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أفغاص ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، ٚػالفٗ ثمبٌٗ ػٓ 12311 ثغلُ 22111113 فٝ ل١ض ، 25222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض رٛف١ك ِذّض ػج١غ -  1

ثىغ ػٍٝ دـ١ٓ ؿؼض ثٍّه صج١خ اٌل١ز ف:  ثجٙخ  

 صبٌْٛ ػٓ 12312 ثغلُ 22111114 فٝ ل١ض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض اؿّبػ١ً دبِض ِذّٛص -  2

ػجضاٌذ١ّض ادّض ِذّض ثٍّه اٌؼ٘ٛع ثٕؼ٠ٕخ ثجٛاع اٌؼ٘ٛع دٝ:  ثجٙخ ، داللٗ  

 رٛع٠ض ػٓ 11264 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػثّبْ ػٍٝ ػجضاٌّٛجٛص ِذّض -  3

 صذ١ٗ ٚاجٙؼٖ صذ١ٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض ٚص١بٔزٙب ِٚجغصاد ٚرى١فبد ٔظبفٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض ع٠بض١ٗ ٚاجٙؼٖ ٚاصٚاد ع٠بض١ٗ ِالثؾ

  وٙغثبئ١ٗ اجٙؼٖ ٚرٛع٠ض ِٕؼ١ٌٗ ٚاجٙؼٖ اصٚاد ٚرٛع٠ض غظائ١ٗ ِٛاص ٚرٛع٠ض ِٚضعؿ١ٗ ٚوزبث١ٗ ِىزج١ٗ ٚاصٚاد ِىزجٝ اثبس رٛع٠ض

 ثجٛاع دـل١ٓ ِذّض ادّض ثٍّه اٌـالَ اعض:  ثجٙخ ، ِٚٛاؿ١غ عٍّبد ٚرٛع٠ض ثٕبء ِٛاص ٚرٛع٠ض ٚص١بٔزٙب وٙغثبئ١ٗ ٚاصٚاد

فإصٖ ِـجض  

 رٛع٠ض ػٓ 11264 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػثّبْ ػٍٝ ػجضاٌّٛجٛص ِذّض -  4

 صذ١ٗ ٚاجٙؼٖ صذ١ٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض ٚص١بٔزٙب ِٚجغصاد ٚرى١فبد ٔظبفٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض ع٠بض١ٗ ٚاجٙؼٖ ٚاصٚاد ع٠بض١ٗ ِالثؾ

  وٙغثبئ١ٗ اجٙؼٖ ٚرٛع٠ض ِٕؼ١ٌٗ ٚاجٙؼٖ اصٚاد ٚرٛع٠ض غظائ١ٗ ِٛاص ٚرٛع٠ض ِٚضعؿ١ٗ ٚوزبث١ٗ ِىزج١ٗ ٚاصٚاد ِىزجٝ اثبس رٛع٠ض

 ثلبعع جب٘ؼٖ ِالثؾ ثٕلبط 11264 ثغلُ ِم١ض:  ثجٙخ ، ِٚٛاؿ١غ عٍّبد ٚرٛع٠ض ثٕبء ِٛاص ٚرٛع٠ض ٚص١بٔزٙب وٙغثبئ١ٗ ٚاصٚاد

اثغا١ُ٘ ِذّض ِّضٚح ثٍّه اٌذـٓ اثٛ ثغج إٌّٙضؽ إٌجٜٛ  

 ثمبٌٗ ػٓ 12311 ثغلُ 22111114 فٝ ل١ض ، 42222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغاضٝ دـت ِذّض ػّغ -  5

س١ٍفٗ بٌُؿ ادّض ثٍّه االػضاص٠ٗ اٌؼ٘ٛع ِضعؿٗ اِبَ اٌؼ٘ٛع دٝ:  ثجٙخ ، ِجّضٖ ٌٚذَٛ  

 اجٙؼٖ ث١غ ػٓ 12424 ثغلُ 22111125 فٝ ل١ض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جضاٜٚ صو١غ دّؼٖ ػجضاٌذ١ّض -  6

دّؼٖ ػجضاٌذ١ّض ٕ٘ض ثٍّه - ثٛالق لغ٠ٗ:  ثجٙخ ، ِغالجٗ ٚوب١ِغاد وٙغثبئ١ٗ  

 ػٓ 12312 ثغلُ 22111126 فٝ ل١ض ، 15222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كب١٘ٓ ػجضاٌمبصع اثٛؿزٗ ِذّض سضغٖ -  7

اٌمض٠ّٗ اٌّذىّٗ ثجٛاع/  اثٛاٌّجض اثٛاٌٛفب ِذّض ثٍّه اٌؼضي ف:  ثجٙخ ، ٚسغصٚاد ِىزجٗ  

 دظ١غٖ ػٓ 12314 ثغلُ 22111114 فٝ ل١ض ، 62222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عِضبْ ٠ٛؿف ػجضاٌغد١ُ ؿ١ض -  8

دـ١ٓ ِغػٝ ػجضاٌفزبح ثٍّه - جضٖ لغ٠ٗ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ  

:  ثجٙخ ، ص١ض١ٌٗ ػٓ 12421 ثغلُ 22111121 فٝ ل١ض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػّغ فزذٝ ادّض -  9

اٌىج١غ اٌّـجض اِبَ/  دـ١ٓ ادّض ػجضإٌّؼُ ادّض ثٍّه ٚصفٝ ف  

 ِؼغض ػٓ 12422 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذـٓ اثٛ ِذّٛص اؿؼض ِغٖٚ -  10

سٛام ػٍٝ دـ١ٓ ػبصي ثٍّه اٌمٍمبْ - ثٛعؿؼ١ض ف:  ثجٙخ ، صذ١ٗ ٚاصٚاد ؿ١غا١ِه  

 رـبٌٝ ػٓ 12316 ثغلُ 22111112 فٝ ل١ض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عِؼٜ ِذّض ِذّض ٕ٘ض -  11

دـبْ اثغا١ُ٘ ؿ١ّغ ثٍّه وبًِ ِصغفٝ ف:  ثجٙخ ، ٚد٠ٍٛبد  

 ػٓ 12321 ثغلُ 22111123 فٝ ل١ض ، 25222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ اٌذـٓ اثٛ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض -  12

اٌذـٓ اثٛ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ثٍّه ؿؼ١ض ثٛع كبعع:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ  

 ، ِىزجٗ ػٓ 12311 ثغلُ 22111113 فٝ ل١ض ، 15222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  د١ّض ِذّض ػجضاٌـ١ض صالح -  13

ثٍّىٗ  اٌلبفؼٝ االِبَ - اٌجغٜ دٝ:  ثجٙخ  
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 وٝ ػٓ 12313 ثغلُ 22111114 فٝ ل١ض ، 15222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـ١ض جبص ٍِه ِٕصٛع ؿ١ّغٖ -  14

ٌّؼٝ ِغرضٝ عِٚبٔٝ ثٍّه اٌّغٖٚ دٝ:  ثجٙخ ، ِٚغـٍٗ ِالثؾ  

 ، ٕ٘ضؿٝ ِىزت ػٓ 12421 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّض سبٌض ِذّض -  15

ادّض ِذّض سبٌض ثٍّه اٌّصغ٠ٗ ِبعوذ اِبَ اٌشؼف ف:  ثجٙخ  

 سضبع ػٓ 12262 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌض٠ٓ ٔصغ ؿ١ض اٌض٠ٓ ٔٛع ػٍٝ -  16

دـ١ٓ ِذّض وبًِ ػبصي ثٍّه اٌجـبر١ٓ:  ثجٙخ ، ٚفبوٙٗ  

 سضبع ػٓ 12262 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌض٠ٓ ٔصغ ؿ١ض اٌض٠ٓ ٔٛع ػٍٝ -  17

ِذّض دـٓ ػٍٝ ثٍّه االجزّبػٝ اٌصٕضٚق سٍف ثؼٕٛاْ ٚادظ٠ٗ ِالثؾ ثٕلبط 12262 ثغلُ ِم١ض:  ثجٙخ ، ٚفبوٙٗ  

 اؿّضٖ ػٓ 2611 ثغلُ 22111111 فٝ ل١ض ، 32222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صع٠ٚق صج١خ ِذّض فغ٠بي -  18

اٌّذبثؾ ثذٝ ثمبٌٗ ثٕلبط 2611 ثغلُ ِم١ض:  ثجٙخ ، د١ٛا١ٔٗ ٚاػالف  

 اؿّضٖ ػٓ 2611 ثغلُ 22111111 فٝ ل١ض ، 32222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صع٠ٚق صج١خ ِذّض فغ٠بي -  19

ٚؿٛ٘بج اؿ١ٛط اثٕبء جّؼ١ٗ)  ثضٜٚ ػجضاٌؼبي اٌـ١ض ثٍّه - اٌمض٠ُ اٌّغذٓ ثجٛاع اٌؼعاػٗ ِضعؿٗ ف:  ثجٙخ ، د١ٛا١ٔٗ الفٚاػ  ) 

 غ١بع لغغ ػٓ 12321 ثغلُ 22111124 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  سبٌض اهلل ػجض ادّض ٕ٘ض -  20

ِذّض ػّغ ِذّض - ِذّض ػّغ دـٓ - ِذّض ػّغ ادّض ثٍّه اٌشؼف ف - اٌجـبر١ٓ:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١ٗ اجٙؼٖ  

 غ١بع لغغ ث١غ ػٓ 12312 ثغلُ 22111111 فٝ ل١ض ، 32222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػزك دـ١ٓ رٛف١ك ػ١ٍٗ -  21

٘الٌٝ دبعٖ - ػٍٝ ؿؼض ػٍٝ ثٍّه دجبج ػلبق:  ثجٙخ ، ِٛرٛؿ١ىالد  

 ، ٚػالفٗ ثمبٌٗ ػٓ 12313 ثغلُ 22111111 فٝ ل١ض ، 25222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اصَ ػجضاهلل اصَ ؿ١ضٖ -  22

ِذّض ِذّٛص ادّض ثٍّه اثٛسبٌض ِضعؿٗ ثجٛاع:  ثجٙخ  

 فغار ث١غ ػٓ 12426 ثغلُ 22111125 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  لبؿُ اٌمبؿُ اثٛ فزذٝ ِذّض -  23

ؿؼض ِذّض ؿؼض صجبح ثٍّه اٌؼعاػٝ اٌزؼبْٚ اصاعح اِبَ اٌجبعٚصٜ أٛع كبعع:  ثجٙخ ، ِجّضح ٌٚذَٛ ٚاؿّبن  

 ِبك١ٗ دظ١غٖ ػٓ 12316 ثغلُ 22111111 فٝ ل١ض ، 62222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ؿؼ١ض ادّض صجذ١ٗ -  24

ػجضاٌّغٍت سضغ ادّض ثٍّه 55 اٌلغوٗ:  ثجٙخ ،  

 ، ٚػالفٗ ثمبٌٗ ػٓ 12314 ثغلُ 22111112 فٝ ل١ض ، 25222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اصَ ادّض ؿ١ض ِذّٛص -  25

ثٍّىٗ - اٌغ٠بضٝ اٌشبعجٗ ٔبصٜ سٍف - اٌـجظ دٝ:  ثجٙخ  

 ثمبٌٗ ػٓ 12425 ثغلُ 22111125 فٝ ل١ض ، 22222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌـالَ لضعٜ ٔبصغ ِذّٛص -  26

ػجضاٌـالَ لضعٜ ٔبصغ ثٍّه - اٌجذغٜ اٌّـجض ثجٛاع ٔبصغ لغ٠ٗ:  ثجٙخ ، ٚػالفٗ  

 ِبك١ٗ دظ١غٖ ػٓ 12422 ثغلُ 22111126 فٝ ل١ض ، 51222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِذّض كٛلٝ ػبعف -  27

دـٓ ِذّض فٛػ٠ٗ ثٍّه اٌج١ٍضٖ:  ثجٙخ ،  

 ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 12311 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 22222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ِؼٛض ثش١ذ ٚفبء -  28

دـٓ ِؼٛض ثش١ذ ثٍّه اٌؼّغأٝ االِزضاص - ا١ٌّٕغٖ:   

 ٌذَٛ ػٓ 12311 ثغلُ 22111126 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـب١ٔٓ كذبرٗ ٔصغاٌض٠ٓ ادّض -  29

ٚ٘جٗ ِذّض ثٕبء ثٍّه فىغٖ ِىزجخ ثجٛاع االطاػٗ ف اٌؼ٘ٛع دٝ:  ثجٙخ ، ِجّضٖ ٚع١ٛع ٚاؿّبن  

 ٌذبَ ٚعكخ ػٓ 12315 ثغلُ 22111112 فٝ ل١ض ، 15222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عغعق ِذّض ػّغ عل١ٗ -  30

إٌصبع ِـجض ثجٛاع/  ػٍٝ ػجضاٌٛادض ِذّض ثٍّه ثٕٙٛؽ اٌل١ز ف:  ثجٙخ ، وبٚرق  
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 ث١غ وله ػٓ 12423 ثغلُ 22111125 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ص٠ٕبي ِذّض ٔبصغ -  31

ا١ٌّٕغٖ ٌمغٜ اٌمض٠ّٗ اٌّذ١ٍٗ اٌٛدضٖ ثجٛاع اٌّذ١ٍٗ اٌٛدضٖ ثٍّه ا١ٌّٕغٖ لغ٠خ وله:  ثجٙخ ، رّٛع  

 ث١غ وله ػٓ 12423 ثغلُ 22111125 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ص٠ٕبي ِذّض ٔبصغ -  32

 فٝ اٌّذٛ ٚرُ ص١ٔبي ِذّض ٔٛعاٌض٠ٓ ثٍّه ا١ٌّٕغٖ لغ٠خ ثؼٕٛاْ ثبٌمغبػٝ ثمبٌٗ ثٕلبط 4244 ثغلُ ِم١ض وبْ:  ثجٙخ ، رّٛع

اٌزجبعٖ الػزؼاي 2223/12/13  

 ث١غ وله ػٓ 12423 ثغلُ 22111125 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ص٠ٕبي ِذّض ٔبصغ -  33

 الػزؼاي 2211/22/11 فٝ اٌّذٛ ٚرُ ص١ٔبي ِذّض اٌض٠ٓ ٔٛع ثٍّه ا١ٌّٕغٖ ثؼٕٛاْ ثمبٌٗ ثٕلبط 1152 ثغلُ ِم١ض وبْ:  ثجٙخ ، رّٛع

 اٌزجبعٖ

 لغغ ػٓ 12311 ثغلُ 22111122 فٝ ل١ض ، 32222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػجضاٌذ١ٍُ ِذّض ػجضاٌذ١ٍُ -  34

عاكض ِذّض فبعّٗ ثٍّه - ٔبصغ لغ٠ٗ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد غ١بع  

 ثمبٌٗ ػٓ 12312 ثغلُ 22111113 فٝ ل١ض ، 32222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػّغاْ ػٍٝ اٌٙبصٜ ػجض -  35

صغجٛف اثغا١ُ٘ ادّض ِذّٛص ثٍّه اٌؼ٘ٛع دٝ اٌشبعجٗ:  ثجٙخ ، ٚػالفٗ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 12421 ثغلُ 22111121 فٝ ل١ض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ـٓ ِذّض ػٍٝ ِذّض -  36

ِذّض ِذّٛص غغ٠ت ثٍّه اٌؼ٘ٛع دٝ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 12315 ثغلُ 22111112 فٝ ل١ض ، 25222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض عٗ ِذّض ع٠ٙبَ -  37

٠ٛؿف ػجضاٌغد١ُ دـبَ ثٍّه االػ٘غٜ اٌّؼٙض اِبَ اٌجغٜ دٝ  

 ثمبٌٗ ػٓ 12322 ثغلُ 22111123 فٝ ل١ض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌغد١ُ ػجض ػجبؽ فزذٝ ِذّض -  38

دـٓ ؿؼ١ض ػفبف ثٍّه اٌىج١غ اٌجبِغ ثجٛاع اٌشبعجٗ:  ثجٙخ ، ٚسغصٚاد  

 ػٓ 12312 ثغلُ 22111125 فٝ ل١ض ، 122222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جبِغ ػجضاٌغاػق ِذّض عبعق -  39

دـٓ ادّض ِذّض ادّض ثٍّه اٌـالَ اعض:  ثجٙخ ، ٚألبءاد ِجبٔٝ ِمبٚالد  

 لغغ ث١غ ػٓ 12312 ثغلُ 22111114 فٝ ل١ض ، 42222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عِؼٜ ث١ٕب١ِٓ ٠ٛٔبْ دـبَ -  40

ِذّض ادّض ػّغ ثٍّه اٌؼعاػخ ِضعؿخ كبعع:  ثجٙخ ، ِٛرٛؿ١ىالد  

 ، ا١ٌِٛزبي ٚعكخ ػٓ 12422 ثغلُ 22111121 فٝ ل١ض ، 41222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِضٔٝ ا١ِغ ؿ١ّغ ادّض -  41

ػجضاٌؼبي ِذّض ادّض ثٍّه اٌصٕبػ١ٗ إٌّغمٗ:  ثجٙخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌزجبعٜ جًاٌـ رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

اٌلغت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111123 ربع٠ز ٚفٝ ،   5435:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌٍغ١ف ؿالِٗ ػؼ٠ؼٖ   - 1

اٌزجبعح الػزؼاي اٌّذٛ  

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111123 ربع٠ز ٚفٝ ،   3312:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌغد١ُ ػجض ادّض ص٠بة   - 2

ٌٍٛفبح اٌّذٛ  

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111124 ربع٠ز ٚفٝ ،   12221:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ؿ١ض ِذّٛص ٘ض٠غ   - 3

اٌزجبعح الػزؼاي اٌّذٛ  

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111126 ربع٠ز ٚفٝ ،   11566:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِصغٜ ػٍٝ سبٌض اؿالَ   - 4

اٌزجبعح الػزؼاي اٌّذٛ  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   12531:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔص١ف وغَ ثغٚد ِبع٠بْ   - 5

اٌزجبعٖ الػزؼاي ِذٛ اِغ صضع  

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   3144:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اصَ ِذّض اهلل ػجض ػٍٟ   - 6

ٌالػزؼاي اٌّذٛ  

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   12133:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اصَ ثغ٠ه ؿ١ض ِذّض   - 7

ثٗ اٌزجبعح الػزؼاي اٌزبثغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   11212:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض دبِض ػثّبْ ٘ضٜ   - 8

اٌزجبعٖ الػزؼاي ِذٛ اِغ صضع  

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   1311:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِذّض رٛف١ك صف١ٗ   - 9

اٌزجبعح الػزؼاي اٌّذٛ  

 كغت/ِذٛ رُ   22111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   1254:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌّالن صاٚص ػؼ٠ؼ ػغ١بد   - 10

ٌالػزؼاي اٌّذٛ رُ  اٌـجً  

 كغت/ِذٛ رُ   22111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   1254:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌّالن صاٚص ػؼ٠ؼ ػغ١بد   - 11

ٌالػزؼاي اٌّذٛ رُ  اٌـجً  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   11151:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض رٛف١ك ادّض ػبصي   - 12

اٌزجبعٖ الػزؼاي ِذٛ اِغ صضع  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   1264:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جب٠ٚق عؤٚف صاٚص لبث١ً   - 13

اٌزجبعح الػزؼاي اٌّذٛ رُ  

 صضع  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   4415:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض دـٓ عٗ ادّض   - 14

اٌزجبعٖ الػزؼاي ِذٛ اِغ  

 كغت/ِذٛ رُ   22111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   2166:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٘بكُ اؿّبػ١ً اٌؼ١ـٛٞ ادّض   - 15

ٌالػزؼاي اٌّذٛ رُ  اٌـجً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   1526:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ادّض ِذّض ادّض   - 16

ٌالػزؼاي اٌّذٛ  

 رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   11211:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ؿ١ض ادّض ِذّٛص   - 17

ٌالػزؼاي اٌّذٛ  

 كغت/ِذٛ رُ   22111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   12216:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ججبٌٝ ػجضاٌٍغ١ف ػجضاٌذبفظ ِذّض   - 18

اٌزجبعٖ الػزؼاي ِذٛ اِغ صضع  اٌـجً  

 كغت/ِذٛ رُ   22111124 ربع٠ز ٚفٝ ،   12231:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌغ١ٍذٝ ؿ١ٍّبْ ٠ٛٔؾ ؿؼ١ضٖ   - 19

اٌزجبعح الػزؼاي اٌّذٛ رُ  اٌـجً  

 صضع  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111124 ربع٠ز ٚفٝ ،   5642:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ػٍٟ ادّض ٚعصٖ   - 20

زجبعٖاٌ الػزؼاي ِذٛ اِغ  

 اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   1222:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔبصغ ػٍٝ ػجضاٌغد١ُ ػالء   - 21

اٌزجبعح الػزؼاي اٌّذٛ رُ   

 اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   1324:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌجٛاص ػجض ػجضاٌلبفٝ فىغ٠ٗ   - 22

اٌزجبعٖ الػزؼاي ِذٛ اِغ صضع   

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   22111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   1251:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض اثغا١ُ٘ س١ًٍ ِذّض   - 23

اٌزجبعٖ الػزؼاي ِذٛ اِغ صضع  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111124 ، ربع٠ز ٚفٟ  5114 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـٓ رٛف١ك فزذٟ ػّبص -  1

ج١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111126 ، ربع٠ز ٚفٟ  2665 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِـٍُ ػجضإٌّؼُ ثضع٠ٗ -  2

ج١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  11124 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٔجّٝ ػٛض صالح ِذّض -  3

ج١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  5154 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٟ ادّض ِـؼٛص سض٠جٗ -  4

ج١ٕٗ  15222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

: اٌزأك١غ ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12133 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اصَ ثغ٠ه ؿ١ض ِذّض -  5

ج١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً     

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  11541 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿؼ١ض س١ًٍ ػجضاٌؼؼ٠ؼ اؿّبء -  6

ج١ٕٗ  41222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  11325 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  لٕض٠ً ِذّض ؿ١ٍّبْ جّبي -  7

ج١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111114 ، ربع٠ز ٚفٟ  12342 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـٓ ِذّٛص ػجضإٌؼ١ُ ِذّٛص -  8

ج١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111114 ، ربع٠ز ٚفٟ  11154 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِغػٚق اهلل ػجض ؿ١ّغ عِٚبٔٝ -  9

ج١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12111 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ػجضاهلل اثغا١ُ٘ ِذّض -  10

ج١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12221 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّٛص وّبي ؿ١ض ػّغٚ -  11

ج١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12211 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّٛص ادّض ِصغفٟ عدبة -  12

ج١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  3131 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فغغٍٟ اثغا١ُ٘ فغغٍٟ ضبدٟ -  13

ج١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  12222 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  هلل سٍف ِذّض دـٓ ػّبص ادّض -  14

ج١ٕٗ  22222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111124 ، ربع٠ز ٚفٟ  12461 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـٓ ِذّض جّبي عكب -  15

ج١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111125 ، ربع٠ز ٚفٟ  11111 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ِذّض ٠ٛؿف ٔصغ -  16

ج١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111125 ، ربع٠ز ٚفٟ  1613 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٚ٘جخ لبؿُ ٠ـٓ ِذّض -  17

ج١ٕٗ  65222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  1114 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿؼ١ض ِـٍُ ؿ١ض ادّض -  18

ج١ٕٗ  15222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  22111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  1341 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ادّض دـٓ ؿؼ١ض -  19

ج١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111123 ربع٠ز ٚفٟ 12322    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغد١ُ ػجض ػجبؽ فزذٝ ِذّض -  1

دـٓ ؿؼ١ض ػفبف ثٍّه اٌىج١غ اٌجبِغ ثجٛاع اٌشبعجٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ،:   اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111123 ربع٠ز ٚفٟ 1512    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ عػق ؿ١ض ثضع٠ٗ -  2

ػجضإٌؼ١ُ فزذٝ ِضدذ ثٍّه االًِ جبِغ ثجٛاع االًِ دٝ ثؼٕٛاْ فغع ِذً افززبح   

 ،:   اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111123 ربع٠ز ٚفٟ 1512    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ عػق ؿ١ض ثضع٠ٗ -  3

ػجضإٌؼ١ُ فزذٝ ِضدذ ثٍّه االًِ جبِغ ثجٛاع االًِ دٝ  
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،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111123 ربع٠ز ٚفٟ 12321    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اٌذـٓ اثٛ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض -  4

اٌذـٓ اثٛ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ثٍّه ؿؼ١ض ثٛع كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111124 ربع٠ز ٚفٟ 1561    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كٛكٗ ٚاٌٝ ِٕصٛع ٚاٌٝ -  5

ػجضاٌذ١ّض ِذّض ػجضاٌؼؼ٠ؼ ثٍّه ثٛالق لغ٠خ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111124 ربع٠ز ٚفٟ 12321    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سبٌض اهلل ػجض ادّض ٕ٘ض -  6

ِذّض ػّغ ِذّض - ِذّض ػّغ دـٓ - ِذّض ػّغ ادّض ثٍّه اٌشؼف ف - اٌجـبر١ٓ ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111125 ربع٠ز ٚفٟ 12312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبِغ ػجضاٌغاػق ِذّض عبعق -  7

دـٓ ادّض ِذّض ادّض ثٍّه اٌـالَ اعض ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111126 ربع٠ز ٚفٟ 12311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ كذبرٗ ٔصغاٌض٠ٓ ادّض -  8

ٚ٘جٗ ِذّض ثٕبء ثٍّه فىغٖ ِىزجخ ثجٛاع االطاػٗ ف اٌؼ٘ٛع دٝ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111126 ربع٠ز ٚفٟ 12312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كب١٘ٓ ػجضاٌمبصع اثٛؿزٗ ِذّض سضغٖ -  9

اٌمض٠ّٗ اٌّذىّٗ ثجٛاع/  اثٛاٌّجض اثٛاٌٛفب ِذّض ثٍّه اٌؼضي ف ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12262    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ٔصغ ؿ١ض اٌض٠ٓ ٔٛع ػٍٝ -  10

دـ١ٓ ِذّض وبًِ  ػبصي ثٍّه اٌجـبر١ٓ ثؼٕٛاْ ٚفبوٙٗ سضبع ثٕلبط اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12262    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ٔصغ ؿ١ض اٌض٠ٓ ٔٛع ػٍٝ -  11

دـ١ٓ ِذّض وبًِ ػبصي ثٍّه اٌجـبر١ٓ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12262    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ٔصغ ؿ١ض اٌض٠ٓ ٔٛع ػٍٝ -  12

ِذّض دـٓ ػٍٝ ثٍّه االجزّبػٝ اٌصٕضٚق سٍف ثؼٕٛاْ ٚادظ٠ٗ ِالثؾ ثٕلبط 12262 ثغلُ ِم١ض ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 2611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صع٠ٚق صج١خ ِذّض فغ٠بي -  13

ٚؿٛ٘بج اؿ١ٛط اثٕبء جّؼ١ٗ)  ثضٜٚ ػجضاٌؼبي ضاٌـ١ ثٍّه - اٌمض٠ُ اٌّغذٓ ثجٛاع اٌؼعاػٗ ِضعؿٗ ف ،:   اٌـزأك١غ  ) 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 2611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صع٠ٚق صج١خ ِذّض فغ٠بي -  14

اٌّذبثؾ ثذٝ ثمبٌٗ ثٕلبط 2611 ثغلُ ِم١ض ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12321    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغاص ػجضاٌـالَ ؿ١ض ِذّض -  15

ػجضاٌذ١ّض ادّض ػجضاٌذ١ّض ثٍّه اٌشغعَٛ لغ٠ٗ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

:  اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12133    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ثغ٠ه ؿ١ض ِذّض -  16

اٌّغوؼ ثٍّه اٌلغلٝ اٌـجظ كجبة ِغوؼ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،   

:  اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12133    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ثغ٠ه ؿ١ض ِذّض -  17

اٌزجبعٖ الػزؼاي 16/6/2211 ف612ٝ ثغلُ اٌّٛصع اٌزبثغ االسغ اٌغ٠ئـٝ اٌّذً كغت ،   

:  اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12313    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ػجضاهلل اصَ ؿ١ضٖ -  18

ِذّض ِذّٛص ادّض ثٍّه اثٛسبٌض ِضعؿٗ ثجٛاع ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 2611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صع٠ٚق صج١خ ِذّض فغ٠بي -  19

د١ٛا١ٔٗ ٚاػالف اؿّضٖ ثٕلبط اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111112 ربع٠ز ٚفٟ 12315    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عغعق ِذّض ػّغ عل١ٗ -  20

إٌصبع ِـجض ثجٛاع/  ػٍٝ ػجضاٌٛادض ِذّض ثٍّه ثٕٙٛؽ اٌل١ز ف ،:   اٌـزأك١غ   
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 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111112 ربع٠ز ٚفٟ 12316    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِؼٜ ذّضِ ِذّض ٕ٘ض -  21

دـبْ اثغا١ُ٘ ؿ١ّغ ثٍّه وبًِ ِصغفٝ ف ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111112 ربع٠ز ٚفٟ 12314    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ادّض ؿ١ض ِذّٛص -  22

ثٍّىٗ - اٌغ٠بضٝ اٌشبعجٗ ٔبصٜ سٍف - اٌـجظ دٝ ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111113 ربع٠ز ٚفٟ 12311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ّض ِذّض ػجضاٌـ١ض صالح -  23

ثٍّىٗ  اٌلبفؼٝ االِبَ - اٌجغٜ دٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111113 ربع٠ز ٚفٟ 12311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض رٛف١ك ِذّض ػج١غ -  24

ثىغ ػٍٝ دـ١ٓ ؿؼض ثٍّه صج١خ اٌل١ز ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111113 ربع٠ز ٚفٟ 12312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػّغاْ ػٍٝ اٌٙبصٜ ػجض -  25

صغجٛف اثغا١ُ٘ ادّض ِذّٛص ثٍّه اٌؼ٘ٛع دٝ اٌشبعجٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111114 ربع٠ز ٚفٟ 12313    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض جبص ٍِه ِٕصٛع ؿ١ّغٖ -  26

ٌّؼٝ ِغرضٝ عِٚبٔٝ ثٍّه اٌّغٖٚ دٝ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111114 ربع٠ز ٚفٟ 12312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِؼٜ ث١ٕب١ِٓ ٠ٛٔبْ دـبَ -  27

ِذّض ادّض ػّغ ثٍّه اٌؼعاػخ ِضعؿخ كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111114 ربع٠ز ٚفٟ 12312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اؿّبػ١ً دبِض ِذّٛص -  28

ػجضاٌذ١ّض ادّض ِذّض ثٍّه اٌؼ٘ٛع ثٕؼ٠ٕخ ثجٛاع اٌؼ٘ٛع دٝ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111114 ربع٠ز ٚفٟ 12314    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِضبْ ٠ٛؿف ػجضاٌغد١ُ ؿ١ض -  29

دـ١ٓ ِغػٝ ػجضاٌفزبح ثٍّه - جضٖ لغ٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111114 ربع٠ز ٚفٟ 12311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغاضٝ دـت ِذّض ػّغ -  30

س١ٍفٗ ؿبٌُ ادّض ثٍّه االػضاص٠ٗ اٌؼ٘ٛع ِضعؿٗ اِبَ اٌؼ٘ٛع دٝ ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111112 ربع٠ز ٚفٟ 12315    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض عٗ ِذّض ع٠ٙبَ -  31

٠ٛؿف ضاٌغد١ُػج دـبَ ثٍّه االػ٘غٜ اٌّؼٙض اِبَ اٌجغٜ دٝ ،    

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12325    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِـٍُ ؿ١ض ػالء -  32

اٌشبعجٗ اٌجض٠ض اٌٛاصٜ ثٍّىٗ ؿؼض ِذجؾ ػ١ٓ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12316    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ؿؼ١ض ادّض صجذ١ٗ -  33

ػجضاٌّغٍت سضغ ادّض ثٍّه 55 اٌلغوٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػٍٝ ػغ١ٗ عا١ٔب -  34

ِذّٛص ِؼٛض ِذّض ادّض ثٍّه اٌجبعٚصٜ أٛع ف اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص وّبي ؿ١ض ػّغٚ -  35

ػجضاٌغدّٓ فغغٍٝ ِذّٛص ثٍّه اٌمض٠ُ اٌّغذٓ اِبَ اٌجـبر١ٓ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111111 ربع٠ز ٚفٟ 12312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػزك دـ١ٓ رٛف١ك ػ١ٍٗ -  36

٘الٌٝ دبعٖ - ػٍٝ ؿؼض ػٍٝ ثٍّه دجبج ػلبق ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 1611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض صبٌخ ادّض فٛػ٠ٗ -  37

ػغاثٝ اٌـ١ض ١٘جذ ثٍّه اٌلؼٍٗ ١ِضاْ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌذ١ٍُ ِذّض ػجضاٌذ١ٍُ -  38

عاكض ِذّض فبعّٗ ثٍّه - ٔبصغ لغ٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِؼٛض ثش١ذ ٚفبء -  39

دـٓ ِؼٛض ثش١ذ ثٍّه اٌؼّغأٝ االِزضاص - ا١ٌّٕغٖ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12422    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذـٓ اثٛ ِذّٛص اؿؼض ِغٖٚ -  40

سٛام ػٍٝ دـ١ٓ ػبصي ثٍّه ْاٌمٍمب - ثٛعؿؼ١ض ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111121 ربع٠ز ٚفٟ 12422    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِضٔٝ ا١ِغ ؿ١ّغ ادّض -  41

ػجضاٌؼبي ِذّض ادّض ثٍّه اٌصٕبػ١ٗ إٌّغمٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111121 ربع٠ز ٚفٟ 12421    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ـٓ ِذّض ػٍٝ ِذّض -  42

ِذّض ِذّٛص غغ٠ت ثٍّه اٌؼ٘ٛع دٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111121 ربع٠ز ٚفٟ 2141    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لٕض٠ً ِذّض دـ١ٓ ِذّض -  43

اٌجض٠ض اٌٛاصٜ دـ١ٓ ِذّض دـ١ٓ ثٍّه ا١ٌّٕغح اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111125 ربع٠ز ٚفٟ 12426    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لبؿُ اٌمبؿُ اثٛ فزذٝ ِذّض -  44

ؿؼض ِذّض ؿؼض صجبح ثٍّه اٌؼعاػٝ اٌزؼبْٚ اصاعح اِبَ اٌجبعٚصٜ أٛع كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111125 ربع٠ز ٚفٟ 12423    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ص٠ٕبي ِذّض ٔبصغ -  45

ا١ٌّٕغٖ ٌمغٜ اٌمض٠ّٗ اٌّذ١ٍٗ اٌٛدضٖ ثجٛاع اٌّذ١ٍٗ اٌٛدضٖ ثٍّه ا١ٌّٕغٖ لغ٠خ وله ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111125 ربع٠ز ٚفٟ 12423    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ص٠ٕبي ِذّض ٔبصغ -  46

 فٝ اٌّذٛ ٚرُ ص١ٔبي ِذّض ٔٛعاٌض٠ٓ ثٍّه ا١ٌّٕغٖ لغ٠خ ثؼٕٛاْ ثبٌمغبػٝ ثمبٌٗ ثٕلبط 4244 ثغلُ ِم١ض وبْ ،:   اٌـزأك١غ

اٌزجبعٖ الػزؼاي 2223/12/13   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111125 ربع٠ز ٚفٟ 12423    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ص٠ٕبي ِذّض ٔبصغ -  47

 الػزؼاي 2211/22/11 فٝ اٌّذٛ ٚرُ ص١ٔبي ِذّض اٌض٠ٓ ٔٛع ثٍّه ا١ٌّٕغٖ ثؼٕٛاْ ثمبٌٗ ثٕلبط 1152 ثغلُ ِم١ض وبْ ،  : اٌـزأك١غ

  اٌزجبعٖ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111125 ربع٠ز ٚفٟ 12425    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـالَ لضعٜ ٔبصغ ِذّٛص -  48

ػجضاٌـالَ لضعٜ ٔبصغ ثٍّه - اٌجذغٜ اٌّـجض ثجٛاع ٔبصغ لغ٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111125 ربع٠ز ٚفٟ 12424    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جضاٜٚ صو١غ دّؼٖ ػجضاٌذ١ّض -  49

دّؼٖ ػجضاٌذ١ّض ٕ٘ض ثٍّه - ثٛالق لغ٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111126 ربع٠ز ٚفٟ 2635    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثـىبٌؾ ؿٕبصٖ ثـىبٌؾ ػّبص -  50

االٚؿظ اٌلغق ِذً اِبَ/  ػجضاٌج١ض وبًِ ػصبَ ثٍّه إٌّٙضؽ إٌجٜٛ ف اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111126 ربع٠ز ٚفٟ 12422    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض كٛلٝ ػبعف -  51

دـٓ ِذّض فٛػ٠ٗ ثٍّه اٌج١ٍضٖ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 11264    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ػٍٝ ػجضاٌّٛجٛص ِذّض -  52

رٛع٠ضاد ثٕلبط ربثغ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12321    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٘غ٠ضٞ ّ٘بَ ػبصي -  53

ثٍّىٗ اٌشغعَٛ لغ٠ٗ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 11264    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ػٍٝ ػجضاٌّٛجٛص ِذّض -  54

فإصٖ ِـجض ثجٛاع دـل١ٓ ِذّض ادّض ثٍّه اٌـالَ اعض ،:   اٌـزأك١غ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 11264    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ػٍٝ ػجضاٌّٛجٛص ِذّض -  55

ثغا١ُ٘ا ِذّض ِّضٚح ثٍّه اٌذـٓ اثٛ ثغج إٌّٙضؽ إٌجٜٛ ثلبعع جب٘ؼٖ ِالثؾ ثٕلبط 11264 ثغلُ ِم١ض ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111122 ربع٠ز ٚفٟ 12421    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض سبٌض ِذّض -  56

ادّض ِذّض سبٌض ثٍّه اٌّصغ٠ٗ ِبعوذ اِبَ اٌشؼف ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 22111121 ربع٠ز ٚفٟ 12421    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػّغ فزذٝ ادّض -  57

اٌىج١غ اٌّـجض اِبَ/  دـ١ٓ ادّض ػجضإٌّؼُ ادّض ثٍّه ٚصفٝ ف ،:   اٌـزأك١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌلبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111126ُ ربع٠ز ٚفٟ 11232   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِلؼبي ِذّض ادّض -  1

رغ١ٍف ٚاصٚاد ا١ٌّالص ٚاػ١بص اٌـجٛع ٌٛاػَ اٌٝ إٌلبط رؼض٠ً  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 1122   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛػ٠ض اثٛغؼ٠ً ػٕب٠بد -  2

اٌؼعاػ١ٗ ٚاٌذبصالد اٌزّٛع رصض٠غ ٔلبط اضبفخ  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 5154   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٟ ادّض ِـؼٛص سض٠جٗ -  3

ٚاعاضٝ ػمبعاد ؿّـغٖ اٌٝ إٌلبط رؼض٠ً  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 12133   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ثغ٠ه ؿ١ض ِذّض -  4

إٌش١ً ِشٍفبد اٌٜزض٠ٚغ إٌلبط رؼض٠ً  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 11421   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ ِذّض اٌـزبع ػجض ادّض -  5

ٚفبوٙٗ سضبع ث١غ اٌٝ إٌلبط رؼض٠ً:  اٌزأك١غ  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط ٠ًرؼض ر22111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 11221   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغوٗ ِذّض ػّغ عجت -  6

ِصٕؼٗ ٌذَٛ ث١غ ٔلبط اضبفٗ  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 1111   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عضٛاْ ِذّض عِضبْ ِذّٛص -  7

 ٚرٛع٠ض اٌغبعؾ ٚعٍّجبد ٚص١بٔزٙب اٌلّـ١ٗ اٌغبلٗ غ١بع ٚلغغ ٚص١بٔزٙب ِٚجغصاد ٚرى١فبد ٔظبفٗ اصٚاد رٛع٠ض اضبفخ:  اٌزأك١غ

 ػ٠ٛد رٛع٠ض ٚاٌلغوبد ٌٍّصبٔغ ٚص١بٔٗ رلغ١ً سبِبد رٛع٠ض ا١ٌّٕٙٗ ٚاٌـالَ اٌصذٗ ٚؿبئً ٚرٛع٠ض ٚاٌىغفبٔبد اعفبي ٌؼت

 جب٘ؼح ِٚالثؾ ع٠بض١ٗ ِٚالثؾ ِٕؼ١ٌٗ اصٚاد ٚثغبع٠بد ٚوبٚرق ثبٔٛاػٙب ؿ١بعاد غ١بع ٚلغغ وزبث١ٗ اصٚاد ٚاثبس ٚكذَٛ

ٚاٌـ١بعاد اٌثم١ٍٗ ٚاٌّؼضاد ٚاالصٚاد اٌؼضص رٛع٠ض ػٕٙب اٌّـزغٕٝ اٌىٕٙٗ االصٕبف ٚكغاء ٚث١غ وٙغثبء ٌِٛضاد  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 12221   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص وّبي ؿ١ض ػّغٚ -  8

ِٚفغٚكبد رٕج١ض اٌٝ إٌلبط رؼض٠ً  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 12211   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ادّض ِصغفٟ عدبة -  9

ػعاػ١ٗ ِج١ضاد ٔلبط اضبفٗ:  اٌزأك١غ  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 12211   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ صبٌخ ِذّض ِذّٛص -  10

 اٌلّـ١ٗ اٌغبلٗ غ١بع لغغ ٚرٛع٠ض ثٕبء ِٛاص ٚرٛع٠ض وزبث١ٗ ٚاصٚاد صذ١ٗ ٚاصٚاد وٙغثبئ١ٗ اصٚاد رٛع٠ض ٔلبط اضبفٗ:  اٌزأك١غ

ٔظبفٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 1112   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػٍٝ دـ١ٓ ِذغٚؽ -  11

غظائ١ٗ ِٛاص رٛع٠ض اضبفٗ:  اٌزأك١غ  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 1611   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض صبٌخ ادّض فٛػ٠ٗ -  12

ِجّضٖ ٚاؿّبن ٌذَٛ ث١غ اٌٝ إٌلبط رؼض٠ً  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 12222   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هلل سٍف ِذّض دـٓ ػّبص ادّض -  13

 ٚرٛع٠ض صذ١ٗ ٚاجٙؼٖ صذ١ٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض اعفبي ٌؼت ٚرٛع٠ض ٚص١بٔزٙب ِٚجغصاد ٚرى١فبد ٔظبفٗ اصٚاد رٛع٠ض اضبفٗ:  اٌزأك١غ

 ع٠بض١ٗ ِٚالثؾ ٚاجٙؼٖ اصٚاد ٚرٛع٠ض وٙغثبئ١ٗ ٚاجٙؼٖ اصٚاد ٚرٛع٠ض ِضعؿ١ٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض ٚوزبث١ٗ ِىزج١ٗ ٚاصٚاد ِىزجٝ اثبس

ثٕبء ِٛاص ٚرٛع٠ض ِٛؿ١م١ٗ ٚاصٚاد ِٕؼ١ٌٗ اصٚاد ٚرٛع٠ض  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111126ُ ربع٠ز ٚفٟ 12311   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ كذبرٗ ٔصغاٌض٠ٓ ادّض -  1

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 12316   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ؿؼ١ض ادّض صجذ١ٗ -  2

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 12312   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػّغاْ ػٍٝ اٌٙبصٜ ػجض -  3

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 12311   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض رٛف١ك ِذّض ػج١غ -  4

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111125ُ ربع٠ز ٚفٟ 12425   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـالَ لضعٜ ٔبصغ ِذّٛص -  5

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111125ُ ربع٠ز ٚفٟ 12312   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبِغ ػجضاٌغاػق ِذّض عبعق -  6

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

 اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111126ُ ربع٠ز ٚفٟ 12312   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كب١٘ٓ ػجضاٌمبصع اثٛؿزٗ ِذّض سضغٖ -  7

سبم: اٌزأك١غ ٚصف،   

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 12313   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض جبص ٍِه ِٕصٛع ؿ١ّغٖ -  8

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

: اٌزأك١غ ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 12314   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ادّض ؿ١ض ِذّٛص -  9

 سبم

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 12312   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اؿّبػ١ً دبِض ِذّٛص -  10

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 11264   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ػٍٝ ػجضاٌّٛجٛص ِذّض -  11

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 12311   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌذ١ٍُ ِذّض ػجضاٌذ١ٍُ -  12

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 12421   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ـٓ ِذّض ػٍٝ ِذّض -  13

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111125ُ ربع٠ز ٚفٟ 12426   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لبؿُ اٌمبؿُ اثٛ فزذٝ ِذّض -  14

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 12421   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض سبٌض ِذّض -  15

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 12315   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عغعق ِذّض ػّغ عل١ٗ -  16

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 12316   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِؼٜ ِذّض ِذّض ٕ٘ض -  17

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 12422   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذـٓ اثٛ ِذّٛص اؿؼض ِغٖٚ -  18

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111126ُ ربع٠ز ٚفٟ 12422   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض كٛلٝ ػبعف -  19

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 12321   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سبٌض اهلل ػجض ادّض ٕ٘ض -  20

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 12314   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِضبْ ٠ٛؿف ػجضاٌغد١ُ ؿ١ض -  21

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 12262   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ٔصغ ؿ١ض اٌض٠ٓ ٔٛع ػٍٝ -  22

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 12312   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِؼٜ ث١ٕب١ِٓ ٠ٛٔبْ دـبَ -  23

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 12422   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِضٔٝ ا١ِغ ؿ١ّغ ادّض -  24

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 12322   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغد١ُ ػجض ػجبؽ فزذٝ ِذّض -  25

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 12321   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اٌذـٓ اثٛ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض -  26

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 2611   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صع٠ٚق صج١خ ِذّض فغ٠بي -  27

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 12311   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغاضٝ دـت ِذّض ػّغ -  28

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111125ُ ربع٠ز ٚفٟ 12423   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ص٠ٕبي ِذّض ٔبصغ -  29

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111125ُ ربع٠ز ٚفٟ 12424   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جضاٜٚ صو١غ دّؼٖ ػجضاٌذ١ّض -  30

سبم: اٌزأك١غ ٚصف  

: اٌزأك١غ ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 1512   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ عػق ؿ١ض ثضع٠ٗ -  31

 سبم

: اٌزأك١غ ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 12313   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ ػجضاهلل اصَ ؿ١ضٖ -  32

 سبم

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 12311   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ّض ِذّض ػجضاٌـ١ض صالح -  33

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 12311   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِؼٛض ثش١ذ ٚفبء -  34

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 12315   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض عٗ ِذّض ع٠ٙبَ -  35

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 12312   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػزك دـ١ٓ رٛف١ك ػ١ٍٗ -  36

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚصف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر22111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 12421   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػّغ فزذٝ ادّض -  37

سبم: زأك١غاٌ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اؿّبػ١ً دـب١ٔٓ أؼبَ اٌٝ االؿُ رؼض٠ً: اٌٝ 3422 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر22111122ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  1

   ػجضاٌغاػق

اٌلؼٍٗ ِجّضاد اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 1611 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر22111122ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  2    

اٌـؼٛصٜ رّٛع اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ اضبفخ: اٌٝ 12114 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر22111125ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  3    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

3422   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ،   ػجضاٌغاػق اؿّبػ١ً دـب١ٔٓ أؼبَ -  1  

3422   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ،   ػجضاٌغاػق اؿّبػ١ً دـب١ٔٓ أؼبَ -  2  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغت - اٌّذٛ      

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌلبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5435   ثغلُ    22111123:  ربع٠ز ، 1245  2221/1/16-ج  ػجضاٌٍغ١ف ؿالِٗ ػؼ٠ؼٖ -  1  

5435   ثغلُ    22111123:  ربع٠ز ، 1246  2214/1/16-ج  ػجضاٌٍغ١ف ؿالِٗ ػؼ٠ؼٖ -  2  

5435   ثغلُ    22111123:  ربع٠ز ، 1246  2214/1/16-ج  ػجضاٌٍغ١ف ؿالِٗ ػؼ٠ؼٖ -  3  

5435   ثغلُ    22111123:  ربع٠ز ، 1242  2211/1/16-ج  ػجضاٌٍغ١ف ؿالِٗ ػؼ٠ؼٖ -  4  

1651   ثغلُ    22111126:  ربع٠ز ، 1251  2211/21/22 - ج  ػجضاٌمبصع ٠ٛٔؾ جّبي ٠ٛٔؾ -  5  

3422   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ، 1263  2216/22/21 - ج  ػجضاٌغاػق اؿّبػ١ً دـب١ٔٓ أؼبَ اٌٝ االؿُ رؼض٠ً -  6  

3422   ثغلُ    22111122:  بع٠زر ، 1263  2216/22/21 - ج  اؿّبػ١ً دـ١ٕٓ أؼبَ -  7  

2151   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ، 1266  2211/21/11 - ج  كبِٟ ادّض ِذّض ػبئلٗ -  8  

5154   ثغلُ    22111111:  ربع٠ز ، 223  2215/25/22 - ج  ػٍٟ ادّض ِـؼٛص سض٠جٗ -  9  

5342   ثغلُ    22111111:  ربع٠ز ، 1261  22/6/2214  ادّض اصع٠ؾ فب٠ضٖ -  10  

5342   ثغلُ    22111111:  ربع٠ز ، 1261  21/6/2211  ادّض اصع٠ؾ فب٠ضٖ -  11  

1252   ثغلُ    22111112:  ربع٠ز ، 1226  2211/3/12 -ج  دـٓ ػٍٝ رٛف١ك ِٕٝ -  12  

4415   ثغلُ    22111113:  ربع٠ز ، 1214  2211/21/22 - ج  ادّض دـٓ عٗ ادّض -  13  

4415   ثغلُ    22111113:  ربع٠ز ، 1215  2216/21/22 - ج  ادّض دـٓ عٗ ادّض -  14  

1655   ثغلُ    22111112:  ربع٠ز ، 1212  ج - 2211/21/22  اؿّبػ١ً ادّض ػضي ػجضاٌـزبع -  15  

1526   ثغلُ    22111112:  ربع٠ز ، 1211  2211/2/2-ج  ِذّض ادّض ِذّض ادّض -  16  

1423   ثغلُ    22111111:  ربع٠ز ، 1321  11//2214/11-ج  فٕضٜ اثٛاٌغب٘غ فٕضٜ ِذّض -  17  

1423   ثغلُ    22111111:  ربع٠ز ، 1322  2211/11/11-ج  فٕضٜ اثٛاٌغب٘غ فٕضٜ ِذّض -  18  

3131   ثغلُ    22111111:  ربع٠ز ، 1322  2211/22/21 - ج  فغغٍٟ اثغا١ُ٘ فغغٍٟ ضبدٟ -  19  

1114   ثغلُ    22111111:  ربع٠ز ، 1326  ج - 2216/23/23  سغبة ِذّٛص ١ٓدـبٔ ِٕٝ -  20  

1611   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ، 1312  2215/21/22 - ج  ِذّض صبٌخ ادّض فٛػ٠ٗ -  21  

5642   ثغلُ    22111124:  ربع٠ز ، 1324  2211/11/21 - ج  ِذّض ػٍٟ ادّض ٚعصٖ -  22  

1142   ثغلُ    22111124:  ربع٠ز ، 1325  ج - 2211/21/22  غجغٜ وبًِ عكضٜ عجبء -  23  

2115   ثغلُ    22111126:  ربع٠ز ، 1335  ج - 2211/12/11  ػجضاٌؼبعٟ ادّض ػجضاٌؼبعٟ -  24  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

1635   ثغلُ    22111126:  ربع٠ز ، 1336  2215/22/21 - ج  ِذّٛص ػجضاٌٛ٘بة كؼجبْ ِذّض -  25  

1422   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ، 1346  ج - 2211/26/23  ِذّض ّضاد كذبرٗ اكغف -  26  

1341   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ، 1331  ج - 2211/22/12  ػٍٝ ادّض دـٓ ؿؼ١ض -  27  

1324   ثغلُ    22111122:  ربع٠ز ، 1341  2211/26/12 - ج  اٌجٛاص ػجض ػجضاٌلبفٝ فىغ٠ٗ -  28  

1251   ثغلُ    22111121:  ربع٠ز ، 1341  2211/24/15- ج  ِذّض اثغا١ُ٘ س١ًٍ ِذّض -  29  

1424   ثغلُ    22111121:  ربع٠ز ، 1352  2211/11/22 - ج  ػالَ ادّض ضبدٝ ِذّٛص -  30  

1626   ثغلُ    22111121:  ربع٠ز ، 1342  ج - 2211/22/22  دـٓ ا١ِٓ ٔج١ً ا٠ٙبة -  31  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

كغوبد ع٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــ      

 

كغوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


