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

 
أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٓ 66763 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ل فجلاٌّٛعٛك ِؾّل اؽّل -  1

فجلاٌّغ١ل فجلاٌّٛعٛك ِؾّل هفقذ ٍِه اٌقواهعٗ اٌْول١خ اٌقواثٗ : ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66765 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل فجلاٌّغ١ل هىلٗ -  2

اؽّل فجلاٌّغ١ل ٠ب١ٍّٓ/ ثٍّه لٍفبٚاالثزلائ١ٗ ِلهٍٗ ثغٛاه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ لٍفبٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ، وٛاف١و ِؾً فٓ 66913 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٕبكق فضّبْ اِبي -  3

 فٍٝ/ ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِلفً ِٓ اٌّزفوؿ اٌٖفب ؽبهٖ اٌغل٠ل االٍ٘ٝ اٌجٕه ثوط اٌغل٠لٖ اٌّؾغٗ ّبهؿ فٛا٠ل( 1) هلُ اٌقمبه:  ثغٙخ

ٍالِٗ ِؾّٛك  

 ِىزت فٓ 66761 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌالٖ ِؾّل فجلٖ ِؾّل -  4

فجلاٌالٖ ِؾّل فجلٖ/ ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌَالَ اِبَ اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚرو١ُِ ٕ٘ل١ٍٗ ٚاٍزْبهاد ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66923 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فّٙٝ ِؾّل ؽّبكٖ -  5

اؽّل فّٙٝ ِؾّل/ ٍِه اٌّمٖت وٛثوٜ ثغٛاه فجلاهلل ٔغـ ثبعب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ك٘بٔبد ٚهّٗ فٓ 66929 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ فٍٝ ١ٍل فٍٝ -  6

ِوٍٝ فٍٝ ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه االٖٔبهٜ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌقغبة ثٓ فّو ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 ِىزت فٓ 66926 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقي٠ي ِؾّل اؽّل ِؾّل -  7

فجلاٌقي٠ي ِؾّل اؽّل ؽّبكٖ/ ثٍّه  اٌٖٕب٠ـ ِلهٍٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٔمً فلِبد  

 ف١ِّٛٗ ِياكاد فٓ 65925 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ لبٍُ ِؾّل فالء -  8

وبًِ لبٍُ ِؾّل ثٍّه اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ،( فوكٖ)  

 ف١ِّٛٗ ِياكاد فٓ 65925 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ لبٍُ ِؾّل فالء -  9

 لبٍُ فٍٝ فّو/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ ثغي٠وٖ االٍال١ِٗ اٌّإٍَٗ َِغل ثغٛاه اٌّؾغٗ ّبهؿ اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة:  ثغٙخ ،( فوكٖ)

ِٕي١ٌخ اكٚاد ِقوٗ ْٚٔبعٗ  

 ف١ِّٛٗ ِياكاد فٓ 65925 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ لبٍُ ِؾّل فالء -  10

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ وبًِ لبٍُ ِؾّل/ ثٍّه اٌمل٠ّٗ اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ،( فوكٖ)  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66631 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ في٠ي وو٠ُ فبكي -  11

فٍٗ في٠ي ووَ ٔبعٝ/ ثٍّه اٌؾك َِغل ثغٛاه اٌل٠َٗ ٔغـ اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ثغٙخ ، عياهٖ فٓ 65662 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فّٙٝ للهٜ اٌجبّب -  12

فّٙٝ للهٜ ف١ٌّ/ ثٍّه غوة اٌقٕبَٔٗ اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ:   

 ثغٙخ ، عياهٖ فٓ 65662 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فّٙٝ للهٜ اٌجبّب -  13

اٌّٛاّٝ ٚث١ـ ٚر١َّٓ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ اؽّل فّٙٝ إٌؾبً فو٠ل/ ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه غوة اٌقٕبَٔٗ:   

 66695 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌىو٠ُ هّبك ِؾّل فجلاٌؾ١ّل اٌٖجبػ -  14

هّبك ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فجلاٌىو٠ُ/ ثٍّه اٌزواوَٗ َِغل ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ  
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 فٓ 66742 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلإٌق١ُ فجلاٌٍغ١ف فجلإٌبٕو فٍٝ -  15

 ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ ثٍّه ثٕلاه ثٕغٛؿ ٍق١ل ثٕغـ اٌجووٗ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ثٕلاه ٔغٛؿ:  ثغٙخ ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ

 فجلاٌوؽّٓ

 ؽؾ١وٖ فٓ 66655 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌوؽّٓ ؽّلاْ ٕف١ٗ -  16

ِؾّل فٛىٜ هعت/ ثٍّه اٌمجٍٝ فجلاٌوؽّٓ اي َِغل ثغٛاه اٌمج١ٍٗ  اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ، عياهٖ فٓ 66665 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽَٓ فٍف ٚع١ٗ -  17

اؽّل ٘بُّ ٍو٠ٗ/ ثٍّه اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ:  ثغٙخ  

 رله٠ت فٓ 66794 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل لبٍُ اؽّل ِؾّٛك -  18

 ِؾٝ َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وح:  ثغٙخ ، اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ثقل(  االٔزؤذ فلِبد فلا ف١ّب) رق١ٍّٗ ٚفلِبد

لبٍُ اؽّل ِؾّٛك فٛل١ٗ/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ٌْـ ّبهؿ اٌل٠ٓ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66653 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ ًهأ ، فوك ربعو ،  ِؾّل ا١ٌَل عٗ ِؾٙو -  19

وؾٛي اؽّل ِؾّل ا١ٌَل عٗ/ ثٍّه ؽّل ا١ٌْـ ٔغـ َِزْفٝ ثغٛاه( 5) هلُ فمبه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66657 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍق١ل ٍوٚه ِؾّل ؽّلاْ -  20

ِؾّل اٌجلهٜ ١ٌٍٝ/ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 فٓ 66697 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 75555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ٠ٍٛف ِؾّل ٠ٍٛف -  21

١ٍٍّبْ فجلاٌوؽّٓ ٠ٍٛف ِؾّل/ ثٍّه االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66795 ثولُ 25255256 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٍت اؽّل ِؾّل اٍّبء -  22

اؽّل فجلإٌّغٍت عّبي ٍِه اٌجٕي٠ٓ ِؾغٗ ثغٛاه فياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66656 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّل ؽ١ّل ا١ٌَل -  23

ا١ٌَل ِؾّل ؽ١ّل اؽّل/ ثٍّه االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 لغـ ث١ـ فٓ 66672 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٖبكق ِوٍٝ اؽّل هأفذ -  24

اٌٖبكق ِوٍٝ اؽّل فٍف/ ثٍّه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ - اهلل ِٕٗ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، صم١ٍٗ ِقلاد غ١به  

 غ١به لغـ ث١ـ فٓ 66672 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ اؽّل هأفذ -  25

اٌٖبكق ِوٍٝ اؽّل فٍف/ ثٍّه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ - اهلل ِٕٗ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، صم١ٍٗ ِقلاد  

 ِقوٗ فٓ 64579 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙلٜ ا١ٌَل اؽّل ٍقٛكٜ -  26

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ اثوا١ُ٘ ٕبكق عّبي ٍِه ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ثٕبؽ١ٗ:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه  

 ِقوٗ فٓ 64579 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙلٜ ا١ٌَل اؽّل ٍقٛكٜ -  27

ا١ٌَل ِؾّٛك صبثذ ِؾّٛك ثٍّه اٌجقب٠زٗ اٌغٛة ٔغـ ِلفً اٚي:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه  

 فٓ 66955 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك ِٖغفٝ -  28

ٍبٌُ ِؾّل عّبي ِوفذ/ٍِه ؽّل َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66942 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ عالي ٕبثو اوواَ -  29

فجلاٌٍغ١ف اهلل فٍف عّبي ثٍّه ك٠بة ١ـاٌْ ِمبَ ثغٛاه ثبعب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66679 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٍّمبِٝ ٕبثو ِؾّل -  30

ٕل٠ك فإاك ٕل٠مٗ/ ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66952 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ثغلاكٜ -  31

ؽَب١ٔٓ فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌَّقلاد ٔغـ اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  
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)  وّج١ٛرو فٓ 66761 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اكه٠ٌ ف١ٍفٗ فٛىٜ ٔقّٗ -  32

 اٌجؾوٜ ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ االعزّبف١ٗ اٌْإْٚ ثغٛاه:  ثغٙخ ،( اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ٚثقل االٔزؤذ فلِبد فلا ف١ّب

لبٍُ اؽّل ٕل٠ك عّبي/ ثٍّه  

 فٓ 66799 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌىو٠ُ اثٛض١ف ِقيىٖ -  33

ؽ١َٓ فجلاٌؾ١ّل اؽّل ربِو ثٍّه ِىوَ ثب١ٌْـ فغٛه ٔغـ ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ِمبٚالد ِىزت فٓ 66661 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ه١ّل هّبك ٔبفـ -  34

ه١ّل هّبك اثٛاٌَقٛك/ثٍّه اٌْجبة ِووي ثغٛاه اٌقواهعٗ اٌْول١ٗ اٌقواثخ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 فٓ 66676 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ِٕٙٝ ا١ٌَل ٍٍٜٛ -  35

 ِؾّل اٌجلهٜ اؽّل/ ثٍّه ٍبٌُ ١ٔٛ ِؾً ثغٛاه 15 اٌْو٠ف ّبهؿ ِٓ ِؾّٛك فجلاٌؾ١ٍُ ّبهؿ 27:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ اوََٛاه

 عّقٗ

 ف١ٕٛ ِقجي فٓ 66756 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ِؾّل فجبً اؽّل -  36

اؽّل فٍٝ ّقجبْ فغب ٍِه ه٠بٗ فجلإٌّقُ ا١ٌْٙل اٌمل٠ُ اٌَٛق ّبهؿ14:  ثغٙخ ،( ِلفُ غ١و ؽو كل١ك)  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66616 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌالٖ فجلاٌّغٍت عّبي ٚالء -  37

ِؾّل ا١ٌَل فّو ِؾّل/ ٍِه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌقواثٗ ٔغـ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 64162 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  38

٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ِؾّٛك/ ثٍّه اثٛاٌل٘ت فواثٗ اٌضالصٝ اٌٍّقت ثغٛاه اثٛك٘ت فواثٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 64162 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  39

 ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ فجلاٌّقجٛك ٠ٓب١ٍ ا١ٌَل ِؾّٛك ثٍّه اثٛك٘ت فواثٗ اٌٖٕب٠ـ ِلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ

 ف١ِّٛٗ

 فٓ 66622 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٍغ١ف ؽّلاْ فجلاٌٍغ١ف ؽّٛك -  40

ِؾّل اٌلٍٛلٝ فالف ٍِه اٌَّبْ هضٛاْ ؽبهٖ اٌمل٠ُ ِٖو ثٕه ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٍِٛؽٗ ث١ـ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 64162 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  41

ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ فجلاٌؾ١ّل ٍالِٗ اٍّبء ثٍّه ثَٛ٘بط15 ّبهؿ ِٓ اٌو١ّل اثٓ ّبهؿ6:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ٚرغ١ٙي ث١ـ فٓ 66699 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبهٖ فغ١ٗ ١ِٕو عوعٌ -  42

 اؽّل ا١ٌَل اؽّل/ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ ٍِه ىاكن ِبهوذ ٍٛثو اِبَ إٌٙضٗ ّبهؿ22:  ثغٙخ ، ٚاٌجبهكٖ اٌَبفٕٗ ٚاٌّْوٚثبد اٌّبوٛالد

١ٍٍّبْ ا١ٌَل  

 فٓ 66917 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبثو فجلإٌّقُ فجلاٌىو٠ُ ٠بٍو -  43

 ا١ٌَل عبهق/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ِٓ ففبْ ثٓ فضّبْ ّبهؿ اٌىٙوثبئ١ٗ ٌالعٙيٖ اٌْو٠ف ّووٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ؽاللٗ ٕبٌْٛ

فجلاٌوؽّٓ اثٛاٌّغل  

 رغبهٖ فٓ 66766 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ ٠بٍو -  44

ّ٘بَ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ ١ٍّو/ ثٍّه ؽ١ّل ا١ٌَل َِغل ثغٛاه إٌٛاهٔٗ ٔغـ اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ:  ثغٙخ ، ِمب٘ٝ َِٚزٍيِبد فؾُ  

 فلِبد فٓ 66656 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً هىق ١ِقبئ١ً و١وٌٌ -  45

صبثذ ىهفٝ صبثذ/ثٍّه ِوىٚق ثب١ٌْـ اٌقٖبهٖ ّبهؿ ِوىٚق ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 66625 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾبفؼ ِؾّل ِٖغفٝ اٌل٠ٓ فٖبَ -  46

اؽّل ١ٍل ١ُ٘اثوا ٕجوٜ فبٌل/ ثٍّه اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ - اٌمٕغوٖ ٔغـ - اٌمٕغوٖ ٔغـ وٛثوٜ ثغٛاه:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رغبهٖ فٓ  
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 ، ثمبٌٗ فٓ 66637 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 6555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل هّٛاْ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ -  47

فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هّٛاْ فجلاٌوؽ١ُ/ ثٍّه غوة ا١ٌْـ اٚالك اٌَالَ َِغل اِبَ اٌياهٖ:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66651 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فجلاٌٍغ١ف اؽّل فبُٕ -  48

اثوا١ُ٘ فجلاٌٍغ١ف اؽّل/ ثٍّه اٌم١ٖو هٚافـ صوٚد وٛثوٜ ثؾوٜ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 فوكٚاد فٓ 66693 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ ثلٜٚ اؽّل ؽّبكٖ -  49

ٖٔبه ِؾّل فٍٝ اؽّل/ ٍِه إٌبكٜ ثغٛاه اٌو٠بضٝ إٌبكٜ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ى٠ٕٗ ٚاكٚاد  

 فٓ 66657 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهِب١ًٔٛ ربٚضوًٚ وّبي ٔبكه -  50

اهِب١ًٔٛ ربٚضوًٚ وّبي/ ٍِه ِوىٚق ا١ٌْـ اٌقٖبهٖ ّبهؿ3 هلُ ِؾً ِوىٚق ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 فٓ 66627 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغبثوفجلاٌقي٠ي فب٠ْٗ -  51

فجلاٌقي٠ي فجلاٌغبثو فجلاٌٍغ١ف ٍِه ١ٖٔو اٚالك عوفبْ ٔغـ1 هلُ فمبه ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66669 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ وبًِ ِؾّل اؽّل -  52

ؽّلاْ فٍٝ وبًِ ِؾّل/ ثٍّه ؽّلاْ ٔغـ ّٕل٠ًٚ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ِىزت فٓ 66656 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً عجوٖ ٠ٌٌٛ فٖبَ -  53

 ١ِقبئ١ً ٔبّل ٍبِٝ/ ثٍّه اٌواثـ اٌلٚه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ عبٌت اثٝ ثٓ عقفو ّبهؿ( 35: ) ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد

 فوط

 ٚهّٗ فٓ 66655 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ٠ٍٛف هاضٝ فجلاٌالٖ -  54

ّ٘بَ فجلاٌقي٠ي ا١ٌَل ٔغبػ/ ثٍّه فياى اٚالك- اٌّياٌٖٛ عو٠ك- ثبٌّياٌٖٛ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌّياٌٖٛ:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66946 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فبهف اؽّل ١ٍّوٖ -  55

فجلاٌالٖ ا١ِٓ فالء/ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ ؽَٓ وَٛ ٔغـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 رغبهٖ فٓ 66947 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍب٠ٚوً ّٕٛكٖ و١ًّ ِو٠ُ -  56

ّٕٛكٖ وبهاً ٚك٠ل أٖبف/ ثٍّه إٌّٙٝ اٌزله٠ت ثؾوٜ اٌقلاٌٗ اثواط فٍف ٍَُِ االِبَ ّبهؿ23:  ثغٙخ ، عٍّٗ ٚاٌَىو اٌْبٜ  

 ٚث١ـ رقجئٗ فٓ 75569 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠ـ هِٚبٔٝ -  57

 فٍف/ ثٍّه ١ٖٔو ثبٚالك فجلاهلل ثٕغـ ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛاك ٍىو

ا٠ٛة فجلاٌّٛعٛك  

 ٚث١ـ رقجئٗ فٓ 75569 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠ـ هِٚبٔٝ -  58

 ِمبٚالد ْٚٔبعٗ ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠ـ ثغوً ٍِه فجلاهلل ثٕغـ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ثغٛاه ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛاك ٍىو

 ف١ِّٛٗ

 ، عب٘يٖ ِالثٌ فٓ 66793 ثولُ 25255256 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ل فوػ فبهٚق أغٝ -  59

ىوٝ رٛف١ك ٠َوٜ ألهٚ/ ثٍّه ٌٍوعبي ر١ُ ربْٚ ثغٛاه ٍبثمب إٌٖو( 15)ّبهؿ 65:  ثغٙخ  

 ، ؽضبٔٗ فٓ 66661 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌقبي ؽَٓ ِٙب -  60

فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌغٛاك ا١ٌَل/ ثٍّه اٌقبهف ِقٙل فٍف اهلل ض١ف ؽَٓ ّبهؿ:  ثغٙخ  

 ِقوٗ فٓ 66916 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رب٠ت ِؾّل ؽَٓ ضبؽٝ -  61

ؽبِل وّبي ِؾّل/ ثٍّه اثٛاٌٛفب ف١ٍفٗ َِغل ثغٛاه اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ربع١و  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66694 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ اؽّل -  62

ؽ١َٓ اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ/ ثٍّه اثٛكٚه اي كٚاه ثغٛاه- ثبٌياهٖ اٌّٙبٓ ثٕبؽ١ٗ اٌياهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  
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 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ثمبٌــٗ فٓ 66777 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً في٠ي ٕجؾٝ عوعٌ -  63

١ِقبئ١ً في٠ي ٕجؾٝ اٍؾبق ثٍّه  اٌّغبفٝ اِبَ ثٛهٍق١ل ّبهؿ ثوك٠ٌ ِْٕبٖ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66773 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فجلاٌّغ١ل ١ٍّو ِؾّٛك -  64

فجلاٌّغ١ل ١ٍّو اؽّل/ ثٍّه االعزّبف١ٗ اٌْئْٛ فٍف اٌْول١ٗ اٌُْٛ ٔغـ ثٍٖفٛهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66756 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٕبثو هّلٜ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  65

ٕبثو صبثذ ى٠بك/ ثٍّه اثٛإٌٛه َِغل ثغٛاه فياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 اؽن٠ٗ ث١ـ فٓ 66632 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً عوً ف١ل هِٚبٔٝ -  66

ّؾبرٗ هثٗ فجل اؽّل ٕالػ/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ِي٠ل ّبهؿ:  ثغٙخ ،  

 ، ثمبٌٗ فٓ 66639 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هضٛاْ ىٔبرٝ فزؾٝ ٚؽ١ل -  67

هضٛاْ ىٔبرٝ فزؾٝ ثٍّه ثبكفب اٌجؾوٜ اٌل٠و ٔغـ اكفب:  ثغٙخ  

 ، ِالثٌ ث١ـ فٓ 66665 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلٖ ٍق١ل ٕجوٜ ثله٠ٗ -  68

عٕغبٜٚ ِؾّل اؽّل اٌلووٚٔٝ/ثٍّه ٘و٠لٜ ثٕغـ- فّبك/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ  

 ث١ـ فٓ 66642 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فجبً ِؾّٛك ِٖغفٝ -  69

ِؾّٛك فجبً ِؾّٛك/ ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه اٌقٕجو٠ٗ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد  

 ، ّٛة وبفٝ فٓ 66763 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِْولٝ في٠ي ٕفٛد ثٛال -  70

ٍقل َِبن ٕجؾٝ ٔوعٌ/ ثٍّه هثبػ ثٓ ثالي ّبهؿ اال٠ّبْ و١َٕٗ ثغٛاه:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66764 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّٛعٛك ١ٍل ِؾّل ى٠ٕت -  71

اؽّل ف١ٍفٗ ١ٍل ؽَٓ/ ٍِه رٛف١ك ٔغـ اٌّيهفٗ عو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ٚهّٗ فٓ 66629 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل فجلاٌقبي ؽَٓ فجلاٌقبي -  72

ٍالِٗ ِؾّل فبهً/ ثٍّه االى٘وٜ اٌّقٙل ثغٛاه ٍالِٗ ث١ذ ّبهؿ اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ، وبٚرِ ٌؾبَ  

 ٌؾبَ ٚهّٗ فٓ 66914 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽلاك ا١ٌَل ٚهكٖ -  73

ِؾّٛك ؽلاك ٕبكق فّو/ ثٍّه اٌٖٕبف١ٗ إٌّغمٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِقبكْ  

:  ثغٙخ ، ِغقُ فٓ 66912 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  74

ِؾّل ٚؽ١ل ِؾّل/ ثٍّه اٌٍٛقب٠ٗ ثٕبؽ١ٗ ٍٛ٘بط ا١ٍٛط عو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وح  

 ، عياهٖ فٓ 66935 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌغٕٝ ِؾّل ١ٍل -  75

فجلاٌّغ١ل ا١ٌَل ؽَبْ فوغً/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ  

 ث١ـ فٓ 66936 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ فجلاٌّالن صبثذ ٍٕبء -  76

ف١ُٙ ٠ٛال١ُ ٔج١ً اثبٔٛة ٍِه اٌقالفٗ َِغل ثغٛاه اال٠ّبْ ثوط اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، وّج١ٛرو ٌٛاىَ  

 ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ فٓ 66616 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٗ اؽّل صبثذ هاثؾٗ -  77

ِوٍٝ فجبً ؽّبكٖ ثٍّه اٌزق١ّ١ٍٗ االكاهٖ ثغٛاه اٌزؾو٠و ّبهؿ:  ثغٙخ  

 رغبهٖ فٓ 66646 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ؽّبكٖ -  78

اؽّل ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل/ ثٍّه فٛىٜ ا١ٌْٙل َِغل ثغٛاه اٌّؾبٍٕٗ:  ثغٙخ ، إٌمً ِقلاد  

 ٚفالفٗ فغبهٖ فٓ 66953 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِي٠ل هِضبْ ِؾّل ٠بٍو -  79

فجلإٌق١ُ ِؾّٛك هىق فجلاٌواضٝ ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ اٌججَٝ ِٖٕـ فٍف ِؾفٛػ ٔغ١ت ّبهؿ15:  ثغٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِىزت فٓ 66749 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌٍغ١ف عبثو عٍقذ -  80

 اٌغل٠لٖ ا١ٌّْٕٗ ّبهؿ  االى٘وٜ اٌّقٙل ثغٛاه:  ثغٙخ ،( 6 اٌّغّٛفٗ 36ِٓ ٚاٌفمو19ٖ اٌّغّٛفٗ فلا ف١ّب) ٚرٖل٠و اٍز١واك

لبٍُ لٕبٜٚ ؽّلاهلل لٕبٜٚ/ ثٍّه  

 فٓ 66662 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل فجلاٌّٛعٛك ث١ٙٗ -  81

ا١ٌَل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك/ ثٍّه اٌّواك َِغل ثغٛاه ّوف ٔغـ رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ ٚر١َّٓ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66954 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍف ؽوثٝ فجلاٌّغ١ل -  82

اؽّل فٍف ؽوثٝ اؽّل/ ثٍّه ّوق اٌقٕبَٔٗ اٌْغوٖ ٔغـ ِمٙٝ ثغٛاه- اٌقٕبَٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66954 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فٍف ؽوثٝ فجلاٌّغ١ل -  83

 ِٚم١ل اؽّل فٍف ؽوثٝ هِضبْ ٍِه ّوق اٌقٕبَٔٗ اٌْغوٖ ٔغـ اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّٚغت ٍٛ٘بط75665 هلُ رؾذ  

 ى٠ٛد ث١ـ فٓ 66747 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ اثٛاٌٛفب ِؾّل اؽّل -  84

ِؾّٛك غبىٜ ِؾّٛك/ ثٍّه ثبٌياهٖ اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ثغٛاه اٌياهٖ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ، ثمبٌــــٗ فٓ 66762 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ث١ِٛٝ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ١ٌٍٝ -  85

اثٛعبٌت فٍٝ ٕبثو ا١ٌٙضُ/ ثٍّه اٌمٕبثوٖ كه٠ِٚ ثْبهؿ( 1)هلُ فمبه ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ  

:  ثغٙخ ، ِٕؾفبد فٓ 66776 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ فٍٝ ا١ٌَل ٕفبء -  86

لبٍُ ؽَٓ فّٙٝ افزّبك/ ثٍّه االهلُ َِغل اِبَ ثبعب روفٗ ِٓ عجً ثٓ ِقبم ّبهؿ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 76923 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد -  87

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٚٔبعٗ ٍّمبِٝ اثٛاٌّغل فبعف/ ٍِه ثبٌجقب٠زٗ اثٛؽّل ٔغـ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚروث١ٗ ث١ـ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 76923 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد -  88

اثٛاٌؾّل ؽٕفٝ اِبي/ ٍِه ثبٌجقب٠زٗ اثٛؽّل ٔغـ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚروث١ٗ ث١ـ  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 66937 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فضو ؽّلٜ ِؾّٛك -  89

اؽّل ا١ٌَل ٍق١ل ِؾّل/ ثٍّه اٌغوكلٗ ِٛلف اِبَ اٌؾ٠ٛزٝ( 6) فّبهٖ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 76365 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِغوثٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  90

عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ ْٚٔبعٗ ِؾّل ِغوثٝ ِؾّل فٍف ثٍّه إٌمغٗ ّبهؿ ثلاه وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 76365 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِغوثٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  91

ا١ِٓ ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ثٍّه اٌيهاف١ٗ اٌغّق١ٗ ثغٛاه ثلاه وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 لغـ ث١ـ فٓ 66655 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ا١ٌَل اؽّل ؽ١َٓ -  92

فٍٝ ِؾّٛك أٛه فجلاٌوؽّٓ/ ثٍّه اٌٖؾٝ اٌٖوف ِؾغٗ اِبَ اٌمغت ّبهؿ44:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 ، فوكٖ ث١ـ فٓ 66653 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل فٍف ؽ١َٓ -  93

اؽّل ١ٍل فٍف ؽَٓ/ ثٍّه إٌٛهٜ َِغل ثغٛاه إٌٛهٜ ّبهؿ:  ثغٙخ  

 وجبة ِغقُ فٓ 66625 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل ٕالػ -  94

ؽغبىٜ فالَ اؽّل عّبي/ ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚوفزٗ  

 ٚهّٗ فٓ 66635 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبك فجلاٌقي٠ي فّو ِؾّل -  95

١ٍٍّبْ ؽّبك فجلاٌقي٠ي فّو/ ثٍّه ِؾّل اٚالك االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ف١ٍٛ اٚالك:  ثغٙخ ، ف٠ًٛ ٚاعجبق اٍزبٌٍٔ ٍٍه ر١ٕٖـ  

 ث١ـ فٓ 66636 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فجلإٌق١ُ هضٛاْ ِٕٝ -  96

ثلٜٚ فجلٖ ثلٜٚ ثٍّه اٌزٍٛي ِٛلف ثغٛاه اٌّٛهكٖ َِبوٓ اِبَ فغٝ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، اٌجبْ ِٕزغبد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، إٍّذ ث١ـ فٓ 66925 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّٛك فزؾٝ اؽّل -  97

ِؾّٛك فجلاٌالٖ ؽ١َٓ فجٍٗ/  ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌْقبهٔٗ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اكفب:  ثغٙخ  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 66925 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ِؾّل ِٙواْ ِؾّٛك -  98

ِؾّل فجلاٌغبثو فواط عبثو ثٍّه اٌْول١ٗ اٌيٚن اٌجو٠ل ِىزت اِبَ اٌيٚن:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ  

 فٓ 66945 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوفبد فّبهٖ ّؾبد هِضبْ -  99

فوفبد فّبهٖ ّؾبد فّبهٖ/ ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ثغٛاه اثٛك٘ت فواثٗ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 فٓ 66945 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوفبد فّبهٖ ّؾبد هِضبْ -  100

 ثزبه٠ـ66972 هلُ رؾذ ِم١ل فّبهح ّؾبد فٕزو ثٍّه اثٛك٘ت فواثخ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه ّٚغت2515/6/9  

 فٓ 66762 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي فجلاٌؾ١ٍُ فجلاٌقبي ٔبٕو -  101

فجلاٌؾ١ٍُ فجلاٌقبي ِّلٚػ/ ٍِه اٌي٠ٛد ٚهّٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ ث١ـ ؽؾ١وٖ  

 اعبهاد فٓ 66746 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٜ اثوا١ُ٘ فٛىٜ فبٌل -  102

ِغوٚك فجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل ثٍّه اٌقوائٌ َِبوٓ فٍف اٌّؾٍظ اِبَ ِغوٚك ٔغـ:  ثغٙخ ، ٚثغبه٠بد  

 ث١ـ فٓ 66664 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ فجلاٌغبثو ِؾّل -  103

رٛف١ك فجلإٌّقُ ِؾّل/ ثٍّه اٌؾالعٗ فٍف اٌقوة ؽٝ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي ر١ٍفٛٔبد اعٙيٖ  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 75726 ثولُ 25255256 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  104

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ فضّبْ اثٛهؽبة عبثو/ ثٍّه ا١ٌّٕبٜٚ ثٕي٠ٕٗ ثغٛاه ِغوٚك ٔغـ:  ثغٙخ ، ثٕبء  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66656 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ِؾّٛك فواط ؽبىَ -  105

اؽّل فجلاٌّغ١ل ا٠ٗ/ ثٍّه اٌقبٓ ثٓ فّوٚ ثْبهؿ ضواه ٔقً ثٕبؽ١ٗ رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ِالثٌ فٓ 66946 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل لل٠ٌ فيد ا٠ٙبة -  106

ا٠ٛة لّٝٛ ٕجؾٝ ِب٠ىً/ثٍّه اٌؾّبِٖٝ رَبٌٝ ثغٛاه  اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ47:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 فٓ 66957 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾ١ّل ى٠لاْ اٌَجبفٝ هافذ -  107

٠ٍٛف فضّبْ ؽَٓ ِؾّٛك ثٍّه ثبعب روفٗ ثْبهؿ اٌجبعٛهٜ ِٕيي ثغٛاه ثبعب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66779 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فٍٝ فٍف عٍقذ -  108

فٍٝ ؽ١َٓ فٍٝ فٍف/  ثٍّه االثزلائ١ٗ ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 75726 ثولُ 25255256 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  109

فضّبْ اثٛاٌوؽبة عبثو ثٍّه ثلاه ثىَٛ اثٛاٌوؽبة ٔغـ:  ثغٙخ ، ثٕبء  

 ِٛاك ث١ـ فٓ 75726 ثولُ 25255256 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  110

ٚهكٖ فٍف ْٚٔبعٗ فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ثٍّه ثلاه ثىَٛ اثٛهؽبة ٔغـ:  ثغٙخ ، ثٕبء  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66624 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ِؾّل اثٛك٘ت ؽّبكٖ -  111

اثٛاٌؾَٓ اؽّل في٠يٖ/ ثٍّه غوة اٌمواِغٗ اٌمجٍٝ إٌغـ اٌمواِغٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ثغٙخ ، ثمبٌخ فٓ 66645 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ ٍقل اثٛفّوٖ ثىو -  112

ِزٌٛٝ ٍقل اثٛفّوٖ/ ثٍّه اٌّْزً ّبهؿ اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه:   

 ، ثمبٌٗ فٓ 66663 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فغباهلل ِؾّل ا١ٌَل ِٖغفٝ -  113

فغباهلل ِؾّل ا١ٌَل اؽّل/ ثٍّه ِىوَ فّو ّبهؿ( 1) هلُ فمبه:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٓ 66667 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌالٖ ِؾّل هِضبْ فجلاٌوؽّٓ -  114

 ِؾّٛك هِضبْ/ ثٍّه االهلُ ّبهؿ ِٓ اٌقبٓ ثٓ فّو ّبهؿ اٌٖفب َِزْفٝ اِبَ:  ثغٙخ ، اٌقغ١ٓ ِٓ ِبوٛالد ٚث١ـ رغ١ٙي

ِؾّل هِضبْ  

 اؽن٠ٗ ث١ـ فٓ 66955 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ٍبٌُ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ك٠ٕب -  115

فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ١ٍٍّبْ/ٍِه اٌجٍل ٍٚظ ّبهؿ اٌمل٠ّٗ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ:  ثغٙخ ،  

 فٓ 66766 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غجو٠بي اٍغفبًٔٛ ِٛه٠ٌ ِلؽذ -  116

٠ٍٛف عوعٌ ؽٕبْ/ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ث١ـ فٓ 66792 ثولُ 25255256 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبضً فجلاٌجل٠ـ فجلاٌَبرو فبِو -  117

فجلاٌجل٠ـ فجلاٌَبرو اّوف ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ ئ١ٗاالثزلا اٌّلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك  

 ، ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ فٓ 66743 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل صوٚد ٕ٘بء -  118

ِؾّل اؽّل وبًِ ٚؽ١ل ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه إٌّزٖو عي٠وٖ:  ثغٙخ  

 ه٠بضٝ ِغّـ فٓ 66797 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ رٛف١ك ١ٍل ِؾّل -  119

اٌّْٛاكٜ ١ٍل ِؾوى ِؾّل ٕبف١ٗ ثٍّه اٌّْٛاكٜ ع١ٕٕٗ اٌفبهٍٝ ١ٍٍّبْ ّبهؿ1:  ثغٙخ ،  

 ِؾً فٓ 66595 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِٙبٚك ٕجؾٝ ِب٘و -  120

فوط ؽٕب ١ٍف ٔبعؼ ثٍّه ٍبثمب15 إٌٖو ّبهؿ16:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ِؾً فٓ 66595 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِٙبٚك ٕجؾٝ ِب٘و -  121

ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ف١ًٍ صبثذ فبكي ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ ِبٌه األِبَ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ِمبٚالد فٓ 66665 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ا١ٌَل -  122

ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ِؾّٛك/ ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ اٌَّغل ثغٛاه غو٠ت اٚالك:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ٚهّٗ فٓ 66956 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ِٕٖٛه ٠قمٛة ٕبثو -  123

ٍف١ٓ عبك عجوٖ/ ثٍّه اٌٍّٖؾٗ ِٕغمٗ اٌَّغب:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 ٚهّٗ فٓ 66611 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٕت أٛه ِغلٜ ِبهر١ٕب -  124

عبكاٌىو٠ُ هاّل هؽّٗ/ ٍِه اٌَٛق ّبهؿ ك١ٔب لبفٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 فٓ 77664 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌّغ١ل -  125

:  ثغٙخ ، ٍٍٚٛزٗ فبك٠ٗ اٌجالٍز١ه ِٓ وٙوثبء فواع١ُ- اٌىٙوثبئ١ٗ ٌالعياء اٌجالٍز١ه ٚاعياء اٌجالٍز١ه ِٓ وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ِٖٕـ

اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى اٌغل٠لٖ اٌقّوا١ٔٗ اٌّغزّقبد ١٘ئٗ/ ثٍّه اٌضبٌش ؾٝثبٌ اٌّٖبٔـ ِٕغمٗ 273 هلُ اٌمغقٗ  

 فٓ 77664 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌّغ١ل -  126

:  ثغٙخ ، ٍٍٚٛزٗ فبك٠ٗ اٌجالٍز١ه ِٓ وٙوثبء فواع١ُ- اٌىٙوثبئ١ٗ ٌالعياء اٌجالٍز١ه ٚاعياء اٌجالٍز١ه ِٓ وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ِٖٕـ

ِٚياكاد فمبه٠ٗ رٖوفبد ْٚٔبعٗ ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل ٚفمٝ ِؾّل/ ثٍّه ؽّبكٜ اي َِغل ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك  

 ِىزت فٓ 66659 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ِؾّٛك -  127

 اٌَّغل ثغٛاه غو٠ت اٚالك:  ثغٙخ ،(  اٌقّبٌٗ ٚرٛه٠ل ا١ِٕٗ ِٛافمبد ٠َزٍيَ ِب فلا ف١ّب) روثٗ- هٍِٗ-ىٌظ- ثٕبء ِٛاك  رٛه٠ل

ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ا١ٌَل/  ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ  

 

 ، ؽٍٛأٝ فٓ 66677 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هضٛاْ ىٔبرٝ فزؾٝ ِؾّل -  128

فجلاٌّٛعٛك عٛكٖ هِضبْ/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ االٌٝ اٌّقجي اِبَ:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٓ 66636 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل اٍالَ -  129

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ لبٍُ ِؾّل لبٍُ ِؾّل ٍِه اٌجٕي٠ٓ ِؾغٗ ثغٛاه فياى اٚالك:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 فٓ 66636 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل اٍالَ -  130

اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل/ ٍِه االٍّٕذ َِزٛكؿ ثغٛاه اٌَّبٔٗ ٔغـ فياى اٚالك:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 فٓ 66934 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَبْ هٍالْ ّوث١ٕٝ ِوىٚلٗ -  131

ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل فٍٝ/ ثٍّه ثؾوٜ اٌىٛاًِ فٍٝ اؽّل ِقٙل ثغٛاه اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 فلِبد فٓ 66795 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌالٖ ضّوأٝ ٠بِٕٗ -  132

اؽّل ١ٍل ِؾّٛك ؽَٕٝ/ ثٍّه إٌغبه ٔغـ:  ثغٙخ ، اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ فٍٝ اٌؾٖٛي ٚثقل اٌزق١ّ١ٍٗ  

 ف١ّب) وبفزو٠ب فٓ 66614 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ؽَٓ فٍٝ اٌجلهٜ -  133

ا١ِٓ ؽَٓ فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه ثجوك٠ٌ اٌغل٠ل اٌىٛثوٜ ثغٛاه:  ثغٙخ ،( اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ اٌؾٖٛي ثقل االٔزؤذ فلِبد فلا  

 ، ِمٙٝ فٓ 66667 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فالَ فجلاٌغ١ًٍ اثٛى٠ل ؽَٕٝ -  134

فالَ فجلاٌغ١ًٍ اثٛى٠ل فبٌل/ٍِه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ِؾفٛػ ٔغ١ت ٔب١ٕٗ ِؾوًٚ عي٠وٖ عو٠ك:  ثغٙخ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66666 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 75555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوؽبد فٍٝ ِؾّل ّقجبْ -  135

فوؽبد فٍٝ ِؾّل ١ٌٚل/ ثٍّه ث١ٕٓ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌْٛاٌٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66665 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فية ا١ٌَل فالف ا١ٌَل -  136

اثوا١ُ٘ ثلٜٚ فجلٖ ؽ١َٕٗ/ ثٍّه اٌٙٛاهٔٗ وٛثوٜ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ِبهوذ ٍٛثو فٓ 66776 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽى١ُ فجلٖ هضبٔٝ ؽٕب -  137

 فجلاهلل هىق ٚفبكي ٠ٌٌٛ ثٍّه عٙغب ِٛلف اِبَ اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وب49ْ:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ)

2519/9/22ثزبه٠ـ ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٌٚه ّغت ِٛث١ٍبد ث١ـ ِقوٗ ْٚٔبعٗ فجلا١ٌَّؼ  

 فٓ 66951 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 255555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌٍغ١ف فبُٕ ع١ٙبْ -  138

 فضّبْ/ ثٍّه فجبعٗ ثٕغـ االٍبٍٝ اٌزق١ٍُ ِلهٍٗ اِبَ لجٍٝ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ ،( ٚاوََٛاهارٗ ِؾّٛي ّٚواء ث١ـ) ِؾّٛي فلِبد

اٍّبف١ً اؽّل ِؾّل  

  ؽلا٠ل فٓ 66395 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت -  139

ٚرٖل٠و اٍز١واك ْٚٔبعٗ ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ثٍّه ٖٔو ٕالػ اؽّل ا١ٌْٙل ّبهؿ 39 هلُ فمبه:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 اى٠بء فٓ 66619 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ ١ٍٍّبْ فوثٝ فٖبَ -  140

 ه١ٍّٗ/ ثٍّه االٍال١ِٗ اٌّإٍَٗ ّبهؿ 49 هلُ فمبه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ،(  اٌقَىو٠ٗ اٌّالثٌ فلا ِب)  ه٠بض١ٗ ِٚالثٌ

اٌقٌٛٝ ِؾّل فٍٝ عبثو  

 ؽؾ١وٖ فٓ 61573 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌقبي ٕالػ ِغلٜ -  141

ف١ٍفٗ ِؾّٛك ؽَٓ فٍٝ ثٍّه إٌّْلٜ ٔغـ اٌوؽّٓ ؽٝ ١ٖٔو اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 61573 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌقبي ٕالػ ِغلٜ -  142

 فٍٝ اٍز١ْٓ ثالٜ  ْٚٔبعٗ ؽبِل ٍالِٗ ؽّبكٜ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ فبئْٗ ا١ٌَلٖ ّبهؿ22:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ

اٌزٍفي٠ْٛ ّبّبد  

 فٓ 66752 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 355555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٛدٕف اٍالَ -  143

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٕفٛد ثٍّه ٍٛاٜ لبفٗ فٍف اٌغٛىاد ثغٛاه ىا٠ل ّبهؿ1:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد رٛى٠ـ ِىزت  

 ِبهوذ ٍٛثو فٓ 66776 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽى١ُ فجلٖ هضبٔٝ ؽٕب -  144

ٍٍّبْ ِؾّل ٚعّبي ِٚؾّٛك ٚاؽّل هعت ثٍّه ثَٛ٘بط اثٛاٌفضً ىا٠ٚٗ اِبَ ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ)  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِبهوذ ٍٛثو فٓ 66776 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽى١ُ فجلٖ هضبٔٝ ؽٕب -  145

 ِؾّل ٚعّبي ِٚؾّٛك ٚاؽّل هعت ٍِه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌخ ُ ِٓ اٌلهة ّبهؿ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ،( ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ)

2517/7/2 ثزبهؿ ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه ّغت( ِبهوذ ٍٛثو) ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ ١ٍٍّبْ  

 ثمبٌٗ فٓ 66615 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلا١ٌَل اثوا١ُ٘ ٖٔؾٝ ّٕٛكٖ -  146

ف١ًٍ موو٠ب فّبك هّبك/ ثٍّه  االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ هّٛاْ أبث١ت ِقيْ ثغٛاه:  ثغٙخ ،  

  ؽلا٠ل فٓ 66395 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت -  147

ا١ٌَّٕٓ ٌوفب٠ٗ اٌقبِٗ اٌغّق١ٗ/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66626 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٍبٌُ اثٛاٌّغل فٛى٠ٗ -  148

ِؾّٛك ٍبٌُ ٕبثو ِؾّٛك ثٍّه ِوفٝ اؽّل َِغل ثغٛاه اٌّغبثوٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 فٓ 66921 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌىو٠ُ فجلاٌٍغ١ف فجلاٌجبٍظ ٔغبٖ -  149

ِؾّل ا١ِٓ ؽٍّٝ فجلاٌٛاؽل/ ثٍّه اٌَّه ؽٍمٗ ثغٛاه اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبهؿ:  ثغٙخ ، م٘ج١ٗ ِٖٛغبد ث١ـ ِؾً  

 عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ فٓ 66922 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ٕٓ ع١ل فب٠ي ٔج١ً -  150

ؽ١ٕٓ ع١ل فب٠ي ٕٚفٝ/ثٍّه اٌْٛاٌٚٗ ّٕٛكٖ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ،  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66641 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اثٛاٌٛفب ِؾّل ٚائً -  151

ف١ًٍ فجلاٌالٖ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه عوفبْ ٔغـ ١ٖٔو ٚالكا:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 فٓ 65597 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِؾَٓ ؽ١َٓ -  152

 فٍٝ/ ثٍّه اٌّؾغٗ ّبهؿ االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفٗ 36ِٓ ٚاٌفمو19ٖ اٌّغّٛفٗ ِبفلا ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت

ٚفوكٚاد عب٘يٖ ِالثٌ ْٚٔبعٗ ٠ٍٛف ث١ِٛٝ ؽَٓ  

 رغبهٖ فٓ 66796 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل فياٌل٠ٓ ِؾّل ٔبٕو -  153

فياٌل٠ٓ ِؾّل ِؾٙو ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة اٌقغّٝ ٔغـ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 ِمبٚالد فٓ 66635 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٕبٜٚ ِؾّل هعت اّوف -  154

لٕبٜٚ ِؾّل هعت/ ثٍّه اٌَٛق ّبهؿ اٌٖٕب٠ـ ِلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 76734 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ وبًِ ِؾّل فبٌل -  155

فٍٝ وبًِ ِؾّل/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ اٌْوعٗ ِووي ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 76734 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ وبًِ ِؾّل فبٌل -  156

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ فٍٝ وبًِ ِؾّل/  ثٍّه ؽّلاْ ٔغـ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ِمبٚالد فٓ 65567 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  157

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٔٛها/  ثٍّه اثٛؽّل ٔغـ اٌز٠ْٕٛٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ِمبٚالد فٓ 65567 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  158

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ ِٕٖٛه ٖٔو ٍقل ٠بٍو/ ٍِه اثٛؽّل ٔغـ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ث١ـ فٓ 66755 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ فٛٗ ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ -  159

١ِقبئ١ً ث١ْو فٍٗ ثٍّه اٌولبلٕٗ اٌقّلح كٚاه ثغٛاه:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 ثمبٌٗ فٓ 66775 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فجلاٌؾبفؼ ٕل٠ك فبعف -  160

فجلاٌؾبفؼ ٕل٠ك فبعف ِؾّل/ هثٍّ ثبٌٕبؽو اٌج١بض١ٗ اٌقٕجو٠ٗ ١ٍبٌٗ اٌزوفٗ ّبهؿ اٌج١بض١ٗ:  ثغٙخ ،  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66767 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فياٌل٠ٓ ِؾّٛك ١ّّبء -  161

فٍٝ اٌلهٍِٝ ٕبثو ؽّبكٖ/ ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه غوة اٌقٕبَٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغبهٖ فٓ 66796 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل فياٌل٠ٓ ِؾّل ٔبٕو -  162

 ِٛث١ٍبد رغبهٖ ْٚٔبعٗ ا١ٌَل فياٌل٠ٓ ِؾّل ِؾٙو ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة اٌقغّٝ ٔغـ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه ّغت  

 فٓ 65597 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِؾَٓ ؽ١َٓ -  163

 ّبهؿ ٍزبه ٍزٝ ِقوٗ ثغٛاه4 فمبههلُ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛفٗ 36ِٓ ٚاٌفمو19ٖ اٌّغّٛفٗ ِبفلا ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت

ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ اٌغ١ت/ ثٍّه وبًِ ِٖغفٝ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66647 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛك٘ت اٌَّبْ فٍف فّبك -  164

اثٛك٘ت اٌَّبْ فٍف اٌَّبْ/ ثٍّه إٌٛاهٜ ٔغـ لٍفبٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 غ١به لغـ ث١ـ فٓ 66673 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّل اؽّل عّبي فبٌل -  165

ؽ١ّل اؽّل عّبي ِؾّل/ ثٍّه اٌقّب٠لٖ - إٌم١ت اي َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، صم١ٍٗ ِقلاد  

 ِالثٌ ث١ـ فٓ 66932 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع١ل عوعٌ ؽٍّٝ فبعف -  166

ع١ل عوعٌ ؽٍّٝ/  ثٍّه اٌقٖبهٖ ّبهؿ ِوىٚق ا١ٌْـ:  ثغٙخ ،  

 ِمبٚالد ِىزت فٓ 66666 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط لٕبٜٚ ٔج١ً فّو -  167

فّو فواط لٕبٜٚ ٔج١ً ثٍّه اثٛف١بٗ وٛثوٜ ثغٛاه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ- اٌقّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ِٖٕق١بد  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 66911 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 3555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثالي ِؾّل اٌَّبْ -  168

ؽ١َٓ لبٍُ ِؾّل لبٍُ ٔٛاهٖ/ ٍِه اٌقالٜٚ َِغل ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66953 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾفٛػ ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ا٠ّٓ -  169

ِؾفٛػ ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ِب٘و/ ثٍّه ّوق اٌقٕبَٔٗ ِؾفٛػ اي ك٠ٛاْ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ ر١َّٓ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66949 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِواك ِؾّل فٍٝ -  170

رٛف١ك ِؾّل اثٛثىو فزٛػ/ ثٍّه ّوف ٔغـ رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66654 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ِٕٖٛه عبهق -  171

افٕلٜ فجلإٌبٕو ٠بٍو/ ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66654 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبعو اؽّل اٌَب٠ؼ اؽّل -  172

فبعو اؽّل اٌَب٠ؼ ٔج١ً ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ لجٍٝ اٌىٛاًِ وٛثوٜ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ثمبٌـــــٗ فٓ 66916 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ِٙواْ ِؾّل ّقجبْ -  173

ِٙواْ ِؾّل فٍٝ/ ثٍّه االى٘وٜ اٌّقٙل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ،  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66924 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّ٘بَ ا١ِٓ ؽّبكٖ فٍٝ -  174

ّ٘بَ ا١ِٓ ؽّبكٖ/  ثٍّه اٌقّب٠لٖ وٛثوٜ ثغٛاه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ، ثٍلٜ ِقجي فٓ 66957 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغً هضٛاْ فٍٝ اًِ -  175

ِٖغفٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اّوف/ ثٍّه ا١ٌّبٖ ثبثٛه ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ  

 اكٚاد فٓ 66939 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فج١ل لٕبٜٚ فجلاٌالٖ ٘جٗ -  176

ؽَٓ اٍّبف١ً فجلاٌقؾ١ُ ِؾّل/ ٍِه اٌْٛاٌٚٗ اٌىجوٜ اٌقواثٗ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ  

 ثمبٌٗ فٓ 66745 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّزغٍٝ ٕل٠ك فواط ّو٠ف -  177

ِؾّل فجلاٌّزغٍٝ ٕل٠ك فواط ثٍّه-اٌجوثب اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ؽَٛٔٗ ٔغـ:  ثغٙخ ،  

 ث١ـ فٓ 66765 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾ١ٍُ ٘بُّ ٖٔواٌل٠ٓ أزٖبه -  178

٠ٍٛف فجلاٌوؽ١ُ فجلإٌّقُ فجلاٌقبي ثٍّه15 ثْبهؿ إٌٖو ِلهٍٗ فٍف ِؾّٛك فجلاٌؾ١ٍُ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِالثٌ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٔمً ِمبٚالد فٓ 66626 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕبىؿ اؽّل ِؾّل اؽّل -  179

ِٕبىؿ اؽّل ِؾّل/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ِٓ ؽبهً فجلهثٗ ّبهؿ32:  ثغٙخ ، ثب١ٌَبهاد  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 65536 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل ِؾّل -  180

عب٘يٖ ِالثٌ ْٚٔبعٗ ؽَٓ فٍٝ اثٛاٌفزٛػ فبعّٗ/ ثٍّه لجٍٝ ٔغـ ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 65536 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل ِؾّل -  181

اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل/ ٍِه ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ، ِغقُ فٓ 66644 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ١ٍل اؽّل ؽّلٜ -  182

اؽّل اؽّل ١ٍل اؽّل/ ثٍّه اٌموٜ اَ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ اٌيٚن:  ثغٙخ  

 ، فوثٝ روىٜ فٓ 66669 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍِىٗ ٠َٝ فج١ل ؽٕب -  183

فٛٗ فغ١ٗ ا١ِٓ فبعف/ ثٍّه ثوك٠ٌ اٌؾو٠ٗ ّبهؿ إٌٖو َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ث١ـ فٓ 66666 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌقجل ٖٔوٜ عّبي رِٛبً -  184

ثَغب ١َُٔ ّبوو/ ثٍّه ٚهٔٗ ّٕٗ ِؾً اِبَ اٌْٛٔٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66766 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ا١ٌَل اؽّل ِؾّل -  185

اؽّل ا١ٌَل اؽّل ٕفٛد/ ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66745 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل فّو ِؾّل -  186

فضّبْ ا١ٌَل فضّبْ فٍف/ ٍِه اٌٍؾبَ ٚهّٗ ثغٛاه اٌٍٖقب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 اكٚاد ث١ـ فٓ 66612 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٕبكق أٛه ١ّّبء -  187

ؽ١َٓ ؽَٓ ؽ١َٓ اٌٙبَ/ ثٍّه اٌقٕجو٠ٗ اٌْجبة ِووي ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66696 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فىبّٗ ِؾّل فٍف ؽ١َٓ -  188

ِؾّل ا١ٌٍضٝ ٘الي ؽ١َٓ/ ٍِه اٌجٍل ثؾوٜ اٌّو١ٍٍٓ فبرُ ِقٙل ثغٛاه اٌغوث١خ ١ٕٔٚخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ثٛف١ٗ فٓ 66744 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّٛعٛك ِؾّل ف١ٍفٗ اؽّل -  189

ِؾّل ِؾّل فبهٚق فٍٝ/  ٠ٍّه ِٕٖٛه إٌَغك َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ٍبفٕٗ ِْوٚثبد  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66617 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ فٍٝ ؽوثٝ ا٠ٙبة -  190

ف١ًٍ فٍٝ ِؾّل فٍٝ/ ٍِه اثٛؽ١َٓ ٔغـ اٌىج١و اٌغبِـ ثغٛاه فياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66646 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل فٍٝ ٘بهْٚ ٠بٍو -  191

ؽبِل فٍٝ ٘بهْٚ/ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌقوة ٔغـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ، فغبهٖ فٓ 66945 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ فٍٝ -  192

ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ ثٍّه اٌيهاف١١ٓ ٔبكٜ اِبَ فجبكح ٍقلثٓ ّبهؿ:  ثغٙخ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66769 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ فٍٝ صبثذ عٙبْ -  193

ؽ١َٓ اؽّل فٍٝ ا١ٌَل/ ٍِه اٌىج١و اٌغبِـ ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 ، ِمٙٝ فٓ 66775 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ ٕجوٖ اؽّل ِؾّٛك -  194

فواط اؽّل فواط اؽّل/ ثٍّه فجلاٌٌّٛٝ َِغل ثغٛاه اٌغ١ِ ّبهؿ:  ثغٙخ  

 رمل٠ُ ِؾً فٓ 66633 ثولُ 25255212 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  195

ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ/ ثٍّه االٌٝ ثبٌّقجي اٌىٙوثبء ّووٗ ثغٛاه( 2)هلُ فّبهٖ االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚث١ـ ِأوٛالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽؾ١وٖ فٓ 66634 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِىٝ اثٛاٌّقبهف فّو ِؾّل -  196

فضّبْ ا١ٌَل فضّبْ فٍف/ ثٍّه عالي اؽّل ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌغولٗ ّبهؿ اٌٍٖقب:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأبد ٚث١ـ ِٛاّٝ  

 ِىزت فٓ 66675 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔب٠ً ِؾّل فٌٛٝ ٕالػ ِؾّل -  197

 ا١ِٕٗ ِٛافمبد ٠َزٍيَ ِب فلا ف١ّب() ِىزج١ٗ اكٚاد - عل٠لٖ وٙوثبئ١ٗ اكٚاد - وٙوثبئ١ٗ اكٚاد غ١به لغـ) ِمبٚالد ٚ رٛه٠لاد

فٌٛٝ ٕالػ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهؿ ِٓ ّٛلٝ اؽّل ّبهؿ( 21: ) ثغٙخ ،(  اٌقّبٌٗ ٚرٛه٠لاد  

 ِىزت فٓ 66956 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فجلاٌالٖ ِغلٜ فٍٝ -  198

اٍّبف١ً اثوا١ُ٘ فجلاٌالٖ/ ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌيٚن ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌيٚن:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ثغٙخ ، ِغقُ فٓ 66959 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  199

اٌْو٠ف ؽٕفٝ فٖبَ ا١ِٓ/ ثٍّه اٌىٛثوٜ غوة:   

 ث١ـ فٓ 66919 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل -  200

ِؾّل ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٔٛهاٌل٠ٓ/ ٍِه اٌّؾغٗ ّبهؿ ّٕل٠ًٚ عي٠وح:  ثغٙخ ، فغٛه  

 اكٚاد ث١ـ فٓ 66739 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك فٍٝ ٔبعٝ فٍٝ -  201

ِؾّل فٍٝ فبثل ثٍّه اٌٖقب٠لٖ وَٛ- اوزٛثو6 َِغل ثغٛاه3 هلُ فمبه:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ  

 ٚهّٗ فٓ 66741 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل أٛه ِؾّل فٙل -  202

عجواْ ٕبٌؼ فوة ِؾّل/ ثٍّه ثبٌْٛاٌٚٗ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي  

 ؽؾ١وٖ فٓ 79556 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل اؽّل -  203

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل ِؾّل/ثٍّه اٌَمو٠ٗ  َِزْفٝ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ ٌزوث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 79556 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل اؽّل -  204

اهلل فغ١خ ِؾّل فجلاهلل ؽَٓ ٍِه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌقوة اي َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ ٌزوث١ٗ  

 ِالثٌ ث١ـ فٓ 66652 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربكهً ٍالِٗ فٕزو ِو٠ُ -  205

ٔبّل فجلا١ٌَّؼ ٍٍٜٛ/ ثٍّه ك١ٔب لبفٗ فٍف اٌْٛٔٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 ِىزت فٓ 66613 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هضٛاْ وّبي اؽّل ١ٌٚل -  206

هضٛاْ وّبي اؽّل ثٍّه عواك اي َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66634 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِىٝ اثٛاٌّقبهف فّو ِؾّل -  207

 ٚاكٚاد ِفوّٚبد ث١ـ ْٚٔبعٗ اال١ِو اثٛلوْ ِٖو٠ٗ/ثٍّه لجٍٝ اٌوى٠مبد اٌوّب٠لٖ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأبد ٚث١ـ ِٛاّٝ

االلٖو25551 ٍغً هلُ رؾذ ِٚم١ل ِٕي١ٌٗ  

 فٓ 66695 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بُّ ِٖغفٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  208

ّجبٔٗ ٘بُّ ِٖغفٝ ٕفٛد/ ثٍّه اٌَٛق ثغٛاه اثٛك٘ت فواثٗ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِٚياكاد ِمبٚالد ِىزت  

 ، ثمبٌٗ فٓ 66692 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ عبهق -  209

فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ/ ثٍّه اٌجٍٖٛ كٚاه ثغٛاه اٌؾالفٝ:  ثغٙخ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66951 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ِؾّل صو٠ب -  210

١ٍٍّبْ عالي ٕبثو/ ٍِه اٌمو٠ْٝ عبِـ ثغٛاه ٍقلاهلل:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 فٓ 76955 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ِؾّٛك -  211

 اؽّل ّقجبْ ٚائً ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ اٌؾ٠ٛزٝ َِبوٓ اٌؾ٠ٛزٝ ك ِلفً 11 فّبهٖ غوة ؽٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ

عياهٖ ْٚٔبعٗ ١ٍٍّبْ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽؾ١وٖ فٓ 66655 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ّؾبرٗ اٍّبء -  212

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فٍف فّو/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه كِٕٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 فٓ 66944 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ فواط هِضبْ ِٖغفٝ -  213

فضّبْ ثلٜٚ فجلاٌٍغ١ف ِٕٖٛهٖ ثٍّه اٌغجبٔٗ افو إٌمً عواط ثغٛاه اٌىٛثوٜ غوة:  ثغٙخ ، دا١ٌَبها ٌز١ٍٖؼ ١ِىب١ٔى١ٗ ٚهّٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66952 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ٍٕبء -  214

فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل/ ثٍّه فجلاٌقؾ١ُ ٍبٌُ ٔغـ ثلاه وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 رغبهٖ فٓ 66736 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك أٛه ٕف١ٕبى -  215

فجلاٌّجلٜ ِؾّل ِٖغفٝ ثٍّه اٌٖقب٠لٖ وَٛ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه( 5)هلُ فمبه:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد ٚث١ـ  

 ث١ـ فٓ 66754 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل عبة غبىٜ فجلإٌّقُ فٍٝ -  216

اهلل عبة غبىٜ فجلإٌّقُ فٍٝ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهؿ ِٓ فجلاٌٛاؽل فٍٝ اؽّل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ِبوٛالد ٚرغ١ٙي  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66772 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌَالَ رّبَ وّبي ٕالػ -  217

فجلاٌَالَ رّبَ وّبي ثٍّه فياى اٚالك ٔبؽ١ٗ وٛثوٜ اٚي فياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 فٓ 76955 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ِؾّٛك -  218

اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ؽّبكٖ/ ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ اٌٍٛغبٔٝ اٌوٜ ّبهؿ( 15)هلُ فمبه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 65547 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  219

فجلاٌٛاؽل ِؾّل فٍٝ أزٖبه ثٍّه ِبٌَٛ اي َِغل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 65547 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  220

 ْٚٔبعٗ عبكاٌؾك فجلاٌىو٠ُ اٚالك ٚفبٌل ِّٚلٚػ ِلؽذ ٍِه اٌّوٚه اِبَ االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ٍٛ٘بط:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ

 عياهٖ

 فٓ 66675 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فجلاٌٍغ١ف ٍقلاٌل٠ٓ ْ٘بَ -  221

اؽّل ٠ٍٛف فجلاٌالٖ ِؾّٛك/ ثٍّه االٍزٙالو١ٗ اٌغّق١ٗ اِبَ اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، كاف١ٍٗ ٚهؽالد ٔمً ِىزت  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66935 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ١ٍٍّبْ ِؾّٛك ٔٛها -  222

فواط ِؾّل فّو ِؾّل/ ثٍّه ٘و٠لٜ اي ِمقل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 فٓ 66753 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهِب١ًٔٛ اثوا١ُ٘ ِب٠ي ٠ٍٛف -  223

فجلاٌقبعٝ ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌيٚن اٌّْزووٗ االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، فبِٗ ١ٕل١ٌٗ  

 فٓ 66615 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٍغ١ف ِؾّل اؽّل ِٖغفٝ -  224

 اصبس-ثبٔٛافٙب ِٚقلاد االد- ٕوف ّٚجىبد ٕؾٝ ٕٚوف عوق َِزٍيِبد-ثٕبء ِٛاك ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد ِىزت

 اٌٖفب َِغل ثغٛاه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ:  ثغٙخ ،(  اٌقّبٌٗ ٚرٛه٠لاد ا١ِٕٗ ِٛافمٗ ٠َزٍيَ ف١ّب) ِىزج١ٗ ٚاكٚاد ِغجٛفبد- ِٚىبرت

َِقٛك فجلاٌٍغ١ف ِؾّل اؽّل ثٍّه االٌٝ ثبٌّقجي ١ٖٔو ثٓ ٍِٛٝ ّبهؿ ٚاٌّوٖٚ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66645 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ فجلاٌالٖ عّبي فبٌل -  225

ِؾّل ا١ٌَل اّوف ثٍّه فياى اٚالك وّبٌٝ اي َِغل ثغٛاه فياى اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ِىزت فٓ 66666 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل اؽّل ِؾّل ِقزّل -  226

فضّبْ ِؾّل اؽّل وٍضَٛ/ ثٍّه كٚاهاٌقيا٠يٖ ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 فٓ 66746 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌجو فجلاٌالٖ ث١ِٛٝ ِؾّٛك -  227

فجلاٌالٖ ث١ِٛٝ اؽّل ثٍّه اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه غوة اٌمواِغٗ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اكٚاد فٓ 66652 ثولُ 25255217 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌوة ِؾّل اؽّل اؽّل -  228

عبكاٌوة ِؾّل اؽّل ا١ٌَل/ ٍِه ؽّل ا١ٌْـ ٔغـ اٌىٛاًِ فياى اٚالك عو٠ك اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ  

 فٓ 64567 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ِؾّل -  229

ف١ُٙ ِقزبه فجلاٌىو٠ُ ثٍّه اٌقٖبهٖ ٔغـ اٌزٛف١ك َِغل ثغٛاه(1) هلُ فمبه اٌغ١ّ١ٕٗ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد ث١ـ  

 فٓ 66931 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً هىق ٠َوٜ ١ْ١ًِ -  230

١ِقبئ١ً هىق ٠َوٜ/ ٍِه اٌقٖبهٖ ّبهؿ ِوىٚق ا١ٌْـ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ِقًّ فٓ 66769 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاهلل رٛف١ك ِٕبىؿ ٕالػ -  231

 ِؾّل فجلاٌقبٌك اثوا١ُ٘ ثٍّه اٌقوائٌ ِل٠ٕٗ ّبهؿ5 اٌىبئٓ ثبٌقمبه3 ّم2ٗ هلُ فّبهٖ االهضٝ اٌلٚه:  ثغٙخ ، عج١ٗ رؾب١ًٌ

 اٌّلٔٝ

 فٓ 66636 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 7555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٌّٛٝ فجلاٌواىق ِؾّٛك ٔبعؼ -  232

 ا١ٌَل عبثو ثٍّه اٌمل٠ّٗ ثبٌْجب١ٔٗ االثزلائ١ٗ ى٠ل ثٓ اٍبِٗ ِلهٍٗ ثؾوٜ اٌْجبٔٗ لو٠ٗ ِلفً رّبَ ٔغـ:  ثغٙخ ، ِوارت ٚث١ـ رغبهٖ

ف١ًٍ ِؾّل  

 وٛاف١و فٓ 66671 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّٕٛكٖ فقوٜ ّٕلٜ أِبي -  233

ِؾّل ١ّجٗ اٌجلهٜ ِؾّٛك ثٍّه اٌقٍىٝ فجلإٌجٝ رم١َُ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ١ٍلاد  

 فٓ 66674 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٛهاٌل٠ٓ فٍف فجلاٌؾى١ُ اؽّل -  234

ٔٛهاٌل٠ٓ فٍف فجلاٌؾى١ُ/ ثٍّه اٌَّغب اٌيهاىهٖ اٌمجٍٝ اٌْك عبِـ ثغٛاه:  ثغٙخ ، عياهٖ  

 فٓ 64567 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ِؾّل -  235

ٚعٍّٗ لغبفٝ فبوٙٗ رغبهٖ ْٚٔبعٗ فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ثٍّه اٌغ١ّ١ٕٗ اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد ث١ـ  

 فٓ 66941 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌّغ١ل فجلاٌواضٝ اٌٛؽِ اٍالَ -  236

فٍٝ اؽّل ٔبعٝ االء ثٍّه اٌْول١ٗ لٖاٌقّب٠ اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌقّب٠لٖ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66956 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ٠ٍٛف فجلاٌغ١ًٍ ؽّْذ -  237

ٍبٌُ ٠ٍٛف فجلاٌغ١ًٍ ِٕٝ/ ثٍّه لٍفبٚ اٌغ١ٕٙٝ ِٕيي اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ اِزلاك لٍفبٚ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ِالثٌ فٓ 66954 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌّبْ عبكاٌىو٠ُ ٍبٌّبْ ٍٕبء -  238

اثوا١ُ٘ اؽّل فغب فٍٝ/ ثٍّه اال١ِٓ ِؾّل/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه إٌّْبٖ فبهفٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 وبف١ٗ فٓ 73321 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  239

 ِقيْ ْٚٔبعٗ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك ٍِه وبهفٛه ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ هِضبْ ِٓ اٌقبّو ّبهؿ 4:  ثغٙخ ،

اٌّبوٛالد ٚث١ـ ٚرغ١ٙي ٌغجـ  

 وبف١ٗ فٓ 73321 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  240

ِغّلاد صالعخ ْٚٔبعٗ ِؾّٛك ٕل٠ك ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ هِضبْ ِٓ اٌقبّو ّبهؿ:  ثغٙخ ،  

 ، ثمبٌٗ فٓ 66755 ثولُ 25255252 فٝ ل١ل ، 1555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌٍغ١ف اؽّل اٌمنافٝ -  241

ِؾّٛك اثوا١ُ٘ فزؾٝ ٔغالء ثٍّه اٌَبكاد أٛه ّبهؿ اٌّغؾٓ فٍف لٍفبٚ:  ثغٙخ  

 فٓ 66764 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ عبثو ٔٛهاٌل٠ٓ -  242

ا١ٌَل ؽ١َٓ ٍبٌُ ثٍّه إٌّْبٖ ِٛلف ثغٛاه اٌْٛاٌٚٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٍّىوٖ ٚهّٗ  

 فٓ 76375 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٛه٠بي ١ِقبئ١ً فّٙٝ اٌغبهؽٝ -  243

فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل ثٍّه فجلاٌالٖ فيٚى ِمٙٝ ثغٛاه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ّبهؿ ع١ٕٙٗ عو٠ك إٌغبه ٔغـ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ افالف ث١ـ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٓ 66936 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ فجلاٌّإِٓ -  244

فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ٕالػ ثٍّه إٌَّغٝ ٍٍٜٛ/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 وبف١ٗ فٓ 73321 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 2555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  245

ٍٛ٘بط ثّؾبفؾٗ اٌّؾ١ٍٗ ٚاٌز١ّٕٗ اٌقلِبد ٕٕلٚق ثٍّه(ٍبثمب ّب٘و) اٌّغزوثبد ثقّبهح25 هلُ ِؾً:  ثغٙخ ،  

 ث١ـ فٓ 66623 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ َِقل ثووٗ عبو١ٍٓ -  246

اٍغفبًٔٛ ٖٔوٜ هِٚبٔٝ/ ثٍّه ّف١ك ِغجقٗ ثغٛاه اٌْٛٔٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، افْبة  

 ٔمً ِىزت فٓ 79412 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ غف١و اؽّل لفبٌ -  247

غالي ِغؾٓ ْٚٔبعٗ ِؾّٛك ؽبِل ١ٍٙو/ ثٍّه ِجبهن ثؾٝ اٌقغبة فّوثٓ َِغل ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثب١ٌَبهاد  

 ٔمً ِىزت فٓ 79412 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌوؽ١ُ غف١و اؽّل فبٌل -  248

اثٛى٠ل ِؾّٛك ؽبِل ١ٍٙو/ ٍِه  اٌزق١ٍّٗ االكاهٖ ثغٛاه اٌَٛق ّبهؿ:  ثغٙخ ، ثب١ٌَبهاد  

 فٓ 76375 ثولُ 25255213 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٛه٠بي ١ِقبئ١ً فّٙٝ اٌغبهؽٝ -  249

 ْٚٔبعٗ فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل ٍِه فجلاٌالٖ فيٚى ِمٙٝ ثغٛاه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ّبهؿ إٌغبه ٔغـ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ افالف ث١ـ

كٚاعٓ ِياهؿ َِزٍيِبد  

 ِغقُ فٓ 66676 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌؾبفؼ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  250

١ٍٍُ فجلاٌمبكه فجلاٌقبي ِورضٝ/ ثٍّه ثبعب اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌوئ١َٝ اٌْبهؿ:  ثغٙخ ، ِأوٛالد  

 ِىزت فٓ 66696 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِٖغفٝ عٗ -  251

فجلإٌّقُ اٌجلهٜ اؽّل فّو/ ثٍّه اٌمل٠ُ اٌّووي ّبهؿ ِٓ اٌْو٠ف ف١ًٍ ؽبِل ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٕ٘لٍٝ  

 ٍٛثو فٓ 66955 ثولُ 25255227 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي فضّبْ عبك فّٖذ -  252

ِؾّل ِؾّل فبهٚق ها٠ٚٗ/ ثٍّه ِٕٖٛه اٌٖٕلق َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ:  ثغٙخ ، ِبهوذ  

 فٓ 66659 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٖٛه ِؾبهة  ؽٍّٝ ١ِقبئ١ً -  253

ِٕٖٛه ِؾبهة ؽٍّٝ اّوف/ ثٍّه هفقذ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌْٛٔٗ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66649 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو٠ً ِؾّٛك ؽٕفٝ اؽّل -  254

فجلإٌّقُ فٍف هِضبْ/ ثٍّه فجلإٌّقُ فٍف ِٕيي ثغٛاه اٌقِّٛٝ اٌغو٠ك فٍٝ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ِٕي١ٌٗ اكٚاد فٓ 66662 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبد فٍٗ فغ١ٗ ثبٍُ -  255

ف١ًٍ ّؾبد فٍٗ ّٔو/ ثٍّه اٌجوثب ؽٕب ِبهٜ و١َٕٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ،  

 فٓ 66664 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ فجلاٌؾ١ّل ِبٌه فجلاٌوؽّٓ -  256

ِزٌٛٝ فجلاٌؾ١ّل ٕبثو ثٍّه اٌقغّٝ ٔغـ اٌمب٘وٖ ثٕه ثغٛاه:  ثغٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ، ثمبٌٗ فٓ 66691 ثولُ 25255219 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٕبكق فجلاٌؾ١ّل ِؾّل -  257

ِؾّل ٕبكق فجلاٌؾ١ّل ٠بٍو/ٍِه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ:  ثغٙخ  

 رغبهٖ فٓ 66915 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٕبٜٚ ِؾّل ِؾّل ٍبِٝ -  258

لٕبٜٚ ِؾّل ِؾّل ا٠ّٓ/ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌَّزْفٝ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ غنائ١ٗ ِٛاك  

 ِبوٛالد ِغقُ فٓ 66955 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍٝ ِؾّل فّوٚ -  259

٠َٝ ّف١ك ٠ٌٛي/ ثٍّه اٌؾ١َٓ االِبَ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌي٘واء ّبهؿ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف:  ثغٙخ ، ثؾو٠ٗ  

 رغبهٖ فٓ 66943 ثولُ 25255226 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَب١ٔٓ ؽّبك ِؾّل -  260

ف١ٍفٗ ِؾّل ِؾبٍٓ/ ثٍّه اٌم١َبه٠ٗ اٌقبهف ىا٠ٚٗ َِغل ثغٛاه ٕبٌؼ ا١ٌْـ ّبهؿ4:  ثغٙخ ، ِالثٌ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٓ 66767 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فغ١ذ هى٠ك فٍف فبعف -  261

فضّبْ اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ٘بٔٝ ثٍّه اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ ِٓ اٌملً ّبهؿ11:  ثغٙخ ، رغ١ًّ ٚاكٚاد فوكٚاد  

 رغبهٖ فٓ 66651 ثولُ 25255215 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاهلل ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٚائً -  262

اهلل فٍف ِؾّٛك فٍف ا١ٌَل/ ٍِه هاعؼ ٔغـ اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ثغٛاه اٌغ١ّ١ٕٗ:  ثغٙخ ، ا١ٌَبهاد ٚث١ـ  

 هكٖ فٓ 66766 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٙواْ ِقٛٗ ؽّلٜ ِقٛٗ -  263

ؽ١َٓ ا١ٌَل فّٙٝ ا١ٌَل/ ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌغوث١خ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ٚفٍف  

 اعبهاد رغبهٖ فٓ 66643 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ؽّبك ِؾّل ؽبىَ -  264

ؽَٓ فضّبْ ؽَٓ/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ اِزلاك ِىوَ ا١ٌْظ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 روث١ٗ فٓ 65751 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل فٍٝ -  265

 ف١ًٍ اثٛاٌٛفب ف١ًٍ ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌوئ١َٝ اٌْبهؿ اٌؾ٠ٛزٝ َِبو5ٓ فّبهٖ:  ثغٙخ ، ٚث١قٙب ْٚاكاهاالٌجب ِٛاّٝ

عياهٖ ْٚٔبعٗ  

 روث١ٗ فٓ 65751 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل فٍٝ -  266

فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ اٌّْزً فٍف22 ّٔوٖ ِؾّٛك فجلاٌؾ١ٍُ ّبهؿ:  ثغٙخ ، ٚث١قٙب ٚاكاهاالٌجبْ ِٛاّٝ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66757 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ؽّبك اال١ِو -  267

اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ؽّبك/  ثٍّه اثٛاٌَقٛك وٛثوٜ ثغٛاه رٌٛٔ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ث١ـ فٓ 66759 ثولُ 25255253 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل فجلاٌّغ١ل ٠ب١ٍّٓ -  268

اؽّل اؽّل فجلاٌّغ١ل هىلٗ ثٍّه االثزلائ١ٗ لٍفبٚ ِلهٍٗ ثغٛاه 23ٛ١ٌٛ٠ ّبهؿ لٍفبٚ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ  

 فٓ 66771 ثولُ 25255254 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍٍّبْ فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ اّوف -  269

فضّبْ اؽّل ٕفٛد ثٍّه ك٠ّٕٛ في اؽّل ثمبٌٗ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66621 ثولُ 25255211 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌقبي اثوا١ُ٘ اؽّل ؽّبكٖ -  270

فجلاٌقبي اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل/ ثٍّه اٌجٕي٠ٓ ِؾغٗ ثغٛاه اٌقوا٠ب ٔغـ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 75596 ثولُ 25255216 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اِبَ ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  271

اِبَ ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّل/ ثٍّه اٌمل٠ُ صبثذ ّبهؿ اٌغٛاىاد فٍف:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ فٓ 66956 ثولُ 25255223 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍق١ل ِؾّل فٍٝ اؽّل -  272

ٍق١ل ِؾّل فٍٝ/ ٍِه اٌجو٠ل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ  

 فٓ 66927 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلإٌجٝ فجلاٌٍغ١ف عّبي ا١ِو -  273

فجلإٌجٝ فجلاٌٍغ١ف فجلإٌجٝ/ ثٍّه ؽَٓ وَٛ ٔغـ اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66926 ثولُ 25255224 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ضبؽٝ ِؾّل فّو -  274

اثوا١ُ٘ ضبؽٝ ِؾّل/  ثٍّه اٌجٍل َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ث١ـٚ روث١ٗ  

 فٓ 66796 ثولُ 25255259 فٝ ل١ل ، 12555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ ١ٍٍّبْ هّٛاْ ١ٍٍّبْ -  275

 ا١ٌْـ ّبهؿ ف١بُ ا١ٌْـ عبِـ ثغٛاه:  ثغٙخ ،(  االٔزؤذ فلِبد فلا ف١ّب) روف١ٙ١ٗ ٚفلِبد فبِٗ ٚرٛه٠لاد ف١ِّٛٗ ِياكاد

هّٛاْ ١ٍٍّبْ هّٛاْ ثٍّه ف١بُ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66765 ثولُ 25255255 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فجلاٌىو٠ُ فٍٝ ؽٕفٝ اؽّل -  276

ؽَب١ٔٓ ِؾّل ؽَب١ٔٓ/ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك اٌقِّٛٝ ثبعب عَو ثغٛاه ٍقٛكٜ ٔغـ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثولُ 25255256 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىٕله فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٔقّبْ ٍق١ل ِؾّل -  277

 عّبي ثٍّه اٌؾو٠ٗ ّبهؿ اٌّؾغٗ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌٍٛغبٔٝ اٌّيٌمبْ اِب52َ هلُ فمبه:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ فٓ 66791

اثوا١ُ٘ فجلاٌقبي ِٖغفٝ  

 ؽؾ١وٖ فٓ 66933 ثولُ 25255225 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل فجلاٌقبي ؽ١َٓ -  278

اؽّل فجلاٌقبي اؽّل/ ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ َِغل ثغٛاه غو٠ت اٚالك:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١لد 15555.555   ِبٌٙب ،هأً  اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك ِٖغفٝ هِضبْ ّووٗ -  1

 ِٖغفٝ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبهؿ االرٛث١ٌ عواط فٍف:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي فٓ ، 66774 ثولُ 25255254

عبك ِؾّٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255252 ربه٠ـ ٚفٝ ،   75571:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ِؾّل فياٌل٠ٓ فب٠يٖ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255252 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل اٌَّبْ فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255252 ربه٠ـ ٚفٝ ،   74299:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبف١ً اؽّل اٍّبف١ً اؽّل   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255252 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46569:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلهثٗ فجلاٌقبي عالي اّوف   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255252 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46569:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلهثٗ فجلاٌقبي عالي اّوف   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255252 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62546:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ٍبٌُ اثٛاٌّغل فٛى٠ٗ   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255252 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63665:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾبهة في٠ي ؽٍّٟ ١ْ١ًِ   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255253 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65452:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلا١ٌَّؼ ع١ل فىوٜ اّوف   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255253 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61125:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ىٚثقٗ وغًف ِغوثٝ كفبء   - 9

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255254 ربه٠ـ ٚفٝ ،   57615:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١َٟ ٍالِٗ ِؾوًٚ ٍالِٗ   - 10

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255254 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64561:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاٌْبفٝ ف١ّو ٘لٜ   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255254 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65455:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل ؽّلٜ اؽّل   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255254 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فٛىٜ ؽَبَ   - 13

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255254 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62665:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌقبي فٍٝ ا١ٌَل ٘جٗ   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255255 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64632:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍلهان فٛىٜ ٚك٠ـ ع١ًّ   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255255 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55656:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ا٠ٛة ؽَٓ ا١ٌَل   - 16

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255255 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64951:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖغفٝ ِؾّل ِؾّٛك ١ٍّوٖ   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255256 ربه٠ـ ٚفٝ ،   49966:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فضو ا١ٌَل فضو عالي   - 18

ٌٍٛفبٖ اٌزغبهٖ ٌزون ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255256 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63363:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فواثٝ ٍبٌُ ِؾّل ِؾّٛك   - 19

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255256 ربه٠ـ ٚفٝ ،   79769:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍقوْٚ ٍِٛٝ ٕلاق ثْوٜ   - 20

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   69515:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ٍِٛٝ ا١ِو ٌٛلب   - 21

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63966:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽٕبٜٚ ِوٍٝ فٍٝ وبًِ   - 22

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65514:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك فيٚى ِؾّل فٍف   - 23

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   76616:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِوٍٝ فجلاٌٍغ١ف ٕجوٖ ؽبىَ   - 24

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61451:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لٍٛٗ ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ   - 25

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2525/2/9 ثزبه٠ـ947 هلُ اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ  

 رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65655:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌجّٛٝ فجلاٌقي٠ي هفبفٝ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل   - 26

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61466:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍُ ِؾّل فٍف ِؾّل   - 27

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63966:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽٕبٜٚ ِوٍٝ فٍٝ وبًِ   - 28

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63649:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌغٛاك ؽبِل فجلاٌغٛاك ِؾّل   - 29

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255259 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65949:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌٍغ١ف ؽَبْ اٍبِٗ ِؾّل   - 30

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِٛؾ رُ   25255215 ربه٠ـ ٚفٝ ،   75421:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَب١ٔٓ هِضبْ ِٖغفٟ ِٕٟ   - 31

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255215 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65245:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت   - 32

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255215 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56693:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛهؽبة عبك اؽّل ٚائً   - 33

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255211 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِوٍٝ فجبً فبعف فالء   - 34

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255211 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66524:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فيٚى ِؾّٛك ٔلٜ   - 35

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ١ٔبثخ 2559/3/31ثغٍَخ ط23هلُ اٌمض١خ فٝ اٌٖبكه ٌٍؾىُ افّبال ٚاٌل٘ب ثٛال٠ٗ ٌِّْٚٛخ لبٕوح ِؾّل فيٚى ِؾّٛك ٔلٜ   - 36

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255211 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66524:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  االٍوح ٌْئْٛ ٍٛ٘بط ثٕله

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255211 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64637:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  هىق عوً ١ٍّو فّبك   - 37

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2525/2/11 ثزبه٠ـ916 هلُ اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255211 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46752:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌّجلٞ ٖٔو فل١ٌٗ   - 38

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون مٌه ٚ اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255211 ربه٠ـ ٚفٝ ،   76552:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اؽّل ٔقّبْ فواط   - 39

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 رُ   25255212 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55264:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌقبي اثٛك٘ت في٠ُ رّبَ ِٕٙلً   - 40

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255212 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64162:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء   - 41

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255212 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66536:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌٌّٛٝ فيثبٜٚ ِؾّٛك ّقجبْ   - 42

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255212 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64599:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِؾّل ِّلٚػ ِوٖٚ   - 43

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255213 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64916:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاهلل فوط ؽّلاْ فبكي   - 44

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255213 ربه٠ـ ٚفٝ ،   74965:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثٛاٌموكاْ ؽَٓ ِؾّل فّٙٝ اؽّل   - 45

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255213 ربه٠ـ ٚفٝ ،   75425:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فبَ ٠ٍٛف فٛىٜ ؽو٠ف ها١ٔب   - 46

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   33765:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ   - 47

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌغٝ   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   33765:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ   - 48

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ الٍزغٕبء مٌه ٚ اٌغٝ   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62667:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِؾّٛك فٛىٜ ٠بٍو   - 49

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65696:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّبهٚث١ُ فجلا١ٌَّؼ هافذ ٔٛف ّٛهٜ   - 50

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52719:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثبك٠و فغباهلل اثبك٠و فّبك   - 51

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255217 ربه٠ـ ٚفٝ ،   47561:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عّقٗ فجلاٌٍغ١ف ١ٍل ثله٠خ   - 52

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255217 ربه٠ـ ٚفٝ ،   49462:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  رِٛب ٍّقبْ ف١ًٍ ١ٍف   - 53

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255217 ربه٠ـ ٚفٝ ،   73226:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٍٝ عٛكٖ اؽّل ٕف١ٗ   - 54

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255217 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65654:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل ٍٕبء   - 55

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255217 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65976:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اثٛى٠ل فجلٖ ِؾّٛك   - 56

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56594:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌفزبػ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك   - 57

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   47176:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ فٍٝ فبهٚق ٕجبػ   - 58

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه1994/3/6 ثزبه٠ـ1559 هلُ اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ  

 رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   76491:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  كه٠ِٚ عبك ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّل   - 59

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255216 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62465:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌٍّه ١ِالك ف١بك اّوف   - 60

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255219 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64521:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اهلل ض١ف ِٙواْ ِبٌه اؽّل   - 61

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2525/2/19 ثزبه٠ـ1217 هلُ اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255219 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56799:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف   - 62

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه 2525/2/19 ثزبه٠ـ 1216 هلُ رب١ّو ثغٍت اٌغٝ   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255219 ربه٠ـ ٚفٝ ،   45616:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌقف١ف ؽ١َٓ ِٖغفٟ ؽ١َٓ   - 63

ٌٍٛفبٖ ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255225 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65654:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل فجلاهلل هّبك ؽّبكٖ   - 64

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255225 ربه٠ـ ٚفٝ ،   73552:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌقبي ِؾّل ٕالػ اٍّبء   - 65

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255225 ربه٠ـ ٚفٝ ،   74115:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فضّبْ ِؾّل ؽَٓ فٍٝ اٍّبء   - 66

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255225 ربه٠ـ ٚفٝ ،   75466:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽغبىٜ ثالي فجلاٌالٖ ّبك٠ٗ   - 67

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

 رُ   25255223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65372:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌوؽ١ُ فجلإٌّقُ فجلاٌوؽّٓ ٍٍٜٛ   - 68
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االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2525/2/26 ثزبه٠ـ1392 هلُ اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255226 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62275:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ فجلاٌىو٠ُ ٕالػ ِٖغفٝ   - 91

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255226 ربه٠ـ ٚفٝ ،   59663:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ كٍٛلٝ ف١ٍفٗ هع١جٗ   - 92

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت   

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255226 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63951:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فجلاٌمبكه اؽّل فٍف رٛف١ك   - 93

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2525/2/26 ثزبه٠ـ1459 هلُ اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ   

 رُ   25255226 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63456:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فجلاٌّٛعٛك فجلاٌمبكه ِؾّٛك   - 94

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   76657:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثَبكٖ ٍلهٖ هّلٜ فٛى٠ٗ   - 95

ٔٙبئ١ب اٌغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46632:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍِٛٝ فجلاٌوؽ١ُ ِقزبه فبثل٠ٓ   - 96

ٔٙبئ١ب اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   67471:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك مو١ٗ   - 97

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   67471:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ىو١خ   - 98

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   75921:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ إٌجٜٛ اثوا١ُ٘ هضب   - 99

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   67471:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك مو١ٗ   - 100

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   67471:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ىو١خ   - 101

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون اٌم١ل ّغت   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255252 ، ربه٠ـ ٚفٟ  73136 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك فبِو -  1

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255252 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76555 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ فجلاٌؾبفؼ ٍبٌُ فبُٕ -  2

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255252 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76631 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّل في٠يٖ -  3

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255252 ، ربه٠ـ ٚفٟ  69234 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّٕٛكٖ ٠ٛال١ُ ثْبٜ ٔغبد -  4

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255252 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76249 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٍف ؽّيٖ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  5

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255252 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66416 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ اؽّل اثوا١ُ٘ ٕالػ -  6

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255253 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55165 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  للٍٝ ف١ًٍ عجو٠ً فلٌٝ -  7

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255253 ، ربه٠ـ ٚفٟ  77913 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٛٗ فٍٝ فٛٗ اؽّل ٕلاَ -  8

ع١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255253 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71679 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ا١ٌَل رٛف١ك اؽالَ -  9

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255253 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71679 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ا١ٌَل رٛف١ك اؽالَ -  10

ع١ٕٗ  41555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255253 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45256 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌالٖ اٌل٠ٓ ِؾٝ ٚفبء -  11

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255253 ، ربه٠ـ ٚفٟ  67565 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثْبهٖ ثق١ذ ثْبهٖ ّٕٛكٖ -  12

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255253 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75669 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕٖٛه عبك ِٛافٝ ؽَٓ -  13

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255255 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66766 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّ٘بَ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ ٠بٍو -  14

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255255 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61451 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لٍٛٗ ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ -  15

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255255 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76967 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٛٗ َِقل ّبوو وبًِ ا٠و٠ٕٝ -  16

ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255255 ، ربه٠ـ ٚفٟ  77573 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٍٝ ٠ٌٛٔ ِؾّل ٍٙبَ -  17

ع١ٕٗ  49555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255255 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65695 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ف١ٍفٗ هفبفٝ ِؾّٛك -  18

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255256 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65346 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلإٌٛه ّٕٛكٖ هِٚبٔٝ ث١ْٜٛ -  19

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ ٌّبيا هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255256 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55517 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اؽّل هفبفٝ ٚفبء -  20

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255256 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55517 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل هفبفٟ ٚفبء -  21

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255256 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63165 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِٕٖٛه فجلاٌؾ١ّل ٖٔو -  22

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255256 ، ربه٠ـ ٚفٟ  72237 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك اٍّبء -  23

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255256 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62662 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت ؽى١ُ ؽٕب ِٕٖٛه -  24

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255259 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65575 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ٕبثو فغب اّوف -  25

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255259 ، ربه٠ـ ٚفٟ  72514 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَٓ ٠ٍٛف ِؾّل -  26

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255259 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فٍٝ ١ٍل فٍٝ -  27

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255259 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23227 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رَٓ اؽّل للهٞ -  28

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255215 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64637 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق عوً ١ٍّو فّبك -  29

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 هأً رقل٠ً رُ  25255215 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76544 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍِٛٝ ؽٕب ١ٖٔو ١ٖٔف ١ٍّو عٛهط -  30

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255215 ، ربه٠ـ ٚفٟ  74225 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل ِؾّل اٌٖغ١و ِؾّل ّج١ت -  31

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255215 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌغفٝ ؽّْذ ا٠ّبْ -  32

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255215 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66567 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبد ٠ٍٛف صبثذ ١ِٕب -  33

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255211 ، ربه٠ـ ٚفٟ  57565 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فٍٝ صبثذ افىبه -  34

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255211 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66395 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت -  35

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255211 ، ربه٠ـ ٚفٟ  77994 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّبف١ً ؽٍّٝ فوط ؽَبَ -  36

ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255211 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65164 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فواط ؽ١َٓ ٕبثو ِؾّل -  37

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255212 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63119 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌٌّٛٝ اٌجلهٜ فجلٖ ؽَبَ -  38

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255213 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65545 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌجبهٚكٜ ِؾّٛك ا١ٌَل عبثو ِؾّل -  39

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255213 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61656 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل ؽَٓ فٍٝ ِؾّل فٍٝ -  40

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255213 ، ربه٠ـ ٚفٟ  74565 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٕل٠ك اٍّبف١ً ا١ٌَل صوٚد -  41

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75665 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فىبّٗ اثوا١ُ٘ ١َِٛه -  42

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66436 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فجلاٌؾ١ّل ِؾّل ؽٍّٝ -  43

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33765 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  44

ع١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚ٘جٗ اهلل ِىوَ ّف١ك فٛىٜ -  45

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76667 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِمبه ِزٝ ف١و ١ِقبئ١ً -  46

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ عوً ١ٍّو ٚف١ل -  47

ع١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255217 ، ربه٠ـ ٚفٟ  74222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فضّبْ عجو٠ً ِؾّل -  48

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 هأً رقل٠ً رُ  25255217 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71525 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك هّلٜ ؽَٓ فجلاٌٖجٛه ِؾّل -  49

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255217 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌمبكه ِؾّٛك ٕالػ فّبك -  50

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255217 ، ربه٠ـ ٚفٟ  29665 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌّالن اٍقل ثغوً -  51

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65749 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ؽَبَ -  52

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255219 ، ربه٠ـ ٚفٟ  56799 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  53

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255219 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51955 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك وربع  فجلاٌٛاؽل عبكاٌىو٠ُ ّبك٠ٗ -  54

ع١ٕٗ  955555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61165 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍلهان ؽ١ٍُ ٔبكه ١َُ٘ ٌٖبؽجٙب اٌزغبه٠ٗ ٌٍزٛو١الد عوٚة اٌّٖو٠ٗ -  55

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255219   

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255219 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65664 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ اٌمّٔ اٍؾك ؽ١ٍُ عبو١ٍٓ -  56

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255219 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55462 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِٖغفٝ اثوا١ُ٘ ِٖغفٝ -  57

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61165 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍلهان ؽ١ٍُ ٔبكه ١َُ٘ ٌٖبؽجٙب اٌزغبه٠ٗ ٌٍزٛو١الد عوٚة اٌّٖو٠ٗ -  58

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255225   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255225 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76923 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌقبي ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد -  59

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255225 ، ربه٠ـ ٚفٟ  79651 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل لبٍُ فجلإٌبٕو ٚائً -  60

ع١ٕٗ  49555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  72516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌواضٝ ا١ُ٘اثو ِؾّٛك فٍٝ -  61

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65153 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌٛاؽل فوغً ى٠ٕت -  62

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65164 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فواط ؽ١َٓ ٕبثو ِؾّل -  63

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34659 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍب٠ٚوً ق ٕبك ا١ِٓ -  64

ع١ٕٗ  955.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65653 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل اؽّل ا١ٌَل اٌٖجبػ ٔٛه -  65

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62135 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ عبكاٌىو٠ُ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل -  66

ع١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً رقل٠ً رُ  25255223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63424 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاٌٛ٘بة ف٠ٌٛ اٌل٠ٓ ٕالػ فّوٚ -  67

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  71217 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لبٍُ ؽّبك اؽّل للهٜ -  68

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  67713 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٘و٠لٜ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ١ٍّوٖ -  69

ع١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62674 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ؽّلاْ ف١وٜ عٍقذ -  70

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  47445 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لٕل٠ً ٍق١ل هاغت -  71

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً     

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  74647 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  َِقٛك فجلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّٛك -  72

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255225 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75142 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّبف١ً فجلاٌّغ١ل فجلاٌؾ١ّل ؽّبكٖ -  73

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255225 ، ربه٠ـ ٚفٟ  59669 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فجلاٌوؽّٓ فٍف ٘بٔٝ -  74

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255225 ، ربه٠ـ ٚفٟ  76679 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٌج١ت فجبً ِٖغفٝ -  75

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255226 ، ربه٠ـ ٚفٟ  77456 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ِٙواْ ِؾّل فغبة ِؾّل -  76

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255226 ، ربه٠ـ ٚفٟ  77456 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٙواْ ِؾّل فغبة ِؾّل -  77

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255226 ، ربه٠ـ ٚفٟ  75569 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠قٝ هِٚبٔٝ -  78

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255226 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64369 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ في٠ي أٛه ِّلٚػ -  79

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255227 ، ربه٠ـ ٚفٟ  79556 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل اؽّل -  80

ع١ٕٗ  75555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255227 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66651 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فجلاهلل ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٚائً -  81

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255227 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66669 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اثٛاٌّغل فٍف ِؾّٛك -  82

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رقل٠ً رُ  25255227 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63393 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّٛك اؽّل فب٠لٖ -  83

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66753    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ اثوا١ُ٘ ِب٠ي ٠ٍٛف -  1

فجلاٌقبعٝ ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌْول١ٗ ثبٌيٚن اٌّْزووٗ االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66736    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك أٛه ٕف١ٕبى -  2

فجلاٌّجلٜ ِؾّل ِٖغفٝ ثٍّه اٌٖقب٠لٖ وَٛ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه( 5)هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66744    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّٛعٛك ِؾّل ف١ٍفٗ اؽّل -  3

ِؾّل ِؾّل فبهٚق فٍٝ/  ٠ٍّه ِٕٖٛه إٌَغك َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

:  اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 46794    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٕٛ فٍٝ لبٍُ ِؾّل -  4

لٕل٠ً فجلاهلل اٌجبٍظ فجل اؽّل/ ثٍّه اث١لًٚ ثقواثٗ اٌوّٛا١ٔٗ روفٗ عو٠ك ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 46794    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٕٛ ِؾّل  فٍٝ لبٍُ ِؾّل -  5

لٕل٠ً فجلاهلل اٌجبٍظ فجل اؽّل/ ثٍّه اث١لًٚ ثقواثٗ اٌوّٛا١ٔٗ روفٗ عو٠ك ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66746    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ اثوا١ُ٘ فٛىٜ فبٌل -  6

ِغوٚك فجلاٌالٖ اؽّل ِؾّل ثٍّه اٌقوائٌ َِبوٓ فٍف اٌّؾٍظ اِبَ ِغوٚك ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 64562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّل فجلٖ عبهق -  7

اؽّل ِؾّل ٍجىٝ ٍب١ِٗ/ ثٍّه ٍجىٝ اي كٚاه ثغٛاه اٌغوث١ٗ اٌؾالفٝ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66755    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌٍغ١ف اؽّل اٌمنافٝ -  8

ِؾّٛك اثوا١ُ٘ فزؾٝ ٔغالء ثٍّه اٌَبكاد أٛه ّبهؿ اٌّغؾٓ فٍف لٍفبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66739    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ ٔبعٝ فٍٝ -  9

ِؾّل فٍٝ فبثل ثٍّه اٌٖقب٠لٖ وَٛ- اوزٛثو6 َِغل ثغٛاه3 هلُ فمبه ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 75569    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠ـ هِٚبٔٝ -  10

ا٠ٛة فجلاٌّٛعٛك فٍف/ ثٍّه ١ٖٔو ثبٚالك فجلاهلل ثٕغـ ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 75569    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠ـ هِٚبٔٝ -  11

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٚٔبعٗ ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠ـ ثغوً ٍِه فجلاهلل ثٕغـ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ثغٛاه ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 73453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو فجلاٌقبي هّبك فجلاٌقبي -  12

 اعٙيٖ ث١ـ ِقوٗ ْٚٔبعٗ ِؾّل ٍقل ِؾّل ٍقل ثٍّه فجلاٌفزبػ ا١ٌْٙل ثْبهؿ اٌغ١ِ ِٛي اٌيالث١ٗ ١ِلاْ هلُ فمب4 ،:   اٌـزأ١ّو

  وٙوثبئ١ٗ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66749    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌٍغ١ف عبثو عٍقذ -  13

لبٍُ لٕبٜٚ ؽّلاهلل لٕبٜٚ/ ثٍّه اٌغل٠لٖ ا١ٌّْٕٗ ّبهؿ  االى٘وٜ اٌّقٙل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66745    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فّو ِؾّل -  14

فضّبْ ا١ٌَل فضّبْ فٍف/ ٍِه اٌٍؾبَ ٚهّٗ ثغٛاه اٌٍٖقب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 62666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فجلاٌوؽ١ُ فبهٚق ا١ٌَل -  15

ّقوٚه فجلاٌوؽ١ُ فياٌل٠ٓ ِٖغفٝ/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ إٌقّبْ اٌق١ٍفٗ ّبهؿ/ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66742    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ فجلاٌٍغ١ف فجلإٌبٕو فٍٝ -  16

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ِٖغفٝ/ ثٍّه ثٕلاه ثٕغٛؿ ٍق١ل ثٕغـ اٌجووٗ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ثٕلاه ٔغٛؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 75569    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠قٝ هِٚبٔٝ -  17

 ا١ٍٛط ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١َٕٗ ّبهؿ غنائ١ٗ ِٚٛاك ٍىو ٚث١ـ رقجئٗ ْٔبط فٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ا٠ٛة فجلاٌّٛعٛك فٍف/ ثٍّه ١ٖٔو ثبٚالك فجلاهلل ثٕغـ ٍٛ٘بط  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 76555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌؾبفؼ ٍبٌُ فبُٕ -  18

اثوا١ُ٘ ِؾّٛك فج١ل ِؾّٛك/ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66745    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّزغٍٝ ٕل٠ك فواط ّو٠ف -  19

ِؾّل فجلاٌّزغٍٝ ٕل٠ك فواط ثٍّه-اٌجوثب اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ؽَٛٔٗ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ِؾّل ِٖغفٝ اٌل٠ٓ فٖبَ -  20

اؽّل ١ٍل اثوا١ُ٘ ٕجوٜ فبٌل/ ثٍّه اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ - اٌمٕغوٖ ٔغـ - اٌمٕغوٖ ٔغـ وٛثوٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66746    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌجو فجلاٌالٖ ث١ِٛٝ ِؾّٛك -  21

فجلاٌالٖ ث١ِٛٝ اؽّل ثٍّه اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه غوة اٌمواِغٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66743    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل صوٚد ٕ٘بء -  22

ِؾّل اؽّل وبًِ ٚؽ١ل ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه إٌّزٖو عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 73136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك فبِو -  23

ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه لجٍٝ اٌَبؽً( 13) هلُ فمبه ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66741    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل أٛه ِؾّل فٙل -  24

عجواْ ٕبٌؼ فوة ِؾّل/ ثٍّه ثبٌْٛاٌٚٗ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66751    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ا١ٌَل ؽبفؼ فالء -  25

اٌَّبْ ٍالِٗ ا١ٌَل ؽبفؼ/ ٍِه  ٍٍغبْ اي َِغل ثغٛاه اٌٍّٖؾٗ ٔغـ ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66752    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٕفٛد اٍالَ -  26

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٕفٛد ثٍّه ٍٛاٜ لبفٗ فٍف اٌغٛىاد ثغٛاه ىا٠ل ّبهؿ1 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255252 ربه٠ـ ٚفٟ 66747    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اثٛاٌٛفب ِؾّل اؽّل -  27

ِؾّٛك غبىٜ ِؾّٛك/ ثٍّه ثبٌياهٖ اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ثغٛاه اٌياهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66764    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ عبثو ٔٛهاٌل٠ٓ -  28

ا١ٌَل ؽ١َٓ ٍبٌُ ثٍّه إٌّْبٖ ِٛلف ثغٛاه اٌْٛاٌٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66759    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّلاؽ اؽّل فجلاٌّغ١ل ٠ب١ٍّٓ -  29

اؽّل اؽّل فجلاٌّغ١ل هىلٗ ثٍّه االثزلائ١ٗ لٍفبٚ ِلهٍٗ ثغٛاه 23ٛ١ٌٛ٠ ّبهؿ لٍفبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 73321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  30

ٍٛ٘بط ثّؾبفؾٗ اٌّؾ١ٍٗ ٚاٌز١ّٕٗ اٌقلِبد ٕٕلٚق ثٍّه(ٍبثمب ّب٘و) اٌّغزوثبد ثقّبهح25 هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 73321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  31

ِغّلاد صالعخ ْٚٔبعٗ ِؾّٛك ٕل٠ك ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ هِضبْ ِٓ اٌقبّو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 73321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  32

 ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك ٍِه وبهفٛه ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ِٓ هِضبْ ِٓ اٌقبّو ّبهؿ 4 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌّبوٛالد ٚث١ـ ٚرغ١ٙي ٌغجـ ِقيْ ْٚٔبعٗ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 65571    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ثلٜٚ اٌقوثٝ ؽَٓ ٍٕبء -  33

ا١ٌَل فٍٝ ؽّبكٖ اكُ٘ ثٍّه اٌّْزً ؽَٓ اٌؾظ ىٚا٠ٗ ثغٛاه/ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66763    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ في٠ي ٕفٛد ثٛال -  34

ٍقل َِبن ٕجؾٝ ٔوعٌ/ ثٍّه هثبػ ثٓ ثالي ّبهؿ اال٠ّبْ و١َٕٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66755    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فٛٗ ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ -  35

١ِقبئ١ً ث١ْو فٍٗ ثٍّه اٌولبلٕٗ اٌقّلح كٚاه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66756    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل فجبً اؽّل -  36

اؽّل فٍٝ ّقجبْ فغب ٍِه ه٠بٗ فجلإٌّقُ ا١ٌْٙل اٌمل٠ُ اٌَٛق ؿّبه14 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 73321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  37

 ْٚٔبعٗ ٍٛ٘بط ثّؾبفؾٗ اٌّؾ١ٍٗ ٚاٌز١ّٕٗ اٌقلِبد ٕٕلٚق ثٍّه(ٍبثمب ّب٘و) اٌّغزوثبد ثقّبهح25 هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 وبف١ٗ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌّغ١ل هىلٗ -  38

اؽّل فجلاٌّغ١ل ٠ب١ٍّٓ/ ثٍّه لٍفبٚاالثزلائ١ٗ ِلهٍٗ ثغٛاه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبهؿ لٍفبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66757    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ؽّبك اال١ِو -  39

اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ؽّبك/  ثٍّه اثٛاٌَقٛك وٛثوٜ ثغٛاه رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66595    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِٙبٚك ٕجؾٝ ِب٘و -  40

فوط ؽٕب ١ٍف ٔبعؼ ثٍّه ٍبثمب15 إٌٖو ّبهؿ16 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66595    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِٙبٚك ٕجؾٝ ِب٘و -  41

ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ف١ًٍ صبثذ فبكي ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ ِبٌه األِبَ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66595    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِٙبٚك ٕجؾٝ ِب٘و -  42

عب٘يٖ ِالثٌ ِؾً ْٚٔبعٗ فوط ؽٕب ١ٍف ٔبعؼ ثٍّه ٍبثمب15 إٌٖو ّبهؿ16 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66754    ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبة غبىٜ فجلإٌّقُ فٍٝ -  43

اهلل عبة غبىٜ فجلإٌّقُ فٍٝ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهؿ ِٓ فجلاٌٛاؽل فٍٝ اؽّل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66762    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ١ٌٍٝ -  44

اثٛعبٌت فٍٝ ٕبثو ا١ٌٙضُ/ ثٍّه اٌمٕبثوٖ كه٠ِٚ ثْبهؿ( 1)هلُ فمبه ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ ِؾّل فجلٖ ِؾّل -  45

فجلاٌالٖ ِؾّل فجلٖ/ ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌَالَ اِبَ اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66766    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ ٠بٍو -  46

ّ٘بَ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ ١ٍّو/ ثٍّه ؽ١ّل ا١ٌَل َِغل ثغٛاه إٌٛاهٔٗ ٔغـ اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 71679    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ا١ٌَل رٛف١ك اؽالَ -  47

ثلهاْ فغبة فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌقمبه٠ٗ اٌضوائت ّبهؿ ثٕبؽ١ٗ اٌغوثٝ اٌمغت ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 71679    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ا١ٌَل رٛف١ك اؽالَ -  48

ثلهاْ فغبة فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌقمبه٠ٗ اٌضوائت ّبهؿ ثٕبؽ١ٗ اٌغوثٝ اٌمغت ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255253 ربه٠ـ ٚفٟ 66756    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبثو هّلٜ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  49

ٕبثو صبثذ ى٠بك/ ثٍّه اثٛإٌٛه َِغل ثغٛاه فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66767    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فياٌل٠ٓ ِؾّٛك ١ّّبء -  50

فٍٝ اٌلهٍِٝ ٕبثو ؽّبكٖ/ ثٍّه ىج١واٌ اٌَّغل ثغٛاه غوة اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66776    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ فٍٝ ا١ٌَل ٕفبء -  51

لبٍُ ؽَٓ فّٙٝ افزّبك/ ثٍّه االهلُ َِغل اِبَ ثبعب روفٗ ِٓ عجً ثٓ ِقبم ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66772    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌَالَ رّبَ وّبي ٕالػ -  52

فجلاٌَالَ رّبَ وّبي ثٍّه فياى اٚالك ٔبؽ١ٗ وٛثوٜ اٚي فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 76955    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ِؾّٛك -  53

 ِؾّٛك اٌجلهٜ ؽّبكٖ/ ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ اٌٍٛغبٔٝ اٌوٜ ّبهؿ( 15)هلُ فمبه افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ اٌَّبٜٚ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66769    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ فٍٝ صبثذ عٙبْ -  54

ؽ١َٓ اؽّل فٍٝ ا١ٌَل/ ٍِه اٌىج١و اٌغبِـ ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66771    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍٍّبْ فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ اّوف -  55

فضّبْ اؽّل ٕفٛد ثٍّه ك٠ّٕٛ في اؽّل ثمبٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66777    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً في٠ي ٕجؾٝ عوعٌ -  56

١ِقبئ١ً في٠ي ٕجؾٝ اٍؾبق ثٍّه  اٌّغبفٝ اِبَ ثٛهٍق١ل ّبهؿ ثوك٠ٌ ِْٕبٖ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66776    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ فجلٖ هضبٔٝ ؽٕب -  57

ٍٍّبْ ِؾّل ٚعّبي ِٚؾّٛك ٚاؽّل هعت ثٍّه ثَٛ٘بط اثٛاٌفضً ىا٠ٚٗ اِبَ ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66776    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ فجلٖ هضبٔٝ ؽٕب -  58

 ْٚٔبعٗ ١ٍٍّبْ ِؾّل ٚعّبي ِٚؾّٛك ٚاؽّل هعت ٍِه ١ٖٔو اٚالك ١ٍبٌخ ُ ِٓ اٌلهة ّبهؿ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   واٌـزأ١ّ

2517/7/2 ثزبهؿ ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه ّغت( ِبهوذ ٍٛثو) ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66776    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ فجلٖ هضبٔٝ ؽٕب -  59

 ْٚٔبعٗ فجلا١ٌَّؼ فجلاهلل هىق ٚفبكي ٠ٌٌٛ ثٍّه عٙغب ِٛلف اِبَ اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وب49ْ ،:   اٌـزأ١ّو

2519/9/22ثزبه٠ـ ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٌٚه ّغت ِٛث١ٍبد ث١ـ ِقوٗ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 61551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فجلاٌوؽّٓ عّبي ٕ٘ل -  60

فو٠ل ف١ٍت ٚؽ١ل/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي إٌبؽو ٠ٍٛف ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ٘بُّ ٖٔواٌل٠ٓ أزٖبه -  61

٠ٍٛف فجلاٌوؽ١ُ فجلإٌّقُ فجلاٌقبي ثٍّه15 ثْبهؿ إٌٖو ِلهٍٗ فٍف ِؾّٛك فجلاٌؾ١ٍُ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66775    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٕجوٖ اؽّل ِؾّٛك -  62

فواط اؽّل فواط اؽّل/ ثٍّه فجلاٌٌّٛٝ َِغل ثغٛاه اٌغ١ِ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66773    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌّغ١ل ١ٍّو ِؾّٛك -  63

فجلاٌّغ١ل ١ٍّو اؽّل/ ثٍّه االعزّبف١ٗ اٌْئْٛ فٍف اٌْول١ٗ اٌُْٛ ٔغـ ثٍٖفٛهح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66766    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجو٠بي اٍغفبًٔٛ ِٛه٠ٌ ِلؽذ -  64

٠ٍٛف عوعٌ ؽٕبْ/ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66779    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فٍٝ فٍف عٍقذ -  65

فٍٝ ؽ١َٓ فٍٝ فٍف/  ثٍّه االثزلائ١ٗ ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66775    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجلاٌؾبفؼ ٕل٠ك فبعف -  66

فجلاٌؾبفؼ ٕل٠ك فبعف ِؾّل/ ثٍّه ثبٌٕبؽو اٌج١بض١ٗ اٌقٕجو٠ٗ ١ٍبٌٗ اٌزوفٗ ّبهؿ اٌج١بض١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 76955    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ِؾّٛك -  67

اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ؽّبكٖ/ ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ اٌٍٛغبٔٝ اٌوٜ ّبهؿ( 15)هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 76955    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ِؾّٛك -  68

 ْٚٔبعٗ ١ٍٍّبْ اؽّل ّقجبْ ٚائً ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ اٌؾ٠ٛزٝ َِبوٓ اٌؾ٠ٛزٝ ك ِلفً 11 فّبهٖ غوة ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 عياهٖ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 77752    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ فجلإٌّغٍت ٍقلاٌل٠ٓ ِؾّل -  69

 مو١ٗ/ ثٍّه ِب٘و اؽّل ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌّق١ٍّٓ ِلهٍٗ ثْبهؿ( 5) هلُ فمبه/ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ِٖغفٝ فجلاٌٍغ١ف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255254 ربه٠ـ ٚفٟ 66761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ف١ٍفٗ فٛىٜ ٔقّٗ -  70

لبٍُ اؽّل ٕل٠ك عّبي/ ثٍّه اٌجؾوٜ ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ االعزّبف١ٗ اٌْإْٚ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66763    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلاٌّٛعٛك ِؾّل اؽّل -  71

فجلاٌّغ١ل فجلاٌّٛعٛك ِؾّل هفقذ ٍِه اٌقواهعٗ اٌْول١خ اٌقواثٗ ،:   ـزأ١ّواٌ ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ فٍٝ ؽٕفٝ اؽّل -  72

ؽَب١ٔٓ ِؾّل ؽَب١ٔٓ/ ثٍّه ١ٖٔو اٚالك اٌقِّٛٝ ثبعب عَو ثغٛاه ٍقٛكٜ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 76734    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ ِؾّل فبٌل -  73

فٍٝ وبًِ ِؾّل/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ اٌْوعٗ ِووي ثغٛاه ،    

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 76734    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ ِؾّل فبٌل -  74

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ فٍٝ وبًِ ِؾّل/  ثٍّه ؽّلاْ ٔغـ ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 65335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوٍٛي عبك اٌجلهٜ فٍٝ -  75

ؽ١َٓ ِؾّل ٚؽ١ل ِؾّل ثٍّه/  ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66767    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فغ١ذ هى٠ك فٍف فبعف -  76

فضّبْ اثوا١ُ٘ ا١ٌَل ٘بٔٝ ثٍّه اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ ِٓ اٌملً ّبهؿ11 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 61451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍٛٗ ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ -  77

فجلاٌٛ٘بة اٍقل ثٍّه ا٠ٌٕٛواد وٛثوٜ اِبَ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 61451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍٛٗ ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ -  78

 اؽّل ٕل٠ك ثٍّه اٌّىفٛف١ٓ فٍف اٌْولٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ ِٓ اٌو١ّل ثٓ ّبهؿ ثغقٍٗ ٚإٌْبط ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 ؽ١َٓ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 76555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌؾبفؼ ٍبٌُ فبُٕ -  79

ىغٍٛي ٍقل وو٠ّٗ/ ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،   :اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66762    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فجلاٌؾ١ٍُ فجلاٌقبي ٔبٕو -  80

فجلاٌؾ١ٍُ فجلاٌقبي ِّلٚػ/ ٍِه اٌي٠ٛد ٚهّٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66766    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ٌَل اؽّل ِؾّل -  81

اؽّل ا١ٌَل اؽّل ٕفٛد/ ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 61451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍٛٗ ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ -  82

ؽ١َٓ اؽّل ٕل٠ك ثٍّه اٌّىفٛف١ٓ فٍف اٌْولٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ ِٓ اٌو١ّل ثٓ ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66769    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاهلل رٛف١ك ِٕبىؿ ٕالػ -  83

اٌّلٔٝ ِؾّل فجلاٌقبٌك اثوا١ُ٘ ثٍّه اٌقوائٌ ِل٠ٕٗ ّبهؿ5 اٌىبئٓ ثبٌقمبه3 ّم2ٗ هلُ فّبهٖ االهضٝ اٌلٚه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ فجلاٌوؽّٓ فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  84

فجلاٌوؽّٓ فجلاٌوؽ١ُ فجلإٌبٕو/ ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 76734    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ ِؾّل فبٌل -  85

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ فٍٝ وبًِ ِؾّل/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ اٌْوعٗ ِووي ثغٛاه افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 65547    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  86

فجلاٌٛاؽل ِؾّل فٍٝ أزٖبه ثٍّه ِبٌَٛ اي َِغل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 65547    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  87

عياهٖ ْٚٔبعٗ عبكاٌؾك فجلاٌىو٠ُ اٚالك ٚفبٌل ِّٚلٚػ ِلؽذ ٍِه اٌّوٚه اِبَ االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ٍٛ٘بط ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 65547    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  88

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ فجلاٌٛاؽل ِؾّل فٍٝ أزٖبه ثٍّه ِبٌَٛ اي َِغل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66764    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّٛعٛك ١ٍل ِؾّل ى٠ٕت -  89

اؽّل ف١ٍفٗ ١ٍل ؽَٓ/ ٍِه رٛف١ك ٔغـ اٌّيهفٗ عو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255255 ربه٠ـ ٚفٟ 66766    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِقٛٗ ؽّلٜ ِقٛٗ -  90

ؽ١َٓ ا١ٌَل فّٙٝ ا١ٌَل/ ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌغوث١خ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 75726    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  91

ثٕبء ِٛاك ث١ـ فضّبْ اثٛاٌوؽبة عبثو ثٍّه ثلاه ثىَٛ اثٛاٌوؽبة ٔغـ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 66795    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍت اؽّل ِؾّل اٍّبء -  92

اؽّل فجلإٌّغٍت عّبي ٍِه اٌجٕي٠ٓ ِؾغٗ ثغٛاه فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 65597    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِؾَٓ ؽ١َٓ -  93

 ِىزت  ْٚٔبعٗ ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ اٌغ١ت/ هثٍّ وبًِ ِٖغفٝ ّبهؿ ٍزبه ٍزٝ ِقوٗ ثغٛاه4 فمبههلُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

6 اٌّغّٛفٗ 36ِٓ ٚاٌفمو19ٖ اٌّغّٛفٗ ِبفلا ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 77966    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد اٌَب٠ؼ اهلل عبة ٕبثو -  94

اٌَب٠ؼ اهلل عبة ٕبثو ىوو٠ب/ ثٍّه ِوىٚق ثب١ٌْـ االفلاك٠ٗ اٌزؾو٠و ِلهٍٗ اِبَ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 66792    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبضً فجلاٌجل٠ـ فجلاٌَبرو فبِو -  95

فجلاٌجل٠ـ فجلاٌَبرو اّوف ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 75726    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  96

فضّبْ اثٛاٌوؽبة عبثو ثٍّه ثلاه ثىَٛ اثٛاٌوؽبة ٔغـ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 75726    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  97

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ فضّبْ اثٛهؽبة عبثو/ ثٍّه ا١ٌّٕبٜٚ ثٕي٠ٕٗ ثغٛاه ِغوٚك ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 75726    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  98

ٚهكٖ فٍف ْٚٔبعٗ فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ثٍّه ثلاه ثىَٛ اثٛهؽبة ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 55517    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل هفبفٟ ٚفبء -  99

 ِؾّل ٚ ِؾّل فضّبْ ٍق١ل ِؾّل/ ثٍّه اٌٖٙو٠ظ ١ِلاْ اثٛا١ٌٍف ّبهؿ( 1) هلُ فمبه ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ِؾّل ٔقّبْ فّبك  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 55517    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل هفبفٝ ٚفبء -  100

 ِؾّل ٚ ِؾّل فضّبْ ٍق١ل ِؾّل/ ثٍّه اٌٖٙو٠ظ ١ِلاْ اثٛا١ٌٍف ّبهؿ( 1) هلُ فمبه ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ِؾّل ٔقّبْ فّبك  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 79556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل اؽّل -  101

اهلل فغ١خ ِؾّل فجلاهلل ؽَٓ ٍِه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌقوة اي َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255256 ربه٠ـ ٚفٟ 66793    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل فوػ فبهٚق أغٝ -  102

ىوٝ رٛف١ك ٠َوٜ ألهٚ/ ثٍّه ٌٍوعبي ر١ُ ربْٚ ثغٛاه ٍبثمب إٌٖو( 15)ّبهؿ 65 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 65597    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِؾَٓ ؽ١َٓ -  103

ِؾّل اؽّل اثوا١ُ٘ اٌغ١ت/ ثٍّه وبًِ ِٖغفٝ ّبهؿ ٍزبه ٍزٝ ِقوٗ ثغٛاه4 فمبههلُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 65597    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِؾَٓ ؽ١َٓ -  104

ٚفوكٚاد عب٘يٖ ِالثٌ ْٚٔبعٗ ٠ٍٛف ث١ِٛٝ ؽَٓ فٍٝ/ ثٍّه اٌّؾغٗ ّبهؿ االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 66799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌىو٠ُ اثٛض١ف ِقيىٖ -  105

ؽ١َٓ فجلاٌؾ١ّل اؽّل ربِو ثٍّه ِىوَ ثب١ٌْـ فغٛه ٔغـ ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 61451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍٛٗ ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ -  106

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2519/12/35 ثزبه٠ـ9326 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 66794    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل لبٍُ اؽّل ِؾّٛك -  107

لبٍُ اؽّل ِؾّٛك فٛل١ٗ/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ٌْـ ّبهؿ اٌل٠ٓ ِؾٝ َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 66796    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فياٌل٠ٓ ِؾّل ٔبٕو -  108

 ّغت ِٛث١ٍبد رغبهٖ ْٚٔبعٗ ا١ٌَل فياٌل٠ٓ ِؾّل ِؾٙو ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة اٌقغّٝ ٔغـ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 66796    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فياٌل٠ٓ ِؾّل ٔبٕو -  109

فياٌل٠ٓ ِؾّل ِؾٙو ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة اٌقغّٝ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 66797    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ رٛف١ك ١ٍل ِؾّل -  110

اٌّْٛاكٜ ١ٍل ِؾوى ِؾّل ٕبف١ٗ ثٍّه اٌّْٛاكٜ ع١ٕٕٗ اٌفبهٍٝ ١ٍٍّبْ ّبهؿ1 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 65972    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالَ اٌل٠ٓ وّبي ِؾّٛك فالَ -  111

ٍِٛٝ فإاك ِقوٚف/ ثٍّه اٍٛاْ ِٖو ثْبهؿ( 6) هلُ فمبه ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 79556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل اؽّل -  112

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل ِؾّل/ثٍّه اٌَمو٠ٗ  َِزْفٝ ثغٛاه اٌَمو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 79556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل اؽّل -  113

اهلل فغ١خ ِؾّل فجلاهلل ؽَٓ ٍِه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌقوة اي َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 66796    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ١ٍٍّبْ هّٛاْ ١ٍٍّبْ -  114

هّٛاْ ١ٍٍّبْ هّٛاْ ثٍّه ف١بُ ا١ٌْـ ّبهؿ ف١بُ ا١ٌْـ عبِـ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 66795    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌالٖ ضّوأٝ ٠بِٕٗ -  115

اؽّل ١ٍل ِؾّٛك ؽَٕٝ/ ثٍّه إٌغبه ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 65925    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ لبٍُ ِؾّل فالء -  116

وبًِ لبٍُ ِؾّل ثٍّه اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 65925    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ لبٍُ ِؾّل فالء -  117

 ْٚٔبعٗ لبٍُ فٍٝ فّو/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ ثغي٠وٖ االٍال١ِٗ اٌّإٍَٗ َِغل ثغٛاه اٌّؾغٗ ّبهؿ اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ،:   اٌـزأ١ّو

ِٕي١ٌخ اكٚاد ِقوٗ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 65925    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ لبٍُ ِؾّل فالء -  118

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ وبًِ لبٍُ ِؾّل/ ثٍّه اٌمل٠ّٗ اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 66656    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ؽ١ّل ا١ٌَل -  119

ا١ٌَل ِؾّل ؽ١ّل اؽّل/ ثٍّه االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 79412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ غف١و اؽّل فبٌل -  120

اثٛى٠ل ِؾّٛك ؽبِل ١ٍٙو/ ٍِه  اٌزق١ٍّٗ االكاهٖ ثغٛاه اٌَٛق ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 76249    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  121

ؽّيٖ ِؾّل ا١ٌَل ثالي/ ثٍّه اٌٍٖقب ِٙواْ اؽّل ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 56693    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛهؽبة عبك اؽّل ٚائً -  122

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو تثغٍ اٌغٝ 2514/7/24 ثزبه٠ـ 2366 ثولُ ِٛكؿ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 72993    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك عجو٠ً اؽّل -  123

 ٔٛهاٌل٠ٓ هث١ـ/ ثٍّه اٌغوثٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ ِٓ اٌّزفوؿ اٌْو٠ف ف١ًٍ ؽبِل ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

فٍٝ ٕجوٖ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 66655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ّؾبرٗ اٍّبء -  124

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل فٍف فّو/ ثٍّه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه كِٕٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 66651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٚائً -  125

اهلل فٍف ِؾّٛك فٍف ا١ٌَل/ ٍِه هاعؼ ٔغـ اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ثغٛاه اٌغ١ّ١ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 66654    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ِٕٖٛه عبهق -  126

افٕلٜ فجلإٌبٕو ٠بٍو/ ثٍّه االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 66655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ا١ٌَل اؽّل ؽ١َٓ -  127

فٍٝ ِؾّٛك أٛه فجلاٌوؽّٓ/ ثٍّه اٌٖؾٝ اٌٖوف ِؾغٗ اِبَ اٌمغت ّبهؿ44 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 66652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ٍالِٗ فٕزو ِو٠ُ -  128

ٔبّل فجلا١ٌَّؼ ٍٍٜٛ/ ثٍّه ك١ٔب لبفٗ فٍف اٌْٛٔٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 79412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ غف١و اؽّل فبٌل -  129

غالي ِغؾٓ ْٚٔبعٗ ِؾّٛك ؽبِل ١ٍٙو/ ثٍّه ِجبهن ثؾٝ اٌقغبة فّوثٓ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 79412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ غف١و اؽّل فبٌل -  130

اثٛى٠ل ِؾّٛك ؽبِل ١ٍٙو/ ٍِه  اٌزق١ٍّٗ االكاهٖ ثغٛاه اٌَٛق هؿّب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 64637    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق عوً ١ٍّو فّبك -  131

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2556/3/16 ثزبه٠ـ1516 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 62576    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجبً اؽّل فٍٝ -  132

فجلاٌوؽّٓ فجبً اؽّل/ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 66653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍف ؽ١َٓ -  133

اؽّل ١ٍل فٍف ؽَٓ/ ثٍّه إٌٛهٜ َِغل ثغٛاه إٌٛهٜ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255215 ربه٠ـ ٚفٟ 76249    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍف ؽّيٖ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  134

ؽّيٖ ِؾّل ا١ٌَل ثالي/ ثٍّه اٌٍٖقب ِٙواْ اؽّل ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66659    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ِؾبهة  ؽٍّٝ ١ِقبئ١ً -  135

ِٕٖٛه ِؾبهة ؽٍّٝ اّوف/ ثٍّه هفقذ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌْٛٔٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ وّبي اؽّل ١ٌٚل -  136

هضٛاْ وّبي اؽّل ثٍّه عواك اي َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ اؽّل صبثذ هاثؾٗ -  137

ِوٍٝ فجبً ؽّبكٖ ثٍّه اٌزق١ّ١ٍٗ االكاهٖ ثغٛاه اٌزؾو٠و ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ فجلاٌّغٍت عّبي ٚالء -  138

ِؾّل ا١ٌَل فّو ِؾّل/ ٍِه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌقواثٗ ٔغـ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66395    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت -  139

ٚرٖل٠و اٍز١واك ْٚٔبعٗ ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ثٍّه ٖٔو ٕالػ اؽّل ا١ٌْٙل ّبهؿ 39 هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66395    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت -  140

ا١ٌَّٕٓ ٌوفب٠ٗ اٌقبِٗ اٌغّق١ٗ/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل اثٛك٘ت ؽّبكٖ -  141

اثٛاٌؾَٓ اؽّل في٠يٖ/ ثٍّه غوة اٌمواِغٗ اٌمجٍٝ إٌغـ اٌمواِغٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي اثوا١ُ٘ اؽّل ؽّبكٖ -  142

فجلاٌقبي اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل/ ثٍّه اٌجٕي٠ٓ ِؾغٗ ثغٛاه اٌقوا٠ب ٔغـ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 23227    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رَٓ اؽّل للهٞ -  143

رَٓ اؽّل للهٜ ٍقل/ ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقلي  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت أٛه ِغلٜ ِبهر١ٕب -  144

عبكاٌىو٠ُ هاّل هؽّٗ/ ٍِه اٌَٛق ّبهؿ ك١ٔب لبفٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف ِؾّل اؽّل ِٖغفٝ -  145

 ِؾّل اؽّل ثٍّه االٌٝ ثبٌّقجي ١ٖٔو ثٓ ٍِٛٝ ّبهؿ ٚاٌّوٖٚ ٌٖفبا َِغل ثغٛاه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

َِقٛك فجلاٌٍغ١ف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  146

٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ِؾّٛك/ ثٍّه اثٛاٌل٘ت فواثٗ اٌضالصٝ اٌٍّقت ثغٛاه اثٛك٘ت فواثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  147

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ِؾّٛك ثٍّه اثٛك٘ت فواثٗ اٌٖٕب٠ـ ِلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  148

ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ فجلاٌؾ١ّل ٍالِٗ اٍّبء ثٍّه ثَٛ٘بط15 ّبهؿ ِٓ اٌو١ّل اثٓ ّبهؿ6 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 77664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌّغ١ل -  149

 ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى اٌغل٠لٖ اٌقّوا١ٔٗ اٌّغزّقبد ١٘ئٗ/ ثٍّه اٌضبٌش ثبٌؾٝ اٌّٖبٔـ ِٕغمٗ 273 هلُ اٌمغقٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 اٌغل٠لٖ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 77664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌّغ١ل -  150

 فمبه٠ٗ رٖوفبد ْٚٔبعٗ ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل ٚفمٝ ِؾّل/ ثٍّه ؽّبكٜ اي َِغل ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ِٚياكاد

 ٕٚف،  ٌقٕٛاْا رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 65164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ؽ١َٓ ٕبثو ِؾّل -  151

ؽ١َٓ ٕبثو ١ٍل/ ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ؽَٓ فٍٝ اٌجلهٜ -  152

ا١ِٓ ؽَٓ فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه ثجوك٠ٌ اٌغل٠ل اٌىٛثوٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66619    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ١ٍٍّبْ فوثٝ فٖبَ -  153

اٌقٌٛٝ ِؾّل فٍٝ عبثو ه١ٍّٗ/ ثٍّه االٍال١ِٗ اٌّإٍَٗ ّبهؿ 49 هلُ فمبه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66657    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ربٚضوًٚ وّبي ٔبكه -  154

اهِب١ًٔٛ ربٚضوًٚ وّبي/ ٍِه ِوىٚق ا١ٌْـ اٌقٖبهٖ ّبهؿ3 هلُ ِؾً ِوىٚق ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66395    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت -  155

ا١ٌَّٕٓ ٌوفب٠ٗ اٌقبِٗ اٌغّق١ٗ/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء -  156

فٍٝ فجلاٌّغ١ل فجلا١ٌَّـ فبكي ٍِه االٌٝ ثبٌّقجي ٖٔو ٕالػ اؽّل ّبهؿ ِٓ و١ٍٛثبروا ؽبهٖ ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66656    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً هىق ١ِقبئ١ً و١وٌٌ -  157

صبثذ ىهفٝ صبثذ/ثٍّه ِوىٚق ثب١ٌْـ اٌقٖبهٖ ّبهؿ ِوىٚق ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَل اثوا١ُ٘ ٖٔؾٝ ّٕٛكٖ -  158

ف١ًٍ موو٠ب فّبك هّبك/ ثٍّه  االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ هّٛاْ أبث١ت ِقيْ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66623    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ َِقل ثووٗ عبو١ٍٓ -  159

اٍغفبًٔٛ ٖٔوٜ هِٚبٔٝ/ ثٍّه ّف١ك ِغجقٗ ثغٛاه اٌْٛٔٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف ؽّلاْ فجلاٌٍغ١ف ؽّٛك -  160

ِؾّل اٌلٍٛلٝ فالف ٍِه اٌَّبْ هضٛاْ ؽبهٖ اٌمل٠ُ ِٖو ثٕه ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٕبكق أٛه ١ّّبء -  161

ؽ١َٓ ؽَٓ ؽ١َٓ اٌٙبَ/ ثٍّه اٌقٕجو٠ٗ اٌْجبة ِووي ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء -  162

فجلاٌّغ١ل فجلا١ٌَّـ فبكي ٍِه االٌٝ ثبٌّقجي ٖٔو ٕالػ اؽّل ا١ٌْٙل ّبهؿ 6 ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء -  163

 فبكي ٍِه االٌٝ ثبٌّقجي ٖٔو ٕالػ اؽّل ّبهؿ ِٓ و١ٍٛثبروا ؽبهٖ ثغقٍٗ  اٌفوؿ فٝ إٌْبط ٚ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌفوؿ اٌغٝ)  افؤغٝ ِقجي ْٚٔبعٗ فجلاٌّغ١ل فجلا١ٌَّـ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  164

 ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ِؾّٛك/ ثٍّه اثٛاٌل٘ت فواثٗ اٌضالصٝ اٌٍّقت ثغٛاه اثٛك٘ت فواثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ِٛاّٝ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 77664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌّغ١ل -  165

 اٌقّوا١ٔٗ اٌّغزّقبد ١٘ئٗ/ ثٍّه اٌضبٌش ثبٌؾٝ اٌّٖبٔـ ِٕغمٗ 273 هلُ اٌمغقٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 فواع١ُ- اٌىٙوثبئ١ٗ ٌالعياء اٌجالٍز١ه ٚاعياء اٌجالٍز١ه ِٓ وٙوثبئ١ٗ اكٚاد ِٖٕـ  ْٚٔبعٗ اٌغل٠لٖ ٍٛ٘بط ِل٠ٕٗ عٙبى اٌغل٠لٖ

َ وٙوثبء  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66617    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فٍٝ ؽوثٝ ا٠ٙبة -  166

ف١ًٍ فٍٝ ِؾّل فٍٝ/ ٍِه اثٛؽ١َٓ ٔغـ اٌىج١و اٌغبِـ ثغٛاه فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255211 ربه٠ـ ٚفٟ 66625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل ٕالػ -  167

ؽغبىٜ فالَ اؽّل عّبي/ ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ غوة ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٍبٌُ اثٛاٌّغل فٛى٠ٗ -  168

ِؾّٛك ٍبٌُ ٕبثو ِؾّٛك ثٍّه ِوفٝ اؽّل َِغل ثغٛاه اٌّغبثوٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 64162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء -  169

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚاٌغٝ  افؤغٝ ِقجي ْٔبعٗ اٌفوؿ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 65536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل ِؾّل -  170

عب٘يٖ ِالثٌ ْٚٔبعٗ ؽَٓ فٍٝ اثٛاٌفزٛػ فبعّٗ/ ثٍّه لجٍٝ ٔغـ ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 65536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل ِؾّل -  171

اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل/ ٍِه ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕبىؿ اؽّل ِؾّل اؽّل -  172

ِٕبىؿ اؽّل ِؾّل/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ِٓ ؽبهً فجلهثٗ ّبهؿ32 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً عوً ف١ل هِٚبٔٝ -  173

ّؾبرٗ هثٗ فجل اؽّل ٕالػ/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ ِي٠ل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 65536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل ِؾّل -  174

 روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل/ ٍِه ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ؽّيٖ اٚالك عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو

ِٛاّٝ ٚث١ـ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66629    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فجلاٌقبي ؽَٓ فجلاٌقبي -  175

ٍالِٗ ِؾّل فبهً/ ثٍّه االى٘وٜ اٌّقٙل ثغٛاه ٍالِٗ ث١ذ ّبهؿ اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  176

ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ/ ثٍّه االٌٝ ثبٌّقجي اٌىٙوثبء ّووٗ ثغٛاه( 2)هلُ فّبهٖ االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ في٠ي وو٠ُ فبكي -  177

فٍٗ في٠ي ووَ ٔبعٝ/ ثٍّه اٌؾك َِغل ثغٛاه اٌل٠َٗ ٔغـ اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66627    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغبثوفجلاٌقي٠ي فب٠ْٗ -  178

فجلاٌقي٠ي فجلاٌغبثو فجلاٌٍغ١ف ٍِه ١ٖٔو اٚالك ْعوفب ٔغـ1 هلُ فمبه ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255212 ربه٠ـ ٚفٟ 66635    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك فجلاٌقي٠ي فّو ِؾّل -  179

١ٍٍّبْ ؽّبك فجلاٌقي٠ي فّو/ ثٍّه ِؾّل اٚالك االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ف١ٍٛ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٌّٛٝ فجلاٌواىق ِؾّٛك ٔبعؼ -  180

 ِؾّل ا١ٌَل عبثو ثٍّه اٌمل٠ّٗ ثبٌْجب١ٔٗ االثزلائ١ٗ ى٠ل ثٓ اٍبِٗ ِلهٍٗ ثؾوٜ اٌْجبٔٗ لو٠ٗ ِلفً رّبَ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  ف١ًٍ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 76375    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ١ِقبئ١ً فّٙٝ اٌغبهؽٝ -  181

فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل ثٍّه فجلاٌالٖ فيٚى ِمٙٝ ثغٛاه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ّبهؿ ع١ٕٙٗ عو٠ك إٌغبه ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 76375    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ١ِقبئ١ً فّٙٝ اٌغبهؽٝ -  182

 َِزٍيِبد ْٚٔبعٗ فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل ٍِه فجلاٌالٖ فيٚى ِمٙٝ ثغٛاه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ّبهؿ إٌغبه ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

كٚاعٓ ِياهؿ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66634    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ اثٛاٌّقبهف فّو ِؾّل -  183

 رؾذ ِٚم١ل ِٕي١ٌٗ ٚاكٚاد ِفوّٚبد ث١ـ ْٚٔبعٗ اال١ِو اثٛلوْ ِٖو٠ٗ/ثٍّه لجٍٝ اٌوى٠مبد اٌوّب٠لٖ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

االلٖو25551 ٍغً هلُ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66634    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ اثٛاٌّقبهف فّو ِؾّل -  184

فضّبْ ا١ٌَل فضّبْ فٍف/ ثٍّه عالي اؽّل ا١ٌْٙل ِلهٍٗ ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌغولٗ ّبهؿ اٌٍٖقب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66637    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هّٛاْ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ -  185

فجلاٌؾبفؼ ِؾّل هّٛاْ فجلاٌوؽ١ُ/ ثٍّه غوة ا١ٌْـ اٚالك اٌَالَ َِغل اِبَ اٌياهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66635    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ِؾّل هعت اّوف -  186

لٕبٜٚ ِؾّل هعت/ ثٍّه اٌَٛق ّبهؿ اٌٖٕب٠ـ ِلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلإٌق١ُ هضٛاْ ِٕٝ -  187

ثلٜٚ فجلٖ ثلٜٚ ثٍّه اٌزٍٛي ِٛلف ثغٛاه اٌّٛهكٖ َِبوٓ اِبَ فغٝ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66645    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ فجلاٌالٖ عّبي فبٌل -  188

ِؾّل ا١ٌَل اّوف ثٍّه فياى اٚالك وّبٌٝ اي َِغل ثغٛاه فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 67352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أؽّل ِؾّٛك أؽّل ىوو٠ب -  189

فمبهٜ ٚاٍزضّبه ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ فضّبْ ِٖغفٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌٙوَ لَُ اال٘واَ ؽلائك ط19 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 66639    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ىٔبرٝ فزؾٝ ٚؽ١ل -  190

هضٛاْ ىٔبرٝ فزؾٝ ثٍّه ثبكفب اٌجؾوٜ اٌل٠و ٔغـ اكفب ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255213 ربه٠ـ ٚفٟ 76375    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ١ِقبئ١ً فّٙٝ اٌغبهؽٝ -  191

 فٍٝ فجلاٌؾ١ّل ا١ٌَل ثٍّه فجلاٌالٖ فيٚى ِمٙٝ ثغٛاه إٌّٛهٖ اٌّل٠ٕٗ ّبهؿ ع١ٕٙٗ عو٠ك إٌغبه ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

كٚاعٓ افالف ث١ـ ْٚٔبعٗ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 65662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٙٝ للهٜ اٌجبّب -  192

فّٙٝ للهٜ ف١ٌّ/ ثٍّه غوة اٌقٕبَٔٗ اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ عياهٖ ْٔبط فٓ افو هئَٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66644    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ١ٍل اؽّل ؽّلٜ -  193

اؽّل اؽّل ١ٍل اؽّل/ ثٍّه اٌموٜ اَ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ اٌيٚن ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 65662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٙٝ للهٜ اٌجبّب -  194

فّٙٝ للهٜ ف١ٌّ/ ثٍّه غوة اٌقٕبَٔٗ اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 65662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٙٝ للهٜ اٌجبّب -  195

اٌّٛاّٝ ٚث١ـ ٚر١َّٓ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ اؽّل فّٙٝ إٌؾبً فو٠ل/ ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغٛاه غوة اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66645    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ٍقل اثٛفّوٖ ثىو -  196

ِزٌٛٝ ٍقل اثٛفّوٖ/ ثٍّه اٌّْزً ّبهؿ اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ؽّبكٖ -  197

اؽّل ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل/ ثٍّه فٛىٜ ا١ٌْٙل َِغل ثغٛاه اٌّؾبٍٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌوؽّٓ ؽّلاْ ٕف١ٗ -  198

ِؾّل فٛىٜ هعت/ ثٍّه اٌمجٍٝ فجلاٌوؽّٓ اي َِغل ثغٛاه اٌمج١ٍٗ  ٖاٌّؾبِل ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 33765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  199

اٌقٌٛٝ اٍّبف١ً فإاك ثٍّه ثَٛ٘بط ٠ٌٌٛ ّبهؿ ثغقٍٗ اٌٍّه ٚ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 33765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  200

 ِؾّٛك فجلاٌفزبػ عٗ ١ٌٍٝ/ ثٍّه اٌغٛاىاد فٍف ىا٠ل ّبهؿ ثغقٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ  ٚإٌْبط ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

هكٖ ٚ فٍف ث١ـ ْٚٔبعٗ   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66643    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ؽّبك ِؾّل ؽبىَ -  201

ؽَٓ فضّبْ ؽَٓ/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ اِزلاك ِىوَ ا١ٌْظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 33765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  202

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚاٌغٝ 2555/11/27 ثزبه٠ـ 4521 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 33765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  203

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚاٌغٝ 2516/1/15 ثزبه٠ـ 166 ثولُ اٌّٛكؿ اٌفوؿ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 33765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  204

 ْٚٔبعٗ اٌقٌٛٝ اٍّبف١ً فإاك/ ثٍّه ٠ٌٌٛ ّبهؿ ثغقٍٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ  إٌْبط ٚ اٌٍّه ٚ اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ثبٌزغيئٗ اٌغجٌ ٚ االٍّٕذ ٌج١ـ َِزٛكؿ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 33765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  205

اٌفوؿ اٌغٝ)    هكٖ ٚ فٍف ث١ـ ثغقٍٗ اٌفوؿ فٝ إٌْبط رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 33765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  206

ِؾّٛك فجلاٌفزبػ عٗ ١ٌٍٝ/ ثٍّه اٌغٛاىاد فٍف ىا٠ل ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66649    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو٠ً ِؾّٛك ؽٕفٝ اؽّل -  207

فجلإٌّقُ فٍف هِضبْ/ ثٍّه فجلإٌّقُ فٍف ِٕيي ثغٛاه اٌقِّٛٝ اٌغو٠ك فٍٝ اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66647    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛك٘ت اٌَّبْ فٍف فّبك -  208

اثٛك٘ت اٌَّبْ فٍف اٌَّبْ/ ثٍّه إٌٛاهٜ ٔغـ لٍفبٚ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجبً ِؾّٛك ِٖغفٝ -  209

ِؾّٛك فجبً ِؾّٛك/ ثٍّه اٌىج١و اٌَّغل ثغٛاه اٌقٕجو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فٍٝ ٘بهْٚ ٠بٍو -  210

ؽبِل فٍٝ ٘بهْٚ/ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌقوة ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌٍغ١ف اؽّل فبُٕ -  211

اثوا١ُ٘ فجلاٌٍغ١ف اؽّل/ ثٍّه اٌم١ٖو هٚافـ صوٚد وٛثوٜ ثؾوٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 52353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربِو هٍّٝ فّبك -  212

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2511/15/4 ثزبه٠ـ4556 ثولُ كؿاٌّٛ اٌزبثـ اٌغبء ،  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اثٛاٌٛفب ِؾّل ٚائً -  213

ف١ًٍ فجلاٌالٖ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه عوفبْ ٔغـ ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 63614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ؽّبك ا١ٌَل ؽّبك -  214

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ثغقٍٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ  إٌْبط فل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66656    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً عجوٖ ٠ٌٌٛ فٖبَ -  215

فوط ١ِقبئ١ً ٔبّل ٍبِٝ/ ثٍّه اٌواثـ اٌلٚه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ عبٌت اثٝ ثٓ عقفو ّبهؿ( 35) ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66659    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ِؾّٛك -  216

ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ا١ٌَل/  ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ اٌَّغل ثغٛاه غو٠ت اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 65567    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  217

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٚٔبعٗ فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٔٛها/ ثٍّه اثٛؽّل ٔغـ اٌز٠ْٕٛٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌوة ِؾّل اؽّل اؽّل -  218

عبكاٌوة ِؾّل اؽّل ا١ٌَل/ ٍِه ؽّل ا١ٌْـ ٔغـ اٌىٛاًِ فياى اٚالك عو٠ك اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66673    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ّٛلٝ وّبي وو٠ُ -  219

ا١ٌَل ّوف ؽّلٜ/ ثٍّه غوة اٌقٕبَٔٗ عٛكٖ اٚالك َِغل ثغٛاه ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌَل عٗ ِؾٙو -  220

وؾٛي اؽّل ِؾّل ا١ٌَل عٗ/ ثٍّه ؽّل ا١ٌْـ ٔغـ َِزْفٝ ثغٛاه( 5) هلُ فمبه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٠ٍٛف هاضٝ فجلاٌالٖ -  221

ّ٘بَ فجلاٌقي٠ي ا١ٌَل ٔغبػ/ ثٍّه فياى اٚالك- اٌّياٌٖٛ عو٠ك- ثبٌّياٌٖٛ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌّياٌٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66654    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبعو اؽّل اٌَب٠ؼ اؽّل -  222

فبعو اؽّل اٌَب٠ؼ ٔج١ً ثٍّه لجٍٝ ثبٌىٛاًِ لجٍٝ اٌىٛاًِ وٛثوٜ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ه١ّل هّبك ٔبفـ -  223

ه١ّل هّبك اثٛاٌَقٛك/ثٍّه اٌْجبة ِووي ثغٛاه اٌقواهعٗ اٌْول١ٗ اٌقواثخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل فجلاٌّٛعٛك ث١ٙٗ -  224

ا١ٌَل فجلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك/ ثٍّه اٌّواك َِغل ثغٛاه ّوف ٔغـ رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف فجلاٌوؽ١ُ ٕالػ ِؾّل -  225

فوكٖ ِقيْ ف١ِّٛٗ ِياكاد ْٚٔبعٗ فّو ِؾّل فّو/ ثٍّه- اٌمل٠ّٗ اٌٖٕبف١ٗ اٌّل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 65567    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  226

فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٔٛها/  ٍهثّ اثٛؽّل ٔغـ اٌز٠ْٕٛٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 65567    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  227

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ ِٕٖٛه ٖٔو ٍقل ٠بٍو/ ٍِه اثٛؽّل ٔغـ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ا١ٌَل -  228

ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ِؾّٛك/ ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ اٌَّغل ثغٛاه غو٠ت اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ فجلاٌغبثو ِؾّل -  229

رٛف١ك فجلإٌّقُ ِؾّل/ ثٍّه اٌؾالعٗ فٍف اٌقوة ؽٝ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66657    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ٍوٚه ِؾّل ؽّلاْ -  230

ِؾّل اٌجلهٜ ١ٌٍٝ/ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 66656    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّٛك فواط ؽبىَ -  231

اؽّل فجلاٌّغ١ل ا٠ٗ/ ثٍّه اٌقبٓ ثٓ فّوٚ ثْبهؿ ضواه ٔقً ثٕبؽ١ٗ رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255217 ربه٠ـ ٚفٟ 76557    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ؽّلٜ فّبك -  232

ِؾّل فجلإٌّقُ ؽبِل عّبي/ ثٍّه اٌمجغبْ ِٛي اٌغل٠ل اٌْبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66676    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  233

١ٍٍُ فجلاٌمبكه فجلاٌقبي ِورضٝ/ ثٍّه ثبعب اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه اٌوئ١َٝ اٌْبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌقبي ؽَٓ ِٙب -  234

فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌغٛاك ا١ٌَل/ ثٍّه اٌقبهف ِقٙل فٍف اهلل ض١ف ؽَٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقجل ٖٔوٜ عّبي رِٛبً -  235

ثَغب ١َُٔ ّبوو/ ثٍّه ٚهٔٗ ّٕٗ ِؾً اِبَ اٌْٛٔٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 64579    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ا١ٌَل اؽّل ٍقٛكٜ -  236

١ٍوا١ِه ِقوٗ ْٚٔبعٗ ا١ٌَل ِؾّٛك صبثذ ِؾّٛك ثٍّه اٌجقب٠زٗ اٌغٛة ٔغـ ِلفً اٚي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 75596    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِبَ ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  237

 فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّل/ ثٍّه اٌمل٠ُ صبثذ ّبهؿ اٌغٛاىاد فٍف ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٔبط فٓ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

اِبَ ؽبفؼ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66679    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍّمبِٝ ٕبثو ِؾّل -  238

ٕل٠ك فإاك ٕل٠مٗ/ ثٍّه اٌؾل٠ل اٌَىٗ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66672    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبكق ِوٍٝ اؽّل هأفذ -  239

اٌٖبكق ِوٍٝ اؽّل فٍف/ ثٍّه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ - اهلل ِٕٗ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66672    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ اؽّل هأفذ -  240

اٌٖبكق ِوٍٝ اؽّل فٍف/ ثٍّه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ - اهلل ِٕٗ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66675    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔب٠ً ِؾّل فٌٛٝ ٕالػ ِؾّل -  241

فٌٛٝ ٕالػ ِؾّل اؽّل/ ثٍّه ٍٛ٘بط ا١ٍٛط ّبهؿ ِٓ ّٛلٝ اؽّل ّبهؿ( 21) ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66675    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٍغ١ف ٍقلاٌل٠ٓ ْ٘بَ -  242

اؽّل ٠ٍٛف فجلاٌالٖ ِؾّٛك/ ثٍّه االٍزٙالو١ٗ اٌغّق١ٗ اِبَ اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط لٕبٜٚ ٔج١ً فّو -  243

فّو فواط لٕبٜٚ ٔج١ً ثٍّه اثٛف١بٗ وٛثوٜ ثغٛاه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ- اٌقّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66667    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالَ فجلاٌغ١ًٍ اثٛى٠ل ؽَٕٝ -  244

فالَ فجلاٌغ١ًٍ اثٛى٠ل فبٌل/ٍِه ٔبٕو ِل٠ٕٗ ِؾفٛػ ٔغ١ت ٔب١ٕٗ ِؾوًٚ عي٠وٖ عو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66671    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ فقوٜ ّٕلٜ أِبي -  245

ِؾّل ١ّجٗ اٌجلهٜ ِؾّٛك ثٍّه اٌقٍىٝ فجلإٌجٝ رم١َُ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 64579    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ا١ٌَل اؽّل ٍقٛكٜ -  246

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ اثوا١ُ٘ ٕبكق عّبي ٍِه ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌجقب٠زٗ ثٕبؽ١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 64579    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ا١ٌَل اؽّل ٍقٛكٜ -  247

ا١ٌَل ِؾّٛك صبثذ ِؾّٛك ثٍّه اٌجقب٠زٗ اٌغٛة ٔغـ ِلفً اٚي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 75596    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِبَ ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  248

اِبَ ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ ِؾّل/ ثٍّه اٌمل٠ُ صبثذ ّبهؿ اٌغٛاىاد فٍف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66676    ُثول ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ِٕٙٝ ا١ٌَل ٍٍٜٛ -  249

عّقٗ ِؾّل اٌجلهٜ اؽّل/ ثٍّه ٍبٌُ ١ٔٛ ِؾً ثغٛاه 15 اٌْو٠ف ّبهؿ ِٓ ِؾّٛك فجلاٌؾ١ٍُ ّبهؿ 27 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66674    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ فٍف فجلاٌؾى١ُ اؽّل -  250

ٔٛهاٌل٠ٓ فٍف فجلاٌؾى١ُ/ ثٍّه اٌَّغب اٌيهاىهٖ اٌمجٍٝ اٌْك عبِـ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66677    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ىٔبرٝ فزؾٝ ِؾّل -  251

فجلاٌّٛعٛك عٛكٖ هِضبْ/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ّبهؿ االٌٝ اٌّقجي اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فية ا١ٌَل فالف ا١ٌَل -  252

اثوا١ُ٘ ثلٜٚ فجلٖ ؽ١َٕٗ/ ثٍّه اٌٙٛاهٔٗ وٛثوٜ ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66669    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍِىٗ ٠َٝ فج١ل ؽٕب -  253

فٛٗ فغ١ٗ ا١ِٓ فبعف/ ثٍّه ثوك٠ٌ اٌؾو٠ٗ ّبهؿ إٌٖو َِغل ثغٛاه ،    

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 66673    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل اؽّل عّبي فبٌل -  254

ؽ١ّل اؽّل عّبي ِؾّل/ ثٍّه اٌقّب٠لٖ - إٌم١ت اي َِغل ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255216 ربه٠ـ ٚفٟ 47176    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٌّقٝ فبهٚق ٕجبػ -  255

االًٕ ءثمب ِـ  ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه1994/3/6 ثزبه٠ـ1559 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  256

 اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ اٌي٘واء َِغل فٍف ِىوَ فّو ّبهؿ/  ثغقٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه ٚاٌقٕٛاْ إٌْبط رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ِقجٛىاد ٚ ؽ٠ٍٛبد رغ١ٙي ِؾً ْٔبعٗ ٚ فٍٝ ِؾّل فجلاٌوءٚف ٌٚلٜ ِؾّل ٚ اؽّل/ ثٍّه  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  257

 اٌغٝ ٚ اٌغٙٛه٠ٗ ّبهؿ 54 ٚفٕٛأٗ ِقجٛىاد ٚ ؽٍٛأٝ ْٚٔبعٗ 2514/6/5 ثزبه٠ـ 2437 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  258

( 112) ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ ثغقٍٗ 2514/9/1 ثزبه٠ـ 2721 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ ٚ إٌْبط رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

فغ١ٓ ِٓ ِبوٛالد رغ١ٙي ْٚٔبعٗ  ِؾّل ٌغفٝ اٌىبّف ِٖغفٝ/ ثٍّه اٌْولٝ اٌىٛه١ِٔ ِٓ ِزفوؿ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66667    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ ِؾّل هِضبْ فجلاٌوؽّٓ -  259

ِؾّل هِضبْ ِؾّٛك هِضبْ/ ثٍّه االهلُ ّبهؿ ِٓ اٌقبٓ ثٓ فّو ّبهؿ اٌٖفب َِزْفٝ اِبَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66691    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبكق فجلاٌؾ١ّل ِؾّل -  260

ِؾّل ٕبكق فجلاٌؾ١ّل ٠بٍو/ٍِه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66693    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ثلٜٚ اؽّل ؽّبكٖ -  261

ٖٔبه ِؾّل فٍٝ اؽّل/ ٍِه إٌبكٜ ثغٛاه اٌو٠بضٝ إٌبكٜ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66692    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ عبهق -  262

فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ/ ثٍّه اٌجٍٖٛ كٚاه ثغٛاه اٌؾالفٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66697    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ٠ٍٛف ِؾّل ٠ٍٛف -  263

١ٍٍّبْ فجلاٌوؽّٓ ٠ٍٛف ِؾّل/ ثٍّه االفلاك٠ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبد فٍٝ ِؾّل ّقجبْ -  264

فوؽبد فٍٝ ِؾّل ١ٌٚل/ ثٍّه ث١ٕٓ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اٌْٛاٌٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  265

 اٌغٝ ٚ اٌغٙٛه٠ٗ ّبهؿ 54 ٚفٕٛأٗ ِقجٛىاد ٚ ؽٍٛأٝ ْٚٔبعٗ 2514/6/5 ثزبه٠ـ 2437 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  266

( 112) ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ ثغقٍٗ 2514/9/1 ثزبه٠ـ 2721 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ ٚ إٌْبط رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

فغ١ٓ ِٓ ِبوٛالد رغ١ٙي ْٚٔبعٗ  ِؾّل ٌغفٝ اٌىبّف ِٖغفٝ/ ثٍّه اٌْولٝ اٌىٛه١ِٔ ِٓ ِزفوؿ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  267

 ٌٚلٜ ِؾّل ٚ اؽّل/ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ اٌي٘واء َِغل فٍف ِىوَ فّو ّبهؿ/  ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

فٍٝ ِؾّل ءٚففجلاٌو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  268

 اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ اٌي٘واء َِغل فٍف ِىوَ فّو ّبهؿ/  ثغقٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه ٚاٌقٕٛاْ إٌْبط رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ِقجٛىاد ٚ ؽ٠ٍٛبد رغ١ٙي ِؾً ْٔبعٗ ٚ فٍٝ ِؾّل فجلاٌوءٚف ٌٚلٜ ِؾّل ٚ اؽّل/ ثٍّه  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  269

 اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ اٌي٘واء َِغل فٍف ِىوَ فّو ّبهؿ/  ثغقٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه ٚاٌقٕٛاْ إٌْبط رقل٠ً  ،:   اٌـزأ١ّو

ِقجٛىاد ٚ ؽ٠ٍٛبد رغ١ٙي ِؾً ْٔبعٗ ٚ فٍٝ ِؾّل فجلاٌوءٚف ٌٚلٜ ِؾّل ٚ اؽّل/ ثٍّه  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  270

 اٌغٝ ٚ اٌغٙٛه٠ٗ ّبهؿ 54 ٚفٕٛأٗ ِقجٛىاد ٚ ؽٍٛأٝ ْٚٔبعٗ 2514/6/5 ثزبه٠ـ 2437 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  271

ِؾّل ٌغفٝ اٌىبّف ِٖغفٝ/ ثٍّه اٌْولٝ اٌىٛه١ِٔ ِٓ ِزفوؿ( 112) ٍٛ٘بط ثٕبؽ١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66579    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبهف فجلاٌواضٝ ٕل٠ك فجلإٌّقُ -  272

فبهف فجلاٌواضٝ ٕل٠ك فجلإٌّقُ/ ثٍّه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ فٍف ٚع١ٗ -  273

اؽّل ٘بُّ ٍو٠ٗ/ ثٍّه اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌق١َب٠ٚٗ هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد فٍٗ فغ١ٗ ثبٍُ -  274

ف١ًٍ ّؾبد فٍٗ ّٔو/ ثٍّه اٌجوثب ؽٕب ِبهٜ و١َٕٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ِؾّل ِقزّل -  275

فضّبْ ِؾّل اؽّل وٍضَٛ/ ثٍّه كٚاهاٌقيا٠يٖ ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66695    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ هّبك ِؾّل فجلاٌؾ١ّل اٌٖجبػ -  276

هّبك ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فجلاٌىو٠ُ/ ثٍّه اٌزواوَٗ َِغل ثغٛاه لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 64521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ض١ف ِٙواْ ِبٌه اؽّل -  277

اهلل ض١ف ِٙواْ ِبٌه/ ثٍّه ِٖو ثٕه فٍف اٌمبضٝ اٌل٠ٓ ربط ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 64521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ض١ف ِٙواْ ِبٌه اؽّل -  278

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2519/11/12 ثزبه٠ـ7567 ثولُ اٌّٛكؿ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  279

 اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ اٌي٘واء َِغل فٍف ِىوَ فّو ّبهؿ/  ثغقٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه ٚاٌقٕٛاْ إٌْبط رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ِقجٛىاد ٚ ؽ٠ٍٛبد رغ١ٙي ِؾً ْٔبعٗ ٚ فٍٝ ِؾّل فجلاٌوءٚف ٌٚلٜ ِؾّل ٚ اؽّل/ ثٍّه  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66669    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ ِؾّل اؽّل -  280

ؽّلاْ فٍٝ وبًِ ِؾّل/ ثٍّه ؽّلاْ ٔغـ ّٕل٠ًٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ فجلاٌؾ١ّل ِبٌه فجلاٌوؽّٓ -  281

ِزٌٛٝ فجلاٌؾ١ّل ٕبثو ثٍّه اٌقغّٝ ٔغـ اٌمب٘وٖ ثٕه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 56799    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  282

 اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ اٌي٘واء َِغل فٍف ِىوَ فّو ّبهؿ/  ثغقٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه ٚاٌقٕٛاْ إٌْبط رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ِقجٛىاد ٚ ؽ٠ٍٛبد رغ١ٙي ِؾً ْٔبعٗ ٚ فٍٝ ِؾّل فجلاٌوءٚف ٌٚلٜ ِؾّل ٚ اؽّل/ ثٍّه  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66663    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغباهلل ِؾّل ا١ٌَل ِٖغفٝ -  283

فغباهلل ِؾّل ا١ٌَل اؽّل/ ثٍّه ِىوَ فّو ّبهؿ( 1) هلُ فمبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 66665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلٖ ٍق١ل ٕجوٜ ثله٠ٗ -  284

عٕغبٜٚ ِؾّل اؽّل اٌلووٚٔٝ/ثٍّه ٘و٠لٜ ثٕغـ- فّبك/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255219 ربه٠ـ ٚفٟ 64635    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اؽّل ا١ٌَل اؽّل -  285

فجلإٌّقُ فضّبْ اؽّل ا١ٌَل/  ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66955    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٍبٌُ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ك٠ٕب -  286

فجلاٌوؽ١ُ اؽّل ١ٍٍّبْ/ٍِه اٌجٍل ٍٚظ ّبهؿ اٌمل٠ّٗ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66951    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌٍغ١ف فبُٕ ع١ٙبْ -  287

اٍّبف١ً اؽّل ِؾّل فضّبْ/ ثٍّه فجبعٗ ثٕغـ االٍبٍٝ اٌزق١ٍُ ِلهٍٗ اِبَ لجٍٝ اٌؾوعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66695    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ِٖغفٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  288

ّجبٔٗ ٘بُّ ِٖغفٝ ٕفٛد/ ثٍّه اٌَٛق ثغٛاه اثٛك٘ت فواثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ فٟٚ 76923    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد -  289

ِٛاّٝ ٚروث١ٗ ث١ـ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ اثٛاٌؾّل ؽٕفٝ اِبي/ ٍِه ثبٌجقب٠زٗ اثٛؽّل ٔغـ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66696    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فىبّٗ ِؾّل فٍف ؽ١َٓ -  290

ِؾّل ا١ٌٍضٝ ٘الي ؽ١َٓ/ ٍِه اٌجٍل ثؾوٜ اٌّو١ٍٍٓ فبرُ ِقٙل ثغٛاه اٌغوث١خ ١ٕٔٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66699    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبهٖ فغ١ٗ ١ِٕو عوعٌ -  291

١ٍٍّبْ ا١ٌَل اؽّل ا١ٌَل اؽّل/ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ ٍِه ىاكن ِبهوذ ٍٛثو اِبَ إٌٙضٗ ّبهؿ22 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 72355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ِٖغفٝ ا٠ّٓ -  292

 ثٕبد ٚوو٠َز١ٓ ٍٚبها فبىه ١ٍِىٗ ثٕبد ٚث١زٝ ٍٚبٌٝ ِٚبعٝ اٌغ١ًّ فبىه ِب٘و فبىه/  ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

فبىه ِىوَ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66696    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِٖغفٝ عٗ -  293

فجلإٌّقُ اٌجلهٜ اؽّل فّو/ ثٍّه اٌمل٠ُ اٌّووي ّبهؿ ِٓ اٌْو٠ف ف١ًٍ ؽبِل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66694    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ اؽّل -  294

ؽ١َٓ اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ/ ثٍّه اثٛكٚه اي كٚاه ثغٛاه- ثبٌياهٖ اٌّٙبٓ ثٕبؽ١ٗ اٌياهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 76923    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد -  295

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٚٔبعٗ ٍّمبِٝ اثٛاٌّغل فبعف/ ٍِه ثبٌجقب٠زٗ اثٛؽّل ٔغـ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 76923    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد -  296

اثٛاٌؾّل ؽٕفٝ اِبي/ ٍِه ثبٌجقب٠زٗ اثٛؽّل ٔغـ اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 75363    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٙبكٜ فجلاٌوؽّٓ ؽّْذ -  297

فجلاٌّغ١ل ِؾّل ِٖغفٝ/ ثٍّه اٌم١َبه٠ٗ اٌَّه ؽٍمٗ ّبهؿ( 11) هلُ فمبه ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66956    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌالٖ ِغلٜ فٍٝ -  298

اٍّبف١ً اثوا١ُ٘ فجلاٌالٖ/ ثٍّه اٌغوث١ٗ اٌيٚن ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاه اٌيٚن ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66912    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  299

ِؾّل ٚؽ١ل ِؾّل/ ثٍّه اٌٍٛقب٠ٗ ثٕبؽ١ٗ ٍٛ٘بط ا١ٍٛط عو٠ك ّٕل٠ًٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66953    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِي٠ل هِضبْ ِؾّل ٠بٍو -  300

فجلإٌق١ُ ِؾّٛك هىق فجلاٌواضٝ ثٍّه ٔبٕو ِل٠ٕٗ اٌججَٝ ِٖٕـ فٍف ِؾفٛػ ٔغ١ت ّبهؿ15 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66954    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ عبكاٌىو٠ُ ٍبٌّبْ ٍٕبء -  301

اثوا١ُ٘ اؽّل فغب فٍٝ/ ثٍّه اال١ِٓ ِؾّل/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه إٌّْبٖ فبهفٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66956    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ِؾّل فٍٝ اؽّل -  302

ٍق١ل ِؾّل فٍٝ/ ٍِه اٌجو٠ل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66911    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثالي ِؾّل اٌَّبْ -  303

ؽ١َٓ لبٍُ ِؾّل لبٍُ ٔٛاهٖ/ ٍِه اٌقالٜٚ َِغل ثغٛاه ِىوَ ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66272    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ اؽّل فٍف ِٙواْ -  304

ِٙواْ اؽّل فٍف ِٙواْ/ ٍِه ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل اٍالَ -  305

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ْٚٔبعٗ اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل/ ٍِه االٍّٕذ َِزٛكؿ ثغٛاه اٌَّبٔٗ ٔغـ فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66955    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك ِٖغفٝ -  306

ٍبٌُ ِؾّل عّبي ِوفذ/ٍِه ؽّل َِغل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66959    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  307

اٌْو٠ف ؽٕفٝ فٖبَ ا١ِٓ/ ثٍّه اٌىٛثوٜ غوة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66952    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ثغلاكٜ -  308

ؽَب١ٔٓ فٍٝ ِؾّل/ ثٍّه اٌَّقلاد ٔغـ اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66913    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٕبكق فضّبْ اِبي -  309

/ ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِلفً ِٓ اٌّزفوؿ اٌٖفب ؽبهٖ اٌغل٠ل االٍ٘ٝ اٌجٕه ثوط اٌغل٠لٖ اٌّؾغٗ ّبهؿ فٛا٠ل( 1) هلُ اٌقمبه ،:   اٌـزأ١ّو

ٍالِٗ ِؾّٛك فٍٝ  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل اٍالَ -  310

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ لبٍُ ِؾّل لبٍُ ِؾّل ٍِه اٌجٕي٠ٓ ِؾغٗ ثغٛاه فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66636    ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل اٍالَ -  311

اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل/ ٍِه االٍّٕذ َِزٛكؿ ثغٛاه اٌَّبٔٗ ٔغـ فياى اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66957    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغً هضٛاْ فٍٝ اًِ -  312

ِٖغفٝ اٌل٠ٓ ٕالػ اّوف/ ثٍّه ا١ٌّبٖ ثبثٛه ثغٛاه ٍالِٗ اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66914    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽلاك ا١ٌَل ٚهكٖ -  313

ِؾّٛك ؽلاك ٕبكق فّو/ ثٍّه اٌٖٕبف١ٗ إٌّغمٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 65153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛاؽل فوغً ى٠ٕت -  314

فٍٝ فجلٖ فجلاٌجبٍظ ووَ/ ثٍّه االعزّبف١ٗ اٌْإْٚ ِٓ ثبٌموة ثوف١ً/ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255223 ربه٠ـ ٚفٟ 66915    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ِؾّل ِؾّل ٍبِٝ -  315

لٕبٜٚ ِؾّل ِؾّل ا٠ّٓ/ ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ اٌَّزْفٝ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 75629    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٌغف غجوً فيِٝ ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  316

 غجوً فيِٝ ع١ًّ ثٍّه اٌوؽّٗ ث١ذ فٍف(3) فّبهٖ( 2) ؽبه16ٖ ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

اهلل ٌغف  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 75629    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٌغف غجوً فيِٝ ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  317

 اٍزل٠ٛ ثغٛاه اٌىبّف ّبهؿ 16هلُ فمبه ثغقٍٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚإٌْبط ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

ْٚٔبعٗ ِغٍـ فوط عبك اّوف ٍِه اٍٚىبه  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 79576    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فج١ل ف١بك ٍقل -  318

ِٕٖٛه فٍٝ ا١ٌَل ِلؽذ/ ثٍّه اٌيهاف١ٗ اٌغّق١ٗ ثغٛاه ١ٗاٌْول اٌيٚن ثغقٍٗ  ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 79576    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فج١ل ف١بك ٍقل -  319

 ثٍّه اٌْول١ٗ اٌيٚن ِإٌٔ اٌلوزٛه ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه/  ثغقٍٗ  اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚإٌْبط ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ِؾً ْٚٔبعٗ فج١ل ف١بك ٍقل هِٚبٟٔ/  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 79576    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فج١ل ف١بك ٍقل -  320

فج١ل ف١بك ٍقل هِٚبٟٔ/ ثٍّه اٌْول١ٗ اٌيٚن ِإٌٔ اٌلوزٛه ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه/ ٠غقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 79576    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فج١ل ف١بك ٍقل -  321

 ِلؽذ/ ثٍّه اٌيهاف١ٗ اٌغّق١ٗ ثغٛاه اٌْول١ٗ اٌيٚن ثغقٍٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚإٌْبط ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبعٗ ِٕٖٛه فٍٝ ا١ٌَل  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 64567    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ِؾّل -  322

 اكٚاد ث١ـ ْٚٔبعٗ ف١ُٙ ِقزبه فجلاٌىو٠ُ ثٍّه اٌقٖبهٖ ٔغـ اٌزٛف١ك َِغل ثغٛاه(1) هلُ فمبه اٌغ١ّ١ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕؾ١ٗ

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66921    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ فجلاٌٍغ١ف فجلاٌجبٍظ ٔغبٖ -  323

ِؾّل ا١ِٓ ؽٍّٝ فجلاٌٛاؽل/ ثٍّه اٌَّه ؽٍمٗ ثغٛاه اٌٖل٠ك اثٛثىو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66926    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، اثوا١ُ٘ ضبؽٝ ِؾّل فّو -  324

اثوا١ُ٘ ضبؽٝ ِؾّل/  ثٍّه اٌجٍل َِغل ثغٛاه اٌْول١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66925    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك فزؾٝ اؽّل -  325

ِؾّٛك فجلاٌالٖ ؽ١َٓ فجٍٗ/  ثٍّه اٌغوث١ٗ ثبٌْقبهٔٗ االثزلائ١ٗ اٌّلهٍٗ ثغٛاه اكفب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66935    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌغٕٝ ِؾّل ١ٍل -  326

فجلاٌّغ١ل ا١ٌَل ؽَبْ فوغً/ ثٍّه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66922    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ع١ل فب٠ي ٔج١ً -  327

ؽ١ٕٓ ع١ل فب٠ي ٕٚفٝ/ثٍّه اٌْٛاٌٚٗ ّٕٛكٖ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،    

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66927    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌجٝ فجلاٌٍغ١ف عّبي ا١ِو -  328

فجلإٌجٝ فجلاٌٍغ١ف فجلإٌجٝ/ ثٍّه ؽَٓ وَٛ ٔغـ اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66923    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٙٝ ِؾّل ؽّبكٖ -  329

اؽّل فّٙٝ ِؾّل/ ٍِه اٌّمٖت وٛثوٜ ثغٛاه فجلاهلل ٔغـ ثبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 64567    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ِؾّل -  330

ٚعٍّٗ لغبفٝ فبوٙٗ رغبهٖ ْٚٔبعٗ فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ثٍّه اٌغ١ّ١ٕٗ اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 64567    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ِؾّل -  331

ف١ُٙ ِقزبه فجلاٌىو٠ُ ثٍّه اٌقٖبهٖ ٔغـ اٌزٛف١ك َِغل ثغٛاه(1) هلُ فمبه اٌغ١ّ١ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66916    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِٙواْ ِؾّل ّقجبْ -  332

ِٙواْ ِؾّل فٍٝ/ ثٍّه االى٘وٜ اٌّقٙل ثغٛاه اٌم١ٖو هٚافـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66926    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي ِؾّل اؽّل ِؾّل -  333

فجلاٌقي٠ي ِؾّل اؽّل ؽّبكٖ/ ثٍّه  اٌٖٕب٠ـ ِلهٍٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66917    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو فجلإٌّقُ فجلاٌىو٠ُ ٠بٍو -  334

 اثٛاٌّغل ا١ٌَل عبهق/ ثٍّه االٌٝ اٌّقجي ِٓ ففبْ ثٓ فضّبْ ّبهؿ اٌىٙوثبئ١ٗ ٌالعٙيٖ اٌْو٠ف ّووٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 فجلاٌوؽّٓ

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66924    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ا١ِٓ ؽّبكٖ فٍٝ -  335

ّ٘بَ ا١ِٓ ؽّبكٖ/  ثٍّه اٌقّب٠لٖ وٛثوٜ ثغٛاه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66925    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِؾّل ِٙواْ ِؾّٛك -  336

ِؾّل فجلاٌغبثو فواط عبثو ثٍّه اٌْول١ٗ اٌيٚن اٌجو٠ل ِىزت اِبَ اٌيٚن ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ ل٠ًرق رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 75629    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجوً فيِٝ ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  337

ِغٍـ فوط عبك اّوف ٍِه اٍٚىبه اٍزل٠ٛ ثغٛاه اٌىبّف ّبهؿ 16هلُ فمبه ثغقٍٗ اٌقٕٛاٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 75629    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجوً فيِٝ ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  338

 ثٍّه اٌوؽّٗ ث١ذ فٍف(3) فّبهٖ( 2) ؽبه16ٖ ّبهؿ االفوثغقٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً فٝ ٚإٌْبط ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

١ٍلاد روىٜ) ١َٔغ١ٗ ِٕزغبد رْغ١ً ِؾً ْٚٔبعٗ اهلل ٌغف غجوً فيِٝ ع١ًّ ) 

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66919    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل -  339

ِؾّل ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٔٛهاٌل٠ٓ/ ٍِه اٌّؾغٗ ّبهؿ ّٕل٠ًٚ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66929    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فٍٝ ١ٍل فٍٝ -  340

ِوٍٝ فٍٝ ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه االٖٔبهٜ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌقغبة ثٓ فّو ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255224 ربه٠ـ ٚفٟ 66916    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رب٠ت ِؾّل ؽَٓ ضبؽٝ -  341

ؽبِل وّبي ِؾّل/ ثٍّه اثٛاٌٛفب ف١ٍفٗ َِغل ثغٛاه اٌْولٝ ٍبٌُ ٕالػ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66931    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً هىق ٠َوٜ ١ْ١ًِ -  342

١ِقبئ١ً هىق ٠َوٜ/ ٍِه اٌقٖبهٖ ّبهؿ ِوىٚق ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66193    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ ِؾوًٚ عبك ث١زو -  343

ف١ًٍ غبٌٝ ِؾوًٚ عبك/ ٍِه ثغقٍٗ اٌقٕٛاْ ثٕفٌ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 61573    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي ٕالػ ِغلٜ -  344

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ ف١ٍفٗ ِؾّٛك ؽَٓ فٍٝ ثٍّه إٌّْلٜ ٔغـ اٌوؽّٓ ؽٝ ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 65751    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل فٍٝ -  345

عياهٖ ْٚٔبعٗ ف١ًٍ اثٛاٌٛفب ف١ًٍ ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌوئ١َٝ اٌْبهؿ اٌؾ٠ٛزٝ َِبو5ٓ فّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 65751    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل فٍٝ -  346

فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ اٌّْزً فٍف22 ّٔوٖ ِؾّٛك فجلاٌؾ١ٍُ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66933    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌقبي ؽ١َٓ -  347

اؽّل فجلاٌقبي اؽّل/ ثٍّه اٌٍٛغبٔٝ َِغل ثغٛاه غو٠ت اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66936    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فجلاٌّالن صبثذ ٍٕبء -  348

ف١ُٙ ٠ٛال١ُ ٔج١ً اثبٔٛة ٍِه اٌقالفٗ َِغل ثغٛاه اال٠ّبْ ثوط اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 65751    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل فٍٝ -  349

 ٚاكهاه ِٛاّٝ روث١ٗ ْٚٔبعٗ فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل ثٍّه ف١ٍفٗ ا١ٌْـ اٌّْزً فٍف22 ّٔوٖ ِؾّٛك فجلاٌؾ١ٍُ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو

ٚث١قٙب االٌجبْ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 61573    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي ٕالػ ِغلٜ -  350

ف١ٍفٗ ِؾّٛك ؽَٓ فٍٝ ثٍّه إٌّْلٜ ٔغـ اٌوؽّٓ ؽٝ ١ٖٔو اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 61573    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي ٕالػ ِغلٜ -  351

اٌزٍفي٠ْٛ ّبّبد فٍٝ اٍز١ْٓ ثالٜ  ْٚٔبعٗ ؽبِل ٍالِٗ ؽّبكٜ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبهؿ ِٓ فبئْٗ ا١ٌَلٖ ّبهؿ22 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 76365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغوثٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  352

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ْٚٔبعٗ ا١ِٓ ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ثٍّه اٌيهاف١ٗ اٌغّق١ٗ ثغٛاه ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66932    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل عوعٌ ؽٍّٝ فبعف -  353

ع١ل عوعٌ ؽٍّٝ/  ثٍّه اٌقٖبهٖ ّبهؿ ِوىٚق ا١ٌْـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66935    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ١ٍٍّبْ ِؾّٛك ٔٛها -  354

فواط ِؾّل فّو ِؾّل/ ثٍّه ٘و٠لٜ اي ِمقل ثغٛاه اٌجؾو٠ٗ اٌّؾبِلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66942    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عالي ٕبثو اوواَ -  355

فجلاٌٍغ١ف اهلل فٍف عّبي ثٍّه ك٠بة ا١ٌْـ ِمبَ ثغٛاه ثبعب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 61446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ فجلاٌؾ١ّل ضبؽٝ ِؾّٛك -  356

ؽّبكٖ فجلاٌؾ١ّل ضبؽٝ ثٍّه إٌَٝ ٍج١ً ثغٛاه اٌقغّٝ ّبهؿ ثغقٍٗ ٚاٌٍّه اٌقٕٛاْ رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66941    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلاٌواضٝ اٌٛؽِ اٍالَ -  357

فٍٝ اؽّل ٔبعٝ االء ثٍّه اٌْول١ٗ اٌقّب٠لٖ اٌىٛثوٜ ثغٛاه اٌقّب٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 76365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغوثٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  358

عب٘يٖ ِالثٌ ث١ـ ْٚٔبعٗ ِؾّل ِغوثٝ ِؾّل فٍف ثٍّه إٌمغٗ ّبهؿ ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 76365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغوثٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  359

ا١ِٓ ؽَٓ فجلاٌوؽ١ُ ثٍّه اٌيهاف١ٗ اٌغّق١ٗ ثغٛاه ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ، اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66936    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ فجلاٌّإِٓ -  360

فٍٝ ِؾّل ِؾّٛك ٕالػ ثٍّه إٌَّغٝ ٍٍٜٛ/ ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اٌغوث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66939    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١ل لٕبٜٚ فجلاٌالٖ ٘جٗ -  361

ؽَٓ اٍّبف١ً فجلاٌقؾ١ُ ِؾّل/ ٍِه اٌْٛاٌٚٗ اٌىجوٜ اٌقواثٗ ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66945    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوفبد فّبهٖ ّؾبد هِضبْ -  362

فوفبد فّبهٖ ّؾبد فّبهٖ/ ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّقٙل ثغٛاه اثٛك٘ت فواثٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66945    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوفبد فّبهٖ ّؾبد هِضبْ -  363

 ّٚغت2515/6/9 ثزبه٠ـ66972 هلُ رؾذ ِم١ل فّبهح ّؾبد فٕزو ثٍّه اثٛك٘ت فواثخ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ٚمٌه  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 79576    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فج١ل ف١بك ٍقل -  364

 ثمبء ِـ فٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌزب١ّو ثغٍت اٌغٝ ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ 2516/5/16 ثزبه٠ـ 3635ثولُ ِٛكؿ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

 االًٕ

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66934    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ هٍالْ ّوث١ٕٝ ِوىٚلٗ -  365

ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل فٍٝ/ ثٍّه ثؾوٜ اٌىٛاًِ فٍٝ اؽّل ِقٙل ثغٛاه اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255225 ربه٠ـ ٚفٟ 66937    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فضو ؽّلٜ ِؾّٛك -  366

اؽّل ا١ٌَل ٍق١ل ِؾّل/ ثٍّه اٌغوكلٗ ِٛلف َاِب اٌؾ٠ٛزٝ( 6) فّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66946    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فبهف اؽّل ١ٍّوٖ -  367

فجلاٌالٖ ا١ِٓ فالء/ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِلٖ ؽَٓ وَٛ ٔغـ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66946    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل لل٠ٌ فيد ا٠ٙبة -  368

ا٠ٛة ّٛلٝ ٕجؾٝ ِب٠ىً/ثٍّه اٌؾّبِٖٝ رَبٌٝ ثغٛاه  اٌغوثٝ ثبعب روفٗ ّبهؿ47 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 77456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٙواْ ِؾّل فغبة ِؾّل -  369

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه  2517/6/3 ثزبه٠ـ ٚاٌّم١ل4362  ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 62642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٔٛهاٌل٠ٓ فجلاٌوؽّٓ ففبف -  370

اٌق١ٓ ثٕفٌ) فجلاٌقي٠ي ٕالػ فجلاٌىو٠ُ/ ثغقٍٗ اٌٍّه رقل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف ) 

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66959    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  371

اٌْو٠ف ؽٕفٝ فّٖبْ ا١ِٓ ثٍّه اٌىٛثوٜ ثغوة اٌغ١ِ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66949    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِواك ِؾّل فٍٝ -  372

رٛف١ك ِؾّل اثٛثىو فزٛػ/ ثٍّه ّوف ٔغـ رٌٛٔ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66945    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ فٍٝ -  373

ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ ثٍّه اٌيهاف١١ٓ ٔبكٜ اِبَ فجبكح ٍقلثٓ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66951    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل صو٠ب -  374

١ٍٍّبْ عالي ٕبثو/ ٍِه اٌمو٠ْٝ عبِـ ثغٛاه ٍقلاهلل ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66944    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك عورب ، ؽَب١ٔٓ فواط هِضبْ ِٖغفٝ -  375

فضّبْ ثلٜٚ فجلاٌٍغ١ف ِٕٖٛهٖ ثٍّه اٌغجبٔٗ افو إٌمً عواط ثغٛاه اٌىٛثوٜ غوة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66943    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَب١ٔٓ ؽّبك ِؾّل -  376

ف١ٍفٗ ِؾّل ِؾبٍٓ/ ثٍّه اٌم١َبه٠ٗ اٌقبهف ىا٠ٚٗ َِغل ثغٛاه ٕبٌؼ ا١ٌْـ ّبهؿ4 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66955    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل فّوٚ -  377

٠َٝ ّف١ك ٠ٌٛي/ ثٍّه اٌؾ١َٓ االِبَ ّبهؿ ِٓ ِزفوؿ اٌي٘واء ّبهؿ االٍ٘ٝ اٌجٕه فٍف ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 63951    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌمبكه اؽّل فٍف رٛف١ك -  378

االًٕ ثمبء ِـ ٔٙبئ١ب فٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه2519/9/15 ثزبه٠ـ5956 ثولُ اٌّٛكؿ اٌزبثـ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255226 ربه٠ـ ٚفٟ 66947    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً ّٕٛكٖ و١ًّ ِو٠ُ -  379

ّٕٛكٖ وبهاً ٚك٠ل أٖبف/ ثٍّه إٌّٙٝ اٌزله٠ت ثؾوٜ اٌقلاٌٗ اثواط فٍف ٍَُِ االِبَ ّبهؿ23 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66954    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍف ؽوثٝ فجلاٌّغ١ل -  380

اؽّل فٍف ؽوثٝ اؽّل/ ثٍّه ّوق اٌقٕبَٔٗ اٌْغوٖ ٔغـ ِمٙٝ ثغٛاه- اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66954    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍف ؽوثٝ فجلاٌّغ١ل -  381

 هلُ رؾذ ِٚم١ل اؽّل فٍف ؽوثٝ هِضبْ ٍِه ّوق اٌقٕبَٔٗ اٌْغوٖ ٔغـ اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٔٙبئ١ب اٌزغبهٖ ٌزون ّٚغت ٍٛ٘بط75665  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66953    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٛػ ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ا٠ّٓ -  382

ِؾفٛػ ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ِب٘و/ ثٍّه ّوق اٌقٕبَٔٗ ِؾفٛػ اي ك٠ٛاْ ثغٛاه اٌقٕبَٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66952    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ٍٕبء -  383

فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل/ ثٍّه فجلاٌقؾ١ُ ٍبٌُ ٔغـ ثلاه وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66956    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ٠ٍٛف فجلاٌغ١ًٍ ؽّْذ -  384

ٍبٌُ ٠ٍٛف فجلاٌغ١ًٍ ِٕٝ/ ثٍّه لٍفبٚ اٌغ١ٕٙٝ ِٕيي اٌغّٙٛه٠ٗ ّبهؿ اِزلاك لٍفبٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66957    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل ى٠لاْ اٌَجبفٝ هافذ -  385

٠ٍٛف فضّبْ ؽَٓ ِؾّٛك ثٍّه ثبعب روفٗ ثْبهؿ اٌجبعٛهٜ ِٕيي ثغٛاه ثبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66955    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فضّبْ عبك فّٖذ -  386

ِؾّل ِؾّل فبهٚق ها٠ٚٗ/ ثٍّه ِٕٖٛه اٌٖٕلق َِغل ثغٛاه ّٕل٠ًٚ عي٠وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255227 ربه٠ـ ٚفٟ 66956    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ِٕٖٛه ٠قمٛة ٕبثو -  387

ٍف١ٓ عبك عجوٖ/ ثٍّه اٌٍّٖؾٗ ِٕغمٗ اٌَّغب ،:   اٌـزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 73645   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٍوٚه ؽ١َٓ فبكي -  1

ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 73136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لا١ٌَ ِؾّل ِؾّٛك فبِو -  2

غبى٠ٗ ١ِبٖ ث١ـ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 76412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّبف١ً فّو اثوا١ُ٘ -  3

غنائ١ٗ ٚعجبد رٛه٠لاد ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66595   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِٙبٚك ٕجؾٝ ِب٘و -  4

6 اٌّغّٛفٗ 36ِٓ ٚاٌفمو19ٖاٌّغّٛفٗ ف١ّبفلا) ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف فجلاٌوؽّٓ عّبي ٕ٘ل -  5

ِٕي١ٌٗ اكٚاد ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 74456   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهٖ صبثذ ِغلٜ ه٠ّْٛ -  6

فبرٛهٖ ِٕٝ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً   

 رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 75975   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌىبّف اؽّل فجلاٌّغ١ل فجلاٌؾ١ّل فجلاٌّغ١ل اؽّل -  7

اٌىٙوثبئ١ٗ اٌّٖبفل ١ٕٚبٔٗ ٚروو١ت رٛه٠ل  إٌْبط اٌٝ اضبفٗ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٍٛٗ ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ -  8

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوٍٛي عبك اٌجلهٜ فٍٝ -  9

فوكٖ ث١ـ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛٗل ِب٘و ِغلٜ ّٕٛكٖ -  10

ؽو٠ّٝ اوََٛاه ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255256ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ٘الٌٝ اؽّل ِؾّل -  11

وبٚرِ ٌؾبَ ِؾً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٚائً -  12

غنائ١ٗ ِٛاك ث١ـ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 74651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌَزبهفجلاهلل ا١ٌَل -  13

وٙوثبئ١ٗ ٚفواع١ُ اٍالن ر١ٕٖـ ثغقٍٗ  إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍقبْ هضٛاْ ِؾّٛك ِٖغفٝ -  14

صم١ٍٗ ِٚقلاد ِمبٚد ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 72514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ٠ٍٛف ِؾّل -  15

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 72993   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك عجو٠ً اؽّل -  16

ِلفُ غ١و ؽو كل١ك)  افؤغٝ ِقجي ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  ) 

،  إٌْبط رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62759   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّغ١ل ٕل٠ك اٌّغ١ل فجل -  17

ِٚفوّٚبد ِٚالثٌ اؽن٠ٗ رغبهٖ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64162   ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء -  18

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء -  19

افؤغٝ ِقجي ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64519   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك فجلاهلل اٌل٠ٓ ِؾٝ -  20

ِٛاّٝ ٚر١َّٓ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ؽ١َٓ ٕبثو ِؾّل -  21

ِٖٕٚق١بد ِمبٚالد ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 73971   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجبً فٛىٜ ؽَٕٝ اؽّل -  22

فواّٗ ربع١و ِىزت/  ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 73971   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجبً فٛىٜ ؽَٕٝ اؽّل -  23

فواّٗ ربع١و ِىزت/  ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 75279   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّل فإاك ؽٕبْ -  24

ِٕي١ٌٗ اكٚاد ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ؽّبك ا١ٌَل ؽّبك -  25

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل ؽ١َٓ ّؾبرٗ ؽّبكٖ -  26

صم١ٍٗ ِقلاد غ١به لغـ ث١ـ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33765   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  27

هكٖ ٚ فٍف ث١ـ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33765   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  28

ثبٌزغيئٗ ٚاٌغجٌ االٍّٕذ ٌج١ـ َِزٛكؿ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33765   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ثىو ٔبعٝ -  29

هكٖ ٚ فٍف ث١ـ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ؽّبك ا١ٌَل ؽّبك -  30

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 54155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌمبكه ِؾّٛك ٕالػ فّبك -  31

ِؾّٛي اوََٛاه/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 74222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فضّبْ عجو٠ً ِؾّل -  32

كل١ك ث١ـ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

،  إٌْبط رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌلهك٠و فجلاٌوؽ١ُ ِؾّل اؽّل ّو٠ٙبْ -  33

١ٍبهاد غ١به لغـ ث١ـ  ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍٝ فجلاٌٖجٛه ِٖغفٝ -  34

ثٍلٜ ِقجي/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ربه٠ـ ٚفٟ 61165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ؽ١ٍُ ٔبكه ١َُ٘ ٌٖبؽجٙب اٌزغبه٠ٗ ٌٍزٛو١الد عوٚة اٌّٖو٠ٗ -  35

 ِٛاك ٚ -وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ)  ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد رغبه٠ٗ رٛو١الد ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255219ُ

ِؾّٛي ٚفلِبد ١ٗغنائ  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56799   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  36

ِقجٛىاد ٚ ؽ٠ٍٛبد رغ١ٙي ِؾً/  ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56799   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ هفبفٝ ِؾّل اٌقبهف -  37

فغ١ٓ ِٓ ِبوٛالد رغ١ٙي ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فض١وٜ اثٛى٠ل فبعف فالء -  38

وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ث١ـ ِقوٗ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ربه٠ـ ٚفٟ 61165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ؽ١ٍُ ٔبكه ١َُ٘ ٌٖبؽجٙب اٌزغبه٠ٗ ٌٍزٛو١الد عوٚة اٌّٖو٠ٗ -  39

 اٌّغّٛفٗ ِبفلا)  ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك رغبه٠ٗ رٛو١الد/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255225ُ

ِؾّٛي ٚفلِبد( غنائ١ٗ ِٚٛاك - وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ) ف١ِّٛٗ ٚرٛه٠لاد( 6 اٌّغّٛفٗ 36ِٓ ٚاٌفمو19ٖ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ؽ١َٓ ٕبثو ِؾّل -  40

ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٛاؽل فوغً ى٠ٕت -  41

ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 79576   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فج١ل ف١بك ٍقل -  42

ثبٌزغيئٗ ثمبٌٗ ِؾً/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً  

،  إٌْبط رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 75629   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٌغف غجوً فيِٝ ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  43

١ٍلاد روىٜ) ١َٔغ١ٗ ِٕزغبد رْغ١ً ِؾً/  ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف ) 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 79576   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فج١ل ف١بك ٍقل -  44

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66675   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل -  45

ٚاٍّبن ٌؾَٛ) ِغّلاد ث١ـ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 67713   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ١ٍّوٖ -  46

ثٛف١ٙبد)  ف١ِّٛٗ ِياكاد ِىزت ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 75629   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجوً فيِٝ ع١ًّ ا٠و٠ٕٝ -  47

عب٘يح ِالثٌ:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64346   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل وبًِ هٚا٠ؼ -  48

االٌجبْ الكهاه ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64346   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل وبًِ هٚا٠ؼ -  49

االٌجبْ الكهاه ِٛاّٝ ٚث١ـ روث١ٗ ؽؾ١وٖ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64346   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٕٓ ِؾّل وبًِ هٚا٠ؼ -  50

االٌجبْ ِٕزغبد ٚث١ـ ِٛاّٝ روث١ٗ ؽؾ١وٖ:  اٌزأ١ّو  

 ثٕله ِبي 2514 ط12هلُ اٌمض١ٗ فٝ اٌٖبكه ثؾىُ ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ِّْٚٛي لبٕو اٌْو٠ف ِؾّل فجلاٌالٖ ِؾّل اٍبِٗ ِؾّل -  51

 ف١ِّٛٗ رٛه٠لاد:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 74665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛ٘بط

ٚاٌي٠ٕٗ اٌل٠ىٛه اكٚاد-اؽجبه- رق١ٍُ دَِزٍيِب( اٌق١ٓ ثناد) أٛفٙب ثىبفٗ اٌٛهق ٚرغبهٖ ِىزج١ٗ ٚاكٚاد  

 ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 77456   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِٙواْ ِؾّل فغبة ِؾّل -  52

ٚع١ٛه ٌؾَٛ)ٚرغ١ّل ث١ـ/ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو ) 

 إٌْبط رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 45555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبٚهٜ ؽَٓ ِؾّل فجلاٌٖجٛه ِٖغفٝ -  53

َِزقٍّٗ ١ٍبهاد غ١به لغـ ثغقٍٗ إٌْبط رقل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف،   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛؿ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66741   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل أٛه ِؾّل فٙل -  1

 فبٓ

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66767   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فغ١ذ هى٠ك فٍف فبعف -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 73321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ّقْٛ ِؾّل ِؾّٛك ٕل٠ك فّو -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66794   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل لبٍُ اؽّل ِؾّٛك -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66624   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل اثٛك٘ت ؽّبكٖ -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66633   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66634   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ اثٛاٌّقبهف فّو ِؾّل -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66637   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل هّٛاْ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌٍغ١ف اؽّل فبُٕ -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فية ا١ٌَل فالف ا١ٌَل -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66693   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ثلٜٚ اؽّل ؽّبكٖ -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66694   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ اؽّل -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66956   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلاٌالٖ ِغلٜ فٍٝ -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66936   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فجلاٌّالن صبثذ ٍٕبء -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66954   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٍف ؽوثٝ فجلاٌّغ١ل -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66953   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾفٛػ ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ا٠ّٓ -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66746   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌجو فجلاٌالٖ ث١ِٛٝ ِؾّٛك -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66763   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِْولٝ في٠ي ٕفٛد ثٛال -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66773   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فجلاٌّغ١ل ١ٍّو ِؾّٛك -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255256ُ ربه٠ـ ٚفٟ 75726   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ِؾّل -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ا١ٌَل اؽّل ؽ١َٓ -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ٍالِٗ فٕزو ِو٠ُ -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66629   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فجلاٌقبي ؽَٓ فجلاٌقبي -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجبً ِؾّٛك ِٖغفٝ -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66674   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهاٌل٠ٓ فٍف فجلاٌؾى١ُ اؽّل -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبد فٍٝ ِؾّل ّقجبْ -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66917   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبثو فجلإٌّقُ فجلاٌىو٠ُ ٠بٍو -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66932   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل عوعٌ ؽٍّٝ فبعف -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66752   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّل ٕفٛد اٍالَ -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66759   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌّغ١ل ٠ب١ٍّٓ -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66763   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلاٌّٛعٛك ِؾّل اؽّل -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66751   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ا١ٌَل ؽبفؼ فالء -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66659   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ِؾبهة  ؽٍّٝ ١ِقبئ١ً -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ وّبي اؽّل ١ٌٚل -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66635   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك فجلاٌقي٠ي فّو ِؾّل -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٌّٛٝ فجلاٌواىق ِؾّٛك ٔبعؼ -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66659   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ِؾّٛك -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66669   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍِىٗ ٠َٝ فج١ل ؽٕب -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66691   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبكق فجلاٌؾ١ّل ِؾّل -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66919   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فجلاٌوؽ١ُ ٔٛهاٌل٠ٓ اؽّل -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66929   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ فٍٝ ١ٍل فٍٝ -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65751   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌغٕٝ هىق ِؾّل فٍٝ -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66745   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فّو ِؾّل -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66765   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل فجلاٌّغ١ل هىلٗ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66765   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ٍُ ٘بُّ ٖٔواٌل٠ٓ أزٖبه -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255256ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66792   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبضً فجلاٌجل٠ـ فجلاٌَبرو فبِو -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل ِؾّل فجلاٌقي٠ي ٚائً -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66619   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ ١ٍٍّبْ فوثٝ فٖبَ -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕبىؿ اؽّل ّلِؾ اؽّل -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66643   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ؽّبك ِؾّل ؽبىَ -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل فٛاك ٍبٌُ ا١ٌَل -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66672   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٖبكق ِوٍٝ اؽّل هأفذ -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66672   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ اؽّل هأفذ -  53

 فبٓ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66669   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ ِؾّل اؽّل -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66952   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ثغلاكٜ -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66913   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٕبكق فضّبْ اِبي -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66925   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك فزؾٝ اؽّل -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66935   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌغٕٝ ِؾّل ١ٍل -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66945   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ فٍٝ -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66951   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل صو٠ب -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66749   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌٍغ١ف عبثو عٍقذ -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66757   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌوؽ١ُ ؽّبك اال١ِو -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕفٚ،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66595   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِٙبٚك ٕجؾٝ ِب٘و -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66769   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاهلل رٛف١ك ِٕبىؿ ٕالػ -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66654   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ِٕٖٛه عبهق -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ؽَٓ فٍٝ اٌجلهٜ -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً عوً ف١ل هِٚبٔٝ -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66645   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ فجلاٌالٖ عّبي فبٌل -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65567   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ا١ٌَل فواط ا١ٌَل -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66675   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔب٠ً ِؾّل فٌٛٝ ٕالػ ِؾّل -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66695   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ هّبك ِؾّل فجلاٌؾ١ّل اٌٖجبػ -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66696   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فىبّٗ ِؾّل فٍف ؽ١َٓ -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66699   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبهٖ فغ١ٗ ١ِٕو عوعٌ -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66922   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ع١ل فب٠ي ٔج١ً -  74

 فبٓ

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66927   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌجٝ فجلاٌٍغ١ف عّبي ا١ِو -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66949   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِواك ِؾّل فٍٝ -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66957   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾ١ّل ى٠لاْ اٌَجبفٝ هافذ -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66744   ثولُ ل١لٖ كٍج  ، فوك ربعو ، فجلاٌّٛعٛك ِؾّل ف١ٍفٗ اؽّل -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66769   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ فٍٝ صبثذ عٙبْ -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66771   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍٍّبْ فجلاٌوؽّٓ ؽَٓ اّوف -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66796   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ١ٍٍّبْ هّٛاْ ١ٍٍّبْ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65547   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٍبٌُ اثٛاٌّغل فٛى٠ٗ -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66644   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ١ٍل اؽّل ؽّلٜ -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٙٝ للهٜ اٌجبّب -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66676   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌقبي ؽَٓ ِٙب -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66663   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فغباهلل ِؾّل ا١ٌَل ِٖغفٝ -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلٖ ٍق١ل ٕجوٜ ثله٠ٗ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ ًرقل٠ ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66915   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ِؾّل ِؾّل ٍبِٝ -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66937   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فضو ؽّلٜ ِؾّٛك -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66743   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل صوٚد ٕ٘بء -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66775   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فجلاٌؾبفؼ ٕل٠ك فبعف -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 76955   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبٜٚ ِؾّٛك اٌجلهٜ ِؾّٛك -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66765   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ فٍٝ ؽٕفٝ اؽّل -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 76734   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ وبًِ ِؾّل فبٌل -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65597   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِؾَٓ ؽ١َٓ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66799   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌىو٠ُ اثٛض١ف ِقيىٖ -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66395   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٕبكق ّؾبرٗ ١ٍٕت -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ في٠ي وو٠ُ فبكي -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 76375   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٛه٠بي ١ِقبئ١ً فّٙٝ اٌغبهؽٝ -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌوة ِؾّل اؽّل اؽّل -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66677   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ رٝىٔب فزؾٝ ِؾّل -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66692   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌوؽ١ُ فٍٝ عبهق -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66697   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ ٠ٍٛف ِؾّل ٠ٍٛف -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66912   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66933   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل فجلاٌقبي ؽ١َٓ -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66952   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ اثٛهؽبة عبثو ٍٕبء -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66755   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ فٛٗ ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66756   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ِؾّل فجبً اؽّل -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66775   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٕجوٖ اؽّل ِؾّٛك -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66796   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل فياٌل٠ٓ ِؾّل ٔبٕو -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66797   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ رٛف١ك ١ٍل ِؾّل -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت أٛه ِغلٜ ِبهر١ٕب -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66635   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ِؾّل هعت اّوف -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فجلإٌق١ُ هضٛاْ ِٕٝ -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64579   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ا١ٌَل اؽّل ٍقٛكٜ -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 75596   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِبَ ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽَٓ فٍف ٚع١ٗ -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66924   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ ا١ِٓ ؽّبكٖ فٍٝ -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66925   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِؾّل ِٙواْ ِؾّٛك -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61573   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌقبي ٕالػ ِغلٜ -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66742   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلإٌق١ُ فجلاٌٍغ١ف فجلإٌبٕو فٍٝ -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66762   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فجلاٌؾ١ٍُ فجلاٌقبي ٔبٕو -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66766   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ٌَل اؽّل ِؾّل -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف ِؾّل اؽّل ِٖغفٝ -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّقجٛك ٠ب١ٍٓ ا١ٌَل ٠ب١ٍٓ -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 77664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌّغ١ل ِؾّل فجلاٌّغ١ل -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66654   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبعو اؽّل اٌَب٠ؼ اؽّل -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ه١ّل هّبك ٔبفـ -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66671   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛكٖ فقوٜ ّٕلٜ أِبي -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66696   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِٖغفٝ عٗ -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66953   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِي٠ل هِضبْ ِؾّل ٠بٍو -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66943   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَب١ٔٓ ؽّبك ِؾّل -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66955   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِؾّل فّوٚ -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66956   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ٠ٍٛف فجلاٌغ١ًٍ ؽّْذ -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66753   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ اثوا١ُ٘ ِب٠ي ٠ٍٛف -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66756   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٕبثو هّلٜ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66767   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فياٌل٠ٓ ِؾّٛك ١ّّبء -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66795   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌالٖ ضّوأٝ ٠بِٕٗ -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65925   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ لبٍُ ِؾّل فالء -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66656   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ؽ١ّل ا١ٌَل -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ٍقل ِؾّل -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66639   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هضٛاْ ىٔبرٝ فزؾٝ ٚؽ١ل -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66646   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ فجلاٌؾ١ّل ؽّبكٖ -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66679   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍّمبِٝ ٕبثو ِؾّل -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ فجلاٌؾ١ّل ِبٌه فجلاٌوؽّٓ -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66921   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌىو٠ُ فجلاٌٍغ١ف فجلاٌجبٍظ ٔغبٖ -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66926   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ضبؽٝ ِؾّل فّو -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66936   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ ِٖغفٝ فجلاٌّإِٓ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66745   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّزغٍٝ ٕل٠ك فواط ّو٠ف -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66766   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجو٠بي اٍغفبًٔٛ ِٛه٠ٌ ِلؽذ -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66779   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فٍٝ فٍف عٍقذ -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 79412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽ١ُ غف١و اؽّل فبٌل -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي اثوا١ُ٘ اؽّل ؽّبكٖ -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌؾبفؼ ِؾّل ِٖغفٝ اٌل٠ٓ فٖبَ -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66646   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فٍٝ ٘بهْٚ ٠بٍو -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66653   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ا١ٌَل عٗ ِؾٙو -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٠ٍٛف هاضٝ فجلاٌالٖ -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66676   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ِٕٙٝ ا١ٌَل ٍٍٜٛ -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66954   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌّبْ عبكاٌىو٠ُ ٍبٌّبْ ٍٕبء -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66956   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ِؾّل فٍٝ اؽّل -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66911   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثالي ِؾّل اٌَّبْ -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66935   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ١ٍٍّبْ ِؾّٛك ٔٛها -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66942   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ عالي ٕبثو اوواَ -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66944   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ فواط هِضبْ ِٖغفٝ -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66755   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌٍغ١ف اؽّل اٌمنافٝ -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66762   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ِٛٝ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ١ٌٍٝ -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66761   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ ِؾّل فجلٖ ِؾّل -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66777   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً في٠ي ٕجؾٝ عوعٌ -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ّؾبرٗ اٍّبء -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66657   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ربٚضوًٚ وّبي ٔبكه -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66647   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛك٘ت اٌَّبْ فٍف فّبك -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌوؽّٓ فجلاٌؾ١ّل فجلاٌّٛعٛك ث١ٙٗ -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66675   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فجلاٌٍغ١ف ٍقلاٌل٠ٓ ْ٘بَ -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اؽّل ِؾّل ِقزّل -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66955   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك ِٖغفٝ -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66916   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِٙواْ ِؾّل ّقجبْ -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66926   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقي٠ي ِؾّل اؽّل ِؾّل -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66941   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّغ١ل فجلاٌواضٝ اٌٛؽِ اٍالَ -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66739   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك فٍٝ ٔبعٝ فٍٝ -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 75569   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف لٍلً ٚك٠ـ هِٚبٔٝ -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66754   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبة غبىٜ فجلإٌّقُ فٍٝ -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66776   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽى١ُ فجلٖ هضبٔٝ ؽٕب -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255259ُ ربه٠ـ ٚفٟ 79556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل٠ٓ ٍقل اؽّل -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66656   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً هىق ١ِقبئ١ً و١وٌٌ -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلا١ٌَل اثوا١ُ٘ ٖٔؾٝ ّٕٛكٖ -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66623   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ َِقل ثووٗ عبو١ٍٓ -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66649   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو٠ً ِؾّٛك ؽٕفٝ اؽّل -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط لٕبٜٚ ٔج١ً فّو -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66667   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالَ فجلاٌغ١ًٍ اثٛى٠ل ؽَٕٝ -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبد فٍٗ فغ١ٗ ثبٍُ -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66959   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66923   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٙٝ ِؾّل ؽّبكٖ -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64567   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغٕٝ اٌلوزٛه ِؾّل -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 76365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغوثٝ ِؾّل فٍف ِؾّل -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66747   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اثٛاٌٛفب ِؾّل اؽّل -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66764   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ١ٍٍّبْ عبثو ٔٛهاٌل٠ٓ -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66761   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكه٠ٌ ف١ٍفٗ فٛىٜ ٔقّٗ -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255256ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66793   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل فوػ فبهٚق أغٝ -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66653   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل فٍف ؽ١َٓ -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٗ اؽّل صبثذ هاثؾٗ -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ فجلاٌّغٍت عّبي ٚالء -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66627   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف فجلاٌغبثوفجلاٌقي٠ي فب٠ْٗ -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66641   ولُث ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اثٛاٌٛفب ِؾّل ٚائً -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66656   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً عجوٖ ٠ٌٌٛ فٖبَ -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66673   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل اؽّل عّبي فبٌل -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255219ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66667   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌالٖ ِؾّل هِضبْ فجلاٌوؽّٓ -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 76923   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي ؽَٓ ِؾّل ٕفٛد -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66916   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رب٠ت ِؾّل ؽَٓ ضبؽٝ -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66931   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً هىق ٠َوٜ ١ْ١ًِ -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66947   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً ّٕٛكٖ و١ًّ ِو٠ُ -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66746   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ اثوا١ُ٘ فٛىٜ فبٌل -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255253ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66766   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّ٘بَ اثوا١ُ٘ فجلاٌقؾ١ُ ٠بٍو -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66772   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌَالَ رّبَ وّبي ٕالػ -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255256ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66795   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍت اؽّل ِؾّل اٍّبء -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66617   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فضّبْ فٍٝ ؽوثٝ ا٠ٙبة -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّل ٕالػ -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66645   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ٍقل اثٛفّوٖ ثىو -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66657   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍق١ل ٍوٚه ِؾّل ؽّلاْ -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66656   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ِؾّٛك فواط ؽبىَ -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقجل ٖٔوٜ عّبي رِٛبً -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66955   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ ٍبٌُ اٌقبثل٠ٓ ى٠ٓ ك٠ٕب -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66951   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فجلاٌٍغ١ف فبُٕ ع١ٙبْ -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66914   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽلاك ا١ٌَل ٚهكٖ -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66934   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ هٍالْ ّوث١ٕٝ ِوىٚلٗ -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66946   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فبهف اؽّل ١ٍّوٖ -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66946   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاهلل لل٠ٌ فيد ا٠ٙبة -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255252ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66736   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك أٛه ٕف١ٕبى -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66776   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ فٍٝ ا١ٌَل ٕفبء -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66764   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌّٛعٛك ١ٍل ِؾّل ى٠ٕت -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255255ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66766   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ ِقٛٗ ؽّلٜ ِقٛٗ -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٕبكق أٛه ١ّّبء -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255215ُ ربه٠ـ ٚفٟ 76249   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٔٛؿ رقل٠ً ر25255211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌٍغ١ف ؽّلاْ فجلاٌٍغ١ف ؽّٛك -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٝ فجلاٌوؽّٓ ؽّلاْ ٕف١ٗ -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍٝ فجلاٌغبثو ِؾّل -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66695   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ ِٖغفٝ ِؾّل ِٖغفٝ -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌؾّل ١ّجٗ ف١ل اٍالَ -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66957   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغً هضٛاْ فٍٝ اًِ -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66939   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فج١ل لٕبٜٚ فجلاٌالٖ ٘جٗ -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66945   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوفبد فّبهٖ ّؾبد هِضبْ -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66955   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فجلاٌقبي فضّبْ عبك فّٖذ -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛؿ رقل٠ً ر25255227ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66956   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ِٕٖٛه ٠قمٛة ٕبثو -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ف١ٕٛ ِؾّل  فٍٝ لبٍُ ِؾّل: اٌٝ 46794 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255252ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

ؽ١َٓ ا١ٌَل رٛف١ك اؽالَ: اٌٝ 71679 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255253ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

اٌغنائ١ٗ اٌٛعجبد ٌزٛه٠لاد ٍفبهٜ: اٌٝ 76412 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255253ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

اٌٛهكأٝ وبفزو٠ب: اٌٝ 71551 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255254ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    

ؽَٓ اؽّل هفبفٝ ٚفبء: اٌٝ 55517 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255256ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

 ٚاٌقواع١ُ االٍالن ٌز١ٕٖـ اٌق١ٍظ: اٌٝ 74651 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ل٠ًثزق اٌزأ١ّو ر25255259ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

   اٌىٙوثبئ١ٗ

االٍٕبْ ٌغت اثزَبِٗ ِٚقًّ ِووي: اٌٝ 79559 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255259ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7    

اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك ٌزغبهٖ إٌٛهاْ: اٌٝ 65664 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255259ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8    

اٌق١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد االٕللبء ِىزت: اٌٝ 66577 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255215ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9    

ٚاٌّٖٕق١بد ٌٍّمبٚالد اٌي٘واْ ِىزت: اٌٝ 65164 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255211ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10    

ؽ١َٕٓ ِؾّل اهلل فٍف فٕزو: اٌٝ 54656 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255211ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11    

ِؾّل فيٚى ِؾّٛك ٔلٜ: اٌٝ 66524 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255211ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

فجبً فٛىٜ ؽَٕٝ اؽّل: اٌٝ 73971 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255213ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13    

٠ٛعل ال: اٌٝ 33765 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255216ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

هُِٛ وٛاف١و: اٌٝ 79596 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255216ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15    

٠ٛعل ال: اٌٝ 33765 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255216ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

اٌوكٖ ٚ اٌقٍف ٌج١ـ اال٠ّبْ: اٌٝ 33765 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255216ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاٌّمبٚالد ٌٍٕٙلٍٗ اٍبً ِىزت: اٌٝ 73541 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255217ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18

   اٌق١ِّٛٗ

االعفبي ٌّالثٌ اٌؾف١ل: اٌٝ 76557 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255217ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19    

الفٛاه ؽٍٛأٝ: اٌٝ 56799 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255219ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20    

 اٌق١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد اٌّو٠ُ ِىزت: اٌٝ 79439 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255225ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21

اٌزغبه٠ٗ اٌّٛالد ٚاكاهٖ ٚأْبء    

اٌق١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد اٌي٘واْ: اٌٝ 65164 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255223ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22    

ا٠ٗ وٝ اٜ: اٌٝ 75629 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255224ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23    e.k.a   

ال٠ٛعل: اٌٝ 75629 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255224ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24    

 اٌّىّالد ٚرٛى٠ـ ٌزغبهٖ ه٠َذ: اٌٝ 79554 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255224ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25

اٌغ١و ٌلٜ ٚر١ٕٖقٙب ٚاٌّغٙواد ٚاالفْبة اٌقبٕٗ ٚاالغن٠ٗ اٌزغ١ًّ َِٚزؾضواد اٌغنائ١ٗ  (REST)   

اٌق١ِّٛٗ ٌٍّمبٚد افّبه ِىزت: اٌٝ 59669 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255225ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26    

إٌٛال: اٌٝ 76955 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255227ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  27  ALNOLa ٌاٌغب٘يٖ ٌٍّالث    

إٌٛال: اٌٝ 76955 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255227ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  28  ALNOLa اٌّٛاك ٚرٛى٠ـ ٌج١ـ 

اٌّغّلح اٌغنائ١ٗ    

إٌٛال: اٌٝ 76955 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو ر25255227ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  29  ALNOLa اٌؾ٠ٍٛبد ٌج١ـ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رقل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25255217 ربه٠ـ ٚفٝ ،   37659:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبئٙب فجلاٌقبي ِؾّل ِقيٚىٖ/  ّووٗ   - 1

 ٚ فب١ٌٖٓ إجؾٛا ٚ اٌْووٗ لجً ِٓ َِزؾمبرُٙ اٌْووبء وً اٍزٍُ اْ ثقل ٔٙبئ١ب رٖف١زٙب ٚارّبَ اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

اٌقوث١ٗ ِٖو ه٠ٗعّٙٛ أؾبء فٝ فوٚؿ ٌٙب ٠ٛعل ال  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255217 ربه٠ـ ٚفٝ ،   37659:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ هاّل ا١ٌَل ٔبٕو ّووٗ   - 2

 ٌٙب ٠ٛعل ال ٚ فب١ٌٖٓ إجؾٛا ٚ اٌْووٗ لجً ِٓ َِزؾمبرُٙ اٌْووبء وً اٍزٍُ اْ ثقل ٔٙبئ١ب رٖف١زٙب ٚارّبَ اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً

اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ أؾبء فٝ فوٚؿ  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25255223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   9596:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ؽّلٞ ّووٗ   - 3

اٌزغل٠ل ٌقلَ ٚمٌه اكاه٠ب اٌم١ل ّغت   

 رُ   25255223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   9596:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ِؾّل ٌٚٚلٖ ِؾّل ؽَٓ ؽَب١ٔٓ ّووٗ   - 4

اٌزغل٠ل ٌقلَ ٚمٌه اكاه٠ب اٌم١ل ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255226 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51136:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووب٘ب ا١ٌَل فٍٝ وو٠ّٗ ّووٗ   - 5

 رُ 2525/2/23 فٝ ِإهؿ به٠ـاٌز صبثذ ٚغ١و فٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و فوفٝ ثقمل رضبِٓ ّووٗ ؽً فمل ثّٛعت  اٌَغً

 فٝ فوٚؿ ٌٙب ٠ٛعل ٚال فب١ٌٖٓ ٚإجؾٛ اٌْووٗ لجً ِٓ َِزؾمبرٗ فٍٝ ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ثقل ٔٙبئ١ب رٖف١زٙب ٚارّبَ اٌْووٗ ؽً

ؿ.َ.ط  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25255227 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56472:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ هِيٜ عبثو ٘بٔٝ/ ّووٗ   - 6

 فٝ فوٚؿ ٌٙب ٚال٠ٛعل فب١ٌٖٓ ٚإجؾٛا اٌْووٗ لجً ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً اٍزٍُ اْ ٔٙبئ١بثقل رٖف١زٙب ٚارّبَ اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً

اٌقوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 هأً رقل٠ً رُ 25255254،   ربه٠ـ ٚفٟ 75736، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبي ٕللٝ ٠بٍو  ّووخ -  1

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 هأً رقل٠ً رُ 25255224،   ربه٠ـ ٚفٟ 59691، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ/ ّووخ -  2

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 رقل٠ً رُ 25255224،   ربه٠ـ ٚفٟ 59691، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبئٙب فجلاٌّغ١ل عالي أٖبف  ّووخ -  3

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 هأً رقل٠ً رُ 25255224،   ربه٠ـ ٚفٟ 59691، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ/ ّووخ -  4

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 رقل٠ً رُ 25255224،   ربه٠ـ ٚفٟ 59691، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبئٙب فجلاٌّغ١ل عالي أٖبف  ّووخ -  5

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 هأً رقل٠ً رُ 25255224،   ربه٠ـ ٚفٟ 59691، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ/ ّووخ -  6

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 رقل٠ً رُ 25255224،   ربه٠ـ ٚفٟ 59691، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبئٙب فجلاٌّغ١ل عالي أٖبف  ّووخ -  7

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رقل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  1

اٌزبٍـ اٌؾٝ 13 لغقٗ اٌقّبهٖ ِلفً ١ّ٠ٓ 3 ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  2

اٌزبٍـ اٌؾٝ 13 لغقٗ اٌقّبهٖ ِلفً ١ّ٠ٓ 3 ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  3

اال٘واَ ٘ضجٗ - اٌّقل١ٔٗ اٌضوٖٚ ّبهؿ ى 66 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  4

اال٘واَ ٘ضجٗ - اٌّقل١ٔٗ اٌضوٖٚ ّبهؿ ى 66 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  5

اٌجغواْ ٔيٌٗ اٌّو٠ٛع١ٗ روفٗ ّبهؿ ١ٍزٝ ٍّب اثواط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  6

اٌجغواْ ٔيٌٗ اٌّو٠ٛع١ٗ روفٗ ّبهؿ ١ٍزٝ ٍّب اثواط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ   

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  7

اٌغ١يٖ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 123 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  8

اٌغ١يٖ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 123 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  9

ا١ًٌٕ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 255 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  10

ا١ًٌٕ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 255 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  11

اال٘واَ ائكؽل أ 41 هلُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   
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 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  12

اال٘واَ ؽلائك أ 41 هلُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  13

اٌٙوَ -فّو فياٌل٠ٓ اٌقوٚثٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  14

اٌٙوَ -فّو فياٌل٠ٓ اٌقوٚثٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  15

اٌزبٍـ اٌؾٝ 13 لغقٗ اٌقّبهٖ ِلفً ١ّ٠ٓ 3 ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  16

اٌزبٍـ اٌؾٝ 13 لغقٗ اٌقّبهٖ ِلفً ١ّ٠ٓ 3 ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  17

اال٘واَ ٘ضجٗ - اٌّقل١ٔٗ اٌضوٖٚ ّبهؿ ى 66 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  18

اال٘واَ ٘ضجٗ - اٌّقل١ٔٗ اٌضوٖٚ ّبهؿ ى 66 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  19

اٌجغواْ ٔيٌٗ اٌّو٠ٛع١ٗ روفٗ ّبهؿ ١ٍزٝ ٍّب اثواط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،    

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  20

اٌجغواْ ٔيٌٗ اٌّو٠ٛع١ٗ روفٗ ّبهؿ ١ٍزٝ ٍّب اثواط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ   

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  21

اٌغ١يٖ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 123 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  22

اٌغ١يٖ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 123 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  23

ا١ًٌٕ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 255 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  24

ا١ًٌٕ وٛه١ِٔ االفؾُ اٌجؾو ّبهؿ 255 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  25

اال٘واَ ؽلائك أ 41 هلُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  26

اال٘واَ ؽلائك أ 41 هلُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

 اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل ّووٗ -  27

اٌٙوَ -فّو فياٌل٠ٓ اٌقوٚثٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٚفٟ 77157    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك اؽّل ِؾّل اٌلوزٛه ا١ٌٖل١ٌبد الكاهٖ اٌواىٜ ّووٗ -  28

اٌٙوَ -فّو فياٌل٠ٓ اٌقوٚثٗ ّبهؿ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌقٕٛاْ رقل٠ً رُ 25255259 ربه٠ـ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غب٘يٖاٌ اٌّالثٌ رغبهٖ/  ثغقٍٙب اٌْووٗ رأ١ٌٍ ِٓ اٌغوٗ رقل٠ً  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبي ٕللٝ ٠بٍو  ّووخ -  1

 ربه٠ـ ٚفٟ 75736   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رغبه٠ٗ ٚرٛو١الد( فّبٌٗ ٚرٛه٠ل ا١ِٕٗ ِٛافمبد ٠َزٍيَ ِب فلا ف١ّب) ٚاٌزٛه٠لاد

ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رقل٠ً ر25255254ُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛؿ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66356   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  1

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66356   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووب٘ب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووٗ -  2

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255254ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66356   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  3

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61594   ثولُ ل٘بل١ ٍجك ، ّٚووبئٙب فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ ّووخ -  4

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61594   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ّووٗ -  5

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61594   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل/ ّووٗ -  6

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 59691   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ/ ّووخ -  7

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 59691   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئٙب فجلاٌّغ١ل عالي أٖبف  ّووخ -  8

رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43732   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ ّووٗ -  9

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43732   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّل اثٛاٌّغل اثزَبَ ّووٗ -  10

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

 رقل٠ً ر25255226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43732   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ ّٚو٠ىٗ ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف ّووخ -  11

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕفٚ،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فيِٝ ١ِوفذ ّووخ: اٌٝ 66356 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25255254:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

ّٚو٠ىٙب عوعٌ  

 فيِٝ ١ِوفذ ّووخ: اٌٝ 66356 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25255254:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

ّٚو٠ىٙب عوعٌ  

 اؽّل ِؾّل اؽّل ّووٗ: اٌٝ 61594 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25255213:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

ّٚووبئٗ ٍِٛٝ  

 اؽّل ِؾّل اؽّل ّووٗ: اٌٝ 61594 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25255213:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

ّٚووبئٗ ٍِٛٝ  

 ِؾّل اؽّل/ ّووٗ: اٌٝ 61594 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25255224:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

ّٚو٠ىزٗ ٍِٛٝ اؽّل  

 ِؾّل اؽّل/ ّووٗ: اٌٝ 61594 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ خّوو  25255224:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

ّٚو٠ىزٗ ٍِٛٝ اؽّل  

 ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ ّووٗ: اٌٝ 43732 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25255226:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

ّٚو٠ىٗ ٔقّبْ  

 ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ ّووٗ: اٌٝ 43732 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25255226:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

ّٚو٠ىٗ ٔقّبْ  

 ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ ّووٗ: اٌٝ 43732 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزقل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رضبِٓ ّووخ  25255226:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

ّٚو٠ىٗ ٔقّبْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25255252:  ربه٠ـ ، 2517/15/35 ِٓ افزجبه ٍٛ٘بط فوؿ ثبكهاٖ  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  1

15535   ثولُ     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ثغٙغب اٌجٕه ٌفوؿ ِل٠وا  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ اهلل فٍف فجلاٌقي٠ي -  2

43 

   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ثغٙغب اٌجٕه ٌفوؿ ِل٠وا  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ اهلل فٍف فجلاٌقي٠ي -  3

43 

43   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ثغٙغب اٌجٕه ٌفوؿ ِل٠وا  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  فغ١ٗ ؽَٓ ثلهٜ اٌل٠ٓ فالء -  4  

43   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ثغٙغب اٌجٕه ٌفوؿ ِل٠وا  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  فغ١ٗ ؽَٓ ثلهٜ اٌل٠ٓ فالء -  5  

43   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ٌٍفوؿ وّل٠و فوٚعٗ  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ اهلل فٍف فجلاٌقي٠ي -  6  

43   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ٌٍفوؿ وّل٠و فوٚعٗ  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  ِؾّل فجلاٌؾ١ٍُ اهلل فٍف فجلاٌقي٠ي -  7  

43   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ٌٍفوؿ وّل٠و فوٚعٗ  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  فغ١ٗ ؽَٓ ثلهٜ اٌل٠ٓ فالء -  8  

43   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، ٌٍفوؿ وّل٠و فوٚعٗ  فوؿ ِل٠و  َِبّ٘خ ّووخ  فغ١ٗ ؽَٓ ثلهٜ اٌل٠ٓ فالء -  9  

  ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  10

 61594  

  ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  11

 61594  

  ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  12

 61594  

  ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  13

 61594  

  ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  14

 61594  

  ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  15

 61594  

 25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  16

61594   ثولُ     

 25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  17

61594   ثولُ     

 25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ؽّلا -  18

61594   ثولُ     

 25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  19

61594   ثولُ     

 25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  20

61594   ثولُ     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25255213:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  21

61594   ثولُ     

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  22

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  23

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  24

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  25

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ٓفجلاٌوؽّ -  26

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  27

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  28

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  29

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  30

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  31

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  32

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  33

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  34

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  35

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  36

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  37

61594   ثولُ    25255213  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  38

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، ٌٛفبرٙب اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ىٗ فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  39

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  40

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  41

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  42

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  43

61594   ثولُ    25255213  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  رؾ١ًّ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  44

61594   ثولُ    25255213  

:  به٠ـر ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  رؾ١ًّ  رضبِٓ ّووخ  فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ -  45

61594   ثولُ    25255213  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  46

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  47

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  48

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  49

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  50

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  51

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  52

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ،  

 اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  53

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ،  

 اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٛل١ـٚاٌز االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  54

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  55

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ،  

 اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  56

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ،  

 اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  57

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ،  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  58

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ّبيثأف ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  59

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  60

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  61

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  62

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  63

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  64

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  65

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ يثأفّب ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  66

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  67

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  68

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

 ، اٌْووٗ ثأفّبي ِب٠زقٍك وً فٍٝ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  69

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  70

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  71

61594   ثولُ    25255224  
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  72

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  73

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  74

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  75

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  76

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  77

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  78

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  79

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  80

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  81

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ هاٌْو٠ فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  82

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  83

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  84

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  85

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  86

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  87

61594   ثولُ    25255224  

:  به٠ـر ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  88

61594   ثولُ    25255224  
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  89

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  90

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  91

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  92

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  93

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  94

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  95

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  96

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  97

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  98

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  99

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  100

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  101

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  102

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  103

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  104

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  105

61594   ثولُ    25255224  
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:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  106

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  107

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  108

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  109

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  110

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف ِٖقت -  111

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  112

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  113

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  114

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  115

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  116

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف فجلاٌوؽّٓ -  117

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  118

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  119

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  120

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  121

61594   ثولُ    25255224  

:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزقبهط ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل فٍف اثوا١ُ٘ -  122

61594   ثولُ    25255224  
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61594   ثولُ    25255224  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  124

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  125

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  126

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  127

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه ٚطفو  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  128

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  129

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  130

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، َِزؾمبرٗ  

 َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  131

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ،  

 وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  132

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، َِزؾمبرٗ  

 وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  133

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، َِزؾمبرٗ  

 َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  134

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ،  

 وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  زضبِِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  135

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، َِزؾمبرٗ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  136

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  137

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 ، َِزؾمبرٗ وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  138

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ  

 وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  139

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، َِزؾمبرٗ  
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43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ،  

 وبفٗ اٍزالَ ثقل اٌْووٗ فض٠ٛٗ ِٓ اٌْو٠ه فوٚط  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  141

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، َِزؾمبرٗ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  142

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  143

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  144

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  145

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  146

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  147

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  148

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  149
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43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  151

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  152

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ثٙبءاٌل٠ٓ -  153

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  154

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  

 ٚثإٍّٙب اٌْووٗ فٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ـ االكاهٖ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ٔقّبْ ِؾّل ّو٠ف -  155

43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  
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43732   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، افّبي ِٓ ثٙب ٠زقٍك ِب ع١ّـ ٚفٝ اٌزغبهٜ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛك   

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ فجلاٌقبي ٕللٝ ٠بٍو  ّووخ -  1

75736 

   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  2

66356 

   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووٗ -  3

66356 

   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  4

66356 

   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  5

66356 

   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووب٘ب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووٗ -  6

66356 

   لُثو    25255254:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  7

66356 

   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ/ ّووخ -  8

59691 

  ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبئٙب فجلاٌّغ١ل عالي أٖبف  ّووخ -  9

 59691  

   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ/ ّووخ -  10

59691 

 ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ َِغً غ١و فوفٝ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبئٙب فجلاٌّغ١ل عالي أٖبف  ّووخ -  11

  59691  

   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ٍِٛٝ ِؾّل ٍِٛٝ/ ّووخ -  12

59691 
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 ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و فوفٝ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبئٙب فجلاٌّغ١ل عالي أٖبف  ّووخ -  13

  59691  

   ثولُ    25255227:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ فٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ هِيٜ عبثو ٘بٔٝ/ ّووٗ -  14

56472 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

75571   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 739  2516/6/14-ط  ؽَٓ ِؾّل فياٌل٠ٓ فب٠يٖ -  1  

49153   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 751  2515/9/1 -ط  ِؾّل اؽّل ِؾّٛك عّبي -  2  

49153   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 752  2515/9/1 -ط  ِؾّل اؽّل ِؾّٛك عّبي -  3  

65195   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 753  2519/12/29  -ط  اؽّل فجلاٌّمٖٛك اؽّل ِؾّل -  4  

42165   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 746  2514/3/3 -ط  ا١ٌَل اٌَّبْ ّغ١لفجلاٌ ِؾّٛك -  5  

42165   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 749  2519/3/3 -ط  ا١ٌَل اٌَّبْ فجلاٌّغ١ل ِؾّٛك -  6  

47561   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 726  2513/11/26 -ط  ِٖغفٝ فجلاٌوؽّٓ اؽّل -  7  

47561   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 729  2516/11/26 -ط  ِٖغفٝ فجلاٌوؽّٓ اؽّل -  8  

46242   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 734  2513/1/25-ط  ِؾّٛك ١ٍٍّبْ هِضبْ فزؾٟ -  9  

46242   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 735  2516/1/25-ط  ِؾّٛك ١ٍٍّبْ هِضبْ فزؾٟ -  10  

46242   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 734  2513/1/25-ط  ِؾّٛك ّب١ٍٍْ هِضبْ فزؾٟ -  11  

46242   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 735  2516/1/25-ط  ِؾّٛك ١ٍٍّبْ هِضبْ فزؾٟ -  12  

46242   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 734  2513/1/25-ط  ِؾّٛك ٍٍّبْ هِضبْ فزؾٟ -  13  

46242   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 735  2516/1/25-ط  ِؾّٛك ٍٍّبْ هِضبْ فزؾٟ -  14  

74299   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 725  2519/6/31-ط  اٍّبف١ً اؽّل اٍّبف١ً اؽّل -  15  

74323   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 762  2519/9/6 -ط  ِؾّل اؽّل ٕل٠ك فجلاٌّقي -  16  
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55416   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 745  2515/2/2-ط  كقفجلاٌٖب فجلاٌوؽّٓ ؽّلاْ ف١ًٖ -  17  

55416   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 741  2515/1/16-ط  فجلاٌٖبكق فجلاٌوؽّٓ ؽّلاْ ف١ًٖ -  18  

55416   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 742  2525/1/16-ط  فجلاٌٖبكق فجلاٌوؽّٓ ؽّلاْ ف١ًٖ -  19  

33561   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 759  2557/11/6 -ط  فجلاٌؾ١َت فجلاٌقبٌك ١ٍّٗ -  20  

33561   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 765  2512/11/6 -ط  فجلاٌؾ١َت فجلاٌقبٌك ١ٍّٗ -  21  

33561   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 761  2517/11/6 -ط  فجلاٌؾ١َت فجلاٌقبٌك ١ٍّٗ -  22  

73136   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 722  2516/7/24-ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك فبِو -  23  

55312   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 726  2519/12/16-ط  كاٚك ١ٍلُ٘ فزؾٝ ٕ٘بء -  24  

75151   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 767  2521/6/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/16-ط  فجلاٌقبي ؽَت ٔٛه ّوثبد -  25  

55165   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 775  2556/7/14 -ط  للٍٝ ف١ًٍ عجو٠ً فلٌٝ -  26  

55165   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 776  2511/7/14 -ط  للٍٝ ف١ًٍ عجو٠ً فلٌٝ -  27  

55165   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 777  2516/7/14 -ط  للٍٝ ف١ًٍ عجو٠ً فلٌٝ -  28  

73633   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 766  2519/1/26 -ط  ِؾّل فجلاٌالٖ ِؾّل اٍقل -  29  

53429   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 775  2513/11/17 -ط  فجلاٌّٛعٛك فجلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّل -  30  

53429   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 771  2516/11/17 -ط  فجلاٌّٛعٛك فجلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّل -  31  

61125   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 797  2556/7/26 -ط  ىٚثقٗ فوغً ِغوثٝ كفبء -  32  

61125   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 796  2513/7/26 -ط  ىٚثقٗ فوغً ِغوثٝ كفبء -  33  

61125   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 799  2516/7/26 -ط  ىٚثقٗ فوغً ِغوثٝ كفبء -  34  

42995   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 634  2519/15/27 -ط  ك٠بة الٖفجلاٌ اؽّل ِؾّل -  35  

75325   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 633  2516/7/17 -ط  اؽّل فجلاٌالٖ فجلاٌؾ١ّل ٍّبهٖ -  36  

72733   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 612  2516/2/26-ط  ِؾّل هفبفٝ ١ٍل ٚفلٜ -  37  

62675   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 614  2559/12/21 -ط  ف١َٝ ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ ٍٔٙٗ -  38  

62675   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 615  2514/12/21 -ط  ف١َٝ ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ ٍٔٙٗ -  39  

62675   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 616  2519/12/21 -ط  ف١َٝ ِؾّل اٌل٠ٓ ٕالػ ٍٔٙٗ -  40  

   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 641  2525/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2525/1/11-ط  اهِب١ًٔٛ ك١ِبْ ىا٘و تاٌل٠ ا٠و٠ٕٝ -  41

74766 

75776   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 642  2516/9/24 -ط  ؽَٓ اهلل ض١ف فجلاٌٍغ١ف ِؾّل -  42  

64554   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 655  2511/4/26 -ط  فإاك ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  43  
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64554   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 656  2516/4/26 -ط  فإاك ِؾّل ِغلٜ ِؾّل -  44  

64632   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 654  2511/7/6-ط  ٍلهان فٛىٜ ٚك٠ـ ع١ًّ -  45  

64632   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 655  2516/7/6-ط  ٍلهان فٛىٜ ٚك٠ـ ع١ًّ -  46  

53647   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 662  2553/12/26 -ط  اؽّل ِؾّٛك ٕبٌؼ كفّب -  47  

53647   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 663  2556/12/26 -ط  اؽّل ِؾّٛك ٕبٌؼ فّبك -  48  

53647   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 664  251312/26 -ط  اؽّل ِؾّٛك ٕبٌؼ فّبك -  49  

53647   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 665  2516/12/26 -ط  اؽّل ِؾّٛك ٕبٌؼ فّبك -  50  

55656   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 649  2555/2/27-ط  ؽَٓ ا٠ٛة ؽَٓ ا١ٌَل -  51  

55656   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 655  2515/2/27-ط  ؽَٓ ا٠ٛة ؽَٓ ا١ٌَل -  52  

55656   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 651  2515/2/27-ط  ؽَٓ ا٠ٛة ؽَٓ ا١ٌَل -  53  

63665   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 666  2515/9/23-ط  فجلاٌوؽ١ُ ٠ٍٛف اؽّل ففبف -  54  

66591   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 646  2519/9/35-ط  ؽَٓ فٍٝ هفبفٝ اٍبِٗ -  55  

75574   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 665  2516/6/13-ط  فجلاٌّغ١ل اؽّل ا١ٌَل اؽّل ا١ٌَل -  56  

43242   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 672  1995/1/26-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌجلهٞ ِؾّل -  57  

43242   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 673  2555/1/26-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌجلهٞ ِؾّل -  58  

43242   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 674  2555/1/26-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌجلهٞ ِؾّل -  59  

43242   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 675  2515/1/26-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌجلهٞ ِؾّل -  60  

43242   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 676  2515/1/26-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌجلهٞ ِؾّل -  61  

43242   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 677  2525/1/26-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌجلهٞ ِؾّل -  62  

71559   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 646  2516/12/3-ط  فجلاٌؾ١ٍُ فٍٝ اٌٛهكأٝ ِؾّل -  63  

72644   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 694  2523/3/31 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/3/31-ط  فٍٝ ِؾّل ؽ١َٓ فجلاٌؾى١ُ -  64  

65547   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 663  2517/15/12-ط  ِؾّل ؽّل ّٕقُفجلاٌ ِؾّل -  65  

65547   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 661  2557/15/12-ط  ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  66  

65547   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 662  2512/15/12-ط  ِؾّل ؽّل فجلإٌّقُ ِؾّل -  67  

56677   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 643  2556/11/16-ط  ِؾّل ِؾّٛك فجلاٌفزبػ إٌٖو ١ٍف -  68  

56677   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 644  2511/11/16-ط  ِؾّل ِؾّٛك فجلاٌفزبػ إٌٖو ١ٍف -  69  

56677   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 645  2516/11/16-ط  ِؾّل ِؾّٛك فجلاٌفزبػ إٌٖو ١ٍف -  70  
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43224   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 669  2525/1/22-ط  ٌغفٝ ؽّْذ ا٠ّبْ -  71  

49966   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 915  2551/5/25 -ط  فضو ا١ٌَل فضو عالي -  72  

49966   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 916  2556/5/25 -ط  فضو ا١ٌَل فضو عالي -  73  

49966   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 917  2511/5/25 -ط  فضو ا١ٌَل فضو عالي -  74  

49966   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 916  2516/5/25 -ط  فضو ا١ٌَل فضو عالي -  75  

35236   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 954  2519/4/17 -ط  اؽّل فض١وٞ ٍقٛكٞ -  76  

67563   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 695  2516/5/17-ط  رٛف١ٌٍ ِٕٙٝ ّٛلٝ ٔج١ً -  77  

74255   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 697  2519/7/23-ط  عوعٌ ٌٚٔ ٕجؾٝ فبكٜ -  78  

74115   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 699  2519/6/11-ط  اٍّبف١ً ٍقلاٌل٠ٓ فبثل٠ٓ ِى١ٗ -  79  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 955  2554/15/16-ط  ؽَٓ اؽّل هفبفٝ ٚفبء -  80  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 956  2559/15/16-ط  ؽَٓ اؽّل هفبفٝ ٚفبء -  81  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 957  2514/15/16-ط  ؽَٓ اؽّل هفبفٝ ٚفبء -  82  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 956  2524/15/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/15/16-ط  ؽَٓ اؽّل هفبفٝ ٚفبء -  83  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 955  2554/15/16-ط  ِؾّل اؽّل هفبفٟ ٚفبء -  84  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 956  2559/15/16-ط  ِؾّل اؽّل هفبفٟ ٚفبء -  85  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 957  2514/15/16-ط  ِؾّل اؽّل هفبفٟ ٚفبء -  86  

55517   ثولُ    25255256:  ربه٠ـ ، 956  2524/15/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/15/16-ط  ِؾّل اؽّل هفبفٟ ٚفبء -  87  

46416   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 921  2525/1/25-ط  ١ِقبئ١ً عوعٌ ٍق١ل ٖٔوٜ -  88  

74651   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 945  2525/1/26 -ط  ِؾّل فجلاٌَزبهفجلاهلل ا١ٌَل -  89  

23227   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 929  2517/4/3 -ط  رَٓ اؽّل للهٞ -  90  

56955   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 956  2517/1/29 -ط  ف١ٍفٗ فٍٟ ِؾّل ا١ٌَل -  91  

46345   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 925  2515/1/2 -ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽَٓ -  92  

46345   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 926  2525/1/2 -ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽَٓ -  93  

74191   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 934  2519/7/14-ط  هضٛاْ ِؾّل ِٖغفٝ هاّل -  94  

45979   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 935  2517/15/31 -ط  فوط فجلاٌٍغ١ف ِؾّل هض١ٗ -  95  

67955   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 949  2519/7/5-ط  ا١ٌَّـ فجل اؽّل اٌَزبه فجل ا١ٌَّـ فجل -  96  

  ٍٛ٘بط ثٕله ِبي 2514 ط36هلُ اٌمض١ٗ فٝ اٌٖبكه اٌؾىُ فٝ ٚاٌل٘ب ثٛال٠ٗ ٌِّْٚٛٗ لبٕوٖ فّٙٝ ٍق١ل ِقزبه عب١ًَٔ -  97

74635   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 941  2519/12/7 -ط  
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65655   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 926  2512/3/15-ط  اٌجّٛٝ فجلاٌقي٠ي هفبفٝ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل -  98  

65655   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 929  2517/3/15-ط  اٌجّٛٝ فجلاٌقي٠ي هفبفٝ فجلاٌؾ١ّل ِؾّل -  99  

66135   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 959  2519/15/21 -ط  ِؾّل ِؾّل اثٛإٌٖو ِؾّل اؽّل -  100  

72514   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 942  2516/1/5 -ط  ِؾّل ؽَٓ ٠ٍٛف ِؾّل -  101  

63655   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 935  2515/11/25 -ط  ِؾّل فجلاٌوؤٚف ٠ٍٛف ؽّيٖ -  102  

62755   ثولُ    25255259:  ربه٠ـ ، 946  2525/1/11 -ط  جلاٌقي٠يف ٍبٌّبْ فجلاٌقي٠ي اؽّل -  103  

72993   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 977  2516/5/25 -ط  ِؾّل ِؾّٛك عجو٠ً اؽّل -  104  

56693   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 964  2519/12/22 -ط  اثٛهؽبة عبك اؽّل ٚائً -  105  

74225   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 969  2519/6/5 -ط  فجلاهلل ّلِؾ اٌٖغ١و ِؾّل ّج١ت -  106  

55653   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 966  2525/2/26 -ط  عبك ّبوو ع١ل هِٚبٔٝ -  107  

56693   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 962  2519/4/26 -ط  اثٛهؽبة عبك اؽّل ٚائً -  108  

75421   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 969  2516/7/27-ط  ؽَب١ٔٓ هِضبْ ِٖغفٟ ِٕٟ -  109  

62645   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 972  2525/2/14 -ط  ثق١ذ لل٠ٌ ١ِقبئ١ً اّوف -  110  

66257   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 961  2519/12/29-ط  هفبفٝ اٌفبٜٚ عب٠ـ اؽّل -  111  

16295   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 974  2519/6/6 -ط  هاعؼ ِٖغفٟ ِؾّل ِؾّٛك -  112  

56693   ثولُ    25255215:  ربه٠ـ ، 964  2519/7/23 -ط  اثٛهؽبة عبك اؽّل ٚائً -  113  

66524   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1559  2514/6/16-ط  ِؾّل فيٚى ِؾّٛك ٔلٜ -  114  

66524   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1515  2519/6/16-ط  ِؾّل فيٚى ِؾّٛك ٔلٜ -  115  

 2559/3/31ثغٍَخ ط23هلُ اٌمض١خ فٝ اٌٖبكه ٌٍؾىُ افّبال ٚاٌل٘ب ثٛال٠ٗ ٌِّْٚٛخ لبٕوح ِؾّل فيٚى ِؾّٛك ٔلٜ -  116

66524   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1559  2514/6/16-ط  االٍوح ٌْئْٛ ٍٛ٘بط ثٕله ١ٔبثخ  

 2559/3/31ثغٍَخ ط23هلُ اٌمض١خ فٝ اٌٖبكه ٌٍؾىُ افّبال ٚاٌل٘ب ثٛال٠ٗ ٌِّْٚٛخ لبٕوح ِؾّل فيٚى ِؾّٛك ٔلٜ -  117

66524   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1515  2519/6/16-ط  االٍوح ٌْئْٛ ٍٛ٘بط ثٕله ١ٔبثخ  

67472   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1516  2516/11/17-ط  ٠ٌٛٔ فجلاٌّغ١ل فجلاٌٖجٛه هعت -  118  

46752   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1551  2555/4/21-ط  فجلاٌّجلٞ ٖٔو فل١ٌٗ -  119  

46752   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1552  2515/4/21-ط  فجلاٌّجلٞ ٖٔو فل١ٌٗ -  120  

46752   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1553  2515/4/21-ط  فجلاٌّجلٞ ٖٔو فل١ٌٗ -  121  

65555   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1566  2521/6/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/21-ط  ؽَٓ اؽّل ِؾّٛك ِٕٝ -  122  

64655   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1536  2511/7/2 -ط  اثوا١ُ٘ عوً ١ْ١ًِ عبو١ٍٓ -  123  
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64655   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1537  2516/7/2 -ط  اثوا١ُ٘ عوً ١ْ١ًِ عبو١ٍٓ -  124  

74662   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1543  2525/2/15 -ط  ِٕمو٠ًٛ ٘و١ِٕب ٕبكق ووَ ّٕٛئ١ً -  125  

65555   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1567  2521/6/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/21-ط  ؽَٓ اؽّل ِؾّٛك ِٕٝ -  126  

63521   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1546  2515/4/9 -ط  فجلاٌّٛعٛك ؽبِل ّؾبرٗ ٘بٔٝ -  127  

59292   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1561  2557/4/15-ط  ِؾّل فوغً ؽ١َٓ اٍبِٗ -  128  

59292   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1562  2512/4/15-ط  ِؾّل فوغً ؽ١َٓ اٍبِٗ -  129  

59292   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1563  2517/4/15-ط  ِؾّل فوغً ؽ١َٓ اٍبِٗ -  130  

64162   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1541  2519/2/22 -ط  ِؾّٛك اٌٖغ١و ِؾّل ٕ٘بء -  131  

55196   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1545  2519/11/21 -ط  ٍوع١ًٛ اك٠ت ٔأّذ عٛهط -  132  

26555   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 2555  2519/4/22 -ط  اؽّل فجلاٌَالَ ٍقبك -  133  

62633   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1539  2519/12/15 -ط  ف١ٍفٗ فجلاٌالٖ ٕبكق اّوف -  134  

61912   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1564  2514/4/17 -ط  ِؾّل ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فّٖذ -  135  

61912   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1565  2519/4/17 -ط  ؾّلِ ِؾّل فجلاٌؾ١ّل فّٖذ -  136  

66151   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1576  2519/11/1 -ط  عٍت ِؾّل فجلاٌوؽّٓ ِؾّل -  137  

51624   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1565  2517/9/5-ط  فجبً ِؾّٛك ِل٠ؾٗ -  138  

66115   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1566  2514/15/17 -ط  ف١ٍِ اٌضجـ ِؾّل ٠َوٜ -  139  

66115   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1569  2519/15/17 -ط  ف١ٍِ اٌضجـ ِؾّل ٠َوٜ -  140  

53425   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1596  2516/11/17 -ط  ثالُ فٍٝ اؽّل أٖبف -  141  

37253   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1122  2516/4/1-ط  إٌم١ت ٠ٍٛف ؽّلاْ افزّبك -  142  

52719   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1123  2553/6/1-ط  اثبك٠و فغباهلل اثبك٠و فّبك -  143  

52719   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1124  2556/6/1-ط  اثبك٠و فغباهلل اثبك٠و فّبك -  144  

52719   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1125  2513/6/1-ط  اثبك٠و فغباهلل اثبك٠و فّبك -  145  

52719   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1124  2516/6/1-ط  اثبك٠و فغباهلل اثبك٠و فّبك -  146  

52719   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1126  2516/6/1 -ط  اثبك٠و فغباهلل اثبك٠و فّبك -  147  

52353   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1157  2516/3/9-ط  ربِو هٍّٝ فّبك -  148  

62354   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1217  2519/6/24 -ط  اؽّل فجلاٌىو٠ُ فجلاٌقبي اّوف -  149  

57356   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1259  2516/2/12 -ط  ِؾّل ِؾّٛك فبهف اٍّبف١ً -  150  
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62565   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1155  2519/6/7-ط  ٍف١ٓ ١َُٔ هافذ -  151  

57761   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1165  2516/5/15-ط  ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك اثوا١ُ٘ -  152  

29665   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1126  2513/12/23-ط  فجلاٌّالن اٍقل ثغوً -  153  

29665   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1127  25516/12/23-ط  فجلاٌّالن اٍقل ثغوً -  154  

56956   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1129  2557/1/25 -ط  فجلاٌقبي ِؾّٛك ١َ٠ٓ فّٖذ -  155  

56956   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1135  2512/1/25 -ط  فجلاٌقبي ِؾّٛك ١َ٠ٓ فّٖذ -  156  

56956   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1131  2517/1/25 -ط  فجلاٌقبي ِؾّٛك ١َ٠ٓ فّٖذ -  157  

54155   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1157  2519/4/19-ط  فجلاٌمبكه ِؾّٛك ٕالػ فّبك -  158  

73541   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1141  2516/6/6 -ط  عٛكٖ رٛف١ك فجلاٌَزبه اؽّل ِإِٓ -  159  

49462   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1155  2515/12/12-ط  رِٛب ٍّقبْ ف١ًٍ ١ٍف -  160  

74222   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1136  2519/6/5 -ط  اؽّل فضّبْ عجو٠ً ِؾّل -  161  

62165   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1146  2519/7/17 ط  هضٛاْ فٍف هضٛاْ فٍف -  162  

73254   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1144  2516/6/26-ط  فضّبْ فوغٍٝ ١ٍٍّبْ ٠بٍو -  163  

75769   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1145  2516/9/21-ط  ف١ٍفٗ ّبوو ؽٍّٝ ثووبد -  164  

74646   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1135  2525/2/7 -ط  ف١َٝ ِؾّٛك ا١ٌَل ٕ٘ل -  165  

56536   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1167  2511/7/6-ط  ِْولٟ هارت ِب٘و -  166  

56536   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1166  2516/7/6-ط  ِْولٟ هارت ِب٘و -  167  

66536   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1163  2519/6/26-ط  اٌوؽّٓ فجل فٍٝ اٌوؽّٓ فجل هعبء -  168  

73469   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1175  2516/12/9 -ط  ١ٍٍّبْ اؽّل ِؾوٚٓ ِؾّل -  169  

62465   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1251  2559/15/2-ط  فجلاٌٍّه ١ِالك ف١بك اّوف -  170  

62465   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1252  2514/15/2-ط  فجلاٌٍّه ١ِالك ف١بك اّوف -  171  

62465   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1253  2519/15/2-ط  فجلاٌٍّه ١ِالك ف١بك اّوف -  172  

75596   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1176  2521/6/16 ؽزٝ ٍبهٜ 2516/6/16-ط  اِبَ ؽبفؼ فجلاٌؾ١ٍُ اؽّل -  173  

55576   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1192  2525/2/13 -ط  ِؾّل فجلاٌق١ٍُ اؽّل فجلاٌّغ١ل -  174  

56594   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1195  2555/5/25-ط  فجلاٌفزبػ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  175  

56594   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1196  2515/5/25-ط  فجلاٌفزبػ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  176  

56594   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، 1197  2515/5/25-ط  فجلاٌفزبػ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  177  
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62635   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1225  2525/2/14 -ط  فجلاٌوؽّٓ اثٛى٠ل فجلاٌْبفٝ ِؾّل -  178  

 ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1225  2525/2/14 -ط  فجلاٌوؽّٓ اثٛى٠ل فجلاٌْبفٝ ِؾّل اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ اٌغبًٚٚ -  179

  62635  

54656   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1235  2519/6/2 -ط  فٛٗ َِقل ث١ٙظ ع١ٙبْ -  180  

66121   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1215  2519/15/19 -ط  اثوا١ُ٘ ٠قمٛة ١ٌُٚ ٘بٔٝ -  181  

47617   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1259  2519/5/6 -ط  فجلاٌٛاؽل فجلاٌواضٟ ٍٍّبْ -  182  

45425   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1219  2514/3/22 -ط  فضّبْ فجلاٌغٕٟ فجبً ١ٍل/  ٓ -  183  

45425   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1225  2519/3/22 -ط  فضّبْ فجلاٌغٕٟ فجبً ١ٍل/  ٓ -  184  

45616   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1215  2517/9/5-ط  اٌقف١ف ؽ١َٓ ِٖغفٟ ؽ١َٓ -  185  

55462   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1227  2525/1/25-ط  لاؽّ ِٖغفٝ اثوا١ُ٘ ِٖغفٝ -  186  

52234   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1213  2516/2/21 -ط  فجلاهلل ِؾّل اؽّل ِؾّل -  187  

45425   ثولُ    25255219:  ربه٠ـ ، 1216  2516/2/26 -ط  فضّبْ فجلاٌغٕٟ فجبً ١ٍل -  188  

74115   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1237  2519/6/14 -ط  فضّبْ ِؾّل ؽَٓ فٍٝ اٍّبء -  189  

65654   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1254  2512/5/1-ط  ِؾّل فجلاهلل هّبك ؽّبكٖ -  190  

65654   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1255  2517/5/1-ط  ِؾّل فجلاهلل هّبك ؽّبكٖ -  191  

67957   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1253  2515/15/3-ط  ِؾّٛك ِؾّل فغٗ ٚفبء -  192  

67957   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1252  2519/6/14-ط  ِؾّٛك ِؾّل فغٗ ٚفبء -  193  

73693   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1256  2519/2/15-ط  عوعٌ فغ١ٗ عبك ٔٛاي -  194  

55559   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1269  2525/2/4-ط  ّجبٔٗ ؽَٓ فزؾٝ اكُ٘ -  195  

44633   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1295  2551/6/17-ط  ا١ٌَل ِوٍٟ ِؾّل ٕالػ -  196  

44633   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1296  2556/6/17-ط  ا١ٌَل ِوٍٟ ِؾّل ٕالػ -  197  

44633   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1297  2511/6/17-ط  ا١ٌَل ِوٍٟ ِؾّل ٕالػ -  198  

44633   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1296  2516/6/17-ط  ا١ٌَل ِوٍٟ ِؾّل ٕالػ -  199  

   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1352  2522/6/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2517/6/26-ط  فجلاٌواضٝ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك فٍٝ -  200

72516 

64347   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1263  2511/3/22-ط  ؽ١َٓ فجلاٌٛ٘بة ؽ١َٓ ِغلح -  201  

64347   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1264  2516/3/21-ط  ؽ١َٓ فجلاٌٛ٘بة ؽ١َٓ ِغلح -  202  

49631   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1263  2516/3/31 -ط  لبٍُ اؽّل اٌٛ٘بة فجل اؽّل -  203  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

74552   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1265  2519/11/4 -ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ّقجبْ ا٠ّبْ -  204  

25596   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1299  2516/6/6-ط  ١ٍٍّبْ اؽّل فجلإٌجٟ -  205  

64464   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1276  2511/4/16-ط  عٛ٘و فج١ل ١ٍٍّبْ ِقٍٔ -  206  

64464   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1277  2516/4/16-ط  عٛ٘و فج١ل ١ٍٍّبْ ِقٍٔ -  207  

42555   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1291  2519/6/23 -ط  ٍّمبِٝ فجلاٌؾ١ّل أٖبف -  208  

42555   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1267  1999/6/23 -ط  ٍّمبِٝ فجلاٌؾ١ّل أٖبف -  209  

42555   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1266  2554/6/23 -ط  ٍّمبِٝ لفجلاٌؾ١ّ أٖبف -  210  

42555   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1269  2559/6/23 -ط  ٍّمبِٝ فجلاٌؾ١ّل أٖبف -  211  

42555   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1291  2514/6/23 -ط  ٍّمبِٝ فجلاٌؾ١ّل أٖبف -  212  

42555   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1295  2514/6/23 -ط  ٍّمبِٝ فجلاٌؾ١ّل أٖبف -  213  

75712   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1265  2516/9/11 -ط  عٕغبٚٞ فجلاٌىو٠ُ فغ١ٗ فجلاٌَزبه -  214  

55315   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1264  2519/12/16 -ط  ١ٍٍّبْ اؽّل ١ٍٍّبْ إٌبٕو فجل -  215  

75575   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1359  2516/6/13-ط  ٍٍغبْ ٠ٍٛف فجلاٌقبعٝ ا٠ّبْ -  216  

55662   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1356  2556/11/16 -ط  فٍٛاْ فجلاٌقي٠ي ٕ٘لاٚٞ -  217  

55662   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1357  2511/11/16 -ط  فٍٛاْ فجلاٌقي٠ي ٕ٘لاٚٞ -  218  

55662   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1356  2516/11/16 -ط  فٍٛاْ فجلاٌقي٠ي ٕ٘لاٚٞ -  219  

74647   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1313  2519/12/9 -ط  َِقٛك فجلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّٛك -  220  

66464   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1315  2517/15/25-ط  ِجبهن ِؾّل فٍٝ ٠ٍٛف  ؽَبَ -  221  

67713   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1325  2514/3/14 -ط  ٘و٠لٜ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ١ٍّوٖ -  222  

67713   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1321  2519/3/14 -ط  ٘و٠لٜ ؽبِل فجلاٌؾ١ّل ١ٍّوٖ -  223  

72667   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1315  2516/2/15 -ط  فغ١ٗ اؽّل اثٛاٌّٛا٘ت أٛه -  224  

72666   ثولُ    25255224:  ربه٠ـ ، 1311  2516/2/15-ط  فٍٝ اٌٛ٘بة فجل اؽّل ِبٌه -  225  

67977   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1372  2514/7/25-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل ثق١زٗ -  226  

67977   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1373  2519/7/25-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل ثق١زٗ -  227  

45135   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1355  2512/12/12 -ط  ِوٍبي لّٖبْ ِؾّل عبهق -  228  

45135   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1356  2517/12/12 -ط  ِوٍبي لّٖبْ ِؾّل عبهق -  229  

42415   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1366  2519/5/14-ط  فٛٗ ١ٍٍّبْ ا١ٌَل ٘لٜ -  230  
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61569   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1361  2556/7/19 -ط  اؽّل اؽّل ٘بُّ اهىاق -  231  

61569   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1362  2513/7/19 -ط  اؽّل اؽّل ٘بُّ اهىاق -  232  

61569   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1363  2516/7/19 -ط  اؽّل اؽّل ٘بُّ اهىاق -  233  

47625   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1355  1999/5/6-ط  اهلل هىق رىٍٗ مووٜ فو٠بي -  234  

47625   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1351  2554/5/6-ط  اهلل هىق رىٍٗ مووٜ فو٠بي -  235  

47625   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1352  2559/5/6-ط  اهلل هىق رىٍٗ مووٜ فو٠بي -  236  

47625   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1353  2514/5/6-ط  اهلل هىق رىٍٗ مووٜ فو٠بي -  237  

47625   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1354  2519/5/6-ط  اهلل هىق رىٍٗ مووٜ فو٠بي -  238  

59669   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1376  2512/7/16 -ط  ِؾّل فجلاٌوؽّٓ فٍف ٘بٔٝ -  239  

59669   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1377  2517/7/16 -ط  ِؾّل فجلاٌوؽّٓ فٍف ٘بٔٝ -  240  

34796   ثولُ    25255225:  ربه٠ـ ، 1355  2516/12/23 -ط  ِؾّل ا١ٌَل ٌغفٝ اثٛ٘بٚهْ -  241  

73941   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1395  2519/4/42-ط  اؽّل ِؾّٛك ف١ٍفٗ ِؾّٛك -  242  

 ثٕله ِبي 2514 ط12هلُ اٌمض١ٗ فٝ اٌٖبكه ثؾىُ ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ِّْٚٛي لبٕو اٌْو٠ف ِؾّل فجلاٌالٖ ِؾّل اٍبِٗ ِؾّل -  243

74665   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1415  2525/2/11-ط  ٍٛ٘بط  

35966   ثولُ    25255226:  ـربه٠ ، 1456  2525/3/2-ط  اثٛاٌقال ِؾّل ِقزبه -  244  

  ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1412  2522/11/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2517/11/12-ط  اثٛهؽبة اؽّل ِؾّل فإاك ِؾّل -  245

 72349  

74425   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1397  2519/1/13-ط  ٔٛهاٌل٠ٓ فٍٝ هِضبْ ٍقبك -  246  

54396   ثولُ    25255227:  ربه٠ـ ، 1433  2519/6/5 -ط  اهلل عبك اٌؾ١ّل فجل اثوا١ُ٘ ؽَٕٝ -  247  

67471   ثولُ    25255227:  ربه٠ـ ، 1425  2516/11/17 -ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك مو١ٗ -  248  

67471   ثولُ    25255227:  ربه٠ـ ، 1425  2516/11/17 -ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ىو١خ -  249  

55554   ثولُ    25255227:  ربه٠ـ ، 1426  2519/15/12 -ط  ؾّلِ اؽّل فٍف ا١ٌَل -  250  

67471   ثولُ    25255227:  ربه٠ـ ، 1424  2516/11/16 -ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك مو١ٗ -  251  

67471   ثولُ    25255227:  ربه٠ـ ، 1424  2516/11/16 -ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ىو١خ -  252  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  
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15535   ثولُ    25255252:  ربه٠ـ ، 732  2516/6/6 -ط  االٍىٕله٠ٗ ثٕه -  1  

74755   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 779  2525/1/15 -ط  ّٚووبئٗ اال١ِو ِؾّل ا١ٌَل اؽّل ّووٗ -  2  

74755   ثولُ    25255253:  ربه٠ـ ، 779  2525/1/15 -ط  ّٗٚو٠ى اال١ِو ِؾّل ا١ٌَل اؽّل ّووٗ -  3  

44775   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 626  2516/6/17 -ط  ّٚو٠ىٗ ؽَٓ فجلاٌٙبكٞ اثٛاٌَقٛك ّووٗ -  4  

61759   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 615  2514/2/14 -ط  ّٚووبٖ فجلإٌجٝ اثٛى٠ل فبٌل ّووخ -  5  

61759   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 615  2514/2/14 -ط  ّٚووبٖ اٌفٌٛٝ ِؾَٓ اٌفٌٛٝ ّووخ -  6  

61759   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 611  2519/2/14 -ط  ّٚووبٖ فجلإٌجٝ اثٛى٠ل فبٌل ّووخ -  7  

61759   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 611  2519/2/14 -ط  ّٚووبٖ اٌفٌٛٝ ِؾَٓ اٌفٌٛٝ ّووخ -  8  

66356   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 621  2525/2/13-ط  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  9  

66356   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 621  2525/2/13-ط  ّٚووب٘ب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووٗ -  10  

66356   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 621  2525/2/13-ط  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  11  

66356   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 621  2525/2/13-ط  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  12  

66356   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 621  2525/2/13-ط  ّٚووب٘ب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووٗ -  13  

66356   ثولُ    25255254:  ربه٠ـ ، 621  2525/2/13-ط  ّٚو٠ىٙب عوعٌ فيِٝ ١ِوفذ ّووخ -  14  

55511   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 3965  2554/15/16-ط  ّٚو٠ىٗ رٛف١ك اؽّل فب٠ي ّووٗ -  15  

55511   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 657  2559/15/16-ط  ّٚو٠ىٗ رٛف١ك اؽّل فب٠ي ّووٗ -  16  

55511   ثولُ    25255255:  ربه٠ـ ، 656  2514/15/16-ط  ّٚو٠ىٗ رٛف١ك اؽّل فب٠ي ّووٗ -  17  

46544   ثولُ    25255211:  ربه٠ـ ، 1529  2519/9/35 -ط  ّٚو٠ىٗ ا١ٌَل فجلاٌؾب٘و ِؾّل ٍبِؼ ّووٗ -  18  

54666   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1552  2559/6/3 -ط  ّٚو٠ىزٗ اٌؾلاك فإاك/ ّووٗ -  19  

54666   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1553  2514/6/3 -ط  ّٚو٠ىزٗ اٌؾلاك فإاك/ ّووٗ -  20  

54666   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1554  2519/6/3 -ط  ّٚو٠ىزٗ اٌؾلاك فإاك/ ّووٗ -  21  

66567   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1559  2512/11/5 -ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل فضّبْ ِؾّٛك ّووخ -  22  

66567   ثولُ    25255212:  ربه٠ـ ، 1565  2517/11/5 -ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل فضّبْ ِؾّٛك ّووخ -  23  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1574  2513/12/29 -ط  ّٚووبئٙب فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ ّووخ -  24  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1574  2513/12/29 -ط  ّٚووبئٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ّووٗ -  25  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1574  2513/12/29 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل/ ّووٗ -  26  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1575  2516/12/29 -ط  ّٚووبئٙب فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ ّووخ -  27  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1575  2516/12/29 -ط  ّٚووبئٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ّووٗ -  28  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1575  2516/12/29 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل/ ّووٗ -  29  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1574  2513/12/29 -ط  ّٚووبئٙب فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ ّووخ -  30  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1574  2513/12/29 -ط  ّٚووبئٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ّووٗ -  31  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1574  2513/12/29 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل/ ّووٗ -  32  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1575  2516/12/29 -ط  ّٚووبئٙب فجلاٌالٖ اٌٖبكق ٍٍّٗ ّووخ -  33  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1575  2516/12/29 -ط  ّٚووبئٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل ّووٗ -  34  

61594   ثولُ    25255213:  ربه٠ـ ، 1575  2516/12/29 -ط  ّٚو٠ىزٗ ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل اؽّل/ ّووٗ -  35  

37659   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1166  2511/6/2-ط  ّٚووبئٙب فجلاٌقبي ِؾّل ِقيٚىٖ/  ّووٗ -  36  

37659   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1166  2511/6/2-ط  ّٚووبٖ هاّل ا١ٌَل ٔبٕو ّووٗ -  37  

37659   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1167  2516/6/2-ط  ّٚووبئٙب فجلاٌقبي ِؾّل ِقيٚىٖ/  ّووٗ -  38  

37659   ثولُ    25255217:  ربه٠ـ ، 1167  2516/6/2-ط  ّٚووبٖ هاّل ا١ٌَل ٔبٕو ّووٗ -  39  

   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1271  2524/12/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/4-ط  فواط َِقٛك ٍقل اثٕبء ّووٗ -  40

46245 

   ثولُ    25255223:  ربه٠ـ ، 1271  2524/12/4 ؽزٝ ٍبهٜ 2519/12/4-ط  َِقٛك اٌل٠ٓ عالي فالء ّووٗ -  41

46245 

51136   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1416  2552/4/21-ط  ّٚووب٘ب ا١ٌَل فٍٝ وو٠ّٗ ّووٗ -  42  

51136   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1417  2557/4/21-ط  ّٚووب٘ب ا١ٌَل فٍٝ وو٠ّٗ ّووٗ -  43  

51136   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1416  2512/4/21-ط  ّٚووب٘ب ا١ٌَل فٍٝ وو٠ّٗ ّووٗ -  44  

51136   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، 1419  2517/4/21-ط  ّٚووب٘ب ا١ٌَل فٍٝ وو٠ّٗ ّووٗ -  45  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٠ْغت ٍٛ٘بط رٛص١ك 2525/2/13 به٠ـثز 313ٜ ثولُ ِٛصك ه٘ٓ ّغت الواه ثّٛعت  فجلاٌمبكه ِؾّٛك ٕالػ فّبك -  1

54155   ثولُ    25255216:  ربه٠ـ ، ٠ىٓ ٌُ وأْ ٚافزجبهٖ ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّغجب اٌزغبهٜ اٌو٘ٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث١ـ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 467ٚ ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّغت الواه ثّٛعت  اٌج٠ٛبد الٔزبط اٌق١ٍب ِٖو ّووٗ ّٚووبٖ فجلاٌمبكه فّٟٙ فبكي ّووٗ -  1

46576   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّغجب اٌو٘ٓ ٠ْغت 2525/2/24 ثزبه٠ـ  

 2525/2/24 ثزبه٠ـ 467ٚ ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّغت الواه ثّٛعت(   ٠ٛثبوٛ)  اٌج٠ٛبد الٔزبط اٌق١ٍب ِٖو ّووخ -  2

46576   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّغجب اٌو٘ٓ ٠ْغت  

 467ٚ ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّغت الواه ثّٛعت  اٌج٠ٛبد الٔزبط اٌق١ٍب ِٖو ّووٗ ّٚووبٖ فجلاٌمبكه فّٟٙ فبكي ّووٗ -  3

46576   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، ٙبئ١بٚٔ و١ٍب ّغجب اٌو٘ٓ ٠ْغت 2525/2/24 ثزبه٠ـ  

 2525/2/24 ثزبه٠ـ 467ٚ ثولُ ِٛصك رغبهٜ ه٘ٓ ّغت الواه ثّٛعت(   ٠ٛثبوٛ)  اٌج٠ٛبد الٔزبط اٌق١ٍب ِٖو ّووخ -  4

46576   ثولُ    25255226:  ربه٠ـ ، ٚٔٙبئ١ب و١ٍب ّغجب اٌو٘ٓ ٠ْغت  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث١ـ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


