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 العظٌمعبد

 ورشة عن 9325 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائٌل لدسى حشمت عادل -  42

 2516/4/27 فً 856 برلم واودع بالحمٌات الملط ربٌع تماطع 1 عمار الروضة ش بناحٌة رئٌسً محل:  بجهة ، جلدٌه مصنوعات
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 دمحم عبدالموى عبدالتواب/ ملن جابر كوبرى المساعده جزٌره:  بجهة ، مفروشات
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 طه كمال دمحم/ ملن الكبٌر المسجد شارع_ الشرلٌه تزمنت:  بجهة ، المواشى

 مفروشات تجارة عن 14585 برلم 25215351 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن عٌد دمحم -  55

 على دمحم احمد/ ملن للها:  بجهة ، كهربائٌة واجهزة

:  بجهة ، جزارة عن 14582 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد علً لطفً دمحم -  51

 علً شحاته دمحم/  ملن حورٌة الست شارع
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 عبدالتواب ابراهٌم بكرى/ ملن الجبل سدمنت:  بجهة ، تمفٌل نجارة

 مماوالت عن 14583 برلم 25215354 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان المهدى دمحم رامى -  53

 امٌن/ملن المدٌمه المحكمه ش الحمام مٌدان:  بجهة ، العماله تورٌد وعدا الكمبٌوتر خدمات تورٌد عدا عمومٌه وتورٌدات عمومٌه

 امٌن عثمان

 البمالة تجارة عن 14152 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم كٌالنى احمد دمحم -  54

 عبدهللا محرم احمد محمود/ملن_النٌل شرق_ الجدٌدة سوٌف بنى مدٌنة_  االول الحى:  بجهة ،( سوبرماركت)

 عن 12214 برلم 25215335 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجٌد شاكر العابدٌن زٌن شعبان -  55

 ٌحًٌ شارع الثالثة المجاورة االول الحً:  بجهة ، للمانون طبما الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد ورخام محاجر استغالل مكتب

 عبدالجٌد شاكر العابدٌن زٌن/   ملن الجدٌده سوٌف بنً المشد

 نمل مكتب عن 14121 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسً دمحم شكري دمحم -  56

 بجهة ،(  منها السٌاحٌة الرحالت ماعدا والدولً الداخلً البرى النمل تنظٌم جهاز موافمة علً الحصول بعد)  ع5م5ج داخل رحالت

 البوشً دمحم خضرة/  ملن الرٌاض: 

 تجاره عن 14127 برلم 25215329 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل روبٌن بخٌت نادٌه -  57

 هللا نعمه شفٌك صالح/ ملن البوسطه شارع العرب بٌاض:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تجارة عن 14591 برلم 25215358 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا علً حسٌن محمود -  58
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 التأمٌن خلف العال ابو عباس ش من محرم دمحم ش    عارف السالم عبد بناحٌة 4672 برلم لٌده سبك:  بجهة ، غذائٌه مواد وتوزٌع

 سوٌف بنً غرفة سجل 2517/3/22 بتارٌخ 2183 رلم محو بامر شطبه وتم الغذائٌة المواد  وتوزٌع تجارة نشاط عن الصحى

 وتورٌدات تجاره عن 14156 برلم 25215316 فى لٌد ، 495550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حزام محسن هناء -  65

 دمحم حسٌن دمحم والء/ملن المدارس ش 5:  بجهة ، الكهرائٌه والمحوالت والمولدات االدوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 خضار تجاره عن 14587 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحفٌظ فاٌد عبده احمد -  61

 احمد محمود على/ملن المٌرا خلف النٌل كورنٌش الروضه شارع287 عطٌه بنى:  بجهة ، وفاكهه
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 عبدالمجٌد دمحم ربٌع/  ملن اشمنت:  بجهة ، الزراعٌة والمعدات

 االالت تصنٌع عن 5295 برلم 25215354 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد دمحم ربٌع عٌد -  71

 1523 برلم الطلب هذا واودع بالمطعة ومعادن خراطه ورشة نشاط عن  اشمنت بناحٌه رئٌسً محل:  بجهة ، الزراعٌة والمعدات

 سوٌف بنً غرفة سجل 5295 برلم ولٌد 2511/11/16 فً

 لتربٌه حظٌره عن 14595 برلم 25215359 فى لٌد ، 655550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن لوٌس اٌهاب فادى -  72

 دمحم على سمٌح على/ ملن العرب ببٌاض الدٌنى المعهد بجوار الخالٌفة منطمة:  بجهة ، المواشى وبٌع

 بلدى مخبز عن 14577 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل عبدالعظٌم بالل سومٌه -  73

 عمار حسٌن احمد/ ملن لله:  بجهة ، ألى نصف
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 شحاته عوٌس ثابت/  ملن  -ابشنا:  بجهة ، المواشً وبٌع لتربٌه
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 سلٌمان دمحم ولٌد/  ملن الملك طنسا:  بجهة ، تصنعها ماعدا ومنظفات  وعالفه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مصوغات بٌع عن 14585 برلم 25215354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن علً لطفً فاطمه -  76

 امٌن علً لطفً ٌاسر/  ملن الحمام:  بجهة ، والموازٌن المصوغات دمغ مصلحة من االزمه الموافمات علً بعدالحصول

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   3549:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عزوز طه هللا عبد طه   - 1

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   7375:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن موسى فتحى ربٌع   - 2

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   11924:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  وهبه البالى عبد احمد دمحم   - 3

 نهائٌا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   8522:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد حسن محمود رلٌه   - 4

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   4571:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانٌن عوده احمد محمود   - 5

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   7257:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا دمحم شٌبه عبدهللا   - 6

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   8854:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد لرنى الونٌس عبد نها   - 7

 نهائٌا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   12794:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم عصمت دمحم   - 8

 نهائٌا التجارة اعتزال

 شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   7857:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحمٌد  ابراهٌم  عادل حسام   - 9

 عبدالحمٌد براهٌما رمضان/  ملن دندٌل بناحٌة الكائن 2521/2/16 بتارٌخ 339 برلم المودع الفرع الغاء  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   11765:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عباس المنعم عبد شعبان ادهم   - 15

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   6994:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد بدوى احمد مروه   - 11

 نهائٌا التجاره اعتزال

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   12331:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالممصود سٌد عبدالممصود فتحى حنان   - 12

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   4454:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم سٌد طه   - 13

 نهائٌا االتجارة

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   13559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ملٌكه حبٌب هانً مكسٌموس   - 14

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   6519:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبده امٌن كامل حنفى   - 15

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   366:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النساج احمد دمحم مصطفى   - 16

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   13542:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود دمحم عبدهللا محمود   - 17

 نهائٌا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   11176:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البالى عبد رمضان حسن اسامه   - 18

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   11414:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم السٌد عبد دمحم تمام   - 19

 نهائٌا به التجارة لترن 2518/8/6 بتارٌخ 1551 برلم المودع الفرع الغاء

 شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   6259:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحمٌد عبد طوسون نبٌل هناء   - 25

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   16:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد دمحم طارق   - 21

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   2745:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم محمود هدى   - 22

 نهائٌا التجاره اعتزال

 ترن  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   8635:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد عوٌس عادل   - 23

 لوفاته التجارة

  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   12764:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم امٌن كمال تامر   - 24

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   13561:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مزار بهٌج مزار دمحم   - 25

 نهائٌا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   15957:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش سلٌمان رجب دمحم   - 26

 نهائٌا التجاره اعتزال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   12925:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن ابراهٌم عدلى احمد   - 27

 نهائٌا التجاره اعتزال
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 لوفاته التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   9898:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوٌس احمد الهادى عبد احمد   - 32

 لوفاته التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   8526:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعد على احمد فاطمه   - 33
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 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 المحو التجاره اعتزال  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  11826 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد دمحم ٌحً -  1

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  334 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الٌمٌن أبو ٌونان محروص مرٌم -  2

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  9521 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى مٌهوب فتحى كمال -  3

  جنٌه  495550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  2213 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسانٌن دمحم جمعة عٌد -  4

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  6591 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتصدٌر لالستٌراد ممدوح -  5

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  11237 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جودة صدٌك سٌد مً -  6

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  9582 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم المحسن عبد دمحم احمد -  7

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  11774 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم رفعت هللا امان -  8

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  12455 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمعطى حسن بطل كرم -  9

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   رالتأشٌ

 رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  1866 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المدوس عبد مصطفى المدوس عبد احمد -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  11414 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم السٌد عبد دمحم تمام -  11

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  15928 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود النبى عبد محمود رضا -  12

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  13583 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد دمحم ربٌع محمود -  13

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  7371 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عبدالعال سٌد دمحم -  14

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  14155 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوسٌف عبدالموى رمضان ٌاسمٌن -  15

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  15733 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شاكر دمحم حسٌن سمٌه -  16

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  6855 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد صالح صابر حسٌن -  17

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس لتعدٌ تم  25215316 ، تارٌخ وفً  15945 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل هللا نصر رشدى ٌوسف -  18

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  12692 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  راشد نصر رمضان عصام -  19

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  3328 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بدوى الحمٌد عبد سٌد دمحم -  25

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  2221 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رجب على ابراهٌم رجب -  21

  جنٌه  525550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  9528 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  معوض مالن ناجى عزه -  22

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  15928 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود النبى عبد محمود رضا -  23

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  4743 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال عبد دمحم ابراهٌم مجدى -  24

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  13841 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مخلوف دمحم كامل عادل محمود -  25

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  15777 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بطرس غطاس بطرس عصام -  26

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  7578 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالعزٌز دمحم شعبان -  27

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  12312 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  معوض كامل نور شٌماء -  28

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  13724 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعزٌز لرنً عواد الدٌن ضٌاء -  29

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  15494 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود دمحم جمٌل -  35

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  12944 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رمضان عبدالحلٌم حمدى دمحم -  31

  جنٌه  495550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  4855 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اللطٌف عبد حسن ناصر -  32

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  1558 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد بدران مرسى سامٌه -  33

  جنٌه  755550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  15826 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم محمود روبى منى -  34

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  11751 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متولى دمحم احمد مصطفى -  35

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل مت  25215331 ، تارٌخ وفً  7169 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد سٌد دمحم احمد -  36

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 13783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد معوض اشرف محمود -  1

 ابراهٌم عبدالخالك طاهر دمحم/  ملن التعاون بنزٌنه بجوار ابشنا بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 14577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بالل عبدالعظٌم بالل سومٌه -  2

  عمار حسٌن احمد/ ملن لله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 14579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود سالمه ابراهٌم عاٌد -  3

 موسً لبٌب ودٌع سعاد/  ملن العرب بٌاض ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 14578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض فرج جمال اٌمن -  4

 موسً فهمً انٌس ناجً/  ملن العرب بٌاض ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 14574    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالنعٌم كمال رضوى -  5

  مصطفى دمحم سامى مصطفى/ ملن الحٌاة برج الثالث الدور رجائى ناصٌة بورسعٌد ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 14575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صلٌب خلٌل ٌوالٌم مكرم -  6

 منٌر بمطر بوال/  ملن التحرٌر عزبة امام عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 14585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن عٌد دمحم -  7

  على دمحم احمد/ ملن للها ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 14576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج احمد بكرى سٌد -  8

  شحاته جوده دمحم احمد/ملن النٌل شرق الخفٌفة الصناعات منطمة الشباب ورش152 منطمة الجدٌدة سوٌف بنى مدٌنة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 7857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد  ابراهٌم  عادل حسام -  9

  به التجارة لترن 2521/2/16 بتارٌخ 339 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 14581    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود عبدالرحٌم جابر حسناء -  15

 احمد حسٌن احمد/ ملن العرب بٌاض ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 14582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد علً لطفً دمحم -  11

 علً شحاته دمحم/  ملن حورٌة الست شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 15851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الجواد عبد عزت عبٌر -  12

  دمحم السٌد دمحم طه/ ملن دروٌش كفر بجعله النشاط محل عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 7856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد دمحم احمد أٌمن -  13

 حسانٌن عطوه سٌد مرعً/  ملن باشا شرٌف بجعله العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 14558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد عادل احمد -  14

  وزٌر طه عباده محمود/ملن البهسمون بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 5295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد دمحم ربٌع عٌد -  15

 2521/3/4 بتارٌخ 478 برلم الطلب هذا واودع الزراعٌة والمعدات االالت تصنٌع نشاط عن اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً غرفة سجل 5295 رلم تحت ولٌد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 14587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ فاٌد عبده احمد -  16

  احمد محمود على/ملن المٌرا خلف النٌل كورنٌش الروضه شارع287 عطٌه بنى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 12645    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على على انمغ دمحم -  17

  عبدالحمٌد دمحم رفعت/  ملن باروط بجعله العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 5295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد دمحم ربٌع عٌد -  18

  عبدالمجٌد دمحم ربٌع/  ملن اشمنت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 5295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد دمحم ربٌع عٌد -  19

 فً 1523 برلم الطلب هذا واودع بالمطعة ومعادن خراطه ورشة نشاط عن  اشمنت بناحٌه رئٌسً محل ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً غرفة سجل 5295 برلم ولٌد 2511/11/16

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 14583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان المهدى دمحم رامى -  25

  امٌن عثمان امٌن/ملن المدٌمه المحكمه ش الحمام مٌدان ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 14585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن علً لطفً فاطمه -  21

  امٌن علً لطفً ٌاسر/  ملن الحمام ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 14584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالجواد صابر مصطفً -  22

  سلٌمان حامد صابر/ ملن ابوالدهب امام 2 - سالم صالح ش ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 14586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم خالد عزه -  23

  خلٌل دمحم خالد/ ملن االبراهٌمٌه مول بورسعٌد  شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 11774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راهٌماب دمحم رفعت هللا امان -  24

  ابراهٌم دمحم رفعت/ ملن منصور كفر تل بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 14589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سالم سٌد دمحم -  25

  سالم سٌد سالم/ ملن- العروس لمن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 8214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الغفار عبد عوٌس رمضان -  26

  احمد لبٌب عبدالحلٌم/ ملن االعظم البحر الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 14588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالستار رجب سامٌة -  27

  عبدهللا دمحم دمحم انور/ملن الجمهورٌة شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 13957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل جنٌدى صالح دمحم -  28

 اسماعٌل جنٌدى صالح دمحم/ملن_ ادرٌجه كوم الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 14592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً عبدالعظٌم دمحم صباح -  29

  شحاته عوٌس ثابت/  ملن  -ابشنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 14595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن مٌهوب حسٌن احمد -  35

 سعٌد محمود زٌنب/  ملن عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 14591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا علً حسٌن محمود -  31

  فهٌم دمحم خالد/  ملن محرم ش عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 14591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا علً حسٌن محمود -  32

 عن الصحى التأمٌن خلف العال ابو عباس ش من محرم دمحم ش    عارف السالم عبد بناحٌة 4672 برلم لٌده سبك ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً غرفة سجل 2517/3/22 بتارٌخ 2183 رلم محو بامر شطبه وتم الغذائٌة المواد  وتوزٌع تجارة نشاط

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 11414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد عبد دمحم تمام -  33

 برلم المودع وخردوات مدرسٌه وادوات اطفال لعب تجاره النشاط حسٌن حامد عٌسى/ ملن الجبالى ش بناحٌه الكائن الفرع الغاء ،

 نهائٌا به التجارة لترن 2518/8/6 بتارٌخ 1551

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 12455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى حسن بطل كرم -  34

       بتارٌخ       رلم تحت ولٌد     برلم واودع االخضر الكوم الهرم شارع 124 بناحٌه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى مندور بٌومى دمحم -  35

 دمحم عبدالموى عبدالتواب/ ملن جابر كوبرى المساعده جزٌره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان شحاته احمد حسام -  36

  كرٌم عبدالسمٌع عرفه/ملن المركزٌه المكتبه امام الجزٌره دوران- اسالم ش ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 11585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف غبلاير ٌوسف اكرم -  37

  ٌوسف اسحك انطونٌوس/ملن- الفشن مركز - الفنت بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن لوٌس اٌهاب فادى -  38

 دمحم على سمٌح على/ ملن العرب ببٌاض الدٌنى المعهد بجوار الخالٌفة منطمة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 14599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبدالحلٌم صادق عاطف -  39

 دمحم حامد محمود ابتسام/  ملن ادراسٌا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 14598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حزٌن محمود سٌد اٌمان -  45

 على عبداللطٌف على/ ملن الخضراء اهناسٌا ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 14597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد محمود دمحم خالد -  41

 عبدالمادر حسن على/ ملن المشتركة االعدادٌه عفان بنى مدرسه بجوار عفان بنى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 4716    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس فلتس صبحى مجدى -  42

 ولٌد       برلم الطلب واودع المصوغات تصنٌع ورشة نشاط عن الجماالٌة  بناحٌة اخري بمحافظة جدٌد فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 بتارٌخ      رلم تحت

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 14596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالعظٌم طه كرٌمه -  43

  عبدالحمٌد حسن جمال/ملن الدوٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 14151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب ابراهٌم بكرى احمد -  44

  عبدالتواب ابراهٌم بكرى/ ملن الجبل سدمنت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 9325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل لدسى حشمت عادل -  45

 تحت ولٌد2521/3/11 بتارٌخ 541 برلم الطلب هذا واودع جلدٌة مصنوعات ورشة نشاط اخرعن رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً غرفة سجل 9325 تابع رلم

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 4975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سعٌد فتحى فادٌة -  46

  عبدالحمٌد فتحى فتحٌه/ملن بنات الفنٌه مدرسه بجوار  سالم صالح شارع من متفرع حواشى مجاهد شارع بجعله العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 9325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل لدسى حشمت عادل -  47

 عبدالعظٌم رجب عبدالنبً/  ملن الخفٌفة الصناعات منطمة  الشباب ورش 121 رلم لطعة الجدٌدة سوٌف بنً مدٌنة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 9325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل لدسى حشمت عادل -  48

 برلم ولٌد 2516/4/27 فً 856 برلم واودع بالحمٌات الملط ربٌع تماطع 1 عمار الروضة ش بناحٌة رئٌسً محل ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً غرفة سجل 9325

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 14155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسٌف عبدالموى رمضان ٌاسمٌن -  49

  احمد عبدالرازق حمدى/ ملن ابوخالد كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 14152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم كٌالنى احمد دمحم -  55

 عبدهللا محرم احمد محمود/ملن_النٌل شرق_ الجدٌدة سوٌف بنى مدٌنة_  االول الحى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 9755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على زكى ناصر -  51

  على ذكى ناصر محمود/ ملن طعمه هشام/ الشهٌد شباب مركز امام بلبل عزبه 13 رلم عمار بجعله العنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 5631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شعبان حمدى ربٌعه -  52

 شاذلً علً كمال حاتم/  ملن شافعً ش 37 رلم عمار بحري المرماح سوٌف بنً مدٌنة بجعله العنوان تعدٌل ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 14153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضٌر عبدالمادر جبر مصطفى -  53

 خضٌر عبدالمادر جبر/  ملن شرهً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 14153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضٌر عبدالمادر جبر مصطفى -  54

 نشاط عن  15 رلم المطعه الجدٌدة سوٌف بنً مدٌنة الشباب ورش بناحٌة 2519/7/15 بتارٌخ 67264 برلم لٌده سبك ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً سجل 2521/1/13 فً 42145 رلم محو بامر شطبة وتم بالستٌن ورشة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 14154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمزه سٌد شحاته زٌنب -  55

  صبرى دمحم فهمى عزت/ملن االدراٌه الرلابه خلف مكه بانوراما برج عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 14155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمل دمحم لرنً مصطفً مروان -  56

  دمحم عوٌس بدوي كرم/  ملن العرب بٌاض ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 9898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌس احمد الهادى عبد احمد -  57

 2517/15/17 فى1795 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 9898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌس احمد الهادى عبد احمد -  58

  2517/1218 فى 2339 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 11165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على سٌد على -  59

  زكى نجدى اٌمن/ ملن_ الزرابى_ الساللمه بجعله العنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 14157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌمع طه كمال سٌد -  65

  طه كمال دمحم/ ملن الكبٌر المسجد شارع_ الشرلٌه تزمنت ،

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 14156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حزام محسن هناء -  61

  دمحم حسٌن دمحم والء/ملن المدارس ش 5

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 14158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عوٌس سٌد انوار -  62

  دمحم جاد احمد/ ملن - ابشنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 14159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حمدي ربٌع سعٌد -  63

 سلٌمان دمحم ولٌد/  ملن الملك طنسا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 14562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد حامد  حسن محمود -  64

 دمحم على اٌمن/ ملن - عبدالناصر جمال شارع - ناصر بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 14115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم صمر شعبان عرفه -  65

  عبدالكرٌم صمر شعبان/ ملن البهسمون ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 7355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم فاروق احمد -  66

 معبد دمحم ولٌد/ملن سالم صالح شارع من متفرع المدارس ش التوحٌد برج بجعله العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 3328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى الحمٌد عبد سٌد دمحم -  67

  المحمول تلفون اكسسوار تجاره الى االخر الرئٌسً المحل نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 5368    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان الوهاب عبد رجب معتز -  68

 586 برلم الطلب هذا واودع غذائٌه مواد تجاره نشاط عن رشدى حاتم شارع بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

  سوٌف بنى غرفه سجل 5368 تابع برلم لٌد 2521/3/17بتارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 14112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عباس عزت اٌمن -  69

  عٌد سالم صالح/ ملن الزهور حى شارع 9 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 14113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه محمود مصطفى سٌد -  75

 حسن رمضان عامر/ ملن بلفٌا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 15366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ترٌاق احمد مصطفى فاطمه -  71

  دمحم مصطفى احمد/  ملن الحمراء لمبش بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 5368    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان الوهاب عبد رجب معتز -  72

  لطب دمحم ٌاسر/ملن رشدى حاتم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 5368    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان الوهاب عبد رجب معتز -  73

 برلم واودع(  طباعتها عدا) وورلٌات( صناعتها دون) صناعٌه منظفات بٌع  نشاط عن ممبل بناحٌه رئٌسى محل ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنى غرفه سجل 5368برلم ولٌد 2512/1/3بتارٌخ12

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 14111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا سٌد جمعه دمحم -  74

  عبدهللا سٌد جمعه/ ملن- الشرلٌه تزمنت ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم عرفه رجب عبٌر -  75

  حوش ابو عوده مجدي/ ملن- داوود عزبه- ابشنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوض شعبان اٌمان -  76

 عبدالظاهر رمضان مصطفى/ ملن موسى بنى ابشنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 12755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى ابراهٌم على دعاء -  77

  فهمى دمحم دمحم/ ملن  الشرطه مركز خلف المدنى السجل شارع بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 5527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشوبكى عباس سمره ابو دمحم -  78

 عباس سمره ابو دمحم/  ملن الماهرة بنن خلف/  ش بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 14116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم محسن احمد -  79

  محمود دمحم دمحم محسن/ملن منصور الشٌخ 8 رلم عمار ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 ارٌخت وفً 14117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك بكرى دمحم خالد -  85

  شافعى على دمحم عمرو/ملن الجدٌده سوٌف بنى شارع 6 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 14588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالستار رجب سامٌة -  81

  عبدهللا دمحم دمحم انور/ ملن الرٌاضً النادي ش بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 15777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس غطاس بطرس عصام -  82

 2518/8/7 بتارٌخ1572 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 14118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد رمضان احمد -  83

 رمضان دمحم دمحم/ ملن النٌل شرق 23 فٌال االول الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 7578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعزٌز دمحم شعبان -  84

  دمحم احمد جمال امل/ ملن الجبل سدمنت بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 7128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على رمضان حسناء -  85

 نهائٌا به التجارة لترن مبرون عبدالحمٌد ٌوسف ملن  الدوٌة بناحٌة 2521/1/27 ف 182 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 14121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً دمحم شكري دمحم -  86

 البوشً دمحم خضرة/  ملن الرٌاض ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 14119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عزالدٌن محمود هانى -  87

  حسٌن عٌد احمد/ ملن الصدر مستشفى امام الحرام برج الزهور حى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 14119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عزالدٌن محمود هانى -  88

 23688 رلم محو بامر شطبه وتم وسٌارات كهربائٌه اجهزه تجاره نشاط عن 2555/9/17 فى 37382 برلم لٌده سبك ،:   الـتأشٌر

  سوٌف بنى تجارى سجل 2552/4/27 فى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 14125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ حلمى سٌد اسماء -  89

 عبدالحفٌظ حلمى سٌد/ ملن عاصم منشاة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 7763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوهشٌمه  هللا عبد على ربٌع -  95

  عبدالعلٌم فاروق اشرف/ ملن سوٌف بنً المسلمٌن الشبان شارع 6 رلم عمار بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 14123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا برٌن حمدى برٌن -  91

 دمحم اسماعٌل سعٌد احمد/ ملن لبلى مٌانه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 7414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عٌسى حسن على -  92

  2517/11/28 فً 2169 برلم المودع احمد محمود دمحم/  ملن مزورة بناحٌة الكائن الفرع الغاء ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 7414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عٌسى حسن على -  93

 عٌسً دمحم عٌسً/  ملن مزورة بجعله العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 14122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد جندى نادر نانسى -  94

 ( غبلاير االنبا)سوٌف بنى مطرانٌة/ ملن االروام كنٌسة بجوار اسالم شارع من االنشاء شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 14124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعاطى سعٌد عمرو -  95

 سٌد محمود عبدالعظٌم جمال/ ملن النٌل شرق_  الجدٌده سوٌف بنى مدٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 1329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود رمضان سٌد -  96

  عطوه على عبدهللا نادٌه/ ملن المشارله طرٌك بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 13827    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصباح مٌهوب دمحم خلٌفة -  97

  عبلدالحمٌد شحاته رضا/بملن سوٌف بنً- ناصر مركز- زاٌد بنً بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 11793    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى العظٌم عبد حسٌن دمحم -  98

 النصر سٌف بهنس النصر سٌف/  ملن الرٌاض ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 11793    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى العظٌم عبد حسٌن دمحم -  99

 11793 برلم ولٌد 2518/7/19 بتارٌخ 1448 برلم الطلب هذا واودع مكتبه نشاط عن الرٌاض بناحٌة  رئٌسً محل ،:   الـتأشٌر

  سوٌف بنً غرفة سجل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 11793    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى العظٌم عبد حسٌن دمحم -  155

 2521/3/25 ف 657 برلم الطلب هذا واودع محمول وخدمات بٌع نشاط عن الرٌاض بناحٌة اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً غرفة سجل 11793 رلم تحت ولٌد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 11735    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى دمحم رسمى سامٌه -  151

 عبدالعزٌز فؤاد طه/ ملن الفنت ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 11735    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى دمحم رسمى سامٌه -  152

 تجارى سجل 2518/5/35 فى 1195 برلم الطلب هذا واودع وغالل خٌش تجاره نشاط عن الفنت بناحٌة رئٌسى محل ،:   الـتأشٌر

  سوٌف بنى غرفة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 11735    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى دمحم رسمى سامٌه -  153

 المواشى وبٌع لتربٌه حظره نشاط عن عبدالعزٌز فؤاد طه/ ملن الفشن مركز الفنت بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنى غرفة سجل 2521/3/28 بتارٌخ 662 برلم الطلب واودع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 14125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زكرٌا لرنى احمد -  154

  شفٌك محفوظ شفٌك/ ملن سالم صالح شارع من متفرع عونى شارع امتداد شافعى شارع سالم صالح ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 13957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برعً مرسً عوٌس شٌماء -  155

  اٌوب طه جمعه سعٌد/ ملن ابشنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطً دمحم رمضان احمد -  156

 عبدالمولً عبدالفتاح نفادي/  ملن المركز شارع 24 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 13711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبداللطٌف عبدهللا ساره -  157

  عبداللطٌف علوانً عبدالستار علً/  ملن السلطان ترعه شارع 45 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 13711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبداللطٌف عبدهللا ساره -  158

 فً 688 برلم الطلب هذا واودع صٌدلٌة نشاط عن السلطان ترعة شارع 45 رلم عمار بناحٌة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 سوٌف بنً غرفة سجل 2521/3/29

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زهران دمحم محمود عبدالحمٌد خدٌجه -  159

  عبدالخالك احمد مً/  ملن الروضة ش من متفرع الدٌن سراج ش4  ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال سٌد دمحم عمر -  115

  عبدالعال سٌد دمحم/ملن بهبشٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 11536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم عادل دمحم -  111

  عماب خمٌس دمحم سٌد/ ملن المولف بجوار  االمٌري المستشفى/ش  الى العنوان تعدٌل الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 13881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد محمود دمحم صباح -  112

  ٌوسف دمحم عوٌس/ ملن هارون بنى بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 2246    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد احمد سعد حسٌن -  113

 2525/8/15 فى1257 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل روبٌن بخٌت نادٌه -  114

 هللا نعمه شفٌك صالح/ ملن البوسطه شارع العرب بٌاض ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب النبوى دمحم خمٌس عبدهللا -  115

 سٌد دمحم دمحم سٌد/ ملن استدٌواٌهاب بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً على عبدالحكم معتز -  116

  على حسنً حسٌن ٌحى/ ملن- الجدٌده بممبل وهٌب ش 3 رلم عمار- ممبل - سوٌف بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 14132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالحلٌم سٌد محمود -  117

  عبدالعزٌز دمحم زٌدان/ ملن - ناصر مركز- دندٌل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 12214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد شاكر العابدٌن زٌن شعبان -  118

 عن الجدٌده سوٌف بنً مدٌنة المشد ٌحًٌ شارع الثالثة المجاورة االول الحً ٌةبناح اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 سوٌف بنً غرفة سجل 2521/3/35 بتارٌخ 696 برلم الطلب هذا واودع   ورخام محاجر استغالل مكتب نشاط

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 7582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرٌس رزق ابراهٌم تهانى -  119

  ارمانٌوس خلٌل غطاس صبحً/ ملن البحري الجبانه شارع بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 12214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد شاكر العابدٌن زٌن شعبان -  125

 عبدالجٌد شاكر العابدٌن زٌن/   ملن الجدٌده سوٌف بنً المشد ٌحًٌ شارع الثالثة المجاورة االول الحً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 14135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مرٌز ابوبكر امٌره -  121

 عبدالصمد عبدالحمٌد منً/  ملن النٌل شرق الخفٌفه الصناعات الشباب ورش الجدٌدة سوٌف بنً مدٌنة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 14134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح دمحم عبدالحمٌد حسن -  122

 دمحم عبدالحمٌد احمد/ ملن الجدٌده ابوٌط_  ابوٌط ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 14133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صادق عبدالعظٌم سامر -  123

  عبدالحمٌد دمحم احمد اٌمن/  ملن النٌل شرق المدٌنه مركز شارع ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 5174   لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم سمٌر دمحم -  1

 االنترنت عدا بلدى ممهى الى النشاط

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 15763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دمحم عوٌس مجدى -  2

 محمول اكسسوار وتجاره محمول تجاره بجعله النشاط تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 15516   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم احمد -  3

 ومفروشات موبٌلٌا تجاره بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 12726   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن على سٌد احمد -  4

 حر ودلٌك بالجملة اعالف تجارة بجعله النشاط تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 2843   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسان التواب عبد مخٌمر طارق -  5

 الكمبٌوتر وخدمات العماله تورٌد ماعدا عمومٌه وتورٌدات تجارٌه وتوكٌالت مماوالت بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 1866   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المدوس عبد مصطفى المدوس عبد احمد -  6

 ( تصنٌعها عدا البٌطرٌة واللماحات االدوٌة وتداول لبٌع)  بٌطرٌة صٌدلٌة بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 12274   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم ودمحم مصطفى -  7

 الغذائٌه المواد لتجاره مخزن بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 14155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسٌف عبدالموى رمضان ٌاسمٌن -  8

 حرٌمى وكوافٌر اتٌلٌه:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 11257   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد امام طلعت دمحم -  9

 للمانون طبما الالزمه والتراخٌص الموافمات على الحصول بعد المخلفات تدوٌر مصنع بجعله النشاط تعدٌل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 15497   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السالم عبد رجب دمحم شعبان -  15

 غذائٌه مواد وتغلٌف تعبئه:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل الجواد عبد خلٌل ٌحى -  11

 ( واالنترنت والحراسه االمن خدمات عدا فٌما)   اطفاء اجهزة وتركٌب وتورٌد مماوالت مكتب بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل الجواد عبد خلٌل ٌحى -  12

 ( واالنترنت والحراسه االمن خدمات عدا فٌما)  اطفاء اجهزة وتركٌب وتورٌد مماوالت مكتب بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 6167   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العظٌم عبد فاٌز دمحم -  13

 (العماله وتورٌد الكمبٌوتر خدمات تورٌد ماعدا)حكومٌه وتورٌدات مماوالت بجعله النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 15553   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حامد عطٌه هبه -  14

 والسوارٌه الزفاف فساتٌن مجال فى وتاجٌر وتورٌدات عامه وتجاره حرٌمى كوافٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 13874   برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن وهبه مجدى احمد -  15

 المواشى وبٌع لتربٌه حظٌره بجعله النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 3328   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى الحمٌد عبد سٌد دمحم -  16

 وامدادها االراضً وتمسٌم وبٌع شراء - والدٌكور التشطٌبات واعمال عامه مماوالت مكتب بجعله الرئٌسً المحل نشاط تعدٌل

 المستصلحه االراضً واستزارع لالستزراع لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز استطالح-الالزمه بالمرافك

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 3328   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى الحمٌد عبد سٌد دمحم -  17

 المحمول التلفون اكسسوارات تجاره بجعله  نشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 13747   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً دمحم دمحم حنان -  18

 نباتات وتورٌد بالمبٌدات حدائك وتنسٌك خزانات وغسٌل لوارض حشرات ومكافحة مبٌدات وتورٌدات تجارة بجعله النشاط تعدٌل

 العمالة تورٌد ماعدا زراعٌة معدات وتورٌد العامة النظافة وادوات زٌنة

:  تأشٌرال وصف,  النشاط تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 14549   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرى ٌوسف احمد تمٌم -  19

 ومشروبات ماكوالت وتجهٌز بٌع بجعلة النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 7414   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عٌسى حسن على -  25

 19 رلم السلعٌة المجموعه ماعدا الحكومه من به المصرح السلع واستٌراد زراعٌة حاصالت تصدٌر مكتب بجعله النشاط تعدٌل

 زراعٌة ومخصبات اسمدة وتجارة 6 مجموعه من 36 والفمرة

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 13827   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصباح مٌهوب دمحم خلٌفة -  21

 العطاره لتجاره مخزن بجعله النشاط تعدٌل

 تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 15494   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم جمٌل -  22

 عمومٌه وتورٌدات متكامله واعمال عمومٌه مماوالت بجعله النشاط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 11536   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم عادل دمحم -  23

 والغالل الحبوب لتجاره مكتب بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 5427   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجواد عبد شٌمى وحٌد دمحم -  24

 كاوتش اصالح الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215331 تارٌخ وفً 7169   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد سٌد دمحم احمد -  25

 العماله تورٌد وعدا الكمبٌوتر خدمات تورٌد عدا عمومٌة وتورٌدات مماوالت مكتب

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 14585   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن عٌد دمحم -  1

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 14588   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالستار رجب سامٌة -  2

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 5368   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان الوهاب عبد رجب معتز -  3

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 14119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عزالدٌن محمود هانى -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 14594   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان شحاته احمد حسام -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً 11735   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالى دمحم رسمى سامٌه -  6

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 14126   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زهران دمحم محمود عبدالحمٌد خدٌجه -  7

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 14131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال سٌد دمحم عمر -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 14132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالحلٌم سٌد محمود -  9

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 14575   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صلٌب خلٌل ٌوالٌم مكرم -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 14592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً عبدالعظٌم دمحم صباح -  11

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 14156   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حزام محسن هناء -  12

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 14158   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عوٌس سٌد انوار -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 14576   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج احمد بكرى سٌد -  14

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 14157   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌمع طه كمال سٌد -  15

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 14123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا برٌن حمدى برٌن -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 14578   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض فرج جمال اٌمن -  17

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 14595   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن مٌهوب حسٌن احمد -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 14593   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى مندور بٌومى دمحم -  19

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 14155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمل دمحم لرنً مصطفً مروان -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 14121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً دمحم شكري دمحم -  21

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215331 تارٌخ وفً 14133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صادق عبدالعظٌم سامر -  22

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 14582   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد علً لطفً دمحم -  23

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 5295   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد دمحم ربٌع عٌد -  24

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 14159   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حمدي ربٌع سعٌد -  25

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 14117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك بكرى دمحم خالد -  26

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 14596   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالعظٌم طه كرٌمه -  27

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 14152   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم كٌالنى احمد دمحم -  28

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 14154   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمزه سٌد شحاته زٌنب -  29

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215331 تارٌخ وفً 14134   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح دمحم عبدالحمٌد حسن -  35

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 14579   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود سالمه ابراهٌم عاٌد -  31

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 14589   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سالم سٌد دمحم -  32

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 14151   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب ابراهٌم بكرى احمد -  33

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 11793   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى العظٌم عبد حسٌن دمحم -  34

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 14577   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بالل عبدالعظٌم بالل سومٌه -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 14591   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا علً حسٌن محمود -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 14122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد جندى نادر نانسى -  37

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 14124   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعاطى سعٌد عمرو -  38

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215331 تارٌخ وفً 14135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مرٌز ابوبكر امٌره -  39

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 9325   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل لدسى حشمت عادل -  45

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 14155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسٌف عبدالموى رمضان ٌاسمٌن -  41

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 14112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عباس عزت اٌمن -  42

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 14113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه محمود مصطفى سٌد -  43

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 14595   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن لوٌس اٌهاب فادى -  44

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 14111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا سٌد جمعه دمحم -  45

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 14118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد رمضان احمد -  46

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 12214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد شاكر العابدٌن زٌن شعبان -  47

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 14599   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبدالحلٌم صادق عاطف -  48

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 14114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم عرفه رجب عبٌر -  49

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 14115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوض شعبان اٌمان -  55

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 14135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطً دمحم رمضان احمد -  51

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 14584   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالجواد صابر مصطفً -  52

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 14586   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم خالد عزه -  53

 خاص

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 14116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم محسن احمد -  54

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 14128   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب النبوى دمحم خمٌس عبدهللا -  55

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 14129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً على عبدالحكم معتز -  56

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع دٌلتع تم25215315 تارٌخ وفً 14597   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد محمود دمحم خالد -  57

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 14153   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضٌر عبدالمادر جبر مصطفى -  58

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 14115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم صمر شعبان عرفه -  59

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 14574   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالنعٌم كمال رضوى -  65

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 14581   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود عبدالرحٌم جابر حسناء -  61

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 14587   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ فاٌد عبده احمد -  62

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 14125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ حلمى سٌد اسماء -  63

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً 14125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زكرٌا لرنى احمد -  64

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 13711   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبداللطٌف عبدهللا ساره -  65

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 14583   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان المهدى دمحم رامى -  66

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 14585   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن علً لطفً فاطمه -  67

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 14598   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حزٌن محمود سٌد اٌمان -  68

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 14127   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل روبٌن بخٌت نادٌه -  69

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 هلتجار فون الشروق الى السمه تعدٌل: الى 15763 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215353:  تارٌخ فى  ،  -  1

   المحمول اكسسوار وتجاره المحمول

 Alafandy الى التجارٌة السمة تعدٌل: الى 6591 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215354:  تارٌخ فى  ،  -  2

   االفندى

 للمماوالت االتمان الى السمه تعدٌل: الى 2843 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215358:  تارٌخ فى  ،  -  3

   التجارٌه والتوكٌالت والتورٌدات

   الحمد الى التجارٌة السمة تعدٌل: الى 12877 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215315:  تارٌخ فى  ،  -  4

 لالستٌراد النهضه بجعلها السمه تعدٌل: الى 1451 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215311:  تارٌخ فى  ،  -  5

   والتصدٌر

   ابوسٌف عبدالموى رمضان ٌاسمٌن: الى 14155 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215311:  تارٌخ فى  ،  -  6

   ٌوجد ال: الى 14155 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215311:  تارٌخ فى  ،  -  7

 الخبرة بٌت بجعلها التجارٌة السمة تعدٌل: الى 4778 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215314:  تارٌخ فى  ،  -  8

   والمماوالت للهندسة

   الكهربائٌه االجهزه لتجاره المصطفى: الى 6186 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215314:  تارٌخ فى  ،  -  9

 النور بجعلها  التجارٌه السمه تعدٌل: الى 6167 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215316:  تارٌخ فى  ،  -  15

   الحكومٌه والتورٌدات للمماوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مكتب بجعلها التجارٌه السمه تعدٌل: الى 3328 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215317:  تارٌخ فى  ،  -  11

   العامه لمماوالتل عماره

 االمانة الى التجارٌة السمة تعدٌل: الى 13414 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215317:  تارٌخ فى  ،  -  12

   الكهربائٌة واالجهزة للمفروشات

 لتربٌه المجد حظٌرة الى السمة تعدٌل: الى 13874 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215317:  تارٌخ فى  ،  -  13

   المواشى وبٌع

 للحام االمانة بجعلها السمة تعدٌل: الى 4218 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215318:  تارٌخ فى  ،  -  14

   والكاوتش

 لتجارة االصٌل بجعلها السمه تعدٌل: الى 5527 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215318:  تارٌخ فى  ،  -  15

   بالتجزئة العالفه

 اجرو الى التجارٌة السمة تعدٌل: الى 13747 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215321:  تارٌخ فى  ،  -  16

   والتورٌدات للتجارة كٌمٌكال

 الحمد بجعلها التجارٌه  السمه تعدٌل: الى 5427 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215323:  تارٌخ فى  ،  -  17

   الكاوتش الصالح

   الحالل: الى 12312 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215323:  تارٌخ فى  ،  -  18

 الخٌر مزرعة الى ارٌةالتج السمة تعدٌل: الى 11165 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215323:  تارٌخ فى  ،  -  19

   الماشٌة وبٌع لتربٌه

 الحمد بجعلها  التجارٌه السمه تعدٌل: الى 15494 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215325:  تارٌخ فى  ،  -  25

   والتورٌدات للمماوالت

 سوق بجعلها التجارٌه السمه تعدٌل: الى 15554 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215329:  تارٌخ فى  ،  -  21

   الخردوات لتجاره العصر

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم 25215358،   تارٌخ وفً 5558، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عثمان دمحم محمود شركة -  1

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 25215358،   تارٌخ وفً 5558، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عثمان دمحم محمود شركه -  2

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 25215358،   تارٌخ وفً 5558، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه محمود عثمان دمحم احمد شركه -  3

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 25215358،   تارٌخ وفً 5558، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه عثمان دمحم محمود شركه -  4

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجمٌل ومستحضرات الطبٌه والمستلزمات االدوٌه وتوزٌع وتجاره التجارٌه التوكٌالت  بسٌطة توصٌة ، وشركاه فرٌد شركه -  1

 تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 3766   برلم لٌدها سبك  ، العماله تورٌد وعدا الكمبٌوتر خدمات تورٌد عدا العمومٌه والتورٌدات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط

 ومستحضرات الطبٌه والمستلزمات االدوٌه وتوزٌع وتجاره التجارٌه التوكٌالت  بسٌطة توصٌة ، وشركائها احمد منى شركه -  2

 تارٌخ وفً 3766   برلم لٌدها سبك  ، العماله تورٌد وعدا الكمبٌوتر خدمات تورٌد عدا العمومٌه والتورٌدات التجمٌل

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


