثذ ٘لٜ/ ثٍّه ١ِٞو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 155111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  142

١ٍل ٥جلإٌبٕو ِؾّل ثٍّه اٌَالَ ؽٝ/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 155111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  143

 ِؾّل ٥ٞباهلل هِٚبْ ثٍّه ٥جلاٌقٞبة ٥ّو ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ 1131ٌَٕٗ2514ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

غنائ١ٗ ٤ٍٍ رٛه٠لاد ِىزت ْٚٔبٝٗ  

 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌٛاٗ ٦ٍل٠ٗ -  144

٥ٍٝ ٥جلا٦ٌٛاٗ اٌل٠ٓ ِؾٟ/ ثٍّه اٌّلٚه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 155111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  145

ِؾّل ٥ٞباهلل هِٚبْ ثٍّه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 155111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  146

 ْٚٔبٝٗ ١ٍل ٥جلإٌبٕو ِؾّل ثٍّه اٌَالَ ؽٝ/ ثغ٦ٍٗ 2514ٌَٕٗ 3251 ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ثبٌغٍّٗ غنائ١ٗ ِٛاك رٛى٤٠ ِقيْ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّولبٜٚ ؽى١ُ ْٔبد ٠ٍٛز١ٕب -  147

25 هلُ ِؾً- اثوا١ُ٘ هٞ اثوا١ُ٘ هٞ/ ثٍّه-اٌؾمٛل١ٓ ثوط- اٌٙالٌٝ ّبه٣ 1 هلُ ٥مبه- ا١ٍٛٛ صبٔٝ ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 15511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل فٛى٠ٗ -  148

ِؾّل اٍّب١٥ً ؽَٓ/ ثٍّه ا٦١ٌّٞخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 15511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل فٛى٠ٗ -  149

 ثمبٌخ غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل اٍّب١٥ً/ ثٍّه ا٦١ٌّٞخ ثٕبؽ١خ 2551 ٌَٕخ 3113 ثولُ ِٛك٣ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

أ١ٍجٛٛ 15511 هلُ رؾذ ِٚم١ل ثبٌمٞب٥ٝ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك ِّلٚػ -  150

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ثلٜٚ ِؾّل/ ثٍّه ٥جلإٌبٕو عّبي ّبه٣ فو٠بي ّووٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ١ٌٚل -  151

ّؾبرٗ ٥جلاٌٛ٘بة ىوو٠ب/ ثٍّه ٍٛ٘بط ١ٍٛٛا ٝو٠ك ّبه٣ ا٦١ٌّٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اهلل ٥ٛٗ اؽّل ٍالِٗ -  152

ؽّلاْ ثق١ذ فزؾ١ٗ/ثٍّه-غبٌت ثٕٝ-ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽَٓ ٔغٜٛ -  153

٥جبً صبثذ ِؾّل ١ٍل/ ثٍّه ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٕٝ اٌل٠ٓ ٥ٖبَ ا١ِو -  154

٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٕٝ اٌل٠ٓ ٥ٖٚبَ ٥ّٚو ٥جلا٦ٌّجٛك ١ٍل لله٠ٗ/ثٍّه-كاٚٚك ا١ٌْـ-اٌم١ٕٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل -  155

ِؾّل اؽّل ٥ٍٝ اؽّل/ثٍّه-لواه ٔيٖ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 115516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل عّبي ؽَبَ -  156

اٌّغ١ل ٥جل ٥ٛٗ ٕالػ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٠ٌٛٔ ١ٍل ٠ٌٛٔ -  157

١ٍل ٠ٌٛٔ ١ٍل ٥جلا١٢٦ٌُ - ٍِه - ا٦ٌزبِٕخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل -  158

ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ - ٍِه - إٌلاهٖ ٥يثخ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ضّبْ ِو٥ٝ ٥ضّبْ -  159

ِؾّل ٥ضّبْ ِو٥ٟ ٥ضّبْ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  160

اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٕالػ/  ثٍّه ثله اٚالك - ثٕبؽ١خ ِؾً افززؼ ،:   ١واٌـزأّ ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّلٜ -  161

ِؾّل اؽّل ِؾّل فبٌل/ ثٍّه ِؾّل اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛا٦ٌال ىوو٠ب ٕبٌؼ -  162

ىوو٠ب ٕبٌؼ ِٖٞفٝ/  ثٍّه - ٦ّواْ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِٖٞفٟ ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل -  163

٥جلاٌوؽّٓ ِٖٞفٝ ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ثٍّه ا٦ٌّبثلح/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ٘الي ٍبِٝ ٍبِو -  164

٘الي ٍبِٝ ه٠ّْٛ - ٍِه - ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو   



 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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٟ ِؾّٛك -  165

اثٛؽَٛثٗ اؽّل ِؾّٛك ٥ٍٝ - ثٍّه ِٕمجبك ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  166

٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٕالػ/  ثٍّه - ثله اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  167

ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ِؾً ْٚٔبٝٗ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ عّالد/  ثٍّه - ثله كاٚال ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ٥جلا٤١ٌَّ ٔغبح -  168

ؽ١َٓ ٠ٌٛٔ ِؾّل - ٍِه - اٌىجوٜ إٌّْبٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌَالَ ِؾّل ١ٌٚل -  169

هِٚبْ ٥جلا٦ٌّي ثله ٥ٖبَ ٍِه - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي اؽّل هفب٥ٝ اؽّل -  170

اؽّل ؽَٓ ِؾّل - ثٍّه - اٌٞٛاث١خ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّّ فبٌل -  171

ِٖٞفٝ ؽَٓ اؽّل/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل رٙبِٝ ؽوثٝ ؽبِل -  172

١ٍل ؽبِل رٙبِٝ ؽوثٝ - ثٍّه - اٌجٍل ٍٜٚ - كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111112 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ِؾّٛك ٕالػ ٥الء -  173

وبًِ ِؾّٛك ٕالػ - ثٍّه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّٛك ؽّْذ اؽّل -  174

٥ضّبْ ّ٘بَ ِؾّٛك ؽّْذ/  ثٍّه - ا٦ٌٛا١ّو - ثؾوٜ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ٖل١ل ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَبرو ٥الء -  175

ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَبرو عّبي/ ثٍّه ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلهثٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ٥وفٗ -  176

ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽبِل/  ثٍّه -- غبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ١ٍّو ِؾّل -  177

ِؾّل فبٌل ٕفٛد اؽّل/ ثٍّه 1 اٌؾمٛل١١ٓ ثوط اٌٙالٌٝ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغًّ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل فوعبٔٝ -  178

اٌغًّ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل فوعبٔٝ - ثٍّه-( 1)  هلُ ِؾً اال٥ّبي هعبي ؽٝ - اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل ٦٠مٛة ١ِالك ِب٠ىً -  179

٥جلا١ٌَل ٦٠مٛة ١ِالك ِب٠ىً/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ؽَٓ اؽّل -  180

االث١٘ ٥ٍٝ ؽ١َٓ ؽَٓ/ ثٍّه-اٌجؾو٠ٗ ٥لٜ ثٕٝ-٥ل٠بد ثٕٝ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 65125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِؾّٛك وّبي ٕبٌؼ ّو٠ف -  181

ؽَٓ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽَٓ ِٖٞفٝ - ثٍّه(  ِبٌه االِبَ)  اٌمل٠ّخ اٌزو٥خ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 65125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِؾّٛك وّبي ٕبٌؼ ّو٠ف -  182

 ا٥ّبي أْبءاد ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ اٌو٠ٌ ٥جلإٌبٕو ٥بكي - ٍِه اٌغالء ّبه٣ ٔبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  ِزىبٍِخ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ٚافٝ ِؾّٛك ٕبثو -  183

١ٞ٥ٗ ٚافٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ/ثٍّه -اٌغوث١ٗ ا٦ٌّبثلٖ-اثٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ثق١ذ ٥ٍٝ ِؾّل -  184

٥ٍٝ ثق١ذ ٥ٍٝ ِؾّل/ ثٍّه االٝبٌٚخ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍب٥ٝ ِؾّل هِٚبْ -  185

اثوا١ُ٘ صبثذ عّبي/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 11655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ١ٍّوح -  186

 ؽ١٢وح ْٚٔبٝٗ ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ١ٍل/  ثٍّه فٍف ٥يثٗ االوواك ى٠ل ثٕٝ ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥َواْ اؽّل ٦ّجبْ -  187

اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ْٚٔبٝٗ اٌْج١ىٝ ٥جلا٦ٌبي ؽَٓ ؽ١َٓ - ثٍّه - لجٍٝ - اٌّْب٦٠خ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌجبهٜ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ -  188

٥جلاٌجبهٜ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ/ ثٍّه ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌجبهٜ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ -  189

 ِٛاك ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ ِؾّل/ ثٍّه إٌجك ٥يثخ ِو ثٕٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

153152 ثولُ ِٚم١ل2515/12/21 فٝ ٚاغٍك 2515/5/13 افززؼ(ثمبٌخ)غنائ١خ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فٍجٌ ٦َِل لٛٔٗ -  190

٥بىه ثْبٜ اٌفٝ ٍِه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، و١وٌٌ وبًِ وّبي ه٠ّْٛ -  191

افٕٛؿ فٛىٜ اكٌٚف/ ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ث١ٓ ّبه٣ ف١ًٖ ثٕه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 12316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلاٌغٕٟ ٥ٍٟ صوٚد -  192

اؽّل ِؾفٟٛ ٍٍٜٛ ثٍّه ِٕمجبك/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 12316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلاٌغٕٟ ٥ٍٟ صوٚد -  193

 ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ ثٍّه ِٕمجبك/ ثغ٦ٍٗ 1131ٌَٕٗ2511ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو

ِزىبٍِٗ ا٥ّبي  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فوغٍٝ ١ٍل ِؾّل -  194

اثٛاٌغٛك ١ٍل فوغٍٝ ١ٍل/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٕالػ ه٠ُ -  195

ؽ١َٓ ٕل٠ك ؽ١َٓ/ ثٍّه 1ط هلُ ثوط إٌٖو اثواط ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ؽٕب فإاك ٔج١ً -  196

١ِقبئ١ً ؽٕب فإاك هاِٟ/ ثٍّه اٌٞٙٞبٜٚ هفب٥ٗ - ا٦ٌٛاِو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 11655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ١ٍّوح -  197

ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّٛك ١ٍل/  ثٍّه- فٍف ٥يثٗ - االوواك عي٠يٖ - االووك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 11655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ١ٍّوح -  198

 ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه - اٌْبهٚٔٝ ٥يثخ - االوواك عي٠وح -االوواك ى٠ل ثٕٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌىّج١ٛرو ف١ّب٥لا ١ِّٛ٥ٗ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ْٚٔبٝٗ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاهلل ٥جلاٌؾف٠١ ٍٕبء -  199

اؽّل ٥جلاهلل ٥جلاٌؾف٠١ ٍٕبء - ٍِه - َِبهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِو٠ُ -  200

ِؾّل ِٖٞفٝ اؽّل/  ثٍّه - اٌٍٛٞٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥الَ عالي ٦ّجبْ ٔبكٜ -  201

١ٍل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌؾى١ُ/ ثٍّه ٍبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥َواْ اؽّل ٦ّجبْ -  202

اٌْج١ىٝ ٥جلا٦ٌبي ؽَٓ ؽ١َٓ - ثٍّه - لجٍٝ اٌّْب٦٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ٦ل٠ًر رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥َواْ اؽّل ٦ّجبْ -  203

116155 ثولُ ِٚم١ل وو٠زبي ؽل٠ل فوَ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ٦ٍل ٥جلاٌجبهٜ ّٛلٝ ٠بٍو - ثٍّه لجٍٝ اٌّْب٦٠ٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 65125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌز١ّ٦و ٌالْٔبء إٌٙلٍٝ اٌو٠ٌ ّو٠ف ِىزت -  204

 ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽَٓ ِٖٞفٝ - ثٍّه-(  ِبٌه االِبَ) اٌمل٠ّخ اٌزو٥خ ّبه٣ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

َِٚب١ِو ٥لك ث٤١ ْٚٔبٝٗ ؽَٓ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 65125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌو٠ٌ ِؾّٛك وّبي ٕبٌؼ ّو٠ف -  205

 ؽَٓ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽَٓ ِٖٞفٝ - ثٍّه-(  ِبٌه االِبَ) اٌمل٠ّخ اٌزو٥خ ّبه٣ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

َِٚب١ِو ٥لك ث٤١ ْٚٔبٝٗ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 152123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ؽّلٜ ؽَبَ -  206

 ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل ٠ٌٛٔ موٝ ٕبثو/  ثٍّه - ِب٘و اؽّل ّبه٣ اِزلاك 11 ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

صم١ٍخ االد غ١به ل٤ٞ رٛى٤٠   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ -  207

ؽَٓ ِؾّل ٥جلاٌَالَ عّبي/ ثٍّه اهلل ٥ْٛ ا١ٌْـ ٝو٠ك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٔٛ اثوا١ُ٘ ٔبعؼ اثوا١ُ٘ -  208

اثوا١ُ٘ ٔبعؼ اثوا١ُ٘/  ثٍّه( 5) ث١زه ثبثٕٝ اٌزغبهٜ ثبٌَٛق 1 هلُ ِؾً ث١زه اثٕٝ اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 12316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ صوٚد -  209

٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ ثٍّه ِٕمجبك/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 12316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ صوٚد -  210

عب٘يح ِالثٌ ْٚٔبٝٗ اؽّل ِؾفٟٛ ٍٍٜٛ ثٍّه ِٕمجبك/ ثغ٦ٍٗ 4165ٌَٕٗ2555ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٦ٍل ١ٍٍّبْ ٍبٌٝ -  211

عوً فوط ؽٌٕ/ ثٍّه اٌىؤه ثوط هاغت ٠َوٜ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ اؽّل ١ِْو ا١ِوٖ -  212

اثوا١ُ٘ ١ٍٍُ ِؾّل ع١ًّ/ ثٍّه ٥ٕبْ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل رٛف١ك عّبي ١ّّبء -  213

االهٙٝ اٌلٚه ّمٗ - ٥جلا٦ٌي٠ي اثٛا٦ٌال ِؾّل ا١ٌَل/  ثٍّه اٌّْزً ّبه٣ 3 - اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ ،:   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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌؾى١ُ ؽّلٜ ٍبِؼ -  214

اٌيها٥خ ٚىاهٖ/ ثٍّه اٌّؾوق اٌل٠و هىلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٕٙٝ ّؾبرٗ اؽّل -  215

٥مً اؽّل ِٕٙٝ ّؾبرٗ/  ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ - ِٕفٍٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ٍبٌُ ف١وٜ فب٠يٖ -  216

اؽّل ِؾّٛك اّوف/ ثٍّه اٌملاك٠ؼ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111113 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ ك٠ف١ل -  217

رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ - ٍِه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 13151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٥ي٠ي عوعٌ ٥ّبك -  218

عوعٌ ٥ّبك عوعٌ/ ثٍّه اٌغٕبكٌٗ ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍف اؽّل ٥جلاٌواٙٝ اؽّل -  219

ِؾّل ١ٍل ِؾبٍٓ - ثٍّه - اٌجوثب فبّٝٗ اٌَذ ّبه٣ - اٌيهاثٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٕٝ ِؾّل ٥جلاٌواىق ٥جلاٌغٕٝ -  220

هٙب ٥ٍٝ ٥جلاٌفزبػ/ ثٍّه ٔبثٌٛٝ لٖو ثغٛاه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ِٓ ف١ًٖ ّبه٣ 2 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب١ًٍٍٛ عوعٌ ٠ٍٛف ف١فٝ -  221

هىق ٥جلا١ٌَّؼ ١ٍّو/  ثٍّه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فزؾٝ ِؾّل -  222

٠ٍٛف ١ٍل رٙبِٝ هِٚبْ - ٍِه - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥َىوٜ ِؾّٛك فبك٠ٗ -  223

١ٍل ٦ِزّل ٥جلإٌبٕو ٍِه اٌجٍل غوة - لولبهٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ّٝٗ اٌىَبْ فٛىٜ ا٠ٙبة -  224

صبٔٝ كٚه اكاهٜ ّمٗ ١٦ّٝٗ اٌىَبْ فٛىٜ/ ثٍّه ىٔبرٝ ٥يثٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلاٌؾف٠١ ٥ٍٝ ١ٍل -  225

اؽّل ِؾّل ِؾّٛك - ٍِه - اٌَّزغلح إٌيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك ١ٍل -  226

٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك عّبي/ثٍّه هٙٛاْ ؽٛٗ- ف١ًٍ اؽّل ٥ي٠ٗ-اثٕٛة ثٕله-اثٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَب١ٔٓ هعت ٠بٍو -  227

اؽّل ِؾّل ؽَب١ٔٓ هعت/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 114341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ١ٌٍٝ -  228

ِؾّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه اٌّٛاٌؼ اثواط اٌغالء ّبه٣( 12) هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 114341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ١ٌٍٝ -  229

114341 ثولُ ِم١ل ؽاللٗ ٕبٌْٛ ْٚٔبٝٗ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - اٌّٛاٌؼ اثواط ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك فزؾٝ ٥بٝف ِؾّل -  230

٥ٍٝ اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل - ٍِه فو٠بي ّووٗ ا١ٞ٦ٌفٝ َِزْفٝ ١ِلاْ ِبٌه رم١َُ 1 ّبه٣ 14 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ عّبي ها١ٔب -  231

ِؾّل ؽَٓ عّبي - ٍِه - ا٦ٌٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌي٠ي فّٙٝ اؽّل اؽالَ -  232

31 هلُ ِؾً- اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ُاثوا١٘/ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣- االٚلبف ٥ّبهٖ 4هلُ ٥مبه-ا١ٍٛٛ اٚي-ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ اٌفٝ ا١ًِ ث١زو -  233

ف١ًٍ ٥جلاٌّالن عبك فب٠يٖ - ثٍّه - اٌىؤه ثوط - هاغت ٠َوٜ ّبه٣ 11 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ ١ٍف ٔبكٜ الجبي -  234

٥جلإٌٛه ٥ي٠ي فّٙٝ ١ِٕب/ثٍّه-اٌجٍل ثؾوٜ-اٌؾّبَ-اثٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل ِوىٚق ٔبكٜ -  235

اؽّل ِوىٚق ٠ٌٛٔ/ ثٍّه هٙٛاْ ؽٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٥ضّبْ فوغٍٝ اؽّل -  236

ؽبِل ٥ضّبْ فوغٍٝ/ثٍّه-اٌؾٛارىٗ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ٌج١ت ٕالػ ِبهٜ -  237

ا٠ٛة ّؾبرٗ ١٦ٍل فىوٜ/ثٍّه-لواه ٔيٖ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل ه٠ٙبَ -  238

ِؾّل اؽّل فبهٚق ٕالػ/ ثٍّه اٌجٍل ثؾوٜ ا٦ٌله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111114 ربه٠ـ ٚفٟ 114341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ١ٌٍٝ -  239

 ِىزت ْٚٔبٝٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه - اٌّٛاٌؼ اثواط اٌغالء ّبه٣( 12) هلُ ٥مبه ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ٚث٠ٛبد ٚؽلا٠ل صم١ٍٗ ٦ِلاد ٚربع١و ثٞبه٠بد ٚ ٚاٝبهاد ٍٚجبوٗ وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد اٌجٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ٥ّبيا ِمبٚالد   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ صبثذ ١ٍل ِؾّل -  240

٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّٛك/ ثٍّه اٌٞبثٛٔٗ ّبه٣ ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٛح ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل فبّٝخ -  241

٥جلا٢ٌب٘و ٍالِٗ ِؾّٛك/ ثٍّه ٥جلا٤١ٌَّ ّبه٣ ا١ٍّ٦ٌّٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٍّٞت ّبوو ِؾّٛك ٍٙبَ -  242

اؽّل ٥جلاٌّغ١ل اؽّل فبٌل/ ثٍّه اثوا١ُ٘ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ىا٘و ِؾّل ٥ّو -  243

ِؾّٛك ٘بُّ ىا٘و ِؾّل - ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ إٌٖو ّبه٣ 2 - اٌىَبْ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِّٝ ٦ّجبْ ٕجوٜ ِٖٞفٝ -  244

١ِّٝ ٦ّجبْ ٕجوٜ/ ثٍّه ٍالَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ اؽّل ؽَٕٝ -  245

ؽَٓ اؽّل ٕالػ/ ثٍّه ث١ٙظ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 111651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل -  246

 ٥بِخ ٢ٔبفخ فلِخ ِىزت  ْٚٔبٝٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ١ٍل عّبي ِؾّل/  ثٍّه اٌقٞجخ ّبه٣ - ا١ٌٌٛل٠ٗ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

111651 ثولُ ِم١ل  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 111651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل -  247

ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل - ثٍّه اٌقٞجٗ ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل عبكا١ٌَل ّٕٛكٖ اثواَ -  248

٥بثل٠ٓ وّبي ِؾّٛك/ ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 16641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ اكُ٘ -  249

ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ ٔبكٜ/  ثٍّه - ا٦ٌبِوٜ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 16641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ اكُ٘ -  250

ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ ثَٕٙبٜٚ ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ/ ثٍّه --ا٦ٌبِوٜ - اٌغٕب٠ُ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ل١ٜٞ عٕلٜ ٍبِٝ اٌىً ٍذ -  251

عٕلٜ ٕبٌؼ فٛاك/  ثٍّه ثٛه١٦ٍل ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثو٘بَ ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل -  252

ٍبٌُ ٥جلاٌؾ١ّل اٌؾى١ُ ٥جل/ ثٍّه ؽّلٜ اؽّل ُ ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ١ٞ٥ٗ ٚفبء -  253

ف١ًٍ فوغٍٝ ؽّٛكٖ ٥ٍٝ ثٍّه اٌمبكه ٥جل اي َِغل ثغٛاه اٌزؾو٠و ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ؽَٓ -  254

 ٚؽَٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٚجلاٌٙبكٜ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥ٍٝ ثٍّه ا٠َٛ١٦ٌٗ/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٥جلاٌوؽ١ُ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ٕل٠ك صبثذ ٍٍٛٓ -  255

١٥َٝ ٥جلاٌجبٍٜ ٕالػ/  ثٍّه ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوؽبْ ِؾّل عبك -  256

فوؽبْ ِؾّل عبك ١ٍل/ ثٍّه ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 111651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل -  257

 رمل٠ُ ْٚٔبٝٗ ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل - ثٍّه - اٌقٞجٗ ّبه٣ - ا١ٌٌٛل٠ٗ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ووَ -  258

٥جلاٌقبٌك ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل/ ثٍّه اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ١ِقبئ١ً فً ِٕبي -  259

عٛهعٟ ؽج١ت ؽوثٝ/  ثٍّه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل ٘لٜ -  260

٥جلاٌَالَ هاّل ِؾّل ١ٍل/ثٍّه-لواه ٔيٖ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ كاٚٚك ىافو ١ِٕب -  261

كاٚٚك ىافو هِٚبٔٝ - ثٍّه 114 هلُ ٥مبه ا١ٞ٦ٌفٝ ّبه٣ - ا١ٍّ٦ٌّٓ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 16641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ اكُ٘ -  262

اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح ْٚٔبٝٗ ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ ٔبكٜ/  ثٍّه - ا٦ٌبِوٜ ثٕبؽ١ٗ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ِؾّل ١ٍل ٔٛه -  263

ِؾّٛك ِؾّل هعت/ ثٍّه هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غٍّٝ ؽٍّٝ ٍبٌُ ِٕٝ -  264

غٍّٝ ٍبٌُ ٥ٍٝ ٍبٌُ ٍِه - اٌجٍل ّوق - اٌؾّبَ ،:   اٌـزأ١ّو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِٖٞفٝ هٙب -  265

اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽَٓ ِٖٚٞفٝ ِؾّل/  ثٍّه إٌبٕو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ثَبكٖ ١ِٕو عبو١ٍٓ -  266

4 هلُ ِؾً االهٙٝ اٌلٚه- عٕلٜ ثَبكٖ ١ِٕو عبو١ٍٓ - ثٍّه - اٌغّبي ؽبهح - ثٛه١٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 152141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل ٥ّوٚ -  267

ِؾّٛك ٥جلٖ ٔب٘ل - ثٍّه هّٛاْ ِؾّٛك ّبه٣ ِٓ ِزفو٣- فْجٗ ١ٍل ّبه٣ 2)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٦٠مٛة ٕٚفٝ ١ِٕب -  268

٥ٍٟ ٦ِجل ِؾّل اؽّل/ ثٍّه 151 هلُ ل٦ٞٗ ا١ٍّ٦ٌّٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞبهلل ٥جلاٌزٛاة ٥ّبك ٠بٍو -  269

١ِٕب ٥ٞباهلل ٥جلاٌزٛاة ٥ّبك - ٍِه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 154532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٚواٜٚ ٘الي عّبي ِؾّٛك ؽَٓ -  270

ِؾّل ٥جلاهلل اؽّل/ثٍّه-26ٛ١ٌٛ٠ ّبه٣-ا١ٍٛٛ اٚي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌالٖ هف٦ذ ِؾّٛك -  271

٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌالٖ هف٦ذ/ ثٍّه كٍّٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل لاؽّ عّبي -  272

ِؾّل اؽّل ٥ّو/  ثٍّه ث١ٙظ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل فٍف ؽٕفٝ ٥جلا١ٌٍٞف -  273

ى٠ل فٍف ؽٕفٝ اٌىو٠ُ عبك - ٍِه - ا٠ٌَٛمٗ ّبه٣ - اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٠ٍٛف اؽّل -  274

٠ٍٛف ؽ١َٓ اؽّل ع٦ّٗ/ ثٍّه 21 هلُ ٥مبه إٌبٕو٠خ ثو٠ل ِىزت ّبه٣ إٌبٕو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  275

ِٖٞفٝ ِؾّل ا١ٌَل/ ثٍّه اٌجٍل لجٍٟ اٌيا٠ٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِبىْ اثٛى٠ل ِؾّل ١ٍّو -  276

اثٛى٠ل ِؾّل ؽّبكٖ/ ثٍّه ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 154511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥بك ٥ّبك ك٠ف١ل -  277

 ٕفٛد اٌل٠ٓ ٥ٖبَ ُٚ٘ ٕب٠ؼ فب٠ك ٕفٛد/ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ - ثٍّه ِبه٠ب ٍبٔذ فٍف- اٌؾىّلاه ّبه٣ 2 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو

ٕفٛد ٚف١ٌٛذ ا٠و٠ٕٝ ، فّٙٝ ٠ٛؽٕب ،اعالي ٕجؾٝ ،  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 154511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥بك ٥ّبك ك٠ف١ل -  278

ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ فٍٗ ١٥بك ٥ّبك - ثٍّه - عالي ٥يد ِٓ إٌّْبٜٚ ّبه٣ 11 ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 155526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٛ٘بة ١ٍل ِٖٞفٝ -  279

عب٘يح ِالثٌ ث٤١ ْٚٔبٝٗ لبٍُ ِؾّل لبٍُ اؽّل ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ 25 ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلاٌْىٛه اؽّل -  280

ٝبٌت اثٛ ِٖٞفٝ ؽَٓ اؽّل - ثٍّه - اٌزؾو٠و ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌوؽّٓ لوا٥ٗ ِؾّٛك -  281

٥جلاٌوؽّٓ لوا٥ٗ ٥جلاٌوؽّٓ - ثٍّه -اٌْول١ٗ - اٌىالثبد ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٥جلاٌّالن ٍِه ِبهٜ -  282

فوط ٥جلاٌّالن ٍِه ِبهٜ/ ثٍّه َِو٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٝبهق -  283

ِؾّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ/  ثٍّه اٌف١ّب ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِوىٚق ِؾّل ِوىٚق -  284

اؽّل ِوىٚق/ ثٍّه ّوق ؽّلٜ اؽّل ّبه٣ ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  285

١ٍٍُ اؽّل ١ٍٍُ ِؾّل ثٍّه ٥ٍٛاْ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثىو عّبي ِٕبي -  286

٥ٍٝ ١٥ل اؽّل ِؾّٛك ثٍّه هٚفبئ١ً ٥يثٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ؽٕب فإاك ٔج١ً -  287

١ِقبئ١ً ؽٕب فإاك ٔج١ً/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   ٌـزأ١ّوا  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٥ّوٚ -  288

فواط ِؾّل اؽّل ِؾّل - ثٍّه - ث١ٙظ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اثوا١ُ٘ فزؾٝ اٌجلهٜ -  289

اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ - ثٍّه - اٌجٍل ٍٜٚ - اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 155526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٛ٘بة ١ٍل ِٖٞفٝ -  290

لبٍُ ِؾّل لبٍُ اؽّل/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ 25 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ١ٍل ِؾّل ٕ٘بء -  291

ثق١ذ ١ٍل ِؾّل ٕ٘بء/ثٍّه- 3هلُ ّبه٣-355 هلُ ل٦ٞٗ- ا١ٍّ٦ٌّٓ رم١َُ-ا١ٍٛٛ اٚي-ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌٞت اؽّل ٥ّبكاٌل٠ٓ -  292

ِؾّل ا١ٌٞت ؽَٓ - ثٍّه - اثٛاٌمبٍُ ٥يثخ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل -  293

اؽّل ٍبٌُ ع٦ّٗ ٦ّجبْ/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ - ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 154511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥بك ٥ّبك ك٠ف١ل -  294

 فب٠ك ٕفٛد/ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ - ثٍّه ِبه٠ب ٍبٔذ فٍف- اٌؾىّلاه ّبه٣ 2 هلُ ٥مبه ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ٕفٛد ٚف١ٌٛذ ا٠و٠ٕٝ ، فّٙٝ ٠ٛؽٕب ،اعالي ٕجؾٝ ، ٕفٛد اٌل٠ٓ ٥ٖبَ ُٚ٘ ٕب٠ؼ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 65111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ؽَٓ ؽبِل ٕبثو -  295

ؽ١َٓ ٥جلاهلل ِؾّل/ثٍّه-ث١ٕٓ االلجبٛ ِلهٍٗ ّبه٣-اٌجٍل لجٍٝ-ِٕٛٛفٍ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل هّبك ِؾّٛك ِوٖٚ -  296

 اٌلٚه - ؽ١َٓ ١ٍل هّبك ِؾّٛك ِوٖٚ - ثٍّه فلِبد ِووي رغبهٜ 21 هلُ ل٦ٞخ - اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ا 5)  هلُ ِؾً - ٥ٍٜٛ االٚي  )  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍل ٦ّجبْ ١ٍل -  297

٥ٍٝ ١ٍل ٥وفبد اثوا١ُ٘/ ثٍّه اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل وبًِ ِؾّل -  298

عبكاهلل اؽّل ١ٍل وبًِ/ثٍّه-اٌجٍل ثؾوٜ-كهٔىٗ-ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ فبهٚق ِوٜٚ -  299

ٚافوْٚ ِؾّل ِؾفٟٛ ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل/  ثٍّه ٍبثمب ا١ٌٌّٕ اال٠ٛثٝ اٌل٠ٓ ٕالػ ُ 35 ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥بٝف اٍّبء -  300

٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ٥بٝف/ثٍّه -ِٕمجبك-ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ فوغٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  301

لَضمْض٥4ٔغجفٟ ٔزٍجغفج١غفم١فم١َضك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ٦ٕٛاْاٌ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ فوغٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  302

فوغٍٝ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ٚ فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه - ا١ٌٌٛل٠ٗ - ا١ٌّْٕٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ِغ٦ٍٗ -  303

٦َِٛك ِؾّٛك ؽَبَ/  ثٍّه ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل اثٛا٦ٌجبً اثوا١ُ٘ -  304

ؽ١َٓ ِؾّل اثٛا٦ٌجبً/  ثٍّه - ١ِو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل عّبي -  305

ِؾّل اؽّل ِؾّل ٥الء/  ثٍّه -اكه٠ٌ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ رٙبِٝ -  306

ؽَب١ٔٓ ِؾّل اؽّل٥جلاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 66253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  307

 ك٠وٚٛ اٌو٠بػ ثْبه٣ وبئٓ ِؾً ٌٗ وبْ ٠ٚلْٚ ٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌزووٗ 2511 ٌَٕٗ 111 ثولُ اٌّٛك٣ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ِٛاّٝ ؽ١٢وٖ ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ١٥ل ٥ّوٚ/  ثٍّه اٌجبّب ١٥ل ِؾّل ٥يثخ اٌّؾٞخ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجوثوٜ ٥جلاهلل اؽّل عّبي ِؾّل -  308

٥ج١ل ؽَٓ فٛى٠ٗ/ ثٍّه اٌَالَ ؽٝ ِٕفٍٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٥ٍٝ ِّلٚػ -  309

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٥ٍٝ ِّلٚػ/ثٍّه -1- هلُ ِؾً اال٥ّبي هعبي ثّٕٞمٗ اٌزغبهٜ ثبٌَٛق-اٌغل٠لٖ ا١ٍٛٛ-اٌفزؼ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ٠ٌٛٔ -  310

٥ّو ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ/ثٍّه-كهٔىٗ-ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ -  311

ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل/  ثٍّه ّمٍم١ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥م١ٍٝ ٥جلاٌفزبػ ى٠ٕبُ٘ -  312

١ٍ٥ٖٛ ٥جلا١ٍ٦ٌُ اثٛثىو/  ثٍّه ٥جلاٌالٖ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ٥جلٖ ٕبكق ِؾت -  313

هٙٛاْ ٥جلٖ ٕبكق/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾى١ُ ٥جلاٌغبثو -  314

ِؾّٛك ٥جلاٌؾى١ُ ٥ٍٝ/  ثٍّه - اٌغَو ّبه٣ - ٥ٍٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ا١ِٓ هٍّٝ هّب -  315

عوعٌ فو١ٌَٔ ٔوعٌ/  ثٍّه  6 هلُ ّمٗ ٥ٍٜٛ اٌضبٔٝ اٌلٚه - االِو٠ىبْ ِلهٍخ ّبه٣ 4 هلُ ٥مبه ،:   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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 151131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٥جلاٌجبٍٜ ِؾّل ّؾبرٗ -  316

 ِٓ ٚؽٍٜٛ افؤغٝ ِقجي ْٚٔبٝٗ ثٞواْ اؽّل ؽَٓ/  ثٍّه - اٌمٖٛه اَ - ِٕفٍٛٛ ثٕبؽ١خ فو٥ٝ ِؾً افززؼ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  ٥غ١ٓ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 152261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ا١ٌَل اؽّل ٠ٍٛف -  317

 ٚلل اٌّب١ّخ ٚث٤١ ٌزوث١خ ؽ١٢وٖ ْٔبٛ ٥ٓ ٚمٌه - ٥جلاهلل ا١ٌَل اؽّل/  ثٍّه - اثٛف١ًٍ اٌم١ٕٛٗ ثٕبؽ١خ  ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اغٍك  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ا١ٌَل اٌىزجٝ ِؾّل ٥ّوٚ -  318

٥جلاٌىو٠ُ فّٙٝ ِّلٚػ ثٍٙٛي/ ثٍّه ٍّمبِٝ ٥يثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِٖٞفٟ ِؾّل ِؾّٛك -  319

ّؾبرٗ ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل/ثٍّه- لجٍٝ إٌّلهٖ -ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ربٚٙوًٚ وبًِ عّبي -  320

ثٌٌٛ هٍّٝ اّوف/  ثٍّه - ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ صوٚد -  321

هىق اؽّل ِؾفٟٛ ٍٍٜٛ/  ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِٕزٖو اٍبِٗ -  322

ِؾّل اؽّل ِٕزٖو اٍبِٗ ثٍّه/ اثٛف١ًٍ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوغٍٝ ب٦ّْج هّب -  323

ف١ٍفٗ اي َِغل ثغٛاه اٌمج١ٍٗ اٌّلهٍٗ-عّو٠ٌ لو٠ٗ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 116166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل اثٛاٌٛفب اؽّل -  324

ؽ١َٓ ِؾّل اثٛاٌٛفب/  ثٍّه - ١ِو ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111111 ربه٠ـ ٚفٟ 151131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٥جلاٌجبٍٜ ِؾّل ّؾبرٗ -  325

ثٞواْ اؽّل ؽَٓ/  ثٍّه - اٌمٖٛه اَ - ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغفبه ِؾّل اؽّل ؽَبَ -  326

٥جلاٌغفبه ِؾّل ٥بٝف/  ثٍّه - اثٛاٌمبٍُ ٥يثٗ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ىوٝ أٛه فزؾٝ -  327

اؽّل ىوٝ أٛه ٦ِلاٜٚ/  ثٍّه - غبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل ثووبد -  328

ِؾّل اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل/  ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ فٍف ِؾّل ٘بُّ اَ -  329

٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٥ٍٝ - ٍِه - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 11535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ رٛٔٝ ١ٍل عّبي -  330

٥جلا١ٍ٦ٌُ ١ٍل ٕالػ/ثٍّه- اٌغَو ّبه٣-لواه ٔيٖ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌّؾَٓ ع١ٙبْ -  331

ؽ١َٓ ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍّوٖ - ٍِه - اٌٍَٞبْ عَو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ فبّٝٗ -  332

٥ٞباهلل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل/ثٍّه-ؽ١َٓ ثٕٝ- ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل فوغٍٟ ١ٍل ٠بٍو -  333

ِؾّل ه٠بٗ وبًِ ِوىٚق/  ثٍّه - ا٦ٌزبِٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ف١ٍفٗ ؽَٓ ٕبثو٠ٓ -  334

٥ٍٝ  اؽّل ٥ٍٝ ٘بٔٝ/  ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ - ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 112145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ -  335

 ٚهّٗ  ْٚٔبٝٗ ١ٍٍّبْ اٌغٛاك ٥جل ِٖٞفٝ/  ثٍّه فياىٖ اٌم١ٕٛٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

٠لٜٚ ٔغبهٖ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 151435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌٖبكق ِٖٞفٝ -  336

 ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ اهلل فوط هاِٝ ١ِالك/ ثٍّه ا١ٍجىٛ 243 اٌَالَ اٌمب٘وٖ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠ل   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاهلل اؽّل ّو٠ف -  337

١ٍل ٥جلاهلل اؽّل/  ثٍّه - اٌجٍل ّوق ا٦ٌِّٛٝ اٌغَو - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  338

ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلإٌبٕو اؽّل/  ثٍّه - اٌْول١ٗ ا٦ٌّبثلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ ٥ٍٝ عبثو ؽ١َٓ -  339

١ٍل ٘بُّ ١ٍل ّبك٠ٗ/ ثٍّه-اٌغٕب٠ُ ِووي- ثؾوٜ اٌّْب٦٠ٗ-اٌّْب٦٠ٗ-اٌغٕب٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّٛك فوغٍٟ ى٠ٕت -  340

٥جبً هعت ٥جلاٌؾ١ّل ربِو/  ثٍّه - ِجبهن ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلا٤١ٌَّ ى٠ٓ ا٠ّٓ -  341

ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلا٤١ٌَّ ى٠ٓ/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 112145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ -  342

١ٍٍّبْ اٌغٛاك ٥جل ِٖٞفٝ/  ثٍّه فياهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 112145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ -  343

 ِٚم١ل 2511/12/4 فٝ افززؼ ِٛث١ٍٗ ٦ِوٗ ْٚٔبٝٗ ِؾّل عالي ٦ٍل وبًِ/ ثٍّه فياىٖ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

112145 ثولُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 151535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوغٍٝ ٦ّجبْ هعت -  344

ِؾّل فوغٍٝ ٦ّجبْ هعت/ ثٍّه ٌٞفٝ ِٖٞفٝ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ـربه٠ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، و١الٔٝ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ َّٔٗ -  345

ؽَٓ اٍّب١٥ً أٛه ِؾّل/ ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  346

ِؾّل ؽّلٜ ِل٠ؾٗ/  ثٍّه - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو اؽّل ٥ّو ٘بٌٗ -  347

لٕبٜٚ ٥ّو اؽّل ٥ّو/  ثٍّه - ا٦ٌٛاِو ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ٌٍ ؽى١ُ ٔج١ً هاِٝ -  348

اٌضبٔٝ اٌلٚه - ٠ٌ عالي ١٥ل - ثٍّه ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ اثواط( ط)  ثوط ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ٥بِو ِؾّل -  349

ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ٥بِو/ ثٍّه هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 13555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رغ١بْ ١ٍل ِّلٚػ اؽّل -  350

رغ١بْ ١ٍل ِّلٚػ - ثٍّه - اٌم١َبه٠خ ّبه٣)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  )  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍٍٞبْ ١ٌٞف ف١ٕبهٖ -  351

٥ٞباهلل اثٛا١ّ١ٌٓ ؽوثٝ - ٍِه - اٌْب١ِٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلٖ اؽّل ٥جلٖ -  352

اؽّل ٥جلٖ اؽّل/اٚالك اؽّل ٕٚ٘ل اؽّل وو٠ُ.اؽّل فبٌل.اؽّل ِٖٞفٝ.اؽّل ٘لٜ/ثٍّه-ِغل ثٕٝ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٍٍٞبْ ٥ٍٝ ِؾّل -  353

صبثذ ١ٍل ٥جلاٌواىق/  ثٍّه - ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽّلاهلل ٠ٍٛف -  354

لٞت ىوٝ ١ٍٙو - ثٍّه - اٌمج١ٍخ ا١ٞ٦ٌبد ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 12521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  355

ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ١ٍل/ثٍّه-اٌفزؼ ِووي-اٌٛاٍٞٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥يرٍٝ ١و٠ف ىٔبرٝ -  356

٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اؽّل/ ثٍّه اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ّ٘ذ -  357

ؽ١َٓ اٌل٠ٓ وّبي أٛه/ ثٍّه اٌجٍل غوة كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ّ٘ذ -  358

 1111/6/14  فٝ افززؼ ١ٕل١ٌخ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١/ ثٍّه اٌْب١ِٗ ّبه٣ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 66116 ثولُ ٚل١ل 2511/11/11 فٝ ٚاغٍك  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٛاىفٍف اؽّل ى٠ٕت -  359

ؽَبْ فٍف ؽبِل - ثٍّه االهث١٦ٓ ؽٝ - اال٠ّبْ َِزْفٝ ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍزٗ ف١ٍ١ت ؽٕب ث١زو -  360

لٍزٗ ف١ٍ١ت ؽٕب ث١زو/ ثٍّه اٌغب٦ِٗ َِزْفٝ فٍف االٚي ١ٍزٝ ّبهؤ٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽ١َٕٓ ِٖٞفٝ اؽّل -  361

 اٌز١ْل ٌٍزغبهٖ ا١ٌٕٝٛٗ االٍال١ِخ ا١ٍٛٛ ّووخ/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ا١ٌٕٝٛخ اثواط اٌزغبهٜ اٌّٛي 32 ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

االهٟٙ اٌلٚه  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖٞفٝ اؽّل فٙل -  362

ِؾّٛك ِٖٞفٝ اؽّل - ٍِه - االٝبٌٚخ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 16165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ -  363

٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 16165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ -  364

 ٥جلا١ٌَّؼ صبثذ هّبك ثٍّه ثٙغبد ٥ٛٗ عب٤ِ ّبه٣ 3/ ثغ٦ٍٗ 3546ٌَٕٗ2515ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو

ّو٠ٜ ثّْٕبه) ثّؾووبد ٔغبهٖ ٚهّٗ ْٚٔبٝٗ ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 116131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥جلاالِبَ ٥جلاٌالٖ كٍٛلٝ -  365

٥جلا٦ٌبي ٥جلاالِبَ ٥جلاٌالٖ كٍٛلٝ - ثٍّه -اٌؾٛٝب ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ّبوو ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  366

٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌغٕٝ ِؾّل ٠ب١ٍٓ/ثٍّه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ٠ؾٝ ِؾّٛك -  367

٠ٍٛف ٠ٍٛف ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه لولبهٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ ٥وفٗ -  368

ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ فبّٝخ/ ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل -  369

١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل/ ثٍّه- ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 15532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّٛك ١ٍل اّوف -  370

٥ّبه اؽّل ٔٛاي -ثٍّه اٌّغب٘ل٠ٓ ١ِلاْ ِٓ ِزفو٣ ثٛه١٦ٍل ّبه٣ 21 ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك -  371

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل أؽّل ؽ١َٓ/ ثٍّه ٥جلاهلل رو٥خ ّبه٣( أ) 251 ٥مبه ا١ٍّ٦ٌّٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ اثوا١ُ٘ ٥ب٠ل ١َُٔ -  372

عوعٌ اثوا١ُ٘ ٥ب٠ل ٍِه اِْٛي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌعوع اثوا١ُ٘ ٥ب٠ل ١َُٔ -  373

ٍِه ه١ٌَِ عْٛ ثٍّه عجً اثٛ ثٕله كا٠و ِٓ َِزغل ُ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠م١ٓ عٛهع١ًٛ ف١ٍفٗ ١ِٕب -  374

٥جلاٌغٕٝ اؽّل ٥جلاٌغٕٝ - ثٍّه اٌٍَٞبْ عَو ّبه٣ 54 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ غجو٠بي عبثو ١ِٕب -  375

ىٔبرٝ اؽّل ِؾّل ِّزبى ِؾّٛك ثٍّه ا١ٌٌّٕ ُ 25 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ غجو٠بي عبثو ١ِٕب -  376

ٔقٍخ غٞبً ١ٖٔف ا٠فْٛ/ ثٍّه صوٚد ٥جلاٌقبٌك ّبه٣ 35 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 116111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بهف ٥يا٦ٌوة ٥جلإٌبٕو ١ٌٍٝ -  377

٥جلا٦ٌبي اؽّل فّٙٝ ٘بُّ/ ثٍّه ثؾوٞ اٌّْب٦٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 153151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل اؽّل ِؾّل -  378

١ٍٕت ٠ٍٛف ٕبفٟ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ 11/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ وو٠ّٗ -  379

٥جلا٦ٌّزّل ٥جلاٌزٛاة ٦ّجبْ/ ثٍّه اٌجؾوٜ االٖٔبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىووٜ ا١ٌٔ ٥بثل أغٝ -  380

ا١ٌَل عبك رٛف١ك ٕجؾٝ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍف ِؾّٛك -  381

اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍف- ثٍّه - ١ّ٥وٖ اثٛ عي٠وٖ - ث١ٙظ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌغٕٝ هِٚبْ فبّٝٗ -  382

١ٍٍُ ٘بُّ ١ٌٍٝ/ ثٍّه 14 ِٕيي 12 هلُ ّبه٣ اٌؾمٛل١١ٓ رم١َُ ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ٠ٍٛفٝ فوغٍٝ ٚفبء -  383

 هلُ ثبٌم٦ٞخ - فوغٍٝ ٠ٍٛفٝ فوغٍٝ ٚفبء - ثٍّه- االٚي اٌؾٝ - اٌضبٌش ا٦ٌبئٍٝ االٍىبْ ِٕٞمخ - اٌغل٠لٖ ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو

22 هلُ اٌّؾً - رغبهٜ ٍىٕٝ 32   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ غجو٠بي عبثو ١ِٕب -  384

ىٔبرٝ اؽّل ِؾّل ِّزبى ِؾّٛك ثٍّه ا١ٌٌّٕ ُ 25/ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ولٚ ٥جلا٦ٌّٞٝ ِٙب -  385

٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌَبرو/ثٍّه- اٌزغ١ٕل فٍف ا٦ٌبكٌٝ ّبه٣ 1 ٥ّبهٖ-ا١ٍٛٛ صبٔٝ-ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَٓ هِٚبْ ٥جلاٌوؽّٓ -  386

٥جلاٌؾبف٠ فوغٍٝ ٠ؾ١ٝ ثٍّه إٌٙٚخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 16165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ -  387

٥جلا١ٌَّؼ صبثذ هّبك ثٍّه ثٙغبد ٥ٛٗ عب٤ِ ّبه٣ 3 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ اثوا١ُ٘ ٥ب٠ل ١َُٔ/ ك -  388

21/11/2511 ثزبه٠ـ ٍِه ه١ٌَِ عْٛ ثٍّه عجً اثٛ ثٕله كا٠و ِٓ َِزغل ُ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً ىوٝ ٍٍٛأٌ ِؾوًٚ -  389

ٍب٠ٚوً ىوٝ ٍٍٛأٌ/  ثٍّه ربٍب ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل اؽّل -  390

االهٙٝ اٌلٚه ِؾّل ٕالػ ِؾّل ٥ٍٝ/  ثٍّه ا١ًٌٕ ٝواك ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠خ 1 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ِؾّل ؽغبىٜ ٦ّجبْ -  391

ثب١ٍٛٛ اٌزغبه٠خ اٌغوفخ/ ثٍّه 1ٖ هلُ ٚهّخ اٌٖغ١وح اٌٖٕب٥بد ثّغ٤ّ غبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلا١ٌَّؼ ٕبٌؼ ٥بكي -  392

٥ٍٝ لبٍُ ثق١ذ ِؾّٛك/  ثٍّه54 هلُ ٥مبه ا١ٌّضبق ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌٍّٞت ِؾّل اٍّبء -  393

٥ٞباهلل ٥جلا١٦ٌُٕ اؽّل/ ثٍّه ف١ًٖ اٌٍّه ّبه٣ ِٓ 5 هلُ ٥ّبهح اٌىبن ٥جلا٦ٌي٠ي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ف١ٍفٗ عّبي -  394

٠ٛ٥ٌ فوغٍٝ فٍف/ ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111524    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ -  395

٥جلاهلل ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزوٜ ٥جلٖ ٥بٝف عٛأب -  396

ِزوٜ ٥جلٖ ٥بٝف/  ثٍّه - اٌّووي ّبه٣ - اٌم١ٕٛٗ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ عبثو ٥ضّبْ -  397

٥واثٝ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل/ ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ ٥جلاٌٛاهس اؽّل اٌؾ١َٓ -  398

21 هلُ ِؾً عّبي ِؾّل ١ٌٚل/ ثٍّه ا١ٌٌٛل٠ٗ اٌجبلٛهٜ ؽَٓ اؽّل ّبه٣( 1) ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚ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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 152466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ٥ٍُ اٍّبء -  399

 ٚؽ١َٓ ٍٚبِٝ ِٚغلٜ ِؾّل/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

152466 ربث٤ ثولُ ٚل١ل غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ِؾً ْٔبٛ ٥ٓ ٚمٌه ٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك أٚالك  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاهلل ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك -  400

٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاهلل/ ثٍّه اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ ٔي٠ٗ -  401

ِٕٖٛه ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ/ ثٍّه هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111523    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهٖ ٥ي٠ي ١ٍّو ٍبِؼ -  402

رٛف١ك ِمبه صوٚد - ثٍّه - ثب١ٍّ٦ٌّٓ ا١ٞ٦ٌفٝ ِلهٍخ فٍف ا١ٌّْبء فبّٝٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثق١ذ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  403

٥ضّبْ ٥ٍٝ اؽَبْ/ ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل صبثذ ِؾّل ٕفبء -  404

ؽَٓ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ/  ثٍّه ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ٕؾٖبػ ِؾّل ٚائً -  405

ٕل٠ك ٕؾٖبػ ِؾّل - ٍِه - اٌغ١ِ ٥يثخ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 11466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو ؽى١ُ ١ِالك ِب٠ىً -  406

١ٖٔو ؽى١ُ ١ِالك ِب٠ىً/ ثٍّه( 1) هلُ  ِؾً هاغت ٠َوٜ ّبه٣ 11 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ هاٙٝ ؽّلٜ -  407

١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ هاٙٝ/ثٍّه اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥جبً ٥ٖبَ -  408

اثٛا٦ٌال ٥جلا٦ٌّي ٥بكي/ ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثخ ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 11531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ اؽّل ؽَٕٝ ٠بٍو -  409

 رٛه٠لاد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌمبكه ِموة ف١ٍفٗ ِؾّل/ ثٍّه اٌىجوٜ إٌّْبٖ ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

11531 ثولُ ل١ل رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٢ِٕفبد  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهاْ ِؾّل ٠ٍٛف ِٕبي -  410

٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل وّبي/ ثٍّه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ِؾّل ٥ٍٝ -  411

ؽَٓ ثق١ذ ِٕبي/ ثٍّه اٌجٍل ثؾوٜ اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبثو ِؾّل اؽّل -  412

ى١٘و أ١ِٓ ٍبِٝ/ ثٍّه ثٕبد اال٥لاك٠خ ِلهٍخ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 11531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ اؽّل ؽَٕٝ ٠بٍو -  413

٥جلاٌمبكه ِموة ف١ٍفٗ ِؾّل/ ثٍّه اٌىجوٜ ٌّْٕبٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 11531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ اؽّل ؽَٕٝ ٠بٍو -  414

 ِٚم١ل 2553/3/22 فٝ افززؼ ٦ِّبه ٚاكٚاد ث٠ٛبد ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل ىوو٠ب ٍِه اٌىجوٜ إٌّْأح ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 11531 ثولُ   
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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 152466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ٥ٍُ اٍّبء -  415

٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك أٚالك ٚؽ١َٓ ٍٚبِٝ ِٚغلٜ ِؾّل/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 152466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ٥ٍُ اٍّبء -  416

 ِٛاك ٚرٛى٤٠ رغبهح ْٔبٛ ٥ٓ ٥ٍٝ ٓؽَ ِؾّٛك ٥ٖبَ/ ثٍّه اٌقلِبد ِٕٞمٗ غبٌت ثٕٝ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

152466 ثولُ ٚل١ل 4/2/2515 فٝ افززؼ غنائ١خ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ١ٌٔٚ ١ٍّو ٚع١ٗ -  417

٥ّبه ِؾّل اؽّل ِؾّل/  ثٍّه - اٌزؾو٠و ّبه٣ - ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١ ثق١ذ ِؾّل -  418

ف١ٍفٗ ؽَٓ ٥بكي/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌو١ّلٜ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  419

٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّٛك ؽٕفٝ ِؾّٛك -  420

اؽّل ٥جلاهلل ِؾّٛك ؽٕفٝ/  ثٍّه اٌجٍل غوة - ا٦١ٌّٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥الَ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌوؽ١ُ -  421

5) هلُ ِؾً ف١ود ِؾّل ٍبِٝ/ ثٍّه غوة ؽٝ ه١ِؼ ثوط اٌغ١ِ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّؾبرٗ فقوٜ ّؾبرٗ -  422

 رٛف١ك ٚهف١ك، ِٕٖٛه ٚإف رٛف١ك ٚإف، ٚإف رٛف١ك ٥لٌٝ/ ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ اٌجً ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو

ِٕٖٛه ٚإف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٕ٘بء -  423

و١الٔٝ ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ٥ٖبَ/  ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 16165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ -  424

٠لٜٚ ٔغبهٖ ٚهّٗ/ ثغ٦ٍٗ 2515ٌَٕٗ 3546ثولُ اٌّٛك٣ اٌفو٣ ْٛٔب ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 16165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ -  425

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل 3546ٌَٕٗ2515ثولُ اٌّٛك٣ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ اؽّل رّبَ اؽّل رّبَ -  426

رّبَ اؽّل رّبَ اؽّل/ ثٍّه ا٦ٌيا٠يح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  427

اؽّل ٔبٕو فوغٍٝ هٙٛاْ/ ثٍّه لجٍٝ اٌّْب٦٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111124 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل ؽبِل ِؾّل ا١ِوٖ -  428

٥جلاٌّمٖٛك ِؾّل اؽّل ِؾّٛك - ثٍّه - ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 16111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔٛهاٌل٠ٓ -  429

ِؾّل ٥ٍٝ اؽّل فٛىٜ ٍِه ِٕمجبك) ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 154161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ّوٚ -  430

 ٚو١ّب٠ٚبد َِزٍيِبد رٛه٠ل ِىزت ْٚٔبٝٗ ٥ٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه اث١٦ٍٛلٖ ّبه٣ ِٓ ا١ٌْـ ؽبهح - اثٛر١ظ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو

 ا٦ٌّبًِ
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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  431

اٍّب١٥ً اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ٥بكي/ ثٍّه ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 16111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔٛهاٌل٠ٓ -  432

اؽّل ؽَٓ ؽٕفٝ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ؽَٓ -  433

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢خ/ ثٍّه ا٢ٌبفو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل ١ٙبء -  434

٥بِو ؽ١َٓ ِّلٚػ/  ثٍّه اٌٙلاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ٥بّٛه فبّٝٗ -  435

٥ٍٝ لو٠ٓ ٕبٌؼ ٔبك٠ٗ - ٍِه - اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ٠ٛٔبْ ٥بٝف ١ِٕب -  436

ٕبكق ٠ٛٔبْ ٥بٝف ١ِٕب  ثٍّه غوة ؽٝ فْجٗ رٛف١ك ِؾّل ُ اٌزغبه١٠ٓ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 153145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌوؽّٓ -  437

ِٙواْ اؽّل ٥جلاٌفزبػ ِل٠ؾٗ - ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 11151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛه ١ٍٕت هف٦ذ ّبكٜ -  438

 ِٛاك رٛه٠لاد ِىزت ْٚٔبٝٗ االهٟٙ ٌلٚها هاّل ثورٝ ِٛه٠ٌ/ ثٍّه ٠ىٓ ٥لٌٝ ّبه٣ 41 ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ٚاٌفٕبكق ا١ٌَبؽ١ٗ إٌّْبد ٚرْغ١ً ٚاكاهٖ غنائ١ٗ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 116114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ٥بِو ِؾّل -  439

ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ٥بِو ِؾّل/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٤١ٌَّ فٛىٜ اؽّل -  440

اؽّل ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه ٍالَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌزٛاة ِل٠ؾٗ -  441

اؽّل ِؾّل ِجبهن ِٕٖٛه/ ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111543    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽَٓ ؽَٓ ٍبٌُ ٥بكي -  442

ؽَٓ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 153115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥ٍٝ ثغلاكٜ ٥ٕزو -  443

١ٍل ٥ٍٝ ثغلاكٜ ٥ٕزو ٘بٔٝ - ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌبٕو اثٛى٠ل ؽَبْ ١ّّبء -  444

أٛه ٥بكي ا١ِوٖ - ٍِه ثؾوٜ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111546    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٦َِٛك فّٙٝ اؽّل -  445

اؽّل ٦َِٛك فّٙٝ ِؾّل - ٍِه - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٦ٍل اؽّل -  446

اؽّل ِؾّل هئ١َخ- ٍِه ٚاٌل٠و ١ِو ٝو٠ك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٥يِٝ ٥لٌٝ اٍبِٗ -  447

فوط ٥يِٝ ٥لٌٝ اٍبِٗ - ثٍّه - ؽ١له لٖو ،:   اٌـزأ١ّو  
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 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 11152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اٌٖبثو ِؾّل -  448

ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اؽّل/ ثٍّه اٌمٖٛه اَ اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 11152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اٌٖبثو ِؾّل -  449

 اٌجنٚه ٌج٤١ ثب٦ٌٌّٛخ ٚوبٌخ ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اؽّل/ ثٍّه اٌمٖٛه اَ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

11152 ثولُ ٚل١ل 2512/6/21 فٝ افززؼ اٌٞج١خ ٚإٌجبربد  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّٛك ِّزبى -  450

ِؾفٟٛ ٥جلا٦ٌبي ِؾفٟٛ ٥جلا٦ٌبي/ ثٍّه ا٦ٌٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٟٛ اؽّل ِٖٞفٝ ١٥ل -  451

٠ٍٛف ِؾّل ٍِٛٝ/  ثٍّه اٌملاك٠ؼ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111544    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ١ٍٍّبْ ١ٍٍُ ١ِٕو -  452

١ٍٍّبْ ١ٍٍُ ١ٍّو - ثٍّه اٌزؾزبٔٝ ٥جبً وَٛ اٌّلهٍٗ ّبه٣ 11 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ صبثذ ؽّلٜ ا١ِو -  453

١ٍ٥ٖٛ صبثذ ؽّلٜ/  ثٍّه إٌبٕو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  454

 فٝ افززؼ ثبٌمٞب٥ٝ ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١ ْٚٔبٝٗ اؽّل ٥جلاٌفزبػ ٥جلا٢ٌب٘و ٍِه - اٌؾٛارىٗ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 16555 هلُ رؾذ ٚل١ل 2511/11/212 فٝ ٚاغٍك 2551/4/11   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  455

٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل اؽّل/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل ٥جلا٦ٌبي ٥الء -  456

ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل ٥جلا٦ٌبي/ ثٍّه اٌجؾو٠خ اٌَٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 11151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛه ١ٍٕت هف٦ذ ّبكٜ -  457

االهٟٙ اٌلٚه هاّل ثورٝ ِٛه٠ٌ/ ثٍّه ٠ىٓ ٥لٌٝ ّبه٣ 41 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ؽ١ٍُ ا٠ٛة ا٠و٠ٓ -  458

لٍزٗ فىوٜ ثبٍُ - ثٍّه اٌغ١ِ ّبه٣ رمب٤ٝ ٥جلاٌواىق ِٖٞفٝ ّبه٣ 13 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽ١َٓ صبثذ ٥ٍٝ -  459

ؽ١َٓ ؽَٓ وبًِ/  ثٍّه - ا٦ٌٛٔٗ عي٠وح - ا٦ٌٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  460

ِؾّٛك ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌىج١و اٌغب٤ِ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 11152    ثولُ ٖل١ل ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اٌٖبثو ِؾّل -  461

 ٤ِٕٖ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اؽّل/ ثٍّه اٌمٖٛه اَ اٌم١ٕٛخ ثٕله ثٕبؽ١خ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً أفززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

11152 ربث٤ ثولُ ٚل١ل ٚر٦جئزٗ اٌجٓ ٚٝؾٓ ا٦ٌٞو٠خ ٚإٌجبربد اٌيها١٥خ ٚاٌّؾب١ًٕ اٌغنائ١خ اٌّٛاك  ٚر٦جئخ ٌزغ١ٙي  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111125 ربه٠ـ ٚفٟ 111551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ف١ًٍ ١ٌُٚ ٠بٍو -  462

ف١ًٍ ؽجْٝ هف٦ذ ِو٠بٔٗ - ثٍّه - ٔبٕو ١ِْٕخ - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ اؽّل ِؾّل -  463

١ٍف فبهٚق/ ثٍّه( ٍبثمب اٌَٛق) ٥جلا٦ٌي٠ي فبٌل ا١ٌْٙل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىووٜ رٛف١ٌٍ ؽَٕٝ ٌىَبْ -  464

ىووٜ رٛف١ٌٍ ؽَٕٝ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍزٗ فوط ٌٛىٖ كٌٚٗ -  465

ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ ٦ٌّٝ فى١ٗ/  ثٍّه اٌجٍل لجٍٝ ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي فوط ؽَٓ فوط -  466

ِٖٞفٝ ِؾّل وّبي/  ثٍّه ا١ٍّ٦ٌّٓ ِل٠ٕٗ 16 ّبه121٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  467

عوعٌ ٥جلا١ٌَّؼ ؽوى ا٠ٛة - ثٍّه - هاغت ٠َوٜ زلاكاِ 15 - اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥لٌٝ ِؾّل اٍالَ -  468

٥م١ٍٝ صبثذ ِؾّل/  ثٍّه اٌوٚارت ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبِل ٥جلاٌو١ّل اؽّل -  469

٥ٕزو ِؾّل ؽبِل ٥جلاٌو١ّل - ٍِه - ث١ٙظ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل -  470

٘بُّ ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل/ ثٍّه َِبهح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ب٘و اثوا١ُ٘ هف٦ذ ِؾّل ؽَٓ -  471

هف٦ذ ِؾّل اّوف/ ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق وبًِ ِؾّل اؽّل -  472

ِؾّل ؽَٓ اؽّل/ثٍّه-٥جلاٌالٖ ٔيٌٗ-ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ِؾّل ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌي٠ي -  473

اؽّل ٥جلاٌالٖ ِؾّل ٥ٍٝ/ثٍّه-اٌيا٠ٚٗ- ا١ٍٛٛ ِووي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِل ٥ي٠ي ١ِالك ؽبوُ -  474

٦َِل ٥ي٠ي ١ِالك ؽبوُ - ٍِه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ١ٍل ؽّلاْ -  475

٥جلاٌّٛعٛك اثوا١ُ٘ ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ/  ثٍّه إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 11111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ ١ٍل ؽ١َٓ ِؾّل -  476

 ثمبٌٗ) غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ْٚٔبٝٗ ١٥َٝ ا١ٌٞت اؽّل/  ثٍّه إٌٖو ّبه٣ 1 اٌجزوٚي رم١َُ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ثبٌمٞب٥ٝ(   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ىوو٠ب ِؾّل -  477

اٍّب١٥ً ٥جلإٌبٕو ٕالػ اؽّل/ اٍّب١٥ً ٥جلإٌبٕو ١ٍل/  ثٍّه ث١ٕٓ اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ّبه٣ - اٌم١ٕٛٗ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ٘بُٔ -  478

فوغٍٝ ِؾّل فوغٍٝ/  ثٍّه - اٌٛاٍٞٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ٥جلاٌٛو١ً فٛىٜ ٔغالء -  479

٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه ٥جلاٌغٛاك ّبه٣ - ك٠وٚٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل ٦ّٔبد -  480

ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل/  ثٍّه - لجٍٝ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٤١ٌَّ ٥جلا٤١ٌَّ ؽٍّٝ هغلٖ -  481

٥جلا٤١ٌَّ ٥جلا٤١ٌَّ ؽٍّٝ/  ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌؾٛٝب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ِؾّل ِؾّل ْ٘بَ -  482

ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اال٥ّبي ؽبٕٙٗ/ ثٍّه اٌغ١ِ ّبه٣ اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ٕبٌؼ ٔبك٠خ -  483

رّبَ ٕبكق ٦ٍبك/  ثٍّه إٌقً ٥يثخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ عٛهط -  484

رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ ك٠ف١ل/ ثٍّه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 46111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل اٌج١و ٥ٛٔٝ/ كوزٛه -  485

١ٕل١ٌخ اٍزغالي  ْٔبٛ ٥ٓ - اٌٖؾف١١ٓ ٥وثٝ اؽّل ّبه٣ ِٓ اٌّأِْٛ ّبه٣  ثٕبؽ١خ فو٣ افززبػ1 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 16111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔٛهاٌل٠ٓ -  486

 ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ ٚمٌه ٌٚت فٛي ِؾّٖخ ْٚٔبٝٗ اؽّل فٛىٜ - ثٍّه ِٕمجبك ثٕبؽ١خ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٕٗ٥  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ٌج١ت هف٦ذ ّبكٜ -  487

ِولٔ ٌج١ت هف٦ذ ٍِه - اٌمل٠ُ اٌّووي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111126 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ هٍزُ ٥جلاٌؾى١ُ ٥ٍٝ -  488

ؽغبىٜ ِؾّل هٙب/  ٍِه عجً اثٛ رم١َُ عجً اثٛ ٥يثٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ُ٘اثو ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّل ١ٍل -  489

رغ١بْ ٥جلاٌغٕٝ ٥جلٖ ٥جلاٌغٕٝ/ ثٍّه كِٕٙٛه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٕبثو٠ٓ -  490

٥ٍٝ اٍّب١٥ً ِٖٞفٝ اؽّل - ٍِه - ٍج٤ اي لٕٞوٖ ثغٛاه اٌَالَ ّبه٣ - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوٍَٛ ثَٞب ؽّلٜ ٍٍٜٛ -  491

اثوا١ُ٘ إٌغبه عوعٌ - ثٍّه ا١ٌَبهاد رأ١ِٕبد - ثلاهٜ ٝٗ ٥ٍٝ ؽبهٖ فبرْٛ ٔب٠ٍخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ىوو٠ب ؽٕبْ -  492

٥جبً اؽّل وبًِ - ثٍّه - اٌّٞؾٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 151141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ ٔٛها -  493

٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ اثٛا١٦ٌْٛ - ٍِه - اٌزؾ٠ٍٛٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 151141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ ٔٛها -  494

 ٚث٤١ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ْٚٔبٝٗ ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ - ثٍّه ا٦ٌي٠ي ثٓ ٥ّو ّبه٣ اٌزؾ٠ٍٛخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  اٌّب١ّخ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ١ٍٍّبْ فّٙٝ ؽ١َٓ -  495

ٍبٌُ ١ٍٍّْب فّٙٝ/ثٍّه-٦ّواْ ثٕٝ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ ٥جلاهلل ِؾّل -  496

ٝب٤٠ ؽَٓ ؽبِل ٕبثو - ٍِه - ث١ٕٓ االلجبٛ ِلهٍخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ١ٍٍُ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٓ -  497

٠ٍٛف ١ٍٍُ ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّووي ّبه٣ - اٌم١ٕٛٗ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو   
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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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ غ١ٜ ٠َوٜ -  498

ِؾّل ِٖٞفٝ غ١ٜ عالي/ ثٍّه ٔقٍٗ ؽٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل فوط ا١ِٓ ٦ِيٚى -  499

ٕ٘لٜ اٍؾك ا٥زّبك/  ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ ٘بُٔ -  500

٥جلاٌالٖ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك/ ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غجبْ ؽٕب و١ًّ ٥الء -  501

٥ضّبْ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌّٛلف ّبه٣ اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  502

ؽّبك ِؾّل اثوا١ُ٘ ٥ّوٚ/ ثٍّه اٌغو٠ت ثَٞب ٥يثٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ِؾّل ِوٖٚ -  503

٥ٍٝ اٍّب١٥ً ِؾّل ٥بٝف/ ثٍّه-لجٍٝ إٌّلهٖ-ِٕفٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ؽٍّٝ ٚائً -  504

اؽّل ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ؽٍّٝ - ٍِه - ا٦١ٌّٞخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌؾف٠١ ٠بِٕٗ -  505

عبك ٥جلاٌؾى١ُ ِٖٞفٝ ٥جلاٌؾى١ُ/ ثٍّه عبٔٛة ٔياٌٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  506

٥جلاهلل ٥ٍٝ ِؾّل - ثٍّه - اٌمب٘وٖ ا١ٍٛٛ اٌْولٝ اٌٖؾواٜٚ اٌٞو٠ك - اٌّّٞو ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 151141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ ٔٛها -  507

ِٕي١ٌخ اكٚاد ث٤١ ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ اثٛا١٦ٌْٛ - ثٍّه اٌزؾ٠ٍٛخ ّبه٣ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 11332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ِٖٞفٝ ؽ١ّلٖ -  508

ؽ١َٓ ؽَٓ ١ٍل ٥ٍٝ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾّل ٕفبء -  509

٥ّو ١ٍل ف١ًٍ/ ثٍّه اٌغالء ّبه٣ ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ل٠ًر٦ رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛٔٝ اؽّل ِلثٌٛٝ ٕالػ -  510

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢ٗ/  ثٍّه - اٌّؾوق اٌل٠و هىلٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛئ١ً ٔٛػ ٔبٕؼ ٔٛهٔب -  511

ا١ِٓ ٥جلاٌٖجٛه ِلؽذ/ ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 115443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  512

ِؾّٛك ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ِزٌٛٝ ِؾّٛك -  513

ؽ١َٓ ١ٍل ؽَب١ٔٓ ثٍّه ؽّبك ٥يثٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٠َٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل -  514

٥جلا٦ٌبي ؽبِل ٠ب١ٍٓ ِؾّل/ثٍّه- ؽّبك ٥يثٗ-اثٕٛة ثٕله- اثٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ٖٔو اوواَ -  515

ٝٗ ؽَٓ فوعبٔٝ ؽبِل/  ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٞبْ ؽج١ت فىوٜ ١ِالك -  516

ثْبٞ فوػ ٥جلاٌفزبػ ثْبٜ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 13111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٟ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل/ ك -  517

١ٕل١ٌٗ ْٚٔبٝٗ ثق١ذ اؽّل ٥جلاٌواىق ٚهصخ - ٍِه - ا٦ٌٖبهح ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 13111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٝ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل -  518

ثق١ذ اؽّل ٥جلاٌواىق ٚهصخ - ٍِه ا٦ٌٖبهح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 به٠ـر ٚفٟ 13111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٝ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل -  519

١ٕل١ٌٗ اٍزغالي ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌؾبف٠ رٙبٔٝ - ٍِه ا٦ٌٖبهح ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ٠ٌٛٔ ِىوَ ١ِٕب -  520

ا٦ٌّي ٥جل ؽّيٖ اؽّل/  ثٍّه اٌْو٠ف اٌل٠ٓ ى٠ٓ ّبه٣ 25 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّبٌه ٦ٍل ِؾّل -  521

٥جلاٌّبٌه ٥جلهثٗ ؽَبَ/ ثٍّه اٌغ١ِ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اثٛثىو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو ٥جلا٦ٌبي ٕبثو ٍبهٖ -  522

ٕبثو ٥جلا٦ٌبي ٕبثو ٍبهٖ/ ثٍّه اٌؾٛارىخ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط هٚفبئ١ً ا١ًٔٛٞٔٛ ث١ْٜٛ -  523

ا١٦ٌَل ِؾّل ِؾّل ١٦ٍل/ ثٍّه( 5) هلُ ِؾً( 2) ثولُ اٌزٛؽ١ل ثوط هاغت ٠َوٞ اِزلاك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ؽٍّٝ ؽَٓ اؽّل -  524

ِؾّل ٥جلاٌوؤٚف ِٕٖٛه ثٍّه ف١ًٍ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلإٌٍّٞت فٛىٜ ؽ١َٓ -  525

ثق١ذ ٍٝت فٛىٜ ِؾّل/ ثٍّه ثؾوٜ اٌغٕب٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ل٠ًر٦ رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل ِؾّٛك ٔغٛاْ -  526

1هلُ ِؾً اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ عٙبى/ ثٍّه( 5) ث١زه اثٕٝ ٍٛق اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ٥جلاهلل ِٖٞفٝ ٥ٍٝ -  527

اؽّل ف١ٍفٗ ٥جلاهلل ١ٍل - ثٍّه - اثوا١ُ٘ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌَل فّٙٝ هٚث١ً ١٘ضُ -  528

ِؾّل ؽَٓ ِؾّٛك/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 115453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبكق ٥ٕزو ِٖٞفٝ -  529

اث١ٍٛف ِؾّل ٕبكق ٥ٕزو - ثٍّه اٌْو٠ف ك٠وٚٛ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل غو٠ت ثله ٥الء -  530

اؽّل ١ٍل غو٠ت ثله/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ٥جلا٦ٌّزّل فىوٜ ّو٠ف -  531

١ٍل اؽّل ٥جلاهلل/ ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 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

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ١ٍٍُ ١ٍل اٌل٠ٓ ٥ٍُ -  532

٥ٍٝ ١ٍل ٥يٖ - ثٍّه ِٕٞبُ ا١ٌْـ ّبه٣ 41 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ رٙبِٝ عّبي ِوىلٗ -  533

اؽّل ٥بٝف اّوف/ ثٍّه اٌّقزبه ٥ّو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواّٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ اٍالَ -  534

فواّٟ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 فٕٚ،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٚك٠ل وو٠ُ هِٚبٔٝ -  535

ا٦ٍل عوعٌ ٚك٠ل وو٠ُ/ ثٍّه ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 111113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ٍز١وٖ -  536

٥جلاهلل ١ٍل ٥جلٖ هّبك/  ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111135 ربه٠ـ ٚفٟ 112521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  537

٥ّواْ ِؾّل عبثو/  ثٍّه - ا٦١ٌّٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  1

اٌّب١ّخ ٚث٤١ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وح/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ ىووٜ اٍبِٗ -  2

ٚٝفٍٗ ٚىٌٜ هًِ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ ىووٜ اٍبِٗ -  3

اٍّلح ث٤١/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  ْبٛإٌ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌٛ٘بة ٥ٍٝ اٌؾَٓ -  4

ثبٌغٍّٗ ؽ١ٛأٝ ٥ٍف ث٤١/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ اؽّل ِؾّل كه٠ِٚ -  5

ٚاٌممٜ ٚاٌىالة اٌٚبٌخ ٚاٌؾ١ٛأبد ٚاٌمٛاهٗ اٌؾْواد ِىبفؾخ فلِخ ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  . 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٛٗ ١ٍل ٥ٛٗ -  6

ثمبٌٗ)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٛٗ ١ٍل ٥ٛٗ -  7

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112635   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه ٥جلاٌؾف٠١ ؽٍّٝ ١ّّبء -  8

ِؾّٛي اوََٛاه/ إٌْبٛ ِٓ ٠ؾنف:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  9

ثبٌغٍّٗ غنائ١ٗ ِٛاك رٛى٤٠ ِقيْ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بٝف -  10

غنائ١ٗ ٤ٍٍ رٛه٠لاد ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽبِل ٥ف١فٝ اٍّب١٥ً -  11

ٚفف١فٗ صم١ٍٗ ٦ِلاد رٛه٠لاد ِىزت/ إٌْبٛ اٌٝ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝؾبٜٚ ٥ٍٝ صبثذ ٕجوٜ -  12

ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114464   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ا١ٌَل ٦ٍلاٌل٠ٓ اهلل ِٕٗ -  13

عب٘يح ِالثٌ ث٤١ ِؾً/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فوط ِغٍٝ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ -  14

رٖل٠و ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك اٍؾك هاغت اٍبِٗ -  15

ا١ٌَبؽ١خ اٌوؽالد ٥لا ف١ّب 5َ5٣ط كافً هؽالد ِىزت ْٔبٛ اٙبفخ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَب١ٔٓ ِٖٞفٝ ٝب٤٠ -  16

٥مبهاد اٍزضّبه ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽ١َٓ ِىبٜٚ ِؾّل ١ٌٚل -  17

 ِىبرت ،١ٍوا١ِه،ِّٙبد ثٕبء ،ِٛاك وٙوثبئ١ٗ ،اكٚاد ٍجىٗ ،اكٚاد ٚا١ٌِٛزبي فْج١ٗ ّٚجبث١ه اثٛاة ، ِىزجٝ اصبس رٛه٠ل:  اٌزأ١ّو

فٕللٟ ٚاصبس ٚهل١ٗ ،َِزٍيِبد  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 156411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٕبٌؼ ِؾّٛك -  18

٥مبهٜ ٚاٍزضّبه ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلاٌغٕٟ ٥ٍٟ صوٚد -  19

عب٘يح ِالثٌ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ صوٚد -  20

ثب١٦ٌّٕٖٗ ِمبٚالد ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٥ي٠ي عوعٌ ٥ّبك -  21

وٙوثبء ٍٍه رغ١ٞٗ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٞ ِزٌٟٛ لٖلاهلل ٥جلإٌجٟ -  22

اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ثٚبئ٤ ٔمً ِمبٚي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ؽَٓ ؽبِل ٕبثو -  23

ِٛاّٝ ٌزوث١ٗ ؽ١٢وٖ   

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  24

اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٚرٛه٠ل رٛى٤٠ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾجٛة ٥جلا٦ٌّي فبٌل -  25

ِٕبلٖبد ٚكفٛي ١ٍبهاد غ١به ٚل٤ٞ ٥ٚلك ٦ِٚلاد ٢ٔبفخ اكٚاد ٚرٛه٠لاد ٣.َ.ط كافً ٥ّبٌخ رٛه٠ل)  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  ) 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116564   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ثىو فوط اٍالَ -  26

ٔب٥ُ ٠ٛكٜ ِىوه ٦ٝبَ ٍِؼ  ر٦جئخ ٚ اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٚرغ١ٍف ر٦جئخ  
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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

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 153543   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ك٠بة ِٖٞفٝ -  27

اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهارٗ ٥ٍٝ ثٚبئ٤ ٔمً ِىزت)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ِؾّل ِؾّل ى٠ٕت -  28

ر١ٍَؼ ٚؽل٠ل  ثبٌمٞب٥ٝ إٍّذ ث٤١ ِؾً:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽغبىٞ ِزٌٟٛ لٖلاهلل ٥جلإٌجٟ -  29

اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهارٗ ٥ٍٟ ثٚبئ٤ ٔمً ِىزت:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ -  30

ّو٠ٜ ِْٕبه) ثّؾووبد ٔغبهٖ ٚهّٗ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ىا٘و ٘بٔٝ هاِٝ -  31

٠لٜٚ ٔغبهٖ ٚهّٗ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ٥جلا٦ٌّٞٝ ١ٍل ِٖٞفٝ -  32

٠لٚٞ ثبٌغٍّٗ غنا٠ٗ ِٛاك ٚرٛى٤٠ ر٦جئخ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٝٗ ِؾّل ِٖٞفٝ -  33

ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت إٌْبٛ اٌٝ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌّٛعٛك ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك -  34

ا١ٌَبؽ١خ اٌوؽالد ٥لا ف١ّب(٣.َ.ط) كافً كاف١ٍخ ٚهؽالد َِبؽ١خ ا٥ّبي ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل كٍٛلٝ ٍوؽبْ ؽَبَ -  35

٠لٜٚ غنائ١خ ِٛاك ٚث٤١ ٚرٛى٤٠ ر٦جئخ)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل اؽّل ٥ٍٝ -  36

اٌغ١و ١ٍٚبهاد ١ٍبهارٗ ٥ٍٝ ثٚبئ٤ ٔمً ِىزت  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 154451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل ّو٠ف -  37

وٙوثبء ٚ ٍٚجبوٗ ٚؽلاكٖ ٔغبهٖ ٚاكٚاد ِىزج١ٗ اكٚاد رٛه٠لاد- ثغ٦ٍٗ ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزأ١ّو  

ــــــــــــــــــــــ      

اٌْووخ ٣ٛٔ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ٥بّٛه فبّٝٗ -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل ٦ّٔبد -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل ٦٠مٛة ١ِالك ِب٠ىً -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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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 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِؾّٛك وّبي ٕبٌؼ ّو٠ف -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ؽَٓ اؽّل -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌىو٠ُ -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبهٚى ٥جلا١ٌَّؼ عٛكٖ ٔج١ً -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل  ٥ضّبْ ِٖٞفٝ ؽّلٜ -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ّو اؽّل اٍّبء -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٤١ٌَّ ٥جلا٤١ٌَّ ؽٍّٝ هغلٖ -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  خاٌْوو ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوٍَٛ ثَٞب ؽّلٜ ٍٍٜٛ -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّٕٛكٖ اكهد ّٕٛكٖ -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك ّٛلٝ ٥وفٗ -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِّٝ ٦ّجبْ ٕجوٜ ِٖٞفٝ -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ ١٦ٍل ِٖٞفٝ -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ىا٘و ِؾّل ٥ّو -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل ِؾّل -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ رٙبِٝ -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽّلاهلل ٠ٍٛف -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ٍز١وٖ -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ اؽّل رّبَ اؽّل رّبَ -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٔ ٌج١ت ف٦ذه ّبكٜ -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍزٗ ف١ٍ١ت ؽٕب ث١زو -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽ١َٕٓ ِٖٞفٝ اؽّل -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌالٖ ِؾّل ِؾّٛك -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ١ٍّو ِؾّل -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ فبهٚق ِوٜٚ -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥بٝف اٍّبء -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل ؽبِل ِؾّل ا١ِوٖ -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ هٍزُ ٥جلاٌؾى١ُ ٥ٍٝ -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ ك٥بء -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواّٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ اٍالَ -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٚك٠ل وو٠ُ هِٚبٔٝ -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بِو ٥جلاٌّمٖٛك ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  
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 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٍّٞت ّبوو ِؾّٛك ٍٙبَ -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِٖٞفٝ اؽّل فٙل -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل هىق اٌّٙلٜ ٥ّواْ اِبي -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلهثٗ ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ٥وفٗ -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ٌج١ت ٕالػ ِبهٜ -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل ه٠ٙبَ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل اٍالَ -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٤١ٌَّ فٛىٜ اؽّل -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ِؾّل ٥ٍٝ -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبثو ِؾّل اؽّل -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٖ ِٕٙٝ ف١ًٖ ٥جلا١٢٦ٌُ -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ٚافٝ ِؾّٛك ٕبثو -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌَل فّٙٝ هٚث١ً ١٘ضُ -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ اؽّل ؽَٕٝ ٠بٍو -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي اؽّل هفب٥ٝ اؽّل -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ِؾّل ٥يد -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ٘بُٔ -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ٥بِو ِؾّل -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ١ٍٍّبْ فّٙٝ ؽ١َٓ -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّّ فبٌل -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ اؽّل ؽَٕٝ -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٕالػ ِٖٞفٝ ِؾّل -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ ٥جلاهلل ِؾّل -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل عبكا١ٌَل ّٕٛكٖ اثواَ -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ّؾبرٗ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ال٥ٖجلاٌ ؽ١َٓ ِؾّٛك -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ ١ٍف ٔبكٜ الجبي -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٥ٍٝ ِّلٚػ -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو اؽّل ٥ّو ٘بٌٗ -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ٌٍ ؽى١ُ ٔج١ً هاِٝ -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ عبثو ٥ضّبْ -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ فٚو ف١ٌّ اؽّل -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٔٛ اثوا١ُ٘ ٔبعؼ اثوا١ُ٘ -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزوٜ ٥جلٖ ٥بٝف عٛأب -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ولٚ ٥جلا٦ٌّٞٝ ِٙب -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوٍٛي ِؾّل -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ؽَٓ ٍٕبء -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 154511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥بك ٥ّبك ك٠ف١ل -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ِزٌٛٝ ِؾّٛك -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽبِل ٥جلاٌو١ّل اؽّل -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غٍّٝ ؽٍّٝ ٍبٌُ ِٕٝ -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٍِٛٝ ٚع١ٗ هِٚبٔٝ -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ ٥جلاٌٛاهس اؽّل اٌؾ١َٓ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٠ٍٛف ثل٤٠ ؽٍّٝ -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ٠ٍٛفٝ فوغٍٝ ٚفبء -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ّٝٗ اٌىَبْ فٛىٜ ا٠ٙبة -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ فبّٝٗ -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِبىْ اثٛى٠ل ِؾّل ١ٍّو -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً موٝ ١ٌُٚ هِٚبٔٝ -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽَٓ ٔغٜٛ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِٖٞفٝ هٙب -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111564   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ اؽّل اؽّل ا٦ٌبي٥جل ٥الء -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٟ ا١ٌْٛ ووَ ٥ج١و -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌّؾَٓ ع١ٙبْ -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕمو٠ًٛ غجو٠بي عبثو ١ِٕب -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111546   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٦َِٛك فّٙٝ اؽّل -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلإٌٍّٞت فٛىٜ ؽ١َٓ -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، و١وٌٌ وبًِ وّبي ه٠ّْٛ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥جبً ٥ٖبَ -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ١ٍل ؽّلاْ -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك فزؾٝ ٥بٝف ِؾّل -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛلب ؽّٛه ٌٛلب اٍؾك -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِٖٞفٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فٍجٌ ٦َِل لٛٔٗ -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌبٕو اثٛى٠ل ؽَبْ ١ّّبء -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِؾّل ِؾّٛك ٔغٛاْ -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ ٘بُٔ -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌّزغٍٝ ِؾّل اؽّل -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، و١الٔٝ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ َّٔٗ -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠م١ٓ عٛهع١ًٛ ف١ٍفٗ ١ِٕب -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اثوا١ُ٘ فزؾٝ اٌجلهٜ -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٦َِل عوعٌ هِٚبٔٝ -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوؽبْ ِؾّل عبك -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٥ّوٚ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ عّبي ها١ٔب -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّولبٜٚ ؽى١ُ ْٔبد ٠ٍٛز١ٕب -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ ٦ٍل ٥جلاٌىو٠ُ -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ ١ٍل ؽَٓ ث١بٙٗ -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽ١َٓ صبثذ ٥ٍٝ -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ فٍٗ ٥ٖبَ ث١ْٜٛ -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ؽ١َٓ اؽّل ِؾّل -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ٖٔو اوواَ -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ اؽّل ١ِْو ا١ِوٖ -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ف١ٍفٗ عّبي -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل فٛىٜ ِلؽذ -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٍب١ِٗ -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب١ًٍٍٛ عوعٌ ٠ٍٛف ف١فٝ -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف اؽّل ؽَٓ ٠ٍٛف اؽّل -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٠َٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل ثووبد -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي فوط ؽَٓ فوط -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌؾى١ُ ؽّلٜ ٍبِؼ -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل اؽّل -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل اثٛاٌٛفب اؽّل -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّٛك وو٠ّٗ -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٠ِٚ ِؾّل ٥بثل ٔبٕو -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽج١ت ٥جلاهلل اؽّل هىق -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل صوٚد -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٕٝ ٥ٍٝ ٠بٍو -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل رٛف١ك عّبي ١ّّبء -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٝ ِؾّل بىٜؽغ ٦ّجبْ -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل فٍف ؽٕفٝ ٥جلا١ٌٍٞف -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٦٠مٛة ٕٚفٝ ١ِٕب -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٕٝ ِؾّل ٥جلاٌواىق ٥جلاٌغٕٝ -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاهلل ِؾّٛك ٘لٜ -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ وو٠ّٗ -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل صبثذ ِؾّل ٕفبء -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ٕؾٖبػ ِؾّل ٚائً -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَب١ٔٓ هعت ٠بٍو -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 114341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اؽّل ١ٌٍٝ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٝبهق -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ؽٍّٝ ؽَٓ اؽّل -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ؽبِل ِؾّل -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِوىٚق ِؾّل ِوىٚق -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ ِؾّل ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌي٠ي -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِل ٥ي٠ي ١ِالك ؽبوُ -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا١ٌٍٞف اؽّل ووَ -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111563   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٟٛ اؽّل ِٖٞفٝ ١٥ل -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ٕلٜ ِؾّٛك ؽٍّٝ ِؾّٛك -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غجبْ ؽٕب و١ًّ ٥الء -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو ٥جلا٦ٌبي ٕبثو ٍبهٖ -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلا٤١ٌَّ ى٠ٓ ا٠ّٓ -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٛاك ١ٍٍّبْ -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط هٚفبئ١ً ا١ًٔٛٞٔٛ ث١ْٜٛ -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل هىق فقوٞ أٔٛه ٚائً -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٌْووخا ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بهف ٥يا٦ٌوة ٥جلإٌبٕو ١ٌٍٝ -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ثىو عّبي ِٕبي -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل فٛى٠ٗ -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك ِّلٚػ -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ٘الي ٍبِٝ ٍبِو -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كه٤٠ ٥جلاٌٙبكٜ اثوا١ُ٘ ِف١لٖ -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚى٠وٜ لبٍُ ع٦فو ٥ٖبَ -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ِؾّل اؽّل ِؾّل -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛه ١ٍٕت هف٦ذ ّبكٜ -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٕٝ اٌل٠ٓ ٥ٖبَ ا١ِو -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٦ٍل ١ٍٍّبْ ٍبٌٝ -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌغٕٝ ٥ٍٝ صوٚد -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111524   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلا فزؾٝ ِؾّل -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ فٍف ِؾّل ٘بُّ اَ -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥َىوٜ ِؾّٛك فبك٠ٗ -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ٥جلاٌواٙٝ ٚفبء -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥لٌٝ ِؾّل اٍالَ -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ثَبكٖ ١ِٕو عبو١ٍٓ -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٠ٛة ؽ١ٍُ ا٠ٛة ا٠و٠ٓ -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ؽَٓ هفب٥ٝ ٕفبء -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾّل ٕفبء -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛئ١ً ٔٛػ ٔبٕؼ ٔٛهٔب -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ٝبٌت -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ؽَٓ هِٚبْ ٥جلاٌوؽّٓ -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً ىوٝ ٍٍٛأٌ ِؾوًٚ -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽَٓ ١ٍل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٠ٌٛٔ ١ٍل ٠ٌٛٔ -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٥جلاٌٌّٛٝ ١٥َٝ اثوا١ُ٘ -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛٔٝ اؽّل ِلثٌٛٝ ٕالػ -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ّؾبرٗ اؽّل -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِٕزٖو اٍبِٗ -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ صبثذ ؽّلٜ ا١ِو -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىووٜ ا١ٌٔ ٥بثل أغٝ -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111544   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ١ٍٍّبْ ١ٍٍُ ١ِٕو -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ِؾّل ِؾّٛك ؽّبكٖ -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٖٔوٜ ؽبرُ -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥الَ عالي ٦ّجبْ ٔبكٜ -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ا١ٌَل اٌىزجٝ ِؾّل ٥ّوٚ -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِإٌٔ ١ٍٍّبْ كاٚك ١ِٕب -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌّمٖٛك ٦ٍبك -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥َواْ اؽّل ٦ّجبْ -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ِؾّل ١ٍل ٔٛه -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌؾف٠١ ٠بِٕٗ -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اٍّب١٥ً ِؾّل ِوٖٚ -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ؽٍّٝ ٚائً -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾَٓ ِؾّل فٍف ِؾّٛك -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٕف١ٗ -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌغٕٝ هِٚبْ فبّٝٗ -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ف١ٍفٗ ؽَٓ ٕبثو٠ٓ -  217

فبٓ: ٌزأ١ّوا ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ِٖٞفٟ ِؾّل ِؾّٛك -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اٍبِٗ ؽبىَ -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد موٝ ١٥ل ِّلٚػ -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل ٘لٜ -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ كاٚٚك ىافو ١ِٕب -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ربٚٙوًٚ وبًِ عّبي -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ١ٌٚل -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِؾّل ٦ٍل فبٌل -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٥يِٝ ٥لٌٝ اٍبِٗ -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه اٌٖبثو ِؾّل -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل فوغٍٝ ١ٍل ِؾّل -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٕالػ ه٠ُ -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّبٌه ٦ٍل ِؾّل -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌؾى١ُ ٥جلاٌغبثو -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ا١ِٓ هٍّٝ هّب -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبفَٛ ٦٠مٛة وّبي اّوف -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥م١ٍٝ ٥جلاٌفزبػ ى٠ٕبُ٘ -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ٥جلٖ ٕبكق ِؾت -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ٕبثو ِؾّل ٥ٍٝ -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ؽٕب فإاك ٔج١ً -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ١ٍّوح -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٦ٍل اؽّل -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111525   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ هاٙٝ ؽّلٜ -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّٛك ِّزبى -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 156311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ ع٦ّٗ ٔغٜٛ -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك ١ٍل -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً اهلل فوط ١٦ٍل عّبالد -  245

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ثق١ذ ٥ٍٝ ِؾّل -  246

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل ِؾّل -  247

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌَالَ ِؾّل ١ٌٚل -  248

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌال ٥جلاٌٛو١ً فٛىٜ ٔغالء -  249

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلهثٗ ٥ٍٝ فوغٍٝ ٚفبء -  250

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ٥جلا٤١ٌَّ ٔغبح -  251

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌٞت اؽّل ٥ّبكاٌل٠ٓ -  252

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ل١ٜٞ عٕلٜ ٍبِٝ اٌىً ٍذ -  253

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ٠ٛٔبْ ٥بٝف ١ِٕب -  254

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕفٚ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١ ثق١ذ ِؾّل -  255

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل غو٠ت ثله ٥الء -  256

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّبك ٥ٖبَ -  257

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥م١ٍٝ ٥جلاٌزٛاة ٥يرٍٝ ٔٛها -  258

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٍّٞت اؽّل ٝب٘و -  259

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ١ٌٔٚ ١ٍّو ٚع١ٗ -  260

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍٍٞبْ ١ٌٞف ف١ٕبهٖ -  261

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 152466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ٥ٍُ اٍّبء -  262

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلٖ اؽّل ٥جلٖ -  263

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِه ٕجؾٝ ٥بٝف -  264

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكٖ اٌفٝ ا١ًِ ث١زو -  265

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕفٝ ِؾّل ؽٕفٝ اكُ٘ -  266

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجوثوٜ ٥جلاهلل اؽّل عّبي ِؾّل -  267

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ىوو٠ب ؽٕبْ -  268

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٍٍٞبْ ٥ٍٝ ِؾّل -  269

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ف١ًٍ ١ٌُٚ ٠بٍو -  270

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  271

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٠ؾٟ ّٙبة ٠ؾٟ -  272

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٞبْ ؽج١ت فىوٜ ١ِالك -  273

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ ك٠ف١ل -  274

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ىوٝ أٛه فزؾٝ -  275

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ اؽّل ِؾّل -  276

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍف اؽّل ٥جلاٌواٙٝ اؽّل -  277

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ غبكٖ -  278

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ّٕٛئ١ً هف٦ذ ثٞوً -  279

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ٍبٌُ ف١وٜ فب٠يٖ -  280

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىووٜ رٛف١ٌٍ ؽَٕٝ ٌىَبْ -  281

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ أؽّل ٥جلاٌزٛاة ِؾَٓ -  282

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق ٥جلا١ٌَّؼ ١ٍُٚ -  283

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٕٙٝ ّؾبرٗ اؽّل -  284

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلا١ٌَّؼ ٕبٌؼ ٥بكي -  285

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞبهلل ٥جلاٌزٛاة ٥ّبك ٠بٍو -  286

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌٍّٞت ِؾّل اٍّبء -  287

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغفبه ِؾّل اؽّل ؽَبَ -  288

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ١ٍل ِؾّل -  289

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌالٖ هف٦ذ ِؾّٛك -  290

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل اؽّل عّبي -  291

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 151131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ٥جلاٌجبٍٜ ِؾّل ّؾبرٗ -  292

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍزٗ فوط ٌٛىٖ كٌٚٗ -  293

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٝٗ ؽ١َٓ ٝٗ -  294

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ّبوو ٥جلاٌوؽ١ُ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  295

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٕ٘بء -  296

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  297

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ِؾّٛك ؽّْذ اؽّل -  298

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌَبرو ٥الء -  299

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ فوغٍٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  300

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ِؾّل ِغ٦ٍٗ -  301

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل كهغبَ ٥جلا٦ٌبي غبكٖ -  302

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل اثٛا٦ٌجبً اثوا١ُ٘ -  303

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل عّبي -  304

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٛح ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل فبّٝخ -  305

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ؽَٓ -  306

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل ١ٙبء -  307

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ١ٖٔو ِؾّل -  308

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلا١٦ٌُٕ ِؾّل ١ٍل -  309

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ٠ؾٝ ِؾّٛك -  310

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌٛاؽل ِؾّل ٘جٗ -  311

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ هٍّٝ اثوا١ُ٘ اّوف -  312

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ف١ٍفٗ ِؾّل ٥جلاهلل -  313

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ صبثذ ١ٍل ِؾّل -  314

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ِؾّٛك ٕالػ ٥الء -  315

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ٕبثو٠ٓ -  316

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌجو ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل اؽّل -  317

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٞفٝ ِؾّٛك ٌٞفٝ ِؾّل -  318

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ اؽّل -  319

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اهلل ٥ٛٗ اؽّل ٍالِٗ -  320

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ٠ٌٛٔ ِىوَ ١ِٕب -  321

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهٖ ٥ي٠ي ١ٍّو ٍبِؼ -  322

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثق١ذ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  323

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٥جلاٌّالن ٍِه ِبهٜ -  324

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  325

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾّل -  326

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاهلل اؽّل ّو٠ف -  327

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلاٌؾف٠١ ٥ٍٝ ١ٍل -  328

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ١ِقبئ١ً فً ِٕبي -  329

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّلاؽ ِؾّل اؽّل ِؾّلٜ -  330

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثٛا٦ٌال ىوو٠ب ٕبٌؼ -  331

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلاٌوؽّٓ لوا٥ٗ ِؾّٛك -  332

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٝ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل -  333

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ى٘وٜ ف١ًٖ فبك٠خ -  334

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌؾف٠١ ٕبثو ٔغالء -  335

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاهلل ٥جلاٌؾف٠١ ٍٕبء -  336

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ ٥ٍٝ عبثو ؽ١َٓ -  337

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّٛك فوغٍٟ ى٠ٕت -  338

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاهلل ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك -  339

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ ٔي٠ٗ -  340

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  341

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلاٌىو٠ُ ٥جلاٌْىٛه اؽّل -  342

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِو٠ُ -  343

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ب٘و اثوا١ُ٘ هف٦ذ ِؾّل ؽَٓ -  344

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق وبًِ ِؾّل اؽّل -  345

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111543   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽَٓ ؽَٓ ٍبٌُ ٥بكي -  346

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  347

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌجبهٜ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ -  348

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌي٠ي فّٙٝ اؽّل اؽالَ -  349

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ١ٍل ِؾّل ٕ٘بء -  350

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ٥جلاهلل ِٖٞفٝ ٥ٍٝ -  351

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربِو اثٛاٌٛفب ٕجوٜ ا١ٌّْبء -  352

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ٠ٌٛٔ -  353

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌٛاٗ ٦ٍل٠ٗ -  354

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ١ٞ٥ٗ ٚفبء -  355

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ىوو٠ب ِؾّل -  356

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثو٘بَ ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل -  357

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ؽَٓ -  358

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ١ٍٍُ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَٓ -  359

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛوو٠ْٗ اؽّل ؽّلٞ ٥الءاٌل٠ٓ -  360

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍب٥ٝ ِؾّل هِٚبْ -  361

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11523   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ اثوا١ُ٘ ٥ب٠ل ١َُٔ -  362

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلهاْ ِؾّل ٠ٍٛف ِٕبي -  363

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  364

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌّغ١ل ِؾّٛك -  365

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ٥جلٖ ٠بٍو -  366

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 155526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٛ٘بة ١ٍل ِٖٞفٝ -  367

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ٕل٠ك صبثذ ٍٍٛٓ -  368

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّواْ ِؾّل ٥ّواْ ٥جلاهلل -  369

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٖٞفٝ غ١ٜ ٠َوٜ -  370

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل فوط ا١ِٓ ٦ِيٚى -  371

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111155ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٝ ٦ٌّٝ ٕفٛد اهك٠ٌٍ -  372

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌزٛاة ِل٠ؾٗ -  373

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ١ٍٍُ ١ٍل اٌل٠ٓ ٥ٍُ -  374

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٥ٍْٗ هافذ ١ِٕب -  375

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل هِٚبْ ِؾّل -  376

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّٛك ؽٕفٝ ِؾّٛك -  377

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111534   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥الَ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌوؽ١ُ -  378

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل رٙبِٝ ؽوثٝ ؽبِل -  379

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍل ٦ّجبْ ١ٍل -  380

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥يرٍٝ ١و٠ف ىٔبرٝ -  381

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ رٙبِٝ عّبي ِوىلٗ -  382

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ّ٘ذ -  383

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل هّبك ِؾّٛك ِوٖٚ -  384

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل ٕبٌؼ ٔبك٠خ -  385

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رووٝ اهلل هىق ّٕٛكٖ عٛهط -  386

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّؾبرٗ فقوٜ ّؾبرٗ -  387

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ٥جلا٦ٌّزّل فىوٜ ّو٠ف -  388

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ِؾّل ٚؽ١ل -  389

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ ٥ضّبْ ٔٛاي -  390

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جبً ٦ّجبْ ٠بٍو -  391

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّمٖٛك ى٠ُٕٙ ِؾّل ٔبكه -  392

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٥ضّبْ فوغٍٝ اؽّل -  393

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٛاىفٍف اؽّل ى٠ٕت -  394

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل وبًِ ِؾّل -  395

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغًّ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل فوعبٔٝ -  396

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ فوغٍٝ ٦ٍل ؽَب١ٔٓ -  397

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل ِوىٚق ٔبكٜ -  398

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111156ُ ربه٠ـ ٚفٟ 116156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جل وبًِ ٦ٍٝذ ٥ّبك -  399

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر25111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ِؾّل ِؾّل ْ٘بَ -  400

فبٓ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ ِٛوب: اٌٝ 116616 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111156ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

ياٌّؾّٛ الوََٛاه االفٖٛ: اٌٝ 151141 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111156ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

ٚاٌزٛه٠لاد ٌٍٕمً رٛ ٚاْ: اٌٝ 112635 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

اٌّزىبٍِٗ ٚاال٥ّبي ٌٍّمبٚالد اْ اه: اٌٝ 155156 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

 ٚاال٥ّبي ا١ِّٛ٦ٌٗ ٌٍّمبٚالد اٌي٠بك: اٌٝ 112511 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

   اٌّزىبٍِٗ

اٌغب٘يح اٌّالثٌ ٌج٤١ ٌٛ اٚرٛ: اٌٝ 115251 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6    

 ى٘وٖ/  ثغ٦ٍٙب اٌزغبه٠خ اٌَّخ اٙبفخ: اٌٝ 116512 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

ٚاٌزٛه٠لاد ا٦ٌبِخ ٌٍّمبٚالد ِٖو    

 ٥لا ف١ّب ا١ِّٛ٦ٌخ ٌٍزٛه٠لاد فبهَ ِٛكي: اٌٝ 11536 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

   اٌىّج١ٛرو

اٌقوكح ٌزغبهح اٌفبهً: اٌٝ 115152 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌٍل٥ب٠ٗ اٍزٛك٠ٛ ثٛوٌ ثالن: اٌٝ 112611 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

ٚاٌز٠ٖٛو ٚاال٥الْ    

١ٌٍَبهاد اٌوؽبْ ٦ِوٗ: اٌٝ 11465 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٌزغبهح اٌٍََج١ً: اٌٝ 152555 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

اٌٖؾ١ٗ ٌالكٚاد اٌٍّّىخ: اٌٝ 116151 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13    

ٌٍزٛه٠لاد اٌّٙبعو: اٌٝ 116443 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

ه١ٌٍَوا١ِ اٌفغو: اٌٝ 12543 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15    

ا١ٌَبهاد ٌزغبهٖ ؽٛهً ٦ِوٗ: اٌٝ 116111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٌزٛى٤٠ ١ٝجٗ أٛاه: اٌٝ 115616 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17    

اٌيها١٥ٗ االالد غ١به ٌم٤ٞ ا١٦ٌُٕ: اٌٝ 64161 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٌج٤١ ِْٛ ٚا٠ذ: اٌٝ 11554 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19    

ٌٍٕغبهح االصبس ث١ذ ٚهّخ: اٌٝ 112145 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111124ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20    

٦َِٛك هاغت ِؾوًٚ ٘بٔٝ: اٌٝ 151466 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111124ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21    

ٌٍّقجٛىاد ٔبثٌٛٝ لٖو: اٌٝ 11151 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111124ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22    

 ٌٚت فٛي) رَبٌٝ ٌج٤١ اٌْبَ ٚهك: اٌٝ 116415 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111124ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23

   (ِٚؾّٖبد

ٍِه فب٠ي ا٤ْ١ٌ ٘بٔٝ: اٌٝ 116121 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24    

اٌىٙوثبئ١ٗ ٌالكٚاد اٌّزٛإً ا٦ٌٞبء: اٌٝ 114622 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25    

 اٌىٙوثبئ١ٗ ٌالعٙيٖ ث١ٛه ٍّبهد: اٌٝ 116615 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26

   ٚاٌزى١١ف

ا١ٌَبهاد ٌزغبهح االِو٠ىٝ ٦ِوٗ: اٌٝ 116654 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  27    

اٌىٙوثبء ٍٍه ٌزغ١ٞٗ اٌٍّىٗ: اٌٝ 13151 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  28    

ٚاٌزٖل٠و ٌالٍز١واك اعوَِٚٔٛذ: اٌٝ 116325 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  29    

اٌلاف١ٍخ ٌٍوؽالد رواف١ً ا٠غجْٓ: اٌٝ 116532 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر25111121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  30    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

151466   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ،   ٦َِٛك هاغت ِؾوًٚ ٘بٔٝ -  1  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

151466   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ،   ٦َِٛك هاغت ِؾوًٚ ٘بٔٝ -  2  

116121   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،   ٍِه فب٠ي ا٤ْ١ٌ ٘بٔٝ -  3  

116121   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،   ٍِه فب٠ي ا٤ْ١ٌ ٘بٔٝ -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61162:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٥ُْ ه١ٌَِ ٘بٔٝ   - 1

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووٗ ؽً ٕبه لل  2511/11/4 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

رىٓ ٌُ وبئٓ اٌْووٗ ٚإٔجؾذ ٚفَٖٛ إٔٛي ِٓ اٌْووٗ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61162:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٥ُْ ه١ٌَِ ٘بٔٝ   - 2

اٌْووخ ٌؾً ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11621:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥بئْٗ   - 3

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووٗ ؽً ٕبه لل  2511/11/5 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

رىٓ ٌُ وبئٓ ٗاٌْوو ٚإٔجؾذ ٚفَٖٛ إٔٛي ِٓ اٌْووٗ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11621:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥بئْٗ   - 4

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11462:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل أْواػ   - 5

 ل١ّخ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل 2511/11/5َ ِإهؿ ِْٙو٥ٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ِٛعت  اٌَغً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ

 ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111155 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11462:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل أْواػ   - 6

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66551:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ رٛف١ك ٦ٍٝذ ِؾّل ّووٗ   - 7

 اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل2511/11/25 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ

ِٖو كافً افوٜ فو٣ٚ  

 رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66551:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ رٛف١ك ٦ٍٝذ ِؾّل ّووٗ   - 8

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151511:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ؽّٛكٖ ١ٍل فوغٍٝ ٥ٍٝ ِؾّل   - 9

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه لل2511/5/15 فٝ ِإهؿ4155 هلُ ربه٠ـ صبثذ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ِٖو كافً افوٜ فو٣ٚ ٌٙب ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ  

 رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   151511:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ؽّٛكٖ ١ٍل فوغٍٝ ٥ٍٝ ِؾّل   - 10

اٌْووخ ٌؾً ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11666:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد   - 11

 اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه ٚلل2511/11/21 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ّووخ ؽً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

 رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚٚه٠ش ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ

ِٖو كافً افوٜ فو٣ٚ ٌٙب ١ٌٌٚ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11666:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد   - 12

 اٌّنوٛهٖ اٌْووخ ؽً ٕبه ٚلل2511/11/21 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ّووخ ؽً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

 رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚٚه٠ش ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ

ِٖو كافً افوٜ فو٣ٚ ٌٙب ١ٌٌٚ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11666:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد   - 13

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11666:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد   - 14

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو   - 15

 ل١ّخ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ؽً ٕبه 2511/11/25 ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

 ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ

 ا٦ٌوث١خ

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو   - 16

اٌْووخ ٌؾً ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو   - 17

 ل١ّخ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ؽً ٕبه 2511/11/25 ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

 ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالفخ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ

 ا٦ٌوث١خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو   - 18

اٌْووخ ٌؾً ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   16115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلاٌزٛاة ىغٍٛي ّووٗ   - 19

 ِٓ 2512 ٌَٕٗ 1611 هلُ ِؾٚو رٛل٦١برٗ ٥ٍٝ ِٖٚلق ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ِٓ اٌْووٗ ٕٚف١ذ ٚفالفٗ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووٗ ؽً ٕبه لل  2512/15/1 فٝ ِإهؿ

رىٓ ٌُ وبئٓ اٌْووٗ ٚإٔجؾذ ٚفَٖٛ إٔٛي  

 رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   16115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلاٌزٛاة ىغٍٛي ّووٗ   - 20

اٌْووخ ٌؾً ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41552:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ؽي٠ٓ ٦ّّلاْ هف٦ذ   - 21

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل  2511/11/21َ ِإهؿ ِْٙو٥ٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

 فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ

 ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ

 ّٞت/ِؾٛ رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41552:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ؽي٠ٓ ٦ّّلاْ هف٦ذ   - 22

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51122:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِوٍٝ اؽّل ّووخ   - 23

 اٌْووخ ؽً ٕبه لل2511/11/21 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ّووخ ؽً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚٚه٠ش ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ

ِٖو كافً افوٜ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ  

 رُ   25111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51122:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِوٍٝ اؽّل ّووخ   - 24

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 هأً ر٦ل٠ً رُ 25111155،   ربه٠ـ ٚفٟ 114331، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ِٕٖٛه ٥ّو ٥ٍٝ ِٕٖٛه -  1

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

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25111121،   ربه٠ـ ٚفٟ 55152، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ١ٍل وبًِ هف٦ذ ّووخ -  2

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ر٦ل٠ً رُ 25111121،   ربه٠ـ ٚفٟ 55152، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي ّووخ -  3

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 رُ 25111121،   ربه٠ـ ٚفٟ 55152، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ ؽبِل وّبي اؽّل -  4

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 25111121،   ربه٠ـ ٚفٟ 55152، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ١ٍل وبًِ هف٦ذ ّووخ -  5

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ر٦ل٠ً رُ 25111121،   ربه٠ـ ٚفٟ 55152، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي ّووخ -  6

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   



 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

 رُ 25111121،   ربه٠ـ ٚفٟ 55152، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ ؽبِل وّبي اؽّل -  7

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً   

   ــــــــــــــــــــــ  

    ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ١ٍل وبًِ هف٦ذ ّووخ -  1

ٚآفو٠ٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي ّووخ -  2

ٚآفو٠ٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ ؽبِل وّبي اؽّل -  3

ٚآفو٠ٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ١ٍل وبًِ هف٦ذ ّووخ -  4

ٚآفو٠ٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ر٦ل٠ً رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي ّووخ -  5

ٚآفو٠ٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 رُ 25111121 ربه٠ـ ٚفٟ 55152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ ؽبِل وّبي اؽّل -  6

ٚآفو٠ٓ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55152   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ١ٍل وبًِ هف٦ذ ّووخ -  1

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55152   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي ّووخ -  2

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55152   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ ؽبِل وّبي اؽّل -  3

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر25111125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12115   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو -  4

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ؽبِل وّبي اؽّل: اٌٝ 55152 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  25111125:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ  

 ؽبِل وّبي اؽّل: اٌٝ 55152 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  25111125:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّقبٓاأل       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثولُ اٌمب٘وح رغبهٜ ٍغً ِىزت ِٓ اٌّىزت اٌٝ اٌٛاهك اٌزب١ّو ثّٛعت  فو٣ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  اؽّل ثلٜٚ ِؾّل اؽّل -  1

    25111111:  ربه٠ـ ، ٌٍفو٣ ِل٠وا 2515/1/14 فٝ 2511 ٌَٕخ 14111 ثولُ اٌمب٘وح ثّىزت ٚاٌّٛك٣ 2511ٌَٕخ11 ٚاهك

56   ثولُ  

 اٌْووخ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ ّٙوٜ ثبعو ٌٍْووخ ِل٠و اٌّنوٛه ر١٦ٓ  ّو٠ه غ١و ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ -  2

16111   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  3  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  4  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  5  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  6  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  7  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  8  



 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

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  9  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  10  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  11  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  12  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  13  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  14  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  15  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  لا٦ٌبي٥ج ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  16  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  17  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  18  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  19  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  20  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  21  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  22  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  23  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  24  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  25  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، كفٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  26  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  27

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  28

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  29

55152 

   ثولُ    25111125:  ه٠ـرب ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  30

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  31

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  32

55152 



 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

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  33  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  34  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  35  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  36  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  37  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  38  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  39

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  40

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  41

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  42

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  43

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  44

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  45

55152 

   ثولُ    25111125:  ه٠ـرب ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  46

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  47

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  48

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  49

55152 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  50

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  51

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 



 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

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٗٚ  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  52

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  53

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  54

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  55

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  56

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  57

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 حلله ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

 اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  58

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

 اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  59

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

 اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  60

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

 اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  جلاهلل٥ ؽبِل وّبي اؽّل -  61

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

 اٌْووخ ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  62

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  63

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  64

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  65

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  66

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  67

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  68

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  69

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  70

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  71

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  72

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  73

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ٠ٍيَ ِٕفواكًا ٚرٛل٦١ٗ اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  74

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ،" ع١ًٕٙب فَّْٛ"ع١ًٕٙب 55 للهح ّٙوٜ اعو ١٢ٔو ٚمٌه ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ

55152 

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  75

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  76

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  77

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  78

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  79

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ١ٌٌ ٚ ثبالعو ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اثٛى٠ل ١ٍل وبًِ ِّلٚػ -  80

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  81

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي لاؽّ -  82

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  83

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  84

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  85

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاهلل ؽبِل وّبي اؽّل -  86

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  87

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  88

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  89

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  90

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  91

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي -  92

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي هاً  

 هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  93

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  94

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  95

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  96

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  97

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجُٙ وبًِ اٍزالِّٙب ث٦ل اٌْووخ ِٓ فوٚط  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل وبًِ فٛىٜ ا٠ّٓ -  98

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ٚفالفخ اٌّبي  

 اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌْووخ ئكاهح ثٕل ٦٠لي  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلٖ ؽفٕٝ ِٙواْ ك٠بة -  99

156611   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، اعو ثلْٚ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  

 اٌْووخ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌْووخ ئكاهح ثٕل ٦٠لي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلٖ ؽفٕٝ ِٙواْ ٕبثو -  100

156611   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، اعو ثلْٚ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

11462   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل أْواػ -  1  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ رٛف١ك ٦ٍٝذ ِؾّل ّووٗ -  2

66551 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ اٌزبه٠ـ صبثذ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ؽّٛكٖ ١ٍل فوغٍٝ ٥ٍٝ ِؾّل -  3

151511 

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ١ٍل وبًِ هف٦ذ ّووخ -  4  

  ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي ّووخ -  5

 55152  

    25111125:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ ؽبِل وّبي اؽّل -  6

55152   ثولُ  

55152   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ١ٍل ًوبِ هف٦ذ ّووخ -  7  

 ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ؽبِل وّبي ّووخ -  8

  55152  

    25111125:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ٔبك٠ٗ ّٚو٠ىزٗ ؽبِل وّبي اؽّل -  9

55152   ثولُ  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  10

11666 

11666   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  11  

41552   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ؽي٠ٓ ٦ّّلاْ هف٦ذ -  12  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

61115   ثولُ    25111152:  ربه٠ـ ، 1466  2-11-2511 ؽزٝ ٍبه2ٜ-11-2513/د  ك٠بة ِؾّل ٥م١ٍٝ عّبي -  1  

61111   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11111  2524/1/6 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/1/6/ط  ٠ٍٛف ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥بكي -  2  

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11164  2521/1/24 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2516/1/24/ط  اٍىبهًٚ أٛه ث١ْو ٕبثو -  3

16541 

41216   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11114  2512/3/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2551/3/1-ط  ١٦ٍل ٥ُْ ١و٠ف -  4  

41216   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11115  2511/3/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/3/1-ط  ١٦ٍل ٥ُْ ١و٠ف -  5  

41216   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11116  2522/3/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/3/1-ط  ١٦ٍل ٥ُْ ١و٠ف -  6  

65562   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11114  2524/6/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/2-ط  ٥مبي ِؾّل اؽّل ثق١ذ ١ٞ٥ٗ -  7  

15216   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11111  2524/1/6 ؽزٝ ٍبه2511/1/1ٜ-ط  ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ٦٠مٛة ا٠ٛة -  8  

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11114  2524/6/25َؽزٝ ٍبه2511/6/26ٜ-ط  ِىبهَ ىوٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل ١٘ضُ/ ك -  9

15151 

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11161  2524/2/1 ؽزٝ ٍبه2514/2/15ٜ-ط  َِٕٝ اثوا١ُ٘ هف٦ذ ٠ٍٛز١ٕب -  10

155511 

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11111  2516/5/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/5/21/ط  صوٚد ِؾّل ِؾفٟٛ أٛه -  11

13636 

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11111  2521/5/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2516/5/21/ط  صوٚد ِؾّل ِؾفٟٛ أٛه -  12

13636 

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11161  2524/1/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/1/11/ط  ثَٞب ٠ٍٛف ؽَٕٝ ى٘غو -  13

11165 

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11115  2524/15/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/15/1-ط  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلا٦ٌبي ٔبكٜ -  14

151114 

   ثولُ    25111153:  ربه٠ـ ، 11156  2523/1/1َؽزٝ ٍبه2511/1/1ٜ-ط  ِؾّل اثٛا١ٌّٓ ٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ -  15

11112 

151615   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11235  2524/1/23َؽزٝ ٍبه2511/1/24ٜ-ط  فالف ِؾفٟٛ فو٠لٖ -  16  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

11621   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2512/12/23-ط  اثٛى٠ل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  17  

11621   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2511/12/23-ط  اثٛى٠ل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  18  

65541   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11231  2524/5/11َؽزٝ ٍبه2511/5/11ٜ-ط  عوعٌ ٠ٍٛف ف١ُٙ اٍؾك -  19  

31516   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11251  2511/1/11 ؽزٝ ٍبه2512/1/25ٜ-ط  ِٕٖٛه اٍىٕله ِىوَ -  20  

31516   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11251  2522/1/11 ؽزٝ ٍبه2511/1/15ٜ-ط  ِٕٖٛه اٍىٕله ِىوَ -  21  

15122   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11232  2521/6/21َؽزٝ ٍبه2516/6/35ٜ-ط  ١ٍٍُ ِؾّل ٥جلاٌّبٌه ِؾّل -  22  

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11231  2524/3/2َؽزٝ ٍبه2511/3/3ٜ-ط  ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّل ا٦ٌّي ٥جل ِؾّل -  23

15111 

:  ربه٠ـ ، 11221  2523/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/25ٜ-ط  ِْولٝ ١ِقبئ١ً اكٚاهك ٔب٘ل ٌٖبؽجزٙب(  ٌالٌجبْ ا١ًٌٕ ) -  24

11214   ثولُ    25111154  

12631   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11211  2513/1/15-ط  ؽج١ت ىوٝ ِب٘و عٛى٠ف -  25  

12631   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11211  2523/1/1َؽزٝ ٍبه2511/1/15ٜ-ط  ؽج١ت ىوٝ ِب٘و عٛى٠ف -  26  

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11215  2523/1/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/1/1/ط  ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌف١ًٚ ١ٍل اثوا١ُ٘ -  27

155451 

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11252  2524/4/25َؽزٝ ٍبه2511/4/26ٜ-ط  اٍٞفبًٔٛ فبًٔٛ ٔغ١ت ٥بُٕ -  28

43364 

31161   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11264  2512/4/11 ؽزٝ ٍٚبه2552/4/11ٜ/ط  ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل -  29  

31161   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11265  2511/4/16 ؽزٝ ٍٚبهٜ 25124/16/ط  ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل -  30  

31161   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11266  2522/4/15 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/4/15/ط  ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل -  31  

11151   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11213  2522/1/14َؽزٝ ٍبه2511/1/15ٜ-ط  ِٙواْ ِؾّل ِؾّٛك ١ٌٌّ -  32  

51635   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11215  2523/1/1َؽزٝ ٍبه2511/1/2ٜ-ط  لٞت ِؾّل ٕبثو لٞت -  33  

51611   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11212  2551/1/21-ط  عٛ٘و ٥ضّبْ اؽّل ٦ٍل٠ٗ -  34  

51611   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11213  2513/1/21-ط  عٛ٘و ٥ضّبْ اؽّل ٦ٍل٠ٗ -  35  

51611   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11214  2523/1/21َؽزٝ ٍبه2511/1/21ٜ-ط  عٛ٘و ٥ضّبْ اؽّل ٦ٍل٠ٗ -  36  

12631   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11215  2515/12/15-ط  ؽج١ت ىوٝ ِب٘و عٛى٠ف -  37  

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11211  2525/12/1َؽزٝ ٍبه2515/12/15ٜ-ط  ؽج١ت ىوٝ ِب٘و عٛى٠ف -  38

12631 

52216   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11255  2513/1/22-ط  ٥بِو وا٥َْ ٥ورٛٔٝ ِٙواْ -  39  

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11251  2523/1/21َؽزٝ ٍبه2511/1/22ٜ-ط  ٥بِو ٥َواْ ٥ورٛٔٝ ِٙواْ -  40

52216 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11216  2511/6/16 ؽزٝ ٍبه2511/6/11ٜ-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ى٠ٕت -  41

11116 

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11211  2523/6/16 ؽزٝ ٍبه2511/6/11ٜ-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ى٠ٕت -  42

11116 

   25111155:  ربه٠ـ ، 11214  2525/15/11َؽزٝ ٍبه2515/15/25ٜ-ط  ٥جلاٌؾ١ٍُ ١٥َٝ ا٦ٌبثل٠ٓ ى٠ٓ ٥ٍٝ ِٕٝ -  43

14335   ثولُ   

21441   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11263  2525/1/25َؽزٝ ٍبه2515/1/26ٜ-ط  ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌوؽّٓ -  44  

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11331  2523/6/1 ؽزٝ ٍٚبه2511/6/1ٜ/ط  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  45

11411 

11541   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11321  2522/5/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/5/14-ط  ٥ٍٝ ٍبٌُ ٥ٍٝ ٝٗ -  46  

11155   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11334  2523/1/3 ؽزٝ ٍبه2511/1/4ٜ-ط  ١ٍ٥بْ ١ٍل ل١ٕجو ١ٍل -  47  

15511   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11362  2511/1/21ؽزٝ ٍبهٜ 2556/1/35-ط  اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل فٛى٠ٗ -  48  

15511   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11363  2516/1/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/31-ط  اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٛى٠ٗف -  49  

15511   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11364  2521/1/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/35-ط  اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل فٛى٠ٗ -  50  

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11335  2524/11/13 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/11/13/ط  اؽّل ِؾّٛك ٥جلا٦ٌي٠ي ٔغالء -  51

15515 

14521   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11316  2525/1/3َؽزٝ ٍبه2515/1/4ٜ-ط  اؽّل ِؾّٛك ٥جلاٌفزبػ هئ١َٗ -  52  

155111   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11323  2524/4/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/4/1/ط  ا١ٌَل ِؾّل ٍبٌُ ِؾّل -  53  

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11342  2555/1/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2555/1/21/ط  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل اؽّل اؽّل -  54

61111 

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11343  2515/1/25 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2555/1/25/ط  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل اؽّل اؽّل -  55

61111 

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11344  2525/1/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2515/1/11/ط  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل اؽّل اؽّل -  56

61111 

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11345  2521/15/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/15/25-ط  ف١ًٍ عوعٌ ثٌٌٛ ٠ٍٛف -  57

41111 

16155   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11355  2512/1/3-ط  ِؾّل ثىو ٥ٕزو ٘بٟٔ -  58  

16155   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11356  2522/1/2َؽزٝ ٍبه2511/1/3ٜ-ط  ِؾّل ثىو ٥ٕزو ٘بٟٔ -  59  

11563   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11311  2523/3/2َؽزٝ ٍبه2511/3/3ٜ-ط  فوغٍٝ اثٛى٠ل فوغٍٝ ٍٕبء -  60  

15615   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11332  2524/2/11َؽزٝ ٍبه2511/2/11ٜ-ط  فبٌل اثٛا٦ٌال ٥ٍٝ ٚائً -  61  

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11325  2511/2/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2556/2/26-ط  رمبٜٚ ٥جلاٌّالن رمبٜٚ ٦ّٔبد -  62

13161 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11321  2516/2/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/26-ط  رمبٜٚ ٥جلاٌّالن رمبٜٚ ٦ّٔبد -  63

13161 

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11322  2521/2/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/2/26-ط  رمبٜٚ ٥جلاٌّالن رمبٜٚ ٦ّٔبد -  64

13161 

   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11331  2524/15/15َؽزٝ ٍبه2511/15/16ٜ-ط  ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ٝب٘و -  65

151152 

11133   ثولُ    25111156:  ربه٠ـ ، 11355  2524/1/6َؽزٝ ٍبه2511/1/1ٜ-ط  اٌل٠ٓ ٥ٍٝ فٍف صبثذ ّؾبرٗ -  66  

11511   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11313  2524/6/1َؽزٝ ٍبه2511/6/1ٜ-ط  ١ٍل ّ٘بَ ِؾّل اٍّبء -  67  

15213   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11366  2524/15/1َؽزٝ ٍبه2511/15/2ٜ-ط  ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٖبَ -  68  

11514   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11311  2512/1/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2551/1/21-ط  ١ٍل اؽّل ٥جلاٌَالَ ١ٍل -  69  

11514   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11311  2511/1/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/1/21-ط  ١ٍل اؽّل ٥جلاٌَالَ ١ٍل -  70  

11514   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11311  2522/1/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/21-ط  ١ٍل اؽّل ٥جلاٌَالَ ١ٍل -  71  

   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11315  2511/12/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2513/12/12-ط  ثْبٜ عٛهعٝ أٛه عٛهط -  72

61241 

   لُثو    25111151:  ربه٠ـ ، 11316  2523/12/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/12-ط  ثْبٜ عٛهعٝ أٛه عٛهط -  73

61241 

   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11314  2524/2/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/11-ط  ٍبٌُ اؽّل عجو ٥بكي غبكٖ -  74

155514 

 ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11313  2523/11/4 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/11/4/ط  ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾ١ّل ِّلٚػ ٥ّوٚ -  75

  11161  

   ثولُ    25111151:  ربه٠ـ ، 11451  2524/11/23 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/23-ط  ؽ١َٓ ؽَٓ اِبَ ٕبٌؼ -  76

151111 

11112   ثولُ    25111115:  ربه٠ـ ، 6261  2522/1/21 ؽزٝ ٍبه2511/1/21ٜ-ط  عوعٌ ؽٕب رٛف١ك هف٦ذ -  77  

155416   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11455  2524/1/26َؽزٝ ٍبه2511/1/21ٜ-ط  عجو ِؾّل أٛه ٥ّوٚ -  78  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11445  2513/6/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2551/6/16-ط  ؽّٛكٖ اؽّل ٥جلهثٗ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  79

11451 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11441  2511/6/15 ؽزٝ ٍبه2513/6/16ٜ-ط  ؽّٛكٖ اؽّل ٥جلهثٗ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  80

11451 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11441  2523/6/15 ؽزٝ ٍبه2511/6/16ٜ-ط  ؽّٛكٖ اؽّل ٥جلهثٗ ِؾّل ٔبك٠ٗ -  81

11451 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11432  2523/15/22َؽزٝ ٍبه2511/15/23ٜ-ط  اهلل فوط ِغٍٝ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ -  82

155542 

11412   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11455  2523/4/1 ؽزٝ ٍبه2511/4/2ٜ-ط  ربِو ٥جلا١ٌْٙل ٔج١ً هِٚبٔٝ -  83  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11426  2521/1/21َؽزٝ ٍبه2516/1/22ٜ-ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ٥جلاٌالٖ ىوو٠ب -  84

15551 

66615   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11431  2522/1/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/13-ط  ٚو١ٍٝ ِؾّل ٔبعٝ ِؾّل -  85  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11434  2524/2/11َؽزٝ ٍبه2511/2/12ٜ-ط  ٥جلاٌّزغٍٝ غجو٠بي ٔغ١ت ٥ّبك -  86

155515 

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11551  2521/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/11-ط  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌٛاؽل وبًِ ٥ّبك -  87

15131 

155151   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11414  2524/4/26َؽزٝ ٍبه2511/4/21ٜ-ط  ِْولٝ ؽٕب ٠ٍٛف ٔبك٠ٗ -  88  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11556  2524/1/25 ؽزٝ ٍٚبه2511/1/21ٜ-ط  فوغٍٝ اؽّل ٥ٍٝ ِؾّٛك -  89

151415 

15455   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11515  2514/15/11-ط  ٥ٍٝ ٍبٌُ ٥ٍٝ ٥جبً -  90  

15455   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11511  2524/15/11َؽزٝ ٍبه2511/15/11ٜ-ط  ٥ٍٝ ٍبٌُ ٥ٍٝ ٥جبً -  91  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11412  2524/11/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/16-ط  اثٛاٌفوط ؽٕب عٕلٜ ا١ِٓ ٔج١ً -  92

151145 

52112   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11415  2524/5/1َؽزٝ ٍبه2511/5/1ٜ-ط  ع١ل ثمٞو ٌجٌ ١ِالك/ك -  93  

61115   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11461  2524/3/21َؽزٝ ٍبه2511/3/22ٜ-ط  ؽجْٝ عوً ٦ٍلاهلل اِبي -  94  

52112   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2524/12/1َؽزٝ ٍبه2511/12/1ٜ-ط  ع١ل ثمٞو ٌجٌ ١ِالك/ك -  95  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11416  2515/11/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2555/11/25-ط  ِٙلٜ فواط اؽّل ٥ٖبَ -  96

55511 

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2515/11/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/11/25-ط  ِٙلٜ فواط اؽّل ٥ٖبَ -  97

55511 

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2525/11/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/11/25-ط  ِٙلٜ فواط اؽّل ٥ٖبَ -  98

55511 

14161   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2521/3/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2516/3/1/ط  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّٛك -  99  

   ولُث    25111112:  ربه٠ـ ، 11415  2515/1/14ؽزٝ ٍبه2515/1/15ٜ-ط  ١٦ٍل ١٥َٝ ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلاٌىو٠ُ -  100

12361 

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2525/1/14َؽزٝ ٍبه2515/1/15ٜ-ط  ١٦ٍل ١٥َٝ ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلاٌىو٠ُ -  101

12361 

11245   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11461  2515/3/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/3/5-ط  ِؾّل ؽَٓ غ١ٜ ؽَٓ -  102  

11245   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11415  2525/3/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/3/5-ط  ِؾّل ؽَٓ غ١ٜ ؽَٓ -  103  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2525/15/1َؽزٝ ٍبه2515/15/15ٜ-ط  رمبٜٚ ىا٘و ع١ًّ ثٍٛٝ -  104

14265 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11415  2524/11/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/35-ط  ِؾّل لٞت ِؾّل لٞت -  105

152544 

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11463  2523/1/31 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/1-ط  ىل١ُ ١ٍٍّبْ ١ِقبئ١ً فٕغوٜ -  106

11111 

    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2524/11/25َؽزٝ ٍبه2511/11/26ٜ-ط  ِؾّٛك ٥جلاٌّغ١ل ؽَٓ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  107

152511   ثولُ  

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11535  2522/1/15َؽزٝ ٍبه2511/1/16ٜ-ط  ِبٌه ٠ٍٛف ؽَٓ رٛف١ك ؽَٓ -  108

11561 

    25111113:  ربه٠ـ ، 11544  2524/15/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/15/21-ط  اٌو٠ٌ ِؾّٛك وّبي ٕبٌؼ ّو٠ف -  109

65125   ثولُ  

:  ربه٠ـ ، 11544  2524/15/21 زٝؽ ٍبهٜ 2511/15/21-ط  ٚاٌز١ّ٦و ٌالْٔبء إٌٙلٍٝ اٌو٠ٌ ّو٠ف ِىزت -  110

65125   ثولُ    25111113  

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11521  2524/11/11 ؽزٝ ٍبه2511/11/12ٜ-ط  لّجو كه٠ِٚ عبك ١ٌٍٝ -  111

151123 

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11551  2525/5/2 ؽزٝ ٍبه2515/5/3ٜ-ط  ٥جلا٦ٌبي ِؾّل ٥جلاٌّبٌه ١ٍٙو -  112

13414 

15121   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11535  2524/6/21َؽزٝ ٍبه2511/6/35ٜ-ط  ِمبه ثْبٞ ف١ٍفٗ ِؾت -  113  

61113   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11511  2553/1/15-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل -  114  

61113   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11512  2551/1/15-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل -  115  

61113   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11513  2513/1/15-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل -  116  

61113   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11514  2511/1/15-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل -  117  

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11531  2524/11/21َؽزٝ ٍبه2511/11/22ٜ-ط  ٠ٍٛف ١ٌٞف ١و٠ف اٍؾك -  118

12541 

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11526  2523/12/31 ؽزٝ ٍٚبه2511/12/31ٜ-ط  ِؾّل اٌجىوٜ ِؾّل ١ٍّوح -  119

11655 

11161   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11541  2523/1/21َؽزٝ ٍبه2511/1/21ٜ-ط  ِؾّل ٥ّو فزؾٝ ٥جبً -  120  

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11525  2525/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/1/1-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽَٓ ِٖٞفٝ -  121

53151 

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11551  2511/2/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/2/11-ط  فوغٍٟ ٥ٍٟ فزؾٟ ٥ٍٟ ٕفبء -  122

15413 

   ثولُ    25111113:  ربه٠ـ ، 11551  2522/2/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/11-ط  فوغٍٟ ٥ٍٟ فزؾٟ ٥ٍٟ ٕفبء -  123

15413 

11112   ثولُ    25111114:  ربه٠ـ ، 11511  2523/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/1-ط  ٍِٛٝ ٥ٍٝ ِٕٖٛه وبًِ -  124  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

16551   ثولُ    25111114:  ربه٠ـ ، 11515  2522/1/2َؽزٝ ٍبه2511/1/3ٜ-ط  كًٚ ؽٕب ثجبٜٚ ِىوَ -  125  

   ثولُ    25111114:  ربه٠ـ ، 11652  2525/1/11َؽزٝ ٍبه2515/1/12ٜ-ط  عوعٌ ٥ي٠ي عوعٌ ٥ّبك -  126

13151 

   ثولُ    25111114:  ربه٠ـ ، 11613  2551/3/16 ؽزٝ ٍبه2553/3/11ٜ-ط  ١ٍٕت ٥جلاٌّالن ٥ٛٗ ؽّلٜ -  127

66564 

   ثولُ    25111114:  ربه٠ـ ، 11614  2513/3/16 ؽزٝ ٍبه2551/3/11ٜ-ط  ١ٍٕت ٥جلاٌّالن ٥ٛٗ ؽّلٜ -  128

66564 

   ثولُ    25111114:  ربه٠ـ ، 11615  2511/3/16ؽزٝ ٍبه2513/3/11ٜ-ط  ١ٍٕت ٥جلاٌّالن ٥ٛٗ ؽّلٜ -  129

66564 

   ثولُ    25111114:  ربه٠ـ ، 11616  2523/3/11 ٍبهٜ 2511/3/11-ط  ١ٍٕت ٥جلاٌّالن ٥ٛٗ ؽّلٜ -  130

66564 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11624  2524/1/23َؽزٝ ٍبه2511/1/24ٜ-ط  ِٖٞفٝ صبثذ ٥جلاٌؾف٠١ اّوف -  131

151411 

 ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11661  2515/6/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/6/15-ط  ٥جلاٌؾ١ّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِٖٞفٟ -  132

  11141  

 ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11661  2525/6/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/6/15-ط  ٥جلاٌؾ١ّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِٖٞفٟ -  133

  11141  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11621  2522/12/25َؽزٝ ٍبه2511/12/26ٜ-ط  ٥جلاٌٛاهس اؽّل ٥ضّبْ ٕجبػ -  134

11653 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11625  2524/11/11َؽزٝ ٍبه2511/11/25ٜ-ط  اثٛل٠ٛخ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّو ١ٍل -  135

151161 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11621  2524/6/25َؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/26-ط  ِؾغٛة ١٥َٜٛ ١٥َٝ ِؾّل -  136

53551 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11631  2516/1/16 ؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ؽ١َٓ ٍِٗ ٥جلاٌّٛعٛك فٚو -  137

14511 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11632  2521/1/16 ؽزٝ ٍبه2516/1/11ٜ-ط  ؽ١َٓ ٍِٗ ٌّٛعٛك٥جلا فٚو -  138

14511 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11645  2524/11/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/11/21/ط  ٝٗ ؽَٓ ٥جبً ١ٌٍٟ -  139

15611 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11662  2521/6/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2516/6/1/ ط  ٥جلاٌفزبػ ِؾّل ِٖٞفٝ ؽٕبْ -  140

15532 

11661   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11131  2524/6/24َؽزٝ ٍبه2511/6/25ٜ-ط  اٍّب١٥ً ِؾّل عبك عّبي -  141  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11611  2522/1/16َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ف١ٍفٗ ه١ّلٖ -  142

64115 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

11616   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11616  2523/5/12َؽزٝ ٍبه2511/5/13ٜ-ط  ِؾّل ٥جلاهلل ِؾّل ١ٍل -  143  

12136   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11155  2515/6/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2555/6/12-ط  ؽَٓ ١٥ل ِؾّٛك ١٥ل -  144  

12136   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11151  2515/6/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/6/12-ط  ؽَٓ ١٥ل ِؾّٛك ١٥ل -  145  

12136   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11152  2525/6/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/6/12-ط  ؽَٓ ١٥ل ِؾّٛك ١٥ل -  146  

65111   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11132  2523/2/14 ؽزٝ ٍبه2511/2/15ٜ-ط  ٝب٤٠ ؽَٓ ؽبِل ٕبثو -  147  

16221   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11135  2551/3/26-ط  ٥جلاٌمبكه ف١ًٍ اؽّل ٔبعؾٗ -  148  

16221   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11136  2512/3/26-ط  ٥جلاٌمبكه ف١ًٍ اؽّل ٔبعؾٗ -  149  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11131  2522/3/25َؽزٝ ٍبه2511/3/26ٜ-ط  ٥جلاٌمبكه ف١ًٍ اؽّل ٔبعؾٗ -  150

16221 

51316   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11153  2524/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/24-ط  ١ٍٍّبْ اؽّل ١ٍٍّبْ ١ٍل -  151  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11615  2523/15/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/15/12-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ فبهٚق ٥ٍٝ -  152

11166 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11611  2522/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/1-ط  ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاهلل ٥جلاٌغفبه -  153

16116 

11211   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11616  2513/1/25/ط  عبثو ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  154  

11211   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11611  2523/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/25/ط  عبثو ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  155  

    25111111:  ربه٠ـ ، 11611  2511/12/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2512/12/11/ ط  ؽَٓ ٥جلاٌغفبه ٥جلاٌٙبكٜ ٕجبػ -  156

11514   ثولُ  

15115   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11611  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/12ٜ-ط  ٥ٍٝ ِؾّٛك فزؾٝ ووَ -  157  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11114  2524/5/21 ؽزٝ ٍبه2511/5/22ٜ-ط  ٕبٌؼ عوعٌ ؼٕبٌ هفمٗ -  158

151154 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2523/6/13 ؽزٝ ٍبه2511/6/14ٜ-ط  ٥ٍٝ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ّ٘ذ -  159

66116 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11121  2522/11/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/5/ط  ى٠لٜ ٦ّجبْ ٥ٍٝ ٦ٍلاد -  160

65261 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11121  2522/12/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/15/ط  ٥جلاٌوؽّٓ رٛٔٝ ١ٍل عّبي -  161

11535 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11612  2522/4/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/4/23-ط  ِٙواْ ِؾّل ِٕٙٝ ِؾّل -  162

11436 

51316   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11154  2523/4/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/4/5-ط  ١ٍٍّبْ اؽّل ّب١ٍٍْ ١ٍل -  163  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11615  2522/1/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/1/1/ط  ١ٍل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ١٦ٍل -  164

16115 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11112  2524/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/24/ط  ١٦ٍل كٍٛلٝ ٕل٠ك ٠ٛ٘لا -  165

61512 

11525   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11611  2522/1/5َؽزٝ ٍبه2511/1/6ٜ-ط  ٕجوٖ وبًِ ِؾّل ِّلٚػ -  166  

61524   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11115  2524/3/24َؽزٝ ٍبه2511/3/25ٜ-ط  اثبك٠و ٥ي٠ي ١ِالك عّبي -  167  

51316   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2524/1/23َؽزٝ ٍبه2511/1/24ٜ-ط  ١ٍٍّبْ اؽّل ١ٍٍّبْ ١ٍل -  168  

   25111111:  ربه٠ـ ، 11156  2511/1/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2514/1/21/ط  اٌوؽّٓ ٥جل ؽفٕبٜٚ ا٦ٌُّٕ ٥جل ٥ٛاٗ -  169

15561   ثولُ   

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11145  2524/11/25 ؽزٝ ٍٚبه2511/11/26ٜ-ط  ٥ٞباهلل ٦ٌّٝ عبثو ٘بٔٝ -  170

152525 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2523/12/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/11/ط  فوغٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  171

155321 

   ثولُ    25111111:  ٠ـربه ، 11146  2511/5/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2514/5/1/ط  ثق١ذ اؽّل فٛىٜ ٥جلإٌبٕو -  172

52116 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11162  2524/12/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/1/ط  ؽ١َٓ ؽَٓ اٌىو٠ُ عبك ِؾّل -  173

152555 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2524/6/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/25/ط  ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ؽَٓ -  174

11666 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11156  2524/1/12 ؽزٝ ٍٚبه2511/1/12ٜ/ط  ٠ٍٛفٝ عالي ٥جلاٌّغ١ل اؽّل -  175

11212 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11144  2524/11/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/11/11-ط  ٥جلاٌؾ١ّل ِْؾٛد ٥جلاهلل -  176

11451 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11161  2524/1/21 ٍٚبهٜ 2511/1/21/ط  ٘الي اٍّب١٥ً ٥ٍٝ اٍّب١٥ً -  177

151661 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11155  2525/11/23 ؽزٝ ٍبه2515/11/24ٜ-ط  ِوىٚق ِؾّل ٘الي اؽّل -  178

14461 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2523/11/4 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/11/5-ط  ِٙواْ ٥جلاهلل ا١ٌَل ١ٌٚل -  179

11162 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11164  2524/4/21َؽزٝ ٍبه2511/4/21ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ٥جلا١ٌٍٞف كافٍٝ ِقزبه -  180

61252 

14142   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11141  2511/3/26 ؽزٝ ٍٚبه2556/3/21ٜ-ط  ٥ّو ٠ٍٛف ٝٗ ثله -  181  

14142   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11155  2516/3/26 ؽزٝ ٍٚبه2511/3/21ٜ-ط  ٥ّو ٠ٍٛف ٝٗ ثله -  182  

14142   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11151  2521/3/26 ؽزٝ ٍٚبه2516/3/21ٜ-ط  ٥ّو ٠ٍٛف ٝٗ ثله -  183  

16556   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11161  2522/1/2َؽزٝ ٍبه2511/1/3ٜ-ط  اٍؾك ٥ي٠ي فزؾٝ ِغلٜ -  184  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

64161   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11112  2552/3/15-ط  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥جلاٌواٙٝ ِؾّل -  185  

64161   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11113  2551/3/15-ط  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥جلاٌواٙٝ ِؾّل -  186  

64161   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11114  2512/3/15-ط  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥جلاٌواٙٝ ِؾّل -  187  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11115  2522/3/14َؽزٝ ٍبه2511/3/15ٜ-ط  ٥ضّبْ ؽَٓ ٥جلاٌواٙٝ ِؾّل -  188

64161 

16112   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2522/1/15 ؽزٝ ٍبه2511/1/16ٜ-ط  فوغٍٝ اؽّل ؽَٓ ٕفبء -  189  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11151  2511/11/25 ؽزٝ ٍٚبه2513/11/26ٜ-ط  ِز١بً ىوو٠ب ؽّلٜ ٥ٖبَ -  190

15111 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11151  2523/11/25 ؽزٝ ٍٚبه2511/11/26ٜ-ط  ِز١بً ىوو٠ب ؽّلٜ ٥ٖبَ -  191

15111 

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11161  2524/2/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/2/25/ط  ٥جلاٌٛكٚك موٝ ِؾّل ِٖٞفٝ -  192

155663 

16215   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11141  2512/6/3-ط  ِؾّٛك ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ىغٍٛي -  193  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11141  2522/6/2َؽزٝ ٍبه2511/6/3ٜ-ط  ِؾّٛك ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ىغٍٛي -  194

16215 

61211   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11124  2551/5/3-ط  ا٦ٌبي ٥جل اؽّل فّٙٝ اؽّل -  195  

61211   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11125  2514/5/3-ط  ا٦ٌبي ٥جل اؽّل فّٙٝ اؽّل -  196  

61211   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11126  2524/5/2َؽزٝ ٍبه2511/5/3ٜ-ط  ا٦ٌبي ٥جل اؽّل فّٙٝ اؽّل -  197  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11153  2524/11/16َؽزٝ ٍبه2511/11/11ٜ-ط  غياٌٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ رّٗؾب ِؾّل -  198

151141 

61131   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11111  2554/4/11-ط  ؽَٓ أ١ِٓ ِؾّٛك اؽّل -  199  

61131   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11111  2551/4/11-ط  ؽَٓ أ١ِٓ ِؾّٛك اؽّل -  200  

61131   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11125  2514/4/11-ط  ؽَٓ أ١ِٓ ِؾّٛك اؽّل -  201  

61131   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11121  2524/4/11َؽزٝ ٍبه2511/4/11ٜ-ط  ؽَٓ أ١ِٓ ِؾّٛك اؽّل -  202  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11116  2521/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/11-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاٌف١ًٚ ٥ٍٝ -  203

14132 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11163  2524/6/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/24-ط  ٝٗ ٕبكق ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل -  204

151243 

15321   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11152  2524/1/14َؽزٝ ٍبه2511/1/15ٜ-ط  ٥ٍٝ رٛف١ك ىوو٠ب ثله -  205  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11141  2524/1/21 ؽزٝ ٍبه2511/1/21ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ثٌٌٛ رٛف١ك ؽٍّٝ -  206

11156 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

12543   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11112  2524/1/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/25-ط  ٥ٍٝ ٥ضّبْ اؽّل ٥ضّبْ -  207  

16555   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11151  2511/4/21 ؽزٝ ٍبه2512/4/22ٜ-ط  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  208  

16555   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11115  2522/4/21 ؽزٝ ٍبه2511/4/22ٜ-ط  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  209  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11153  2523/2/11 ؽزٝ ٍٚبه2511/2/25ٜ/ط  ِٕمو٠ًٛ غجو٠بي عبثو ١ِٕب -  210

11113 

151526   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11112  2524/1/25ؽزٝ ٍبه2511/1/26ٜ-ط  لبٍُ ؽ١َٓ ِؾّل فبٌل -  211  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11112  2522/12/11 ؽزٝ ٍبه2511/12/12ٜ-ط  ِٙواْ ؽ١َٓ ِؾّل ٦َِٛك -  212

11554 

11354   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11113  2551/5/21-ط  ثق١ذ ٥جلا١ٌَّؼ ثق١ذ ِب٘و -  213  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11114  2511/5/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2513/5/21-ط  ثق١ذ ٥جلا١ٌَّؼ ثق١ذ ِب٘و -  214

11354 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11115  2523/5/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/5/21-ط  ثق١ذ ٥جلا١ٌَّؼ ثق١ذ ِب٘و -  215

11354 

   ثولُ    25111123:  ربه٠ـ ، 12511  2524/15/11َؽزٝ ٍبه2511/15/11ٜ-ط  عٛهعٝ هاغت و١ًّ هف٦ذ -  216

12311 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11116  2522/11/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/5-ط  لٕفٛك ثَٞب ١ِالك ١ِقبئ١ً -  217

11321 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11135  2525/2/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/2/16-ط  اؽّل هّلٜ اٌل٠ٓ ى٠ٓ هف١ك -  218

13512 

13513   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11141  2556/1/2-ط  ؽّٛكٖ ٥ٍٝ ؽٍّٝ ١ٍّؾٗ -  219  

13513   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11155  2511/1/2-ط  ؽّٛكٖ ٥ٍٝ ؽٍّٝ ١ٍّؾٗ -  220  

13513   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11151  2521/1/1َؽزٝ ٍبه2516/1/2ٜ-ط  ؽّٛكٖ ٥ٍٝ ؽٍّٝ ١ٍّؾٗ -  221  

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11136  2511/11/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/11/21-ط  رغ١بْ اؽّل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي -  222

15651 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11131  2524/11/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/21-ط  رغ١بْ اؽّل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي -  223

15651 

13265   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11111  2525/3/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/3/21-ط  اؽّل هِٚبْ اؽّل ِٕٝ -  224  

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11124  2524/1/21َؽزٝ ٍبه2511/1/35ٜ-ط  ٥جلاهلل ٥جلاٌىو٠ُ ١٦ُٔ ١ٍّو -  225

11113 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11122  2524/12/21 ؽزٝ ٍبه2511/12/22ٜ-ط  ؽ١َٓ عبثو ؽ١َٓ ٥بٝف -  226

15151 

14355   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11125  2511/4/22 ؽزٝ ٍبه2556/4/23ٜ-ط  ِوٍٝ ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  227  
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14355   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11126  2516/4/22 ؽزٝ ٍبه2511/4/23ٜ-ط  ِوٍٝ ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  228  

14355   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11121  2521/4/22 ؽزٝ ٍبه2516/4/23ٜ-ط  ِوٍٝ ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  229  

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11151  2523/5/24 ؽزٝ ٍبه2511/5/25ٜ-ط  ٥جلا١ٌَّؼ اك٠ت ها٠ك ١ٍٙو -  230

11115 

15563   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11141  2511/2/3 ؽزٝ ٍبه2514/2/4ٜ-ط  ٥ٍٝ ٍِٛٝ عبثو ١ٍلٖ -  231  

15563   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11141  2524/2/3 ؽزٝ ٍبه2511/2/4ٜ-ط  ٥ٍٝ ٍِٛٝ عبثو ١ٍلٖ -  232  

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11163  2524/4/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/4/21-ط  ٥ٍٝ ؽَب١ٔٓ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽّبكٖ -  233

11114 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11121  2511/1/21 ؽزٝ ٍٚبه2514/1/21ٜ-ط  اؽّل ٥جلاٌّٖل اؽّل ِزٌٛٝ -  234

12111 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11121  2524/1/21 ؽزٝ ٍٚبه2511/1/21ٜ-ط  اؽّل ٥جلاٌّٖل اؽّل ِزٌٛٝ -  235

12111 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11165  2511/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/1/24-ط  ٥جلاٌؾبف٠ صبثذ ٥جلا٦ٌُّٕ فبٌل -  236

11511 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11166  2522/1/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/24-ط  ٥جلاٌؾبف٠ صبثذ ٥جلا٦ٌُّٕ فبٌل -  237

11511 

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11156  2524/4/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/4/21/ ط  ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل ٍؾو -  238

11225 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12546  2524/12/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/6-ط  اؽّل ؽَٓ ٥جلا١ٍ٦ٌُ ٔبك٠ٗ -  239

12655 

15513   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12544  2514/11/14-ط  اؽّل ِؾّل ِجبهن ِٕٖٛه -  240  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12545  2524/11/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/14-ط  اؽّل ِؾّل ِجبهن ِٕٖٛه -  241

15513 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12523  2511/12/16 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2514/12/16/ ط  ٥ٛٗ ٥جلاٌّالن ؽٕب رٛاة -  242

152166 

66551   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12541  2513/5/13-ط  ٦ّجبْ ١ٍل رٛٔٝ ١ٍل -  243  

66551   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12542  2511/5/13-ط  ٦ّجبْ ١ٍل رٛٔٝ ١ٍل -  244  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11116  2524/12/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/15-ط  ٥جلاٌٛكٚك ٦ّجبْ ٥ٍٟ -  245

15166 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11111  2513/3/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2551/3/1/ط  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔٛهاٌل٠ٓ -  246

16111 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11111  2523/3/6 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/3/6/ط  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔٛهاٌل٠ٓ -  247

16111 
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   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11115  2511/11/25 ؽزٝ ٍٚبه2512/11/21ٜ-ط  كًٚ غبٌٟ ٘بٟٔ غبٌٟ -  248

11431 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11116  2522/11/25 ؽزٝ ٍٚبه2511/11/21ٜ-ط  كًٚ غبٌٟ ٘بٟٔ غبٌٟ -  249

11431 

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12511  2523/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/21 -ط  لٍلً عٕلٜ ِقزبه أغٝ -  250

11113 

41115   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11114  2516/1/1ؽزٝ ٍبه2511/1/1ٜ-ط  ؽَٓ ٠ٍٛفٝ ِؾّل اؽّل -  251  

41115   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11115  2521/1/1َؽزٝ ٍبه2516/1/1ٜ-ط  ؽَٓ ٠ٍٛفٝ ِؾّل اؽّل -  252  

16163   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 11111  2511/1/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2512/1/5-ط  عٛهعٟ ّبوو ف١ًٍ هعبئٟ -  253  

16163   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12511  2522/1/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/5-ط  عٛهعٟ ّبوو ف١ًٍ هعبئٟ -  254  

  25111125:  ربه٠ـ ، 12524  2521/1/22َؽزٝ ٍبه2516/1/23ٜ-ط  ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌواىق ِّلٚػ اٌل٠ٓ ٕالػ -  255

14155   ثولُ    

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12551  2524/12/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/15-ط  ِؾّل ٥جلاٌغفبه ِؾّل ؽَبَ -  256

152144 

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12554  2522/5/21َؽزٝ ٍبه2511/5/21ٜ-ط  ثَٞٛهًٚ ىوو٠ب ثَٞٛهًٚ -  257

31144 

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12554  2522/5/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/5/21 -ط  ثَٞٛهًٚ ىوو٠ب ثَٞٛهًٚ -  258

31144 

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12516  2524/1/11 ؽزٝ ٍٚبه2511/1/25ٜ-ط  اؽّل ٥جلاٌٛاؽل ِٖٞفٝ ١ٍّٗ -  259

151416 

11156   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12564  2511/6/35 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2512/6/35/ط  ٥ّو اؽّل ؽّلاْ ١ٌٚل -  260  

151143   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 1251  2524/6/3 ؽزٝ ٍبه2511/6/4ٜ-ط  ثق١ذ صبثذ فب٠ي ١ِٕب -  261  

66152   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12155  2523/6/21َؽزٝ ٍبه2511/6/21ٜ-ط  غبٌٝ صبثذ وّبي اِبٔٝ -  262  

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12512  2524/15/31 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/15/31/ط  ١ِقبئ١ً ٍِه ٦ٍل ٍالِٗ -  263

53611 

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12515  2524/1/25 ؽزٝ ٍبه2511/1/26ٜ-ط  ِؾّل ٥جلا١٦ٌُٕ ٥ضّبْ ٥جلاٌوؽّٓ -  264

16231 

52153   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12511  2514/5/11-ط  ِؾّٛك ٕبٌؼ ٥جلاٌوؽّٓ ٥بُٕ -  265  

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12515  2524/5/15َؽزٝ ٍبه2511/5/11ٜ-ط  ِؾّٛك ٕبٌؼ ٥جلاٌوؽّٓ ٥بُٕ -  266

52153 

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12511  2524/11/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/24-ط  ِؾّٛك ثق١ذ ثلهٞ ى٠ٕت -  267

151111 

16521   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12511  2511/5/11ؽزٝ ٍبه2512/5/11ٜ-ط  ٥جلاٌواىق هلل٥جلا فبّٝٗ -  268  
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16521   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12511  2522/5/11َؽزٝ ٍبه2511/5/11ٜ-ط  ٥جلاٌواىق ٥جلاهلل فبّٝٗ -  269  

11162   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12511  2523/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ٌٞفٝ ؽبف٠ ِٙلٜ ٚف١ك -  270  

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12555  2525/1/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2515/1/21/ط  اثوا١ُ٘ ثب١ٍٍٝ ٥لٌٝ اٌلٖ -  271

13111 

61516   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12562  2511/2/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2514/2/1/ط  ٦ٍل ٥ي٠ي ٥جلاهلل ؽَٓ -  272  

61516   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12561  2524/1/31 ٍٚبهٜ/2511/1/31/ط  ٦ٍل ٥ي٠ي اهلل٥جل ؽَٓ -  273  

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12555  2523/12/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/35-ط  ىا٠ل ِوىٚق ٥جلاٌٛو١ً ىا٠ل -  274

51255 

11563   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12513  2511/6/11ٍٚبهٜؾز2514/6/11ٝ-ط  ٖٔبه ِؾّٛك ١ٍل ١ٙبء -  275  

11563   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12514  2524/6/15َؽزٝ ٍبه2511/6/11ٜ-ط  ٖٔبه ِؾّٛك ١ٍل ١ٙبء -  276  

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12511  2523/5/21َؽزٝ ٍبه2511/5/22ٜ-ط  ِؾّٛك ٕبٌؼ ٥جلاٌوؽّٓ ٥بُٕ -  277

52153 

   ثولُ    25111126:  ربه٠ـ ، 12563  2521/11/15 ؽزٝ ٍٚبه2516/11/16ٜ-ط  ع٠ٛل ٦ٍلاٜٚ ؽَٓ اًِ -  278

16566 

 ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12131  2524/12/22 ؽزٝ ٍٚبه2511/12/23ٜ-ط  ؽّلاهلل عالي ِجبهن ٥جلاٌزٛاة -  279

  152234  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12154  2515/1/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/1/35-ط  ثَٞٛهًٚ ثْبٜ ٌج١ت ٦ٍل٠خ -  280

11532 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12155  2525/1/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/1/35-ط  ثَٞٛهًٚ ثْبٜ ٌج١ت ٦ٍل٠خ -  281

11532 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12155  2523/12/1 ؽزٝ ٍٚبه2511/12/1ٜ-ط  ِؾفٟٛ فّٙٝ هعت اؽّل -  282

155215 

11111   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12146  2524/4/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/4/1-ط  ١ٍل ِؾّل ٕالػ اؽّل -  283  

15141   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12141  2521/1/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/1/5-ط  ثبٜٚ موٝ ثبٜٚ موٝ -  284  

155111   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12151  2524/3/1 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/3/1ط  ى٘وٜ موٝ ١و٠ف ك٠بة -  285  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12114  2511/3/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/3/23-ط  ِوٍٝ أ١ِٓ ِؾّٛك عبثو -  286

61551 

61551   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12115  2524/3/22 ؽزٝ ٍبه2511/3/23ٜ-ط  ِوٍٝ أ١ِٓ ِؾّٛك عبثو -  287  

61521   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12121  2555/4/11-ط  ٥جلاٌغ١ًٍ ١ٍل ِؾّل فزؾ١ٗ -  288  

61521   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12121  2555/4/11-ط  ٥جلاٌغ١ًٍ ١ٍل ِؾّل فزؾ١ٗ -  289  

61521   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12121  2515/4/11-ط  ٥جلاٌغ١ًٍ ١ٍل ِؾّل فزؾ١ٗ -  290  
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   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12135  2525/4/11َؽزٝ ٍبه2515/4/11ٜ-ط  ٥جلاٌغ١ًٍ ١ٍل ِؾّل فزؾ١ٗ -  291

61521 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12133  2523/3/25 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/3/25/ط  اؽّل هّٛاْ فوغٍٝ ها٠مخ -  292

11221 

11513   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12111  2511/6/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2513/6/25-ط  ِوٍٝ ّلِؾ ؽ١َٓ ٥يٖ -  293  

11513   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12112  2523/6/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/25-ط  ِوٍٝ ِؾّل ؽ١َٓ ٥يٖ -  294  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12114  2516/6/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/6/21-ط  ٚ٘جٟ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل/ ك -  295

13111 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12115  2521/6/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/21-ط  ٚ٘جٟ اكٌٚف ِىوَ ١ٌٚل/ ك -  296

13111 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12112  2511/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2551/1/14-ط  ٥جلاٌمبكه ِؾّل ؽَب١ٔٓ ؽّلٜ -  297

51131 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12113  2516/1/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/14-ط  ٥جلاٌمبكه ِؾّل ؽَب١ٔٓ ٜؽّل -  298

51131 

11166   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12115  2524/1/11 ؽزٝ ٍٚبه2511/1/12ٜ-ط  ؽ١َٓ صبثذ اؽّل ِٕبي -  299  

    25111121:  ربه٠ـ ، 12165  2511/1/11 ؽزٝ   ٍٚبه2512/1/1/11ٜ/ط  ٥جلاٌٍّه اهلل فوط ٌٞفٟ اهلل فوط -  300

11521   ثولُ  

11156   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12111  2523/1/1َؽزٝ ٍبه2511/1/2ٜ-ط  ٥جلا٦ٌُّٕ صبثذ اال١ِو فبٌل -  301  

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12166  2523/15/35َؽزٝ ٍبه2511/15/31ٜ-ط  اؽّل ٥ّو ِٖٞفٝ ٥جلاٌؾ١ّل -  302

61114 

45345   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12116  2525/5/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2515/5/1-ط  ٠ٍٛف ؽ١َٓ اؽّل ؽَٓ -  303  

16153   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12164  2522/1/11 ؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ٠ٍٛف ٌٛلب ِب٘و ١ٔف١ٓ -  304  

    25111121:  ربه٠ـ ، 12112  2524/12/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/3-ط  ٕبٌؼ ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ٥بكي ِؾّل -  305

61116   ثولُ  

   25111121:  ربه٠ـ ، 12112  2524/12/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/12/3-ط  اٌْٛهثغٝ ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ٥بكي ِؾّل -  306

61116   ثولُ   

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12151  2511/5/1 ؽزٝ ٍبه2514/5/15ٜ-ط  ١ٍل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاهلل -  307

11211 

   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12151  2524/5/1 ؽزٝ ٍبه2511/5/15ٜ-ط  ١ٍل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاهلل -  308

11211 

11651   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12116  2511/1/14 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2513/1/14/ط  ِؾّل عبثو ٥ٍٝ ٥الء -  309  

11651   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12111  2523/1/14 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/1/14/ط  ِؾّل عبثو ٥ٍٝ ٥الء -  310  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11212  2511/1/14 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2514/1/14/ط  ّٚو٠ىزٗ ٥ُْ ه١ٌَِ ٘بٔٝ -  1

61162 

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11213  2524/1/13 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/1/13/ط  ّٚو٠ىزٗ ٥ُْ ه١ٌَِ ٘بٔٝ -  2

61162 

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11225  2524/15/3َؽزٝ ٍبه2511/15/4ٜ-ط  ِؾّل اٌواىق ٥جل ِؾّل ّووٗ -  3

15214 

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٦ٍّبْ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  4

15552 

15552   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٌُٚ ٚف١ك -  5  

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ٦ٍّبْ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  6

15552 

15552   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  7  

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٦ٍّبْ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  8

15552 

15552   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٌُٚ ٚف١ك -  9  

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ٦ٍّبْ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  10

15552 

15552   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  11  

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٦ٍّبْ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  12

15552 

15552   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٌُٚ ٚف١ك -  13  

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ٦ٍّْب ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  14

15552 

15552   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11211  2524/1/11َؽزٝ ٍبه2511/1/11ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ١ٌُٚ ٚف١ك ّووخ -  15  

   ثولُ    25111154:  ربه٠ـ ، 11251  2523/15/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/15/11-ط  ّو٠ىٗ ٚ ٥جلاٌجبلٟ ِؾّٛك -  16

11525 

  ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11211  2523/11/1 ؽزٝ ٍبه2511/11/15ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ٚاف١ٗ ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ -  17

 42412  

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11211  2523/11/1 ؽزٝ ٍبه2511/11/15ٜ-ط  ّٚووبٖ ٥ٍٝ ٕبٌؼ ِؾّٛك -  18

42412 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11244  2524/5/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ  2514/5/11/ط  ّٚووبٖ ٥ٍٝ ِؾّٛك ٥جلاهلل خّوو -  19

  52155  

  ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11244  2524/5/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ  2514/5/11/ط  ّٚووبٖ ٥ٍٝ ِؾّٛك ِؾّل ّووخ -  20

 52155  

 ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11244  2524/5/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ  2514/5/11/ط  ّٚووبٖ ٥ٍٝ ِؾّٛك ٥جلاهلل ّووخ -  21

  52155  

  ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11244  2524/5/11 ؽزٝ ٍٚبهٜ  2514/5/11/ط  ّٚووبٖ ٥ٍٝ ِؾّٛك ِؾّل ّووخ -  22

 52155  

:  ربه٠ـ ، 11261  2524/11/22 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/11/22ط  ّٚووبٖ ٠ٍٛف ؽَب١ٔٓ ٥جلا١٢٦ٌُ فزؾٝ ّووخ -  23

151112   ثولُ    25111155  

11621   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11211  2515/4/1 ٍٚبهٜ 2515/4/1/ط  ّٚووب٘ب اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥بئْٗ -  24  

11462   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11261  2512/11/21-ط  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل أْواػ -  25  

   ثولُ    25111155:  ربه٠ـ ، 11261  2522/11/25َؽزٝ ٍبه2511/11/21ٜ-ط  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل أْواػ -  26

11462 

66111   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11415  2513/11/21-ط  ّووبٖ ٚ ٥جلا٦ٌبي اهلل فٍف ؽبِل ٥جلهثٗ -  27  

  25111111:  ربه٠ـ ، 11416  2523/11/25َؽزٝ ٍبه2511/11/21ٜ-ط  ّووبٖ ٚ ٥جلا٦ٌبي اهلل فٍف ؽبِل ٥جلهثٗ -  28

66111   ثولُ    

:  ربه٠ـ ، 11413  2511/6/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2513/6/21-ط  ّووبٖ ٚ ٥جلا٦ٌبي اهلل فٍف ؽبِل ٥جلهثٗ ّووخ -  29

66111   ثولُ    25111111  

:  ربه٠ـ ، 11413  2511/6/25 ؽزٝ ٍبهٜ 2513/6/21-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلا٦ٌبي اهلل فٍف ؽبِل ٥جلهثٗ ّووخ -  30

66111   ثولُ    25111111  

:  ربه٠ـ ، 11414  2523/6/25َؽزٝ ٍبه2511/6/21ٜ-ط  ّووبٖ ٚ ٥جلا٦ٌبي اهلل فٍف ؽبِل ٥جلهثٗ ّووخ -  31

66111   ثولُ    25111111  

:  ربه٠ـ ، 11414  2523/6/25َؽزٝ ٍبه2511/6/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلا٦ٌبي اهلل فٍف ؽبِل ٥جلهثٗ ّووخ -  32

66111   ثولُ    25111111  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2512/4/16ؽزٝ ٍبه2551/4/16ٜ-ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌّالن ثَبٌٝ ٥جلاٌّالن -  33

51252 

 ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2512/4/16ؽزٝ ٍبه2551/4/16ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ثَبٌٝ ٥جلاٌّالن هافذ ّووٗ -  34

  51252  

  ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2511/4/16َؽزٝ ٍبه2512/4/16ٜ-ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌّالن ثَبٌٝ ٥جلاٌّالن -  35

 51252  

 ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2511/4/16َؽزٝ ٍبه2512/4/16ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ثَبٌٝ ٥جلاٌّالن هافذ ّووٗ -  36

  51252  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2522/4/15َؽزٝ ٍبه2511/4/16ٜ-ط  ّٚووبٖ ٥جلاٌّالن ثَبٌٝ ٥جلاٌّالن -  37

 51252  

 ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11411  2522/4/15َؽزٝ ٍبه2511/4/16ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ثَبٌٝ ٥جلاٌّالن هافذ ّووٗ -  38

  51252  

 ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  اؽّل ١ٍل ٥ٚالء اؽّل ١ٍل اّوف ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو -  39

54111   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ  

  ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو ّووخ -  40

 54111  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل -  41

54111 

    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل ّووخ -  42

54111   ثولُ  

 ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  اؽّل ١ٍل ٥ٚالء اؽّل ١ٍل اّوف ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو -  43

54111   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ  

  ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو ّووخ -  44

 54111  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل -  45

54111 

    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل ّووخ -  46

54111   ثولُ  

 ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  اؽّل ١ٍل ٥ٚالء اؽّل ١ٍل اّوف ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو -  47

54111   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ  

  ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو ّووخ -  48

 54111  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل -  49

54111 

    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل ّووخ -  50

54111   ثولُ  

 ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  اؽّل ١ٍل ٥ٚالء اؽّل ١ٍل اّوف ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو -  51

54111   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ  

  ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو ّووخ -  52

 54111  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل -  53

54111 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل ّووخ -  54

54111   ثولُ  

 ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  اؽّل ١ٍل ٥ٚالء اؽّل ١ٍل اّوف ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو -  55

54111   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ  

  ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ١ٍل ٥ٕزو ّووخ -  56

 54111  

   ثولُ    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚووبٖ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل -  57

54111 

    25111112:  ربه٠ـ ، 11451  2525/2/25َؽزٝ ٍبه2515/2/21ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اثٛؽ١ّل ِؾّل اؽّل ١ٍل ّووخ -  58

54111   ثولُ  

 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/22-ط  ١ٍٍُ ثَبؽً ٚاٌز١ّ٦و ٌالْٔبء االٔزبع١ٗ اٌز٦ب١ٔٚٗ اٌغ١٦ّٗ/ ثغ٦ٍٙب اٌغ١٦ّٗ اٍُ ٦٠لي -  59

12551   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11621  2524/11/22  

 2524/11/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/11/22-ط  ١ٍٍُ ثَبؽً ٚاٌز١ّ٦و ٌالْٔبء ا٦ٌّّبه٠ٗ ٌٍقلِبد االٔزبع١ٗ اٌز٦ب١ٔٚٗ اٌغ١٦ّٗ -  60

12551   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11621   

   25111111:  ربه٠ـ ، 11641  2524/3/22ؽزٝ ٍبه2511/3/23ٜ-ط  ّٚو٠ىخ ١ٍلُ٘ ٥جلإٌٛه ٔج١ً هِٚبٔٝ ّووخ -  61

61554   ثولُ   

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11641  2524/3/22ؽزٝ ٍبه2511/3/23ٜ-ط  ّٚووبٖ ١ٍلُ٘ ٥جلإٌٛه ٔج١ً -  62

61554 

  ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11613  2551/3/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2553/3/11-ط  ّٚو٠ىزٗ رٛف١ك ٦ٍٝذ ِؾّل ّووٗ -  63

 66551  

  ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11614  2513/3/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2551/3/11-ط  ّٚو٠ىزٗ رٛف١ك ٦ٍٝذ ِؾّل ّووٗ -  64

 66551  

  ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11615  2511/3/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2513/3/11-ط  ّٚو٠ىزٗ رٛف١ك ٦ٍٝذ ِؾّل ّووٗ -  65

 66551  

  ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11616  2523/3/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/3/11-ط  ّٚو٠ىزٗ رٛف١ك ٦ٍٝذ ِؾّل ّووٗ -  66

 66551  

    25111111:  ربه٠ـ ، 11121  2511/5/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2556/5/21/ط  ّٚو٠ىٗ ١٥بٛ ٥جلاٌف١ًٚ هّٛاْ ّووٗ -  67

13635   ثولُ  

    25111111:  ربه٠ـ ، 11121  2516/5/21 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/5/21/ط  ّٚو٠ىٗ ١٥بٛ ٥جلاٌف١ًٚ هّٛاْ ّووٗ -  68

13635   ثولُ  

    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2522/4/21َؽزٝ ٍبه2511/4/35ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي اٌؾَٓ ّووخ -  69

64331   ثولُ  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2522/4/21َؽزٝ ٍبه2511/4/35ٜ-ط  ّٚووبٖ فبهً وّبي عّبي ّووخ -  70

64331 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2522/4/21َؽزٝ ٍبه2511/4/35ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي اٌؾَٓ ّووخ -  71

64331   ثولُ  

   ثولُ    25111111:  ربه٠ـ ، 11111  2522/4/21َؽزٝ ٍبه2511/4/35ٜ-ط  ّٚووبٖ فبهً وّبي عّبي ّووخ -  72

64331 

    25111125:  ربه٠ـ ، 11114  2522/4/21َؽزٝ ٍبه2511/4/35ٜ-ط  ّٚووبٖ ؽَٓ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّٛك ّووخ -  73

11413   ثولُ  

    25111125:  ربه٠ـ ، 11156  2524/5/11 ؽزٝ ٍٚبه2511/5/25ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ؽّٛكٖ ١ٍل فوغٍٝ ٥ٍٝ ِؾّل -  74

151511   ثولُ  

 ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11116  2511/11/16 ؽزٝ ٍٚبه2551/11/11ٜ -ط  ّٚو٠ىٗ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  75

  11666  

 ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11116  2511/11/16 ؽزٝ ٍٚبه2551/11/11ٜ -ط  ّٚووبٖ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  76

  11666  

  ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11111  2511/11/11 ؽزٝ ٍٚبه2513/11/16ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  77

 11666  

  ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11111  2511/11/11 ؽزٝ ٍٚبه2513/11/16ٜ-ط  ّٚووبٖ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  78

 11666  

  ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11111  1163/11/11 ؽزٝ ٍٚبه2511/11/11ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  79

 11666  

  ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 11111  1163/11/11 ؽزٝ ٍٚبه2511/11/11ٜ-ط  ّٚووبٖ اهلل هىق ىا٘و ٕفٛد -  80

 11666  

53121   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11123  2524/11/25َؽزٝ ٍبه2511/11/26ٜ-ط  ؽج١ت ٔبعٝ ٚ٘بٔٝ ٔج١ً -  81  

53121   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11123  2524/11/25َؽزٝ ٍبه2511/11/26ٜ-ط  ؽج١ت ٔبعٝ ٚ٘بٔٝ ٔج١ً -  82  

:  ربه٠ـ ، 11132  2511/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/1/21 -ط  ّٚو٠ىزٗ اؽّل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي اٌؾ١َٕٝ ّووخ -  83

53441   ثولُ    25111124  

  ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11132  2511/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/1/21 -ط  ّٚو٠ىزٙب ِؾّل فزؾٝ اِبٔٝ ّووخ -  84

 53441  

:  ربه٠ـ ، 11133  2524/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/21-ط  ّٚو٠ىزٗ اؽّل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي اٌؾ١َٕٝ ّووخ -  85

53441   ثولُ    25111124  

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11133  2524/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/21-ط  ّٚو٠ىزٙب ِؾّل فزؾٝ اِبٔٝ ّووخ -  86

53441 

:  ربه٠ـ ، 11132  2511/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/1/21 -ط  ّٚو٠ىزٗ اؽّل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي اٌؾ١َٕٝ ّووخ -  87

53441   ثولُ    25111124  

  ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11132  2511/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/1/21 -ط  ّٚو٠ىزٙب ِؾّل فزؾٝ اِبٔٝ ّووخ -  88

 53441  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، 11133  2524/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/21-ط  ّٚو٠ىزٗ اؽّل ٥جلاهلل ٥جلا٦ٌي٠ي اٌؾ١َٕٝ ّووخ -  89

53441   ولُث    25111124  

   ثولُ    25111124:  ربه٠ـ ، 11133  2524/1/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2511/1/21-ط  ّٚو٠ىزٙب ِؾّل فزؾٝ اِبٔٝ ّووخ -  90

53441 

 ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 12541  2521/4/35 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/4/35 -ط  ّٚووبٖ اٍؾك ٦٠مٛة ٠ٍٛف ّووخ -  91

  14315  

   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 15233  2511/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/1/1/ ط  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو -  92

12115 

12115   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 15234  2524/1/1 ؽزٝ ٍبه2511/1/1ٜ/ط  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو -  93  

   ثولُ    25111125:  به٠ـر ، 15233  2511/1/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2514/1/1/ ط  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو -  94

12115 

12115   ثولُ    25111125:  ربه٠ـ ، 15234  2524/1/1 ؽزٝ ٍبه2511/1/1ٜ/ط  ّٚووبٖ ِؾّل ِؾّل ١ٍل ١ٍّو -  95  

41552   ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12141  2522/3/1ؽزٝ ٍبه2511/3/1ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ؽي٠ٓ ٦ّّلاْ هف٦ذ -  96  

    25111121:  ربه٠ـ ، 12122  2511/3/23 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2512/3/23/ط  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلاٌزٛاة ىغٍٛي ّووٗ -  97

16115   ثولُ  

    25111121:  ربه٠ـ ، 12123  2522/3/22 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2511/3/22/ط  ّٚووبٖ ِؾّل ٥جلاٌزٛاة ىغٍٛي ّووٗ -  98

16115   ثولُ  

 ثولُ    25111121:  ربه٠ـ ، 12111  2551/11/1 ؽزٝ ٍٚبه2552/11/1ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِوٍٝ اؽّل ّووخ -  99

  51122  

    25111121:  ربه٠ـ ، 12111  2512/11/1 ؽزٝ ٍٚبه2551/11/1ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِوٍٝ اؽّل ّووخ -  100

51122   ثولُ  

    25111121:  ربه٠ـ ، 12255  2511/11/1 ؽزٝ ٍٚبه2512/11/1ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِوٍٝ اؽّل ّووخ -  101

51122   ثولُ  

    25111121:  ربه٠ـ ، 122551  2522/11/1 ؽزٝ ٍٚبه2511/11/1ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اثوا١ُ٘ ِوٍٝ اؽّل ّووخ -  102

51122   ثولُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث٤١   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث٤١    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


