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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تصدٌر مكتب عن 28395 برلم 25215511 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للتصدٌر حسبوا مكتب -  1

 ابراهٌم حسبوا السٌد عماد/  بملن_  سوٌس ابو شارع النصر منٌة:  بجهة

 مكتب عن 28418 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى المرسى شرٌف دمحم -  2

 الداخلً البرى النمل تنظٌم جهاز من لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  نمل وخدمات(  العمالة تورٌد عدا فٌما)  تورٌدات

 دمحم احمد امل/  بملن_  مجاهد منٌة:  بجهة ،(  والدولى

 رحالت مكتب عن 28456 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على المرسى السٌد احمد -  3

:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم هٌئة من لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  السٌاحٌة االنشطة عدا فٌما

 العزٌز عبد عٌسى الحمٌد عبد اشرف/  بملن - الطاهرى

 نصف مخبز عن 28394 برلم 25215517 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار البسٌونى دمحم رضا -  4

 ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده/  بملن - الكردى:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  ألى

 صٌدلٌة عن 28393 برلم 25215517 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالمونى على دمحم فاروق عزه -  5

 على احمد سٌد جمعه سامح/  بملن - عالم كفر:  بجهة ، عامة

 غٌار لطع تجارة عن 28458 برلم 25215523 فى لٌد ، 655550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد صالح احمد -  6

 دمحم حسن دمحم حسٌن/  بملن - الزراعٌه الجمعٌه شارع - الربٌعه:  بجهة ، سٌارات

 ، تموٌنٌة بماله عن 28417 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد البالى عبد حامد خالد -  7

 عٌد البالى عبد احمد السٌده/  بملن - الحرٌه لرٌه - الرحمن عبد منشأة:  بجهة

 تأجٌر مكتب عن 28398 برلم 25215518 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن علً احمد سامً اسالم -  8

 منٌة:  بجهة ،(  والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول بعد)  نمل وخدمات معدات

 على الحلٌم عبد بدٌر محمود/  بملن - المركز شارع - النصر

 مكتب عن 28416 برلم 25215525 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النور ابو حلمى حلمى دمحم -  9

 العدل صالح شحاته احمد عونى/  بملن - عالم كفر:  بجهة ، عامه مماوالت

 تجارة عن 28425 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد دمحم شحاته عماد -  15

 السٌد المعاطى ابو الشبراوى احمد/  بملن - الجدٌد المولف شارع - دكرنس:  بجهة ، كهربائٌة ادوات

 28389 برلم 25215515 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف الرحمن عبد السالم عبد السٌد سامح -  11

 معوض احمد دمحم احمد/  بملن - مجاهد منٌه - دكرنس:  بجهة ، بماله تجارة عن

 مكتب عن 28383 برلم 25215556 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحتوه السٌد عبٌد دالسٌ السٌد -  12

 عبٌد السٌد السٌد دمحم/  بملن - طاهر مٌت:  بجهة ،(  العمالة تورٌد عدا فٌما)  تورٌدات

 ادوات تجارة عن 28385 برلم 25215559 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سلٌمان جمال وفاء -  13

 الدٌن عماد شولى احمد هدى/  بملن - النمراشى شارع - دكرنس:  بجهة ، صحٌه

 تجاره عن 28453 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسٌونً جمعه دمحم دمحم عماد -  14

 جمعه دمحم دمحم اشرف/  بملن - المستشفً شارع - الكردي كفر:  بجهة ، مفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مكتب عن 28411 برلم 25215523 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد عبده البكرى عبده هٌثم -  15

 مسعد عبده البكرى عبده/  بملن_  الجدٌدة برمبال:  بجهة ، عامة مماوالت

 تجارة عن 28396 برلم 25215517 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد ابراهٌم مدحت -  16

 توفٌك محمود الفرج ابو عصام/  بملن - الوحده كوبري شارع - النزل:  بجهة ، وبوٌات حداٌد

 رحالت مكتب عن 28413 برلم 25215523 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز زٌد ابو دمحم اشرف -  17

:  بجهة ،(  والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد)  السٌاحٌه االنشطه عدا فٌما داخلٌه

 مجاهد دمحم الخالك عبد عائشة/  بملن - دموه

 بمالة تجارة عن 28381 برلم 25215556 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف دمحم دمحم محمود هناء -  18

 دمحم العظٌم عبد ابراهٌم/  بملن_  طاهر مٌت:  بجهة ،

 نمل مكتب عن 28384 برلم 25215559 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المناوي االمام السعٌد دمحم -  19

/  بملن - الرٌاض:  بجهة ،(  والدولً الداخلً البري النمل جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد)  الغٌر لحساب بضائع

 المناوي االمام السعٌد

 بناء مواد تجاره عن 28457 برلم 25215525 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سالم سالم سامٌه -  25

 على السعٌد دمحم محمود/  بملن - الجنٌنة:  بجهة ، واسمنت

 تجارة عن 28395 برلم 25215517 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد مودمح دمحم السٌد اسامة -  21

 العال عبد محمود دمحم السٌد/  بملن السالم منشٌة_  دكرنس:  بجهة ، عطارة

 28412 برلم 25215523 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دهبٌه علً احمد احمد عوض دمحم محمود -  22

 الصغٌر المسجد شارع - رومً مٌت:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فٌما)  وتصدٌر استٌراد مكتب عن

 علً احمد احمد عوض دمحم/   بملن -

 بٌع عن 28452 برلم 25215519 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمٌلى المتولى صالح السٌد على -  23

 دمحم جمعه الفتاح عبد دمحم/  بملن - شبرا شارع - عبٌد بنى:  بجهة ، ودخان سجائر

 تورٌدات عن 28382 برلم 25215556 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا االمام معلوم محمود دمحم -  24

 العدوى دمحم السٌد حسن/  بملن - الكردى:  بجهة ، نظافة وخدمات(  العمالة تورٌد عدا فٌما) 

 ، مطعم عن 28419 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان المعاطى ابو رجب دمحم -  25

 عطٌه احمد رضا دمحم ولٌد/  بملن - الخطاب بن عمر ش - دكرنس:  بجهة

 مزرعه عن 28451 برلم 25215519 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان دمحم سلٌمان حسٌن -  26

 حسٌن سلٌمان دمحم سلٌمان/   بملن - الحسانٌه - الربٌعه:  بجهة ، حالبه مواشى

 سوبر عن 28387 برلم 25215515 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى الفتاح عبد دمحم محمود -  27

 داود المنسى محسن اسماء/  بملن - طرٌف مٌت:  بجهة ، ماركت

 حداٌد عن 28454 برلم 25215519 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد دمحم الحمٌد عبد عماد -  28

 هللا عبد احمد هللا عبد احمد/  بملن مركزالشباب بجوار البحر شارع_  سوٌد مٌت:  بجهة ، وبوٌات

 ادوات تجارة عن 28385 برلم 25215556 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد السٌد احمد دمحم -  29

 سالم الحفٌظ عبد محمود/  بملن - الصالحات كفر:  بجهة ، منزلٌه

 بوفٌه إستئجار عن 28415 برلم 25215523 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم اسماعٌل دمحم فلاير -  35

 االبتدائٌة المنصورة شمال محكمة/  بملن فوزى شارع اخر_  عبٌد بنى:  بجهة ، المحاكم بمجمع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عن 28455 برلم 25215519 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصٌاد عطٌه البندارى الرؤف عبد دمحم -  31

 زغلى على محمود على/  بملن - االبتدائٌه المدرسه بجوار - فارس مٌت:  بجهة ، ألبان و مواشى تربٌة حظٌرة

 تبن تجارة عن 28415 برلم 25215524 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز المتولى حامد احمد -  32

 الباز المتولى حامد ٌاسر/  بملن_  المدٌمة برمبال:  بجهة ، لش

 عامة صٌدلٌة عن 28397 برلم 25215517 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد محمود على محمود -  33

 دمحم حماده ابراهٌم حمٌده/ بملن_  النزل:  بجهة ،

 28388 برلم 25215515 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان العال عبد الدسولى ابراهٌم رٌهام -  34

 المجٌد عبد عمرو ابراهٌم/  بملن - رٌاض المنعم عبد شارع - دكرنس:  بجهة ، عامه مماوالت مكتب عن

 ، بماله تجارة عن 28399 برلم 25215519 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد الرفاعى امام هانم -  35

 دمحم عبدالسالم صالح/  بملن - فلسطٌن ش - عبٌد بنى:  بجهة

 ألبان معمل عن 28459 برلم 25215523 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرٌد سلٌم سلٌمان المتولى -  36

 دمحم شرٌد سلٌم على نادر/  بملن - الربٌعة - شراوٌد عزبة:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد) 

 مكتب عن 28414 برلم 25215524 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سالم عمر دمحم اسامة -  37

 البر عبد الفتاح عبد الدردٌر محمود/  بملن - الكردى:  بجهة ، عامة مماوالت

 ارز فراكة عن 28421 برلم 25215526 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علً علً رمضان رٌهام -  38

 رزق حسٌن ولٌد/  بملن - طاهر مٌت:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد) 

 عن 28455 برلم 25215519 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسً المهدى المنعم عبد سمٌر دمحم -  39

 المرسً المهدى المنعم عبد سمٌر/  بملن - الجنٌنه:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما)  وتورٌدات ومماوالت هندسى مكتب

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس(   العماله تورٌد عدا فٌما)  وتورٌدات متكامله مماوالت   ،  شركة   وشركاه السالمونً علً علً دمحم فاروق -  1

 كفر:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما)  وتورٌدات متكامله مماوالت عن ، 28386 برلم 25215559 فى ،لٌدت 5555550555

 احمد سٌد جمعه عاطف احمد/  بملن - عالم

 والتوكٌالت والبوٌات الحداٌد وتجارة للمبانى العامة المماوالت  ،  شركة   وشرٌكها متولى هللا نصر رضا امٌرة شركة -  2

 الحداٌد وتجارة للمبانى العامة المماوالت عن ، 28392 برلم 25215511 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  التجارٌة

 السٌد مصطفى دمحم مدحت/  بملن االعدادٌة المدرسة بجوار الجدٌدة النهضة:  بجهة ، التجارٌة والتوكٌالت والبوٌات

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   25215552 تارٌخ وفى ،   8538:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف دمحم على فخرى   - 1

 ٌانهائ التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   25815:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زهران دمحم صالح رانٌا   - 2

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو

 شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   28356:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعد على الحك عبد لطفى رزق   - 3

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   14365:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ناجى دمحم الدكتور صٌدلٌة   - 4

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   9665:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده   - 5

 التعدٌل بعد االخر الرئٌسى المحل نشاط الغاء بسبب المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   27741:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سراٌا دمحم السٌد دمحم ابراهٌم   - 6

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   15756:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خضر ابراهٌم رشاد دمحم ابراهٌم   - 7

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   24654:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حجازى على كمال فتحى ابراهٌم   - 8

 الفرع إلغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   24654:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حجازى على كمال فتحى ابراهٌم   - 9

 الفرع إلغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   25498:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الدٌن محى المغنى عبد فلاير   - 15

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   23988:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على احمد الجلٌل عبد دمحم   - 11

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   25723:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على السعٌد احمد حسنى احمد   - 12

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   13738:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شرٌد سلٌم سلٌمان العال عبد   - 13

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   25452:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعٌل عوض توفٌك عزٌزة   - 14

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   19772:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  داود احمد سٌد دمحم حسن هناء   - 15

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   27425:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رمضان رمضان السٌد اٌمان   - 16

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   21114:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن جاد دمحم السمٌع عبد دمحم   - 17

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   8865:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغنام احمد حسن زكٌه   - 18

 الشأن صاحب لوفاة  نهائٌا المٌد هذا محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  22852 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم الفتوح ابو على احمد -  1

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  27213 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المتولى االمام دمحم السٌد محمود -  2

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

 رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  25259 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالمعاطى على عبده ابوالمعاطى ابراهٌم -  3

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

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  22237 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم السٌد دمحم -  4

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  24539 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ضٌف الحمٌد عبد السٌد اٌهاب احمد -  5

  جنٌه  655550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  9711 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العدل الشربٌنى المرسى دمحم -  6

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  25573 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال دمحم ابراهٌم السٌد -  7

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  21535 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحه االمام الشحات ابراهٌم خالف -  8

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215515 ، تارٌخ وفً  28136 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمرٌه الحمٌد عبد عمر الحمٌد عبد -  9

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  27477 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البالسى على عوض دمحم دمحم -  15

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  9665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده -  11

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  9665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده -  12

  جنٌه  25550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215517 ، تارٌخ وفً  28376 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  راشد دمحم الحسٌن احمد -  13

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215518 ، تارٌخ وفً  27653 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  التورٌدات و للمماوالت جمال دمحم -  14

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  28544 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرازق عبد فرغلى صدٌك دمحم -  15

  جنٌه  525550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  18556 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  التصدٌر و لالستٌراد لٌجاوالى -  16

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  18556 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات لتجاره والى الى تعدل -  17

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

 رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  24856 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمجٌد الطٌبى دمحم عبدالمجٌد ماجد -  18

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  27944 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الستار عبد المادر عبد احمد -  19

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215523 ، تارٌخ وفً  21755 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان دمحم خلٌل فتحٌه -  25

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215523 ، تارٌخ وفً  25469 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا دمحم الدٌن نور كرم -  21

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  19955 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عكاشه العوضى مازى عماد -  22

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215526 ، تارٌخ وفً  7569 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى محمود زهران محمود دمحم -  23

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

 تم  25215527 ، تارٌخ وفً  25699 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات غٌار لطع لتجاره حسبو مؤسسه الى تعدل -  24

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215527 ، تارٌخ وفً  25699 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتصدٌر لالستٌراد حسبو مؤسسه -  25

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  27586 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم ابراهٌم حامد دمحم -  26

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 25133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر فتحى مؤسسه -  1

 ابراهٌم دمحم دمحم علٌه/  بملن - البحر شارع - دكرنس/  الً تعدل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 28382    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رخا االمام معلوم محمود دمحم -  2

  العدوى دمحم السٌد حسن/  بملن - الكردى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 28385    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد السٌد احمد دمحم -  3

 سالم الحفٌظ عبد محمود/  بملن - الصالحات كفر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 28381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف دمحم دمحم محمود هناء -  4

 دمحم العظٌم عبد ابراهٌم/  بملن_  طاهر مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 28383    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحتوه السٌد عبٌد السٌد السٌد -  5

 عبٌد السٌد السٌد دمحم/  بملن - طاهر مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 28384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المناوي االمام السعٌد دمحم -  6

 المناوي االمام السعٌد/  بملن - الرٌاض ،:   الـتأشٌر

 تم 25215559 تارٌخ وفً 24455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتورٌدات المتكامله للمماوالت ربه عبد ٌاسر مؤسسه -  7

 عبد ابراهٌم/  بملن - المنصورة - الترعة شارع - طٌبة برج شارع 16/  بناحٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  المنصورة.......  برلم ولٌد........  فى.....  برلم اودع الخٌر ابو الفتٌكى المنعم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 28385    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سلٌمان جمال وفاء -  8

 الدٌن عماد شولى احمد هدى/  بملن - النمراشى شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 28387    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرفاعى الفتاح عبد دمحم محمود -  9

  داود المنسى محسن اسماء/  بملن - طرٌف مٌت ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 28389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوف الرحمن عبد السالم عبد السٌد سامح -  15

 معوض احمد دمحم احمد/  بملن - مجاهد منٌه - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 28388    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان العال عبد الدسولى ابراهٌم رٌهام -  11

 المجٌد عبد عمرو ابراهٌم/  بملن - رٌاض المنعم عبد شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 9665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده -  12

  حمٌده ابراهٌم احمد فهٌم هانم/  بملن - الكردى/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 9665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده -  13

  مصطفى احمد احمد ابراهٌم/  بملن - الكردى/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 9665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده -  14

  التعدٌل بعد 9665 تابع برلم وممٌد 2511/11/29 فى 1712 برلم المودع 1 االخر الرئٌسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 28395    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للتصدٌر حسبوا مكتب -  15

 ابراهٌم حسبوا السٌد عماد/  بملن_  سوٌس ابو شارع النصر منٌة ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 26568    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على ابراهٌم السٌد هانى -  16

 حسٌن حموده حموده فؤاد/  بملن - البحر شارع - عبٌد بنى/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 28394    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار البسٌونى دمحم رضا -  17

 ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده/  بملن - الكردى ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 28396    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان احمد ابراهٌم مدحت -  18

 توفٌك محمود الفرج ابو عصام/  بملن - الوحده كوبري شارع - النزل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 28397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود لىع محمود -  19

 دمحم حماده ابراهٌم حمٌده/ بملن_  النزل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 28393    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالمونى على دمحم فاروق عزه -  25

  على احمد سٌد جمعه سامح/  بملن - عالم كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 28395    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد محمود دمحم السٌد اسامة -  21

 العال عبد محمود دمحم السٌد/  بملن السالم منشٌة_  دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 28398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن علً احمد سامً اسالم -  22

 على الحلٌم عبد بدٌر محمود/  بملن - المركز شارع - النصر منٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 26699    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العاطى عبد ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  23

 العاطى عبد ابراهٌم دمحم ابراهٌم/  بملن - التل عزبه - رومى مٌت/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم سلٌمان حسٌن -  24

 حسٌن سلٌمان دمحم سلٌمان/   بملن - الحسانٌه - الربٌعه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد فرغلى صدٌك دمحم -  25

 سالم دمحم محمود فتحى/  بملن - ٌوسف ارض - سعٌد بور شارع - دكرنس/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسً المهدى المنعم عبد سمٌر دمحم -  26

 المرسً المهدى المنعم عبد سمٌر/  بملن - الجنٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28453    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونً جمعه دمحم دمحم عماد -  27

 جمعه دمحم دمحم اشرف/  بملن - المستشفً شارع - الكردي كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد دمحم الحمٌد عبد عماد -  28

 هللا عبد احمد هللا عبد احمد/  بملن مركزالشباب بجوار البحر شارع_  سوٌد مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمٌلى المتولى صالح السٌد على -  29

 دمحم جمعه الفتاح عبد دمحم/  بملن - شبرا شارع - عبٌد بنى ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 18556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التصدٌر و لالستٌراد لٌجاوالى -  35

 ومدٌنه مركز - االمام الحسٌنً دمحم ولٌد/  بملن - الفراعنه لاعه بجوار - فارس مٌت طرٌك - كرم بناحٌه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 دكرنس تابع 18556 برلم ولٌد 2521/5/19 ف1355ً برلم اودع - عبٌد بنً

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 18556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات لتجاره والى الى تعدل -  31

 - االمام الحسٌنً دمحم ولٌد/  بملن - الفراعنه لاعه بجوار - فارس مٌت طرٌك - كرم بناحٌه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 دكرنس تابع 18556 برلم ولٌد 2521/5/19 ف1355ً برلم اودع - عبٌد بنً ومدٌنه مركز

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصٌاد عطٌه البندارى الرؤف عبد دمحم -  32

 زغلى على محمود على/  بملن - هاالبتدائٌ المدرسه بجوار - فارس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 18556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والً دمحم دمحم حسن عماد -  33

  االمام الحسٌنً دمحم ولٌد/  بملن - الفراعنه لاعه بجوار - فارس مٌت طرٌك - كرم ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 28399    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد الرفاعى امام هانم -  34

 دمحم عبدالسالم صالح/  بملن - فلسطٌن ش - عبٌد بنى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 28457    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سالم سالم سامٌه -  35

 على السعٌد دمحم محمود/  بملن - الجنٌنة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 28456    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على المرسى السٌد احمد -  36

  العزٌز عبد عٌسى الحمٌد عبد اشرف/  بملن - الطاهرى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 24856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد الطٌبى دمحم عبدالمجٌد ماجد -  37

 المجٌد عبد الطٌبى دمحم المجٌد عبد/  بملن - النزل/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 28413    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباز زٌد ابو دمحم اشرف -  38

 مجاهد دمحم الخالك عبد عائشة/  بملن - دموه ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 28412    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دهبٌه علً احمد احمد عوض دمحم محمود -  39

 علً احمد احمد عوض دمحم/   بملن - الصغٌر المسجد شارع - رومً مٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 28411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد عبده البكرى عبده هٌثم -  45

 مسعد عبده البكرى عبده/  بملن_  الجدٌدة برمبال ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 28415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسماعٌل دمحم فلاير -  41

 االبتدائٌة المنصورة شمال محكمة/  بملن فوزى شارع اخر_  عبٌد بنى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 28458    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد صالح احمد -  42

 دمحم حسن دمحم حسٌن/  بملن - الزراعٌه الجمعٌه شارع - الربٌعه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 28459    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌد سلٌم سلٌمان المتولى -  43

  دمحم شرٌد سلٌم على نادر/  بملن - الربٌعة - شراوٌد عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 28415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباز المتولى حامد احمد -  44

 الباز المتولى حامد ٌاسر/  بملن_  المدٌمة برمبال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 19955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عكاشه العوضى مازى عماد -  45

 العوضً مازي الدٌن عالء/  بملن - السالم برج - العروبه ش - دكرنس/  الً تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 28414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم سالم عمر دمحم اسامة -  46

 البر عبد الفتاح عبد الدردٌر محمود/  بملن - الكردى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 28425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد دمحم شحاته عماد -  47

  السٌد المعاطى ابو الشبراوى احمد/  بملن - الجدٌد المولف شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 28419    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان المعاطى ابو رجب دمحم -  48

  عطٌه احمد رضا دمحم ولٌد/  بملن - الخطاب بن عمر ش - دكرنس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 28416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النور ابو حلمى حلمى دمحم -  49

 العدل صالح شحاته احمد عونى/  بملن - عالم كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 28417    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد البالى عبد حامد خالد -  55

 عٌد البالى عبد احمد السٌده/  بملن - الحرٌه لرٌه - الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 28418    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى المرسى شرٌف دمحم -  51

 دمحم احمد امل/  بملن_  مجاهد منٌة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 28425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتجارة للنمل العطار -  52

 على السالم عبد احمد رضا/  بملن العروبة شارع_  دكرنس ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 28424    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود كمال عدلى محمود -  53

 خلف سالم محمود امل/  بملن - مؤمن الخولً مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 21775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحدٌدى على حلمى طه سعد -  54

 على الحى عبد دمحم صبحى دمحم/  بملن - الرحاب برج - السٌنما شارع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 28422    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد المطلب عبد ٌحًٌ باسم -  55

 السٌد السٌد عثمان عبٌر/  بملن - المحلٌه الوحده بجوار - سوٌد مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 28423    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد عسكر احمد دمحم رلٌه -  56

  جبر محمود ممدوح ممدوح/  بملن - البحر شارع - النصر منٌه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 7569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى محمود زهران محمود دمحم -  57

  موسى محمود مصطفى زٌنب/  بملن - مؤمن الخولى مٌت/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 28421    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً علً رمضان رٌهام -  58

 رزق حسٌن ولٌد/  بملن - طاهر مٌت ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 15968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه دمحم عطٌه ولٌد -  59

  الوصٌف هللا عبد ادلٌه/  بملن - الرمان اشمون/  الى تعدل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 28427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمٌلى محمود كامل دمحم دمحم -  65

  شعبان المتولى الحكٌم عبد نعمه/  بملن - سراج دمحم شارع - شبرا حى - عبٌد بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 28426    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى دمحم دمحم السٌد دمحم -  61

 مجاهد دمحم دمحم الدٌن نور احمد/  بملن - المدٌنه مجلس شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 25995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج ابراهٌم المتولى السٌد هللا عبد -  62

  عثمان دمحم محمود اٌمن/  بملن_  رومى مٌت إلى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 28435    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عثمان ثروت سحر -  63

 صابر مصطفى عطٌة فوزٌة/  بملن - الجبانه شارع - فارس مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 28431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد السالم عبد حمدى دمحم -  64

  السٌد السالم عبد حمدى/   بملن - الكرما ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 28429    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رخا الرحمن عبد على رمضان -  65

 الحسٌنى الدٌن عز وائل/  بملن - فارس مٌت كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 28428    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سلٌمان احمد دمحم ساره -  66

 احمد ابراهٌم محمود دمحم/  بملن الزراعى الطرٌك_  الكردى ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 25133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر فتحى مؤسسه -  1

 ( لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  الغذائٌه المواد وحفظ وتعبئه صناعه/  الً

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 17173   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العال عبد دمحم مها -  2

 ( لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  الغذائٌه المواد تورٌد و تعبئة و تجارة/  الى النشاط تعدل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 21535   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحه االمام الشحات ابراهٌم خالف -  3

 الغٌر لحساب وغالل حبوب تجارة/  التجارة نوع لٌصبح بالعموله الغٌر لحساب وغالل حبوب تجارة/  نشاط اضافه:  التأشٌر

 6 المجموعه من 36 والفمرة 19 المجموعه عدا فٌما السلع لجمٌع وتصدٌر استٌراد ومكتب بالعموله

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 27477   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالسى على عوض دمحم دمحم -  4

 لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد(  العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما) مالبس مصنع الى تعدل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 9665   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده -  5

 بوتامٌن عزل مواد وبٌع بترولٌة مواد تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 9665   رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن دمحم محرز حماده -  6

 (لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  بلدى مخبز/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 24856   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد الطٌبى دمحم عبدالمجٌد ماجد -  7

 ( لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  مدعم بلدى مخبز/  الى تعدل:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 27944   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الستار عبد المادر عبد احمد -  8

 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما السلع لجمٌع وتصدٌر استٌراد مكتب/  نشاط اضافة تم:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 19955   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عكاشه العوضى مازى عماد -  9

 حبوب تجاره/  نشاط اضافه:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 12662   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم المتولى على رجب -  15

 اعالف تجاره/  الى تعدل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 27652   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد صادق السٌد دمحم -  11

 زراعٌة االت صٌانه/  الً تعدل

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 28351   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن هللا عبد ابراهٌم والء -  12

 2521/53/51 من اعتبارا مزارع مستلزمات تجارة نشاط اضافة:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 28455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسً المهدى المنعم عبد سمٌر دمحم -  1

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 28412   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دهبٌه علً احمد احمد عوض دمحم محمود -  2

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 28415   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباز المتولى حامد احمد -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 28428   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سلٌمان احمد دمحم ساره -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 28395   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للتصدٌر حسبوا مكتب -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 28453   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونً جمعه دمحم دمحم عماد -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 28457   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سالم سالم سامٌه -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 28456   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على المرسى السٌد احمد -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 28425   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد دمحم شحاته عماد -  9

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 28421   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً علً رمضان رٌهام -  15

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 18556   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والً دمحم دمحم حسن عماد -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 28415   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسماعٌل دمحم فلاير -  12

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 28381   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف دمحم دمحم محمود هناء -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 28396   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان احمد ابراهٌم مدحت -  14

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 28398   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن علً احمد سامً اسالم -  15

 خاص: التأشٌر صفو

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 28427   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمٌلى محمود كامل دمحم دمحم -  16

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 28385   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سلٌمان جمال وفاء -  17

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 28455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصٌاد عطٌه البندارى الرؤف عبد دمحم -  18

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 28422   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد المطلب عبد ٌحًٌ باسم -  19

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 28387   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرفاعى الفتاح عبد دمحم محمود -  25

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 28452   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمٌلى المتولى صالح السٌد على -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 28458   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد صالح احمد -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 28426   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى دمحم دمحم السٌد دمحم -  23

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 28399   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد الرفاعى امام هانم -  24

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 28411   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد عبده البكرى عبده هٌثم -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 28435   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عثمان ثروت سحر -  26

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 28413   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباز زٌد ابو دمحم اشرف -  27

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 28414   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم سالم عمر دمحم اسامة -  28

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 28429   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رخا الرحمن عبد على رمضان -  29

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 28383   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحتوه السٌد عبٌد السٌد السٌد -  35

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 28419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان المعاطى ابو رجب دمحم -  31

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 28382   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رخا االمام معلوم محمود دمحم -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 28388   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان العال عبد الدسولى ابراهٌم رٌهام -  33

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 28417   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد البالى عبد حامد خالد -  34

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 28418   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى المرسى شرٌف دمحم -  35

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 28425   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتجارة للنمل العطار -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 28393   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالمونى على دمحم فاروق عزه -  37

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 28431   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد السالم عبد حمدى دمحم -  38

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 28394   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار البسٌونى دمحم رضا -  39

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 28423   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد عسكر احمد دمحم رلٌه -  45

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 28384   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المناوي االمام السعٌد دمحم -  41

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 28395   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد محمود دمحم السٌد اسامة -  42

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 28454   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد دمحم الحمٌد عبد عماد -  43

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 28389   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوف الرحمن عبد السالم عبد السٌد سامح -  44

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 28459   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌد سلٌم سلٌمان المتولى -  45

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 28416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النور ابو حلمى حلمى دمحم -  46

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 28424   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود كمال عدلى محمود -  47

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 28385   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد السٌد احمد دمحم -  48

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 28397   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود على محمود -  49

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 28451   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم سلٌمان حسٌن -  55

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لتجارة movynail  موفٌنٌل/  الى تعدلت: الى 17173 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215556:  تارٌخ فى  ،  -  1

   الغذائٌه المواد تورٌد و تعبئة و

 الٌاسمٌن روبا/  التجارٌة السمة اضافة تم: الى 9665 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215511:  تارٌخ فى  ،  -  2

   الغذائٌة المواد لتعبئة

   توب األمانه/  الى تعدلت: الى 26529 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215517:  تارٌخ فى  ،  -  3

 واالستٌراد للتجارة الكٌان/  الى تعدلت: الى 27944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215525:  تارٌخ فى  ،  -  4

   والتصدٌر

 والتصدٌر لالستٌراد دٌاموند/  الً تعدل: الى 19955 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215524:  تارٌخ فى  ،  -  5

   الحبوب وتجاره والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت

 الصمر/  التجارٌة السمة اضافة تم: الى 22296 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215527:  تارٌخ فى  ،  -  6

   الحبوب وتجارة والتصدٌر لالستٌراد

 للتصنٌع الفنٌة المصرٌة/  إلى تعدل: الى 25995 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215535:  تارٌخ فى  ،  -  7

   والدٌكور

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شخاصاأل   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال 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

 21 عتعديل أو النشز أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 شركات رهن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 شركات بٌع  
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