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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  188593 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غلوش سند شولى دمحم حسن -  11

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  193552 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد السٌد سوابى عمرو -  12

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  243739 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صادق احمد الفتاح عبد دمحم -  13

  جنٌه  8555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  59242 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى السمان محمود -  14

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  141187 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  االمٌر بماله -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  165354 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على سلٌمان على خالد -  16

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  199596 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد على احمد دمحم -  17

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  179912 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسنٌن حموده محمود امام -  18

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215653 ، تارٌخ وفً  179912 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسنٌن حموده محمود امام -  19

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215656 ، تارٌخ وفً  165837 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دروٌش احمد احمد صفاء تامر -  25

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215657 ، تارٌخ وفً  238835 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌة ٌوسف سعٌد تامر -  21

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215657 ، تارٌخ وفً  122511 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمران عطٌة دمحم عٌاد -  22

  جنٌه  125550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215657 ، تارٌخ وفً  196195 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  توفٌك احمد كمال احمد -  23

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215658 ، تارٌخ وفً  245136 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حامد  عثمان عصام طه -  24

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215658 ، تارٌخ وفً  95522 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمادر صالح نشات  دمحم -  25

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215658 ، تارٌخ وفً  189656 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا رزق ٌمنة فوزى زكرٌا -  26

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215658 ، تارٌخ وفً  238342 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد حسن على شرٌف -  27

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215659 ، تارٌخ وفً  241291 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان احمد دمحم اسالم -  28

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  253718 برلم ٌدهل سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عطا ابراهٌم شرٌف -  29

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  255725 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد عبود السٌد عبود -  35

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  233249 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم النبى عبد عرفان فتحى عٌد -  31

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  253761 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صالح صالح دمحم كامل اكرم -  32

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  237795 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفضٌل عبد دمحم احمد ربٌع -  33

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  253999 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا رزق رزق ٌونان ممدوح -  34

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  221966 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بٌومى الرازق عبد بٌومى السٌد -  35

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215611 ، تارٌخ وفً  72511 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسحك لولا اسحك -  36

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215613 ، تارٌخ وفً  185382 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد الدٌن حسام دمحم ٌمنى -  37

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25215613 ، تارٌخ وفً  185382 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور احمد الدٌن حسام دمحم ٌمنى -  38

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215613 ، تارٌخ وفً  223135 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دروٌش الغفار عبد السٌد جٌالن -  39

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25215613 ، تارٌخ وفً  223135 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دروٌش الغفار عبد دمحم السٌد جٌالن -  45

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215614 ، تارٌخ وفً  233133 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طالب ابو المنعم عبد شرٌف -  41

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215614 ، تارٌخ وفً  192585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للتورٌدات الدٌن صفى -  42

  جنٌه  35555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215614 ، تارٌخ وفً  192585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  التورٌدات و للتجاره الدٌن صفى -  43

  جنٌه  35555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215614 ، تارٌخ وفً  245899 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالعال سٌد عبدالعال -  44

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  227821 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم حنا وهبه نبٌل -  45

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  235954 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالفتاح  عٌد اسالم -  46

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  215591 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  توفٌلس بسالٌوس هللا جاب اشرف -  47

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215615 ، تارٌخ وفً  253885 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد الحمٌد عبد دمحم -  48

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215616 ، تارٌخ وفً  195614 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ارمنٌوس فرج ابراهٌم رفعت -  49

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215617 ، تارٌخ وفً  255589 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفٌفى حسن اسماعٌل محمود -  55

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215617 ، تارٌخ وفً  255589 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفٌفى حسن اسماعٌل محمود -  51

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس لتعدٌ تم  25215617 ، تارٌخ وفً  177556 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حجاج دمحم نظمى دمحم ولٌد -  52

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215617 ، تارٌخ وفً  215658 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على شحات ماهر اٌمن -  53

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215617 ، تارٌخ وفً  235628 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محروس هللا عبد الدٌن حسام -  54

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215625 ، تارٌخ وفً  259545 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمرو حسن احمد دمحم على -  55

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215625 ، تارٌخ وفً  218658 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود مصطفى اسماعٌل رجب -  56

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215625 ، تارٌخ وفً  224893 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان على احمد ضٌاء -  57

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215621 ، تارٌخ وفً  249831 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد دروٌش محمود دروٌش -  58

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215621 ، تارٌخ وفً  225938 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لطب احمد محمود حمدى -  59

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215622 ، تارٌخ وفً  192262 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رسالن محمود سعد حاتم -  65

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215622 ، تارٌخ وفً  156484 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الممصود عبد دمحم محمود هشام -  61

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215622 ، تارٌخ وفً  243897 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حسن رجب سٌد -  62

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215623 ، تارٌخ وفً  224558 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم الدٌن محٌى دمحم -  63

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215623 ، تارٌخ وفً  185474 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على احمد عٌد احمد -  64

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215624 ، تارٌخ وفً  76955 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفٌفى دمحم صبحى دمحم اٌمن -  65

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215624 ، تارٌخ وفً  211522 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن محمود دمحم احمد -  66

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215624 ، تارٌخ وفً  125669 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس بشرى مجدى -  67

  جنٌه  55550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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  25215624 ، تارٌخ وفً  113478 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المعطى عبد ابراهٌم حمدى -  68

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

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  189655 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خالد مجدى وهبة -  69

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  184897 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المجٌد عبد علوانى ابراهٌم اٌمن -  75

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  259523 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحات السٌد رشوان مصطفى -  71

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  155663 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للرحالت حجاج -  72

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  179582 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  معتصم/ د صٌدلٌه -  73

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215627 ، تارٌخ وفً  238968 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المصرى كامل ابراهٌم عصام -  74

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215628 ، تارٌخ وفً  216445 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعد سلٌمان عبٌد منان -  75

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215628 ، تارٌخ وفً  92439 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نصر زكى ناصر -  76

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215628 ، تارٌخ وفً  245686 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على محمود دمحم احمد -  77

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215628 ، تارٌخ وفً  194691 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متولى حسن احمد محمود -  78

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215629 ، تارٌخ وفً  217828 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جوهر حسٌن فرحات حسٌن -  79

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215629 ، تارٌخ وفً  225927 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل سرٌع ابو خلٌل سرٌع ابو -  85

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215635 ، تارٌخ وفً  243946 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود ابراهٌم حسن احمد -  81

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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 25215651 تارٌخ وفً 255513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج ربة عبد احمد محمود -  1

  بشتٌل مباشره الدائرى بعد العمومى المسابن ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 237455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الوهاب عبد صالح دمحم -  2

 كرداسه اللبن صفط عبدالعال ترعه ش من متفرع المولً جاد سلٌمان ش 13/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 237455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر واالستٌراد للشحن المحجوب/  اصبح -  3

 كرداسه اللبن صفط عبدالعال ترعه ش من متفرع المولً جاد سلٌمان ش 13/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف,  انالعنو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 255512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم مصطفى دمحم -  4

  امبابة- امبابة مطار - ابراهٌم عبدالمنعم ش 4 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 193893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم دمحم عبدالرحٌم سماح -  5

 اوسٌم البراجٌل خٌره عزبه همام عبدالعال ش 27/  اصبح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 228125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راتب العزٌز عبد دمحم -  6

  فٌصل- المساكن شارع من محمود احمد شارع 1/  اصبح ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 197857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد فتحى دمحم -  7

  الهرم - االهرام حدائك أ 155/ اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 249532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن الوصٌف الفتاح عبد عمرو -  8

 العجوزه -اللواء ارض - االسالم نداء ش 84/  بالعنوان الفرع حذف  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 225581    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السنفاوى هللا عبد السالم عبد رضا -  9

  عمرانٌه الزهراء اسماعٌل عادل ش 1/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 238274    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد على جمال عربى -  15

  العمرانٌة - المرسلٌن خاتم من العروبة ش 2/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 255514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المعبود عبد احمد محمود -  11

 1 الدور الغزالى الشٌخ ش 45 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 163546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت سالم الحلٌم عبد احمد -  12

 الفردوس مدٌنه بمشروع االرضً الدور 2 رلم مكتب االولً مجاوره ن رلم بلون 3 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 215522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا على احمد دمحم سحر -  13

  العرب بٌاض الصناعٌه المنطمه 132 وحده بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 248584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسله ماٌز كرم ماٌكل -  14

 العرب وراق عشره ش من سته ش 12 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 197865    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنعم عبد دمحم دمحم احمد -  15

  كرداسه مركز - الدالى شكرى شارع 1/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 193552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد سوابى عمرو -  16

  التربٌة كلٌة امام فٌصل ش من السالم ش 2/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 248584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسله ماٌز كرم ماٌكل -  17

  العرب وراق - عشرة شارع من المعداوى اسماعٌل شارع 9 رلم بالعمار 3و 2 او 1 رلم محل/ لٌصبح ،:   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 25215653 تارٌخ وفً 248584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسله ماٌز كرم ماٌكل -  18

  العرب وراق - عشرة شارع من ستة شارع 12/  التالى بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 188593    رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غلوش سند شولى دمحم حسن -  19

 كرداسه الخٌام برن  الترعة ش 14/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 255516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عنتر الدٌن محى اسالم -  25

  اوسٌم م برطس كامل مهدى ش 1 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 141187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمٌر بماله -  21

  فٌصل- الطوابك ٌاسٌن حمد - عباس محمود االمٌر ش 1/  اصبح

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 197333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرج دمحم احمد -  22

 المناطر منشاه_ االسعاف سكه شارع 4 وردان/ اصبح ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 197333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرج دمحم احمد -  23

 الغائه مع الطالبٌه - محرم عثمان - امام سعد امتداد - عبدالعزٌز احمد شارع 28/  اصبح ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215657 تارٌخ وفً 175485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند دمحم فتحى دمحم -  24

 ذكى احمد شارع 55 رلم بالعمار 1 رلم محل ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215657 تارٌخ وفً 255519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الواحد عبد محمود فاروق محمود -  25

  الدكرور بوالق - ناهٌا السوٌفى عزت شارع من المنورة المدٌنة شارع 59 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215657 تارٌخ وفً 255518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد عباس فرٌد طارق -  26

  السادس الدور االعظم البحر ش 152 ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 131571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعظٌم فتحى دمحم -  27

 البدرشٌن سماره اثار ش/  اصبح ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 132696    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا  رزق  وهبه جٌهان -  28

  مزار بنى_  الشافعى زكى شارع 1/  التالى بالعنوان الكائن الفرع حذف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 255523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشى ابراهٌم بولس ابراهٌم -  29

  الهرم - االهرام حدائك المدٌمة الثانٌة البوابة ط 99 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 242992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌلس عوض فاٌز باسم -  35

 اوسٌم بشتٌل دمحم بنً علً رمضان ش 1/  اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 255521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جنٌدي احمد المنعم عبد شرٌف -  31

  فٌصل - البٌنى من جالل ش من البغدادى ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658 تارٌخ وفً 247433    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق صلٌب مرزوق ٌسري -  32

  بعداالرضً االول الدور سفنكس مٌدان 7/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 255526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عفٌفى حسن خالد -  33

  المهندسٌن - عرابى احمد شارع من الرشٌد ش 19 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 226788    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى على صاوى دمحم -  34

  الطوابك - والمروة الصفا - الصدٌك ابوبكر ش من السٌد احمد ش 15/  اصبح ،:   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 25215659 تارٌخ وفً 244548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسعد سامً سامح نسٌم -  35

 كرداسه رواش ابو المنصورٌه عهتر ش/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 227519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع عبدالغنى سعد عٌد -  36

 مكتب بنشاط-الجرجاوى عبدالماهر ش7م115بلون19لطعه/ التالى بالعنوان اخر رئٌسى نشاط افتتاح على الموافمة ،:   الـتأشٌر

 جنٌه الف وخمسون مائة155555مال براس عمال ونمل رحالت

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 145144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد دمحم امٌن امام -  37

 الصحاروي اسكندرٌه مصر طرٌك رواش ابو زمام خارج 28 الكٌلو رواش ابو الصناعٌه المنطمه 125 رلم المطعه  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 255527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون رزق جمال شهاب -  38

  كرداسه م- كومبره رزق سٌدى ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 255527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون رزق جمال شهاب -  39

  كرداسه م- كومبره رزق سٌدى ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 255524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حرزهللا رمضان حافظ عبدالحلٌم -  45

 فٌصل الطوابك حمدي احمد االسٌوطً عبدالرازق ش 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 244485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم ناصر هشام -  41

 فٌصل-  الغٌار لمطع الوزٌر بجوار فٌصل الملن شارع125/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 145144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد دمحم امٌن امام -  42

 اسكندرٌه مصر ط 2885 ن رواش ابو الصناعٌه المنطمه المدٌمه المنطمه 16 رلم لطعه بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

  الصحراوي

 وصف,  نالعنوا تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 145144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد دمحم امٌن امام -  43

 مصر طرٌك رواش ابو زمام خارج 28 الكٌلو رواش ابو الصناعٌه المنطمه 125 رلم المطعه بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

  الصحاروي اسكندرٌه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 145144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد دمحم امٌن امام -  44

 الصحراوي اسكندرٌه مصر ط 2885 ن رواش ابو الصناعٌه المنطمه المدٌمه المنطمه 16 رلم لطعه  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 253761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح صالح دمحم كامل اكرم -  45

  العجوزة- المهندسٌن - الطلبة مدٌنة - العلمٌن شارع 94/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 253761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح صالح دمحم كامل اكرم -  46

 الغائه مع الجٌزة- امبابة - االمل مدٌنة من مهران حسٌن شارع 2/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 227899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه على السٌد هانى -  47

 الجراحات لتاجٌر مكتب بنشاط الجٌزة- الدكرور بوالق- اللواء ارض - الشهداء شارع 1/  اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  فمط جنٌها الف خمسون 55555 مال براس والساحات

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 227899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه على السٌد هانى -  48

 الجٌزة- الدكرور بوالق- اللواء ارض - الشهداء شارع 1 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 233249    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم النبى عبد عرفان فتحى عٌد -  49

  الدبلوماسٌن طرٌك الصناعٌة المنطمة بجوار النطرون وادى/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف



 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 25215613 تارٌخ وفً 222671    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن دمحم هاشم فتحى -  55

 العجوزه دمٌاط ش 9/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215613 تارٌخ وفً 184497    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرغل دمحم محمود زكرٌا -  51

 اكتوبر 6 الجمله سوق 1 دور فاكهه 85/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215613 تارٌخ وفً 184497    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفاكهه لتجاره فرغل/  اصبح -  52

 اكتوبر 6 الجمله سوق 1 دور فاكهه 85/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215613 تارٌخ وفً 227812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان سٌد سالمه احمد -  53

 العمرانٌة -العروبة ش8/ فى الكائن الفرع حذف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215613 تارٌخ وفً 255535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحى ابراهٌم دمحم طارق -  54

 المناط منشاه-بهرمس لرٌه-البلد غرب-الصٌفى سكة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 216741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم مصطفى زٌنب -  55

 45 رلم محل 45 جالٌرٌا مجمع زاٌد الشٌخ بالعنوان فرع  الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 255533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت السٌد احمد احمد الهام -  56

 فٌصل-فٌصل الملن ش 254 رلم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 212511    برلم لٌده كسب  ، فرد تاجر ، منطلب  على دمحم رفعت -  57

 الفردوس مدٌنة5 بلون7/فى الكائن الفرع حذف ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 255534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرازق رمضان دمحم -  58

 الغربٌة المنٌره دمحم بنى من الرحمه ش من عثمان جمال ش 1رلم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 255531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافى عبد جمعة نبٌل عادل -  59

  فٌصل- الطوابك-المنشٌه شارع من الرحمن شارع 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 255537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغزالى دمحم دمحم رزق -  65

 بدٌر اوالد مطحن بجوار الصحراوى غالب ابو طرٌك غالب ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 253885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد الحمٌد عبد دمحم -  61

 اللواء ارض-المحور شمال رجب رواش ش 1/ اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 218539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد حموده حماده -  62

   فٌصل الملن-فٌصل اول العاص بن عمرو ش تمسٌم االنصار ش 81/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 227821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حنا وهبه نبٌل -  63

  العرب وراق النجاح مدرسة ش من التوحٌد ش 38/ اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 144914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد شامل هللا عبد -  64

 عبدالرحمن منى بملن-السٌاحى سمارة-المرٌوطٌة ش3رلم عمار/ بالعنوان اخر رئٌسى نشاط افتتاح على الموافمة ،:   الـتأشٌر

    الغٌر جنٌها الف وعشرون خمسة25555ماله العربٌةوراس مصر جمهورٌة داخل عمال نمل مكتب نشاطه ابرهٌم ابراهٌم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 166939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل دمحم السٌد كامل سمٌر -  65

  رحالت مكتب/ بنشاط المناطر منشاه االحالم مدٌنه ش 1/بالعنوان االخر الرئٌسى النشاط حذف على الموافمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 255535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على رمضان مكاوى احمد -  66

 المناطر منشاة مركز-الزراعٌة الجمعٌة بجوار الزراعٌة الجمعٌة شارع المنصورٌة ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 226531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى على عمر الشحات احمد -  67

 ورشة/ بنشاط كرداسة-االزهرى المعهد-مجدول بنى طرٌك/ بالعنوان اخر رئٌسى نشاط افتتاح على الموافمة ،:   الـتأشٌر وصف

 الغٌر مصرٌا جنٌها االف عشرة15555مال براس جاهزة مالبس

,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 193893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم دمحم عبدالرحٌم سماح -  68

 البراجٌل -خٌزه عزبه -همام عبدالعال ش 27/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 255538    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌة للتورٌدات اللٌثى -  69

 عمبة مٌت-بحٌرًٌ عفٌفى ش 25رلم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215616 تارٌخ وفً 226531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى على عمر الشحات احمد -  75

 كرداسة-االزهرى المعهد-مجدول بنى طرٌك ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 215555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ابو حامد محمود هدى -  71

 االهرام حدائك ط 215/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 215555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ابو حامد محمود هدى -  72

 الغاءه مع البلد للٌوب الجهٌنً ارضً/  اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 216691    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد العال عبد احمد صابر -  73

 الهرم اسٌاتس عمر عزالدٌن ش من مدنى جمالت ش15رلم/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 255542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود سعٌد عماد -  74

 الصوامع حدٌد سكه-الحلوجى ح8رلم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 231414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل سٌد خلٌل دعاء -  75

 امبابه الرٌاضً امبابه نادي ش 154/  اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 255977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو جمعه احمد الدٌن عماد -  76

 العمرانٌه المرٌوطٌه الجدٌد الثالثٌنً ش 1/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 171485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد عزت دمحم علٌه -  77

 االرضى الدور-الهرم-االهرام هضبة ح342/ اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 234461    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالرحمن سٌد دمحم -  78

  كرداسه-المعتمدٌه-على الحاج سكه من الصعٌدى ابراهٌم دمحم ش2/ بالعنوان فرع افتتاح على الموافمة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 234461    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سٌد دمحم -  79

 كرداسه-المعتمدٌه-على الحاج سكه من الصعٌدى ابراهٌم دمحم ش2 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 191821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الحمد شٌبه منٌر دمحم -  85

 الحضر وراق الشرلاوي كبده بجوار مصر غاز امام النٌل كورنٌش ش/  اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 255545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد ابو السٌد حلمً الدٌن محً -  81

 كرداسة-شباب مركز بجوار حكٌم كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 187766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد فاٌز دمحم -  82

 الهرم اللبٌنً من العدوي ناصر ش 7 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 187766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد فاٌز دمحم -  83

 الهرم اللبٌنً من العدوي ناصر ش 7 ،:   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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 226514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن امٌن كامل -  84

 اوسٌم الرئٌسً االحمر الكوم من الرحمه مسجد ش 1/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 188945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مرسً لطفً علً -  85

 الوراق دمحم جزٌره الحما كفر سعودي اوالد ش/  اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 255543    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌف عابدٌن على على الدٌن بهاء -  86

 الدلً السادس الدور العز ابو الدٌن محً ش 21 ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 164897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد على طه فوزى -  87

 حلوان مفكو امام النٌل كورنٌش ش بالعنوان فرع افتتاح ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 139763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعداوى النبى عبد صالح منال -  88

 العٌاط المركزي العٌاط مستشفً ش 4 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 226318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داغر ابو سعٌد امام الباسط عبد -  89

 كرداسه روٌعً ش بجوار اللبٌنً طرٌك ناهٌا/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 139763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعداوى النبى عبد صالح منال -  95

 العٌاط المركزي العٌاط مستشفً ش 4 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215625 تارٌخ وفً 224893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان على احمد ضٌاء -  91

  المعادي زهراء العاشر الشطر 67 بلون 3 رلم لطعه/ التالً بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215621 تارٌخ وفً 255547    برلم لٌده سبك  ، فرد رتاج ، احمد ٌس مصطفى اٌمان -  92

  دمحم ٌوسف ش11 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215621 تارٌخ وفً 255548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الحمٌد عبد ممدوح انور -  93

 ابوالنمرس مسلم ابو مصرف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215621 تارٌخ وفً 215966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حمدى مصطفى -  94

 المهندسٌن-الدول جامعة ش26رلم بالعمار ب252/ اصبح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 255549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فؤاد احمد دٌنا -  95

 االول الدور والصلب الحدٌد ش 3 رلم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215623 تارٌخ وفً 242297    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزنٌنً جاد دمحم مصطفً -  96

 كرداسة الشاهد جامع ش/ اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215623 تارٌخ وفً 224558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم الدٌن محٌى دمحم -  97

  زغلول سعد ش 12/ اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215623 تارٌخ وفً 255554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الدٌن نور احمد محمود -  98

 الجمعٌة ارض فرٌد دمحم ش 3 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624 تارٌخ وفً 168555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو السٌد مصطفى دمحم -  99

 ابوالعال مصطفى الزناتى بملن العمرٌة تبع العارضة عزبة دمنهور مركز/ بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح على الموافمة ،:   الـتأشٌر

    جنٌها الف مائة155555 مال براس عجول وتسمٌن مواشى تربٌة بنشاط

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624 تارٌخ وفً 193479    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد عبدالمنعم احمد -  155

 الهرم مشعل واالمل الوفاء ش من البدراوى ش 6رلم/ اصبح ،:   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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624 تارٌخ وفً 175485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند دمحم فتحى دمحم -  151

 ذكى احمد شارع 55 رلم العمار 2 رلم محل/بالعنوان فرع افتتاح على الموافمة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 241544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بولس هللا فرج فاٌز ابانوب -  152

 الوراق-العرب وراق-العربٌة المومٌة ش من السادات مدٌنة زٌاد بن طارق ش16رلم/ اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 229357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكاوى دمحم حسن رزق عمرو -  153

 النمرس ابو-بدوى احمد ش من مكاوى رزق ش1/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215627 تارٌخ وفً 235596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر على رمضان محمود -  154

 الهرم-االخضر الكوم-فٌصل الملن ش131/اصبح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 92439    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر زكى ناصر -  155

 امبابة -  الغربٌة المنٌرة المشروع ش من المكرمة مكة ش 27 اصبح ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 242539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود عٌسً دمحم -  156

  برطس-العفٌفى مسجد ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 255559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم مصطفى احمد -  157

 256 وحده المهندسٌن- العربٌة الدول جامعة ش 26 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 173618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطارة دمحم عسران جمال -  158

 الهرم - االهرام حدائك ح 135/اصبح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215628 تارٌخ وفً 242539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالممصود عٌسً دمحم -  159

 خمسون جنٌها55555 مال براس شىموا تربٌة بنشاط الجٌزة -برطس-العفٌفى مسجد ش/ اخر رئٌسى افتتاح  ،:   الـتأشٌر وصف

 فمط جنٌها

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 157755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك حماد محسن -  115

 أكتوبر 6 - الدٌن على ابراج 1 رلم ب برج/فى االخرالكائن الرئٌسى نشاط حذف ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 255566    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن رمضان ربٌع عالء -  111

 كرداسة-كرداسه.م-الصناعٌه ابورواش منطمه28الكٌلو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 255562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن دمحم حسٌن -  112

 اللواء ارض-المحور ٌمٌن سرٌع ابو دمحم ش22رلم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 255565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد اسماعٌل سعٌد مسعد -  113

 على احمد حامد من سلٌمان رزق حاره ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 247497    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش مصطفً عزت عالء -  114

 العرب وراق المرعوش الرحٌم عبد فاروق سٌد ش/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 179597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد دمحم دمحم احمد -  115

 العربٌه الدول جامعة جده ش 1 بالعنوان اخر رئٌسى  حذف ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 255564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سامى محمود اسامه دمحم ساره -  116

 17شمة السابع الدور االشجار ش 5رلم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 255563    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود الناصر عبد احمد -  117

 االرضى الدور جده ش11 رلم ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215635 تارٌخ وفً 255568    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة فاوى صالح دمحم -  118

 غربٌة عمرانٌة سوهاج ش1 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215635 تارٌخ وفً 97195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على اشرف -  119

 (5)بى وحده- 156 رلم المطعه_ الشمالٌه التوسعات منطمه_ المطورٌن_ اكتوبر 6/ فى الكائن فرع حذف ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215635 تارٌخ وفً 255567    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصبور عبد الحمٌد عبد فتحى -  125

 المنٌرة الجامع ش من شلبى جوهر ش1 ،:   الـتأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 177659   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الباسط عبد همام احمد -  1

 مستلزماتها وتورٌدات سٌارات تجدٌد ورشة/  اصبح:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 237252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحى عبد ٌوسف سعد نعمه -  2

 سٌارات وخدمة بنزٌن محطة/  نشاط اضافة:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 211385   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفارس دمحم امام دمحم -  3

 اسمنتٌة منتجات تورٌد/  نشاط اضافة

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 126792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب شعبان ناصر -  4

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد الجمهورٌة داخل عمال نمل/ نشاط اضافة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 255516   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عنتر الدٌن محى اسالم -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 145144   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد دمحم نامٌ امام -  2

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 255545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد ابو السٌد حلمً الدٌن محً -  3

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 255566   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن رمضان ربٌع عالء -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 255562   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن دمحم حسٌن -  5

 خاص: 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215657 تارٌخ وفً 255519   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الواحد عبد محمود فاروق محمود -  6

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614 تارٌخ وفً 255533   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت السٌد احمد احمد الهام -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215613 تارٌخ وفً 255535   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحى ابراهٌم دمحم طارق -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 255535   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على رمضان مكاوى احمد -  9

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 234461   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سٌد دمحم -  15

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215622 تارٌخ وفً 255549   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فؤاد احمد دٌنا -  11

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 255523   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشى ابراهٌم بولس ابراهٌم -  12

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 255524   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حرزهللا رمضان حافظ عبدالحلٌم -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215635 تارٌخ وفً 255567   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصبور عبد الحمٌد عبد فتحى -  14

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 255514   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المعبود عبد احمد محمود -  15

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215616 تارٌخ وفً 255538   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌة للتورٌدات اللٌثى -  16

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 255565   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد اسماعٌل سعٌد مسعد -  17

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215657 تارٌخ وفً 255518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد عباس فرٌد طارق -  18

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 227899   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه على السٌد هانى -  19

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614 تارٌخ وفً 255534   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرازق رمضان دمحم -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215635 تارٌخ وفً 255568   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة فاوى صالح دمحم -  21

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 255543   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌف عابدٌن على على الدٌن بهاء -  22

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 255559   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم مصطفى احمد -  23

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 255512   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم مصطفى دمحم -  24

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 255526   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عفٌفى حسن خالد -  25

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 255537   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغزالى دمحم دمحم رزق -  26

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215623 تارٌخ وفً 255554   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الدٌن نور احمد محمود -  27

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215651 تارٌخ وفً 255513   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج ربة عبد احمد محمود -  28

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215616 تارٌخ وفً 226531   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى على عمر الشحات احمد -  29

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215658 تارٌخ وفً 255521   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جنٌدي احمد المنعم عبد شرٌف -  35

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215614 تارٌخ وفً 255531   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافى عبد جمعة نبٌل عادل -  31

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215628 تارٌخ وفً 242539   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود عٌسً دمحم -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 248584   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسله ماٌز كرم ماٌكل -  33

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 255542   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود سعٌد عماد -  34

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 139763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعداوى النبى عبد صالح منال -  35

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215621 تارٌخ وفً 255547   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ٌس مصطفى اٌمان -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215621 تارٌخ وفً 255548   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الحمٌد عبد ممدوح انور -  37

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 145144   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد دمحم امٌن امام -  38

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 255527   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون رزق جمال شهاب -  39

 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 255527   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون رزق جمال شهاب -  45

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 255564   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سامى محمود اسامه دمحم ساره -  41

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 255563   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود الناصر عبد احمد -  42

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215625 تارٌخ وفً 187766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد فاٌز دمحم -  43

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   المحمول لخدمات االكسالنس/  اصبح: الى 168648 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215651:  تارٌخ فى  ،  -  1

 االسمنتٌة للمنتجات الفارس/  اصبح: الى 211385 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215651:  تارٌخ فى  ،  -  2

   العمومٌة والتورٌدات

 لصٌانه العشري مؤسسه/  اصبحت: الى 185475 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215651:  تارٌخ فى  ،  -  3

   السٌارات كهرباء

 ونمل للرحالت البرنس مكتب/  اصبح: الى 126792 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215651:  تارٌخ فى  ،  -  4

   العمال

 ونمل للرحالت البرنس مكتب/  اصبح: الى 126792 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215651:  تارٌخ فى  ،  -  5

   العمال

   الٌن سكاى/  اصبحت: الى 238274 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215652:  تارٌخ فى  ،  -  6

   للمالبس تاٌجر مصنع/  اصبحت: الى 225581 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215652:  تارٌخ فى  ،  -  7

   والمماوالت للتورٌدات الزاملى/  اصبح: الى 197865 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215653:  تارٌخ فى  ،  -  8

   الباشا مصوغات/  اصبحت: الى 255679 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215653:  تارٌخ فى  ،  -  9

   الملون تاج: الى 197325 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215656:  تارٌخ فى  ،  -  15



 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

 ادالمو لتورٌد الفٌروز/  اصبحت: الى 165837 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215656:  تارٌخ فى  ،  -  11

   الغذائٌة

 المواد لتورٌد الفٌروز/  اصبحت: الى 165837 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215656:  تارٌخ فى  ،  -  12

   الغذائٌة

   والتصدٌر لالستٌراد النور/  اصبحت: الى 155156 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215657:  تارٌخ فى  ،  -  13

 لالنتاج فٌلم اى دٌجٌتال/  اصبحت: الى 151622 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215659:  تارٌخ فى  ،  -  14

   والتصوٌر السٌنمائى والتوزٌع

 المعادن لتشغٌل الفهد مؤسسه/  اضافه: الى 227384 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215659:  تارٌخ فى  ،  -  15

   المٌكانٌكٌه واالعمال

   ٌو سول اي/  اصبحت: الى 147115 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215659:  تارٌخ فى  ،  -  16

   السٌارات غٌار لمطع البطل/  اصبحت: الى 244548 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215659:  تارٌخ فى  ،  -  17

 وتركٌب لصٌانة الصاوى/  اصبح: الى 226788 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215659:  تارٌخ فى  ،  -  18

   التكٌٌف اجهزة

 لتجارة المصرٌة المؤسسة/  اصبحت: الى 186757 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  19

   المواسٌر

 للمماوالت بامب فٌونشر/  اصبحت: الى 233249 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  25

   االعماق وطلمبات واالستٌراد العامة

 للمماوالت بامب فٌونشر/  اصبحت: الى 233249 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  21

   االعماق وطلمبات واالستٌراد العامة

 للنمل ترانسبورت ستار/  اصبح: الى 255725 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  22

   والرحالت

   جارٌهالت السمه الغاء: الى 253761 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  23

   نجٌب عزت صٌدلٌة/ اصبح: الى 159145 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215613:  تارٌخ فى  ،  -  24

   الفاكهه لتجاره فرغل/  اصبح: الى 184497 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215613:  تارٌخ فى  ،  -  25

   التجارٌه الالسمه الغاء: الى 184497 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215613:  تارٌخ فى  ،  -  26

 الثالثه الفرسان سنتر/ اصبح: الى 238712 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215614:  تارٌخ فى  ،  -  27

   الرالٌة للمفروشات

   كالكٌت اى/ اصبح: الى 227522 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215614:  تارٌخ فى  ،  -  28

   للموبلٌا العز بٌت/ اصبح: الى 245928 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215614:  تارٌخ فى  ،  -  29

   االسمنت لتجارة االمل/ اصبح: الى 186859 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215614:  تارٌخ فى  ،  -  35

   طه الدسولى ٌس دمحم رضا/ اصبح: الى 157555 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  31



 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

 للتورٌدات الدولٌة اتش اتش/ اصبح: الى 218539 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  32

   ومٌةالعم

   واركس كلٌن/ اصبح: الى 228485 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215615:  تارٌخ فى  ،  -  33

   برٌمٌرو/ اصبح: الى 193893 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215616:  تارٌخ فى  ،  -  34

   رفله سعد مكرم اٌهاب/ اصبح: الى 168827 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215617:  تارٌخ فى  ،  -  35

   العامه للتورٌدات ام اتشH.M/ اصبح: الى 166211 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215617:  تارٌخ فى  ،  -  36

 لتعبئه الهٌثم مؤسسه/  اصبحت: الى 227214 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215617:  تارٌخ فى  ،  -  37

   والفاكهه الخضروات وتجهٌز وتغلٌف

 والتورٌدات للتجاره المنٌر/  اصبحت: الى 191821 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215617:  تارٌخ فى  ،  -  38

   العامه

   ترٌدنج فٌجن عز/  اصبحت: الى 196235 برلم الممٌدة كةالشر اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215625:  تارٌخ فى  ،  -  39

   منصور عمر العزٌز عبد دمحم/ اصبح: الى 193951 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215625:  تارٌخ فى  ،  -  45

 غٌار لمطع الكامل/  اصبحت: الى 226514 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215625:  تارٌخ فى  ،  -  41

   السٌارات

 والتورٌدات للتصدٌر الروان/ اصبح: الى 172253 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215621:  تارٌخ فى  ،  -  42

   العمومٌة

 للنمل جى اٌه مكتب/ اضافة: الى 215561 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215621:  تارٌخ فى  ،  -  43

   والرحالت

   ٌوجد ال: الى 113478 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215621:  تارٌخ فى  ،  -  44

 لالدوات  عبدالرحٌم عمرو/  اصبح: الى 197311 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215622:  تارٌخ فى  ،  -  45

   والسٌرامٌن الصحٌه

 ونمل للرحالت الجزٌرة/  اصبحت: الى 212716 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215622:  تارٌخ فى  ،  -  46

   العمال

 السٌاحٌة للخدمات الطارق/ اصبح: الى 88981 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215623:  تارٌخ فى  ،  -  47

   والترفٌهٌة

   السٌارات لتكٌٌف المدثر/  اصبح: الى 185474 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215623:  تارٌخ فى  ،  -  48

   سروبكا كافٌة: الى 254358 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215623:  تارٌخ فى  ،  -  49

   للتصدٌر شٌرى/ اصبح: الى 134458 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215623:  تارٌخ فى  ،  -  55

   مسعود ٌوسف حسن خٌرى/ اصبح: الى 56331 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215624:  تارٌخ فى  ،  -  51

 E       ASY/ترانسفٌر اٌزى/ اصبح: الى 193479 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215624:  تارٌخ فى  ،  -  52

TRNSFER   

   فٌلوباتٌر/  اصبحت: الى 92439 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215628:  تارٌخ فى  ،  -  53



 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

   التوحٌد مخبوزات/ اصبح: الى 79965 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215629:  تارٌخ فى  ،  -  54

 

 

 

 

 


