
ناظَى سَى قوىلذ
نقود 

ومصارف
قانون تجارييانٛح  عايح
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ئةجنامEقراءات 

دةر جوباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندئارٖ تهُد يذًد عًز1

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندالوازالوازالوازأشٕر گٕركٛض كإٌَ گٕركٛض2

دةرنةجوونافنجيبةسةندالوازالوازبةسةندنافنجيبةسةنداٍْٛ يذًد خاند فراح3

دةرنةجوونافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازأگٍ اعٛشرٚا ادو ٕٚخ4ٍ

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندتُٛايٍٛ كإَ تُٛايٍٛ گٕرگٛض5

عبور بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندالوازتٓزا طايٙ إَٔٚا پث6ٕٛ

عبور بـ بريارنافنجيبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندنافنجيبةسةندالوازٔاٌ عادل طعدّ٘ ْهـّپـ7

دةرجو بـ بريارنافنجينافنجيبةسةندبةسةندنافنجيباشبسياز/ بةسةندجٛزٚڨاٌ داخاس صانخ عًز8

دةرنةجوونافنجيبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازالوازداَٛٛم ذٕيا عٕدٚشٕ دأد9

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازالوازدنٕڨاٌ جًعح عهٙ ادًد10

دةرنةجوونافنجيالوازبةسةندبةسةندالوازالوازالوازرايٍ شًٕئٛم أشاَّ كٕركٛض11

دةر جوبةسةندزور باشزور باشباشباشهةرة باشبةسةندسٚار عثدانًجٛد ٚاط12ٍٛ

عبوربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازطهٛى جثزائٛم يذٙ اندٍٚ يذًد13

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندطٕنٍٛ اتزاْٛى عهٙ اطالو14

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالوازالوازطٛزاٌ دًد قاطى دظ15ٍ

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازبةسةندبةسةندالوازشزيٍٛ عثدهللا عهٙ ٕٚطف16

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةندبةسةندبةسةندشُٕٛار تشٛز عهٙ خاند17

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندطاْز جالل جًٛم18

وةشزاتا خواندنني بلهد فةكوليني شانستى 

كوليرا كازكريى وئابووزى 
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دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندعثد انظرار طهًٛاٌ خٕرشٛد19

دةر جونافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندعثدهللا جٓاد عثدهللا ادًد20

عبوربةسةندبةسةندالوازعهٙ جٕسل جعفز21

عبوربةسةندبةسةندالوازعهٙ يذًد طهٛى22

دةر جوزور باشبةسةندنافنجيبةسةندباشبةسةندنافنجيفانٛا اٚاد جالل ٕٚطف23

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبسياز/ بةسةندفزياٌ اساد ادًد يذًد ذٕفٛق24

دةرجو بـ بريارنافنجيبسياز/ بةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندڨُٛا فارص دظٍ اطًاعٛم25

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندنٛالڨ اتزاْٛى يذًد ط26ّ

عبوربةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندالوازيارفٍ َثٛم دًٛد27

عبور بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبسياز/ بةسةندالوازيذًد ادرٚض جْٕز28

عبورنافنجيبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندالوازيزكٕسٍٚ يذًد اتزاْٛى29

عبور بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازبسياز/ بةسةنديؤيٍ دًٛد داجٙ فُد30٘

دةر جونافنجينافنجينافنجيباشنافنجينافنجيبةسةندْٕساٌ رجة جزجٛض يصطف31ٗ

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازالوازْٛالٌ طزتظد شكز٘ ٚاط32ٍٛ

دةر جوباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندَٕٚض صانخ طهًٛاٌ عثد33٘

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندئاالٌ ارشد جًٛم يذًد34

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازالوازالوازآيد ادًد اتزاْٛى35

دةرجو بـ بريارزور باشبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةنداًٍٚ طعٛد شكز خضز36
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دةر جونافنجيباشبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةندتارساٌ ٚاطٍٛ صانخ37

دةر جونافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندتًٛاٌ َعًاٌ يذًد38

دةرنةجووبةسةندالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازدأٔد طّ تزجض داؤد39

عبور بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندبةسةندالوازدٔياٌ عصاو يصطفٗ خاند40

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازالوازدێژٍٚ داسو يذًد ادًد41

دةر جونافنجيهةرة باشزور باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشزور باشرٔاطٙ يذًد صثز٘ صانخ42

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندباشباشبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندرؤٚا عهٙ دظٍ عًز43

عبوربةسةندالوازطزدار كُدٔر دظٍٛ عزب44

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندنافنجيالوازالوازطهًٛاٌ ادًد طهًٛاٌ يذًد45

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندنافنجيبةسةندطُد يقداد عهٙ دظ46ٍٛ

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندطٕسدار يذًد طعٛد عهٙ صانخ47

دةر جونافنجينافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندشادٚح يظفز اتزاْٛى48

دةرنةجووبةسةندالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازشڨاٌ دظٍ دظٍٛ يذًد رشٛد49

عبوربةسةندبةسةندالوازشٛزساد عٛدٔ داج50ٙ

دةر جوزور باشباشزور باشنافنجينافنجيبةسةندبةسةندشٛالٌ فٛهشٔر عهٙ يزاد51

دةرنةجووبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازصفا قُثز يذًد52

عبور بـ برياربةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندالوازعًزِ طفٛاٌ عهٙ يذ53ٕ

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازكٛفٙ عًاد عًز عًز54
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عبورباشبةسةندبةسةندالوازنافنجينافنجيبةسةندگّشثٍٛ رٔؤف ٚاطٍٛ ادًد55

دةرجو بـ بريارهةرة باشبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةندبسياز/ بةسةندنٕرٍٚ ّْنكّفد رشٛد طعٛد56

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةنديذًٕد ريضاٌ ادًد َجى اند57ٍٚ

دةرنةجووبةسةندالوازالوازبةسةندالوازيظزٔر يظفز ذرٕ ط58ّ

عبور بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندالوازيێزدٍٚ عثدانذهٛى إٚب يذًٕد59

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازالوازبةسةندالوازيٛڨاٌ َائف ْاشى فقٙ شافع60ٗ

دةرجو بـ بريارنافنجينافنجينافنجينافنجينافنجيبةسةندبسياز/ بةسةندَذٚزج يذًد صدٚق ريضا61ٌ

دةرجو بـ برياربةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبسياز/ بةسةندَٕرا قاطى خهف عه62ٙ

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازالوازالوازَٛٓاد يذًد دكٛى عه63ٙ

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجينافنجينافنجيبةسةندبةسةندْاڨٍٛ ريضاٌ يذًد عثدانزد64ًٍ

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندزور باشبةسةندنافنجيبةسةندهةذى مجال يوسف65

دةر جونافنجيبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندْهثٍٛ عثاص اتٕ تكز عثاص66

دةر جوبةسةندبةسةندبانه سالم طاهر67

دةرنةجووالوازحامد عبد هللا صالح68

دةرنةجووالوازدلشاد مولود طه69

دةر جوبةسةندراويژعمرسليم رسول70

دةرنةجووالواززبيربسام محمد باقر71

دةر جونافنجيفارس حكمت سليمان72
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دةرجو بـ برياربسياز/ بةسةندڤيان حسن حسين محمد73

دةرجو بـ برياربسياز/ بةسةندبةسةندكاوارمحمد طاهرحسن74

دةرنةجووالوازمحمد حامدعبدهللا75

دةر جوبةسةندَّ تزد َٕر٘ صانخ76

دةرنةجووالوازهامنو نعمان حمه77

دةر جوبةسةندت غازي طاهرههلكـ78

دةرنةجووالوازوليد خالد موسى79

دةر جوبةسةندياسين محمود حمد80

دةرنةجووالوازيوسف عماد فكتور81

دةرنةجووالوازانس رمضان حسن82

دةرنةجووالوازجيان خدر حسو83

دةر جونافنجيخالد سفر حسن84

دةرنةجووالوازروژ شوان احمد85

دةر جوبةسةندستيبلين درياوش ادم86

دةرنةجووالوازسربست طيب شكر87

دةرنةجووالوازشمال جالل محمد طاهر88

دةرنةجووالوازعمر سعيد عمر89


