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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 119437برلم  25195115، لٌد فى  555550555( دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   119437) تابع  -  1

د العزٌز دمحم اعضاء التدرٌس بملن/ محمود فٌصل عب 1عن تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : المنصورة شارع ربٌع امام مساكن هٌئة 

 جانو

عن تجارة  142199برلم  25195115، لٌد فى  155550555دمحم السٌد محمود محمود التوابتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 شارع المعاهدة بملن/ ممدوح فؤاد السعٌد الشربٌنى 21زٌوت سٌارات . ، بجهة : طلخا 

 119437برلم  25195115، لٌد فى  555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم   119437) تابع  -  3

شارع البنا شارع محطه الكهرباء بملن/ هدٌه ابراهٌم احمد  13عن تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : له محل بناحٌة طلخا مدٌنه ناصر 

 119437ولٌد برلم   2558/ 1/ 1دمحم عن نشاط/ بمالة مواد غ<ائٌة افتتح فى 

عن تجارة مالبس  142593برلم  25195152، لٌد فى  155550555امٌرة دمحم جمٌل السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : المنٌل بملن/ السٌد عبد المعبود السٌد شادى

عن مكتب  142129برلم  25195159، لٌد فى  125550555س ماله ،  رامى السٌد دمحم عبد الرسول  ، تاجر فرد ، رأ -  5

 عمالة داخلٌة ، بجهة : مٌت عنتر بملن/ دمحم ابراهٌم عبد العزٌز الزٌنى

عن  142176برلم  25195113، لٌد فى  355550555عمرو على دمحم احمد السٌد المصبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 بلماس شارع فلسطٌن بملن / عبد المادر احمد دمحم دسولىمخبز بلدى مدعم ، بجهة : 

عن مكتب  142192برلم  25195114، لٌد فى  1555550555احمد جاد الحك دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 مماوالت عامة . ، بجهة : بلماس عزبة صبحى بملن/ إٌهاب مسعود عبد السمٌع

عن مكتب استٌراد  142165برلم  25195115، لٌد فى  5555550555فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم سعد عمر  ، تاجر  -  8

طبما للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات  6من المجموعه  36والفمره  19وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 شعبان مراد ابراهٌم الشٌنوالواردات وتجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت الكرما بملن / 

عن  142188برلم  25195114، لٌد فى  155550555شولى شولى عبدالرازق مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 تجهٌز علب كرتون . ، بجهة : طلخا حوض الشجرة الطرٌك الزراعى ـ ممابل مدارس الدلتا بملن/ عالء محمود العزب

عن مطعم . ،  142217برلم  25195116، لٌد فى  155550555مان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالنبى السٌد سلٌ -  15

 ماٌو بملن/ أمانى عبد الممصود السعداوى الدهشاوى15بجهة : جمصة 

عن  142215برلم  25195116، لٌد فى  215550555شروق عبدالوهاب دمحم حسٌن برهام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مالة . ، بجهة : الزهراء بملن/ دمحم عادل عبد الفتاح السٌد حمودةتجارة ب

عن تجارة  142236برلم  25195116، لٌد فى  355550555ابراهٌم رجب جبر الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 جبس . ، بجهة : طلخا حوض الجرن بملن/ صفاء أحمد عبد الهادى

عن مخبز  142244برلم  25195117، لٌد فى  355550555مان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعزٌز بسٌونى دمحم سلٌ -  13

 افرنجى ، بجهة : الثورة بملن / رامى عوض ابراهٌم دمحم

عن تجارة  142243برلم  25195117، لٌد فى  255550555على رسالن عبدالعلٌم ملوخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ع وتمطٌع اكٌاس بالستٌن ، بجهة : سرسك بملن / خالد رسالن عبدالعلٌم ملوخادوات كهربائٌة وتصنٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  142356برلم  25195123، لٌد فى  15550555نعمه عبد العلٌم عبد السالم ابو الرٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 م صالح شاهٌنمكتبه وخردوات ، بجهة : كفر البرامون بملن / السٌد عبدالكرٌم النجار وعزٌزه عال

عن تجارة  142145برلم  25195115، لٌد فى  155550555خالد ٌحى دمحم على صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مفروشات . ، بجهة : شارع اإلمام دمحم عبده بتورٌل بملن/ لوجى عبد السمٌع البارى عمر

عن تجارة  142292برلم  25195122، لٌد فى  155550555،   عادل ابراهٌم المصرى خٌر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  17

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : منٌه سندوب بملن/ احمد المتولى عبد ربه

عن تنظٌم  142252برلم  25195115، لٌد فى  555550555امال احمد شاكر احمد الجعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

المعارض الفنٌه والمؤتمرات الدولٌه والمهرجانات الفنٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 د ماهر ش ناجى عبدالرازق بملن/ امٌر دمحم عبدالعزٌز، بجهة : ش احم 2519لسنه5488

عن مكتب تجارة  142259برلم  25195115، لٌد فى  155550555دمحم حسن دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

وتصنٌع  وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمكمالت الغذائٌة والمستحضرات البٌطرٌة والمواد التشخٌصٌة

 مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة . ، بجهة : شارع سامٌة الجمل بملن/ أحمد ٌوسف أحمد

عن محل  142212برلم  25195116، لٌد فى  1555550555عبدهللا رضا عبدالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بدالمجٌد مصطفى نصركوافٌر رجالى ، بجهة : شارع سامح الرافاعى بملن/ احمد ع

عن جزارة .  142156برلم  25195153، لٌد فى  125550555احمد صدٌك عبدالغفار احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ، بجهة : أبو زاهر بملن/ سامى السٌد عبد هللا حسن رشوان

عن  142338برلم  25195128، لٌد فى  5555550555دمحم عادل عبده عبدالحمٌد االشرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

( وفمًا للوائح والمرارات والنظم التى  6من المجموعة  36والفمرة  19مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع ) فٌما عدا المجموعة 

/ مصطفى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : شارع سٌدى ٌاسٌن المتفرع من شارع الحوار بملن

 السٌد حسن

عن  142345برلم  25195129، لٌد فى  1555550555دمحم موسى عبدالعزٌز عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مكتب استثمار عمارى ، بجهة : درٌن بملن / موسى عبدالعزٌز عبدالفتاح

عن مصنع خرطوم  142355برلم  25195129د فى ، لٌ 155550555دمحم فراج دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بالستٌن ، بجهة : مٌت عنتر شارع المحطه بملن / احمد فراج دمحم مجاهد

عن تجاره  142583برلم  25195151، لٌد فى  1555550555حنٌن خطاب سالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 دمحم حسن ادوات منزلٌه ، بجهة : الكردود بملن/ محمود المتولى

عن مصنع  142122برلم  25195158، لٌد فى  155550555ربٌع عمار عبدالكرٌم حلطش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ إٌمان عبد الحسٌب عوض صالح

عن  142177برلم  25195113، لٌد فى  555550555شرٌف سعٌد عبدالعال حسن حسب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 توزٌع ادوات تجمٌل بالجمله ، بجهة : المنصوره شارع عبده الزٌنى بملن / سعٌد عبد العال حسن

عن مكتب دٌكورات  142194برلم  25195114، لٌد فى  155550555احمد دمحم عثمان فؤاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ـ أعلى الدمحمى بملن/ دمحم ماهر حسن البمالوى وتشطٌبات . ، بجهة : شارع لناة السوٌس

عن تجارة مبٌدات  142245برلم  25195117، لٌد فى  25550555اسامه سمٌر مسعد حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 زراعٌه ، بجهة : بانوب طرٌك المحله بلطٌم بملن / اسامه دمحم دمحم عبد العزٌز

عن تجارة  142299برلم  25195122، لٌد فى  55550555مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدهللا ابوالعنٌن -  35

 مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : بلماس طرٌك الحرٌه بملن / صابر عبدالحمٌد شحاته
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عن  142354برلم  25195135، لٌد فى  15555.555السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالعظٌم كسر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 تجارة ادوات صحٌه لطاعى ، بجهة : مٌت عنتر شارع البحر بملن / شامه عبدالجابر دمحم الشربٌنى

عن  142354برلم  25195135، لٌد فى  155550555السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالعظٌم كسر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ى ، بجهة : مٌت عنتر شارع البحر بملن / شامه عبدالجابر دمحم الشربٌنىتجارة ادوات صحٌه لطاع

عن تدرٌب وتنمٌه  142153برلم  25195152، لٌد فى  255550555دمحم الحسٌنى رشاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

، بجهة : تماطع ش الطنطاوى  2518سنهل155موارد بشرٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه موافمه رلم 

 مع ش صبرى ابوعلم بملن/ سامح المتولى دمحم محمود

عن مكتبة  142141برلم  25195159، لٌد فى  155550555مروة مدحت الشربٌنى الحلوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 وتصوٌر مستندات . ، بجهة : كفر األطرش بملن/ مدحت الشربٌنى الحلوجى

 142152برلم  25195115، لٌد فى  155550555محمود مصطفى عوض مصطفى جعبوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

عن تجارة مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : طلخا شارع أحمد سمن عمارة البنن بملن/ دمحم 

 إبراهٌم المرسى إبراهٌم

عن مكتب  142262برلم  25195125، لٌد فى  5555550555مود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو طه محمود مح -  36

 تورٌد وصٌانة معدات وآالت مستعملة . ، بجهة : شارع حسان ـ خلف األمن المركزى بملن/ دمحم على عوض دمحم

عن مزرعة  142285برلم  25195122، لٌد فى  1555550555دمحم سعد صابر صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 مواشى . ، بجهة : أبو جالل بملن/ سعد صابر صالح

برلم  25195127، لٌد فى  555550555( دمحم سعٌد عبدالفتاح ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   112457تابع  -  38

 بملن/ صالح سعٌد عبد الفتاحعن مخزن لتجارة حدٌد تسلٌح . ، بجهة : طلخا الطرٌك السرٌع ) طرٌك شربٌن (  112457

برلم  25195127، لٌد فى  555550555( دمحم سعٌد عبدالفتاح ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   112457تابع  -  39

الح عن مخزن لتجارة حدٌد تسلٌح . ، بجهة : لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة َطلخا بتَمسٌم َعمرو ٌونُس َطرٌك بِلماس بملن/ صَ  112457

 َدلهلٌة . 112457ولٌُد بَرلَم  2556/ 1/1َعبد الغَفار أَبو السُعود َعن نَشاط إستٌراد وتَصدٌر أُفتِتح فى 

عن ثالجة  142595برلم  25195152، لٌد فى  125550555فرٌد احمد عبدالرحمن لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ٌر بملن/ دمحم فرٌد أحمد عبد الرحمنتبرٌد وتجمٌد . ، بجهة : الطلمبات تبع الجزا

عن  142158برلم  25195153، لٌد فى  155550555مصطفى دمحم المغاورى دمحم صمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

زهة تجارة مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع الدرٌنى المتفرع من شارع أبو بكر بمدٌنة الن

 بملن/ زٌنب دمحم البٌومى

عن ممله  142314برلم  25195128، لٌد فى  555550555دمحم عبدالباسط عبدهللا عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لب ، بجهة : الشوامً بلماس بملن/نجوى فوزى عبدالغنى ابراهٌم

عن صالون  142587برلم  25195151، لٌد فى  155550555حسن هالل حسن دمحم الفالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 حاللة . ، بجهة : دمالش بملن/ عبد الفتاح السٌد عبد الفتاح

برلم  25195151، لٌد فى  555550555مهاب جمال الدٌن دمحم عبدالرازق دمحم الخمٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ع مصعب بن عمٌر بتمسٌم المعلمٌن بملن/ أشرف ٌحى حسنه داهشعن مصنع حلوٌات . ، بجهة : طلخا شار 142588

عن تجارة  142174برلم  25195113، لٌد فى  1555550555ولٌد السٌد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مفروشات ، بجهة : المنصورة حى االشجار بملن/ السٌد دمحم احمد دمحم

عن تجارة  142175برلم  25195113، لٌد فى  55550555الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبوٌه دمحم عبد الرازق  -  46

 لطع غٌار مستعمله ، بجهة : شارع السٌد فهمى تمسٌم عزٌزه الشناوى بملن / حمٌد حامد محمود عوض
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  142133برلم  25195159، لٌد فى  1555550555دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 تجارة مفروشات وستائر ، بجهة : المنصوره خلف بنن مصر شارع بدٌر العطار بملن / اسماعٌل دمحم اسماعٌل شبانه

عن مكتب  142221برلم  25195116، لٌد فى  155550555ه ،  عمرو ٌونس عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  48

 ماٌو بملن/ فتحٌه دمحم سالم15مماوالت عامه ، بجهة : جمصه 

برلم  25195116، لٌد فى  5555550555عبدالرحمن عبدالعزٌز عبدالغفار عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

طبما للنظم والمرارات التى  6من المجموعه  36والفمرة  19فٌما عدا المجموعه  عن مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع 142227

 تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات ، بجهة : دمٌرة بملن/ عبد العزٌز حسٌن دمحم

عن تجارة  142231برلم  25195116، لٌد فى  155550555خالد دمحم السعٌد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 أدوات رٌاضٌة . ، بجهة : شارع محمود عبد العظٌم بملن/ دمحم عبد العزٌز ٌوسف

عن  142252برلم  25195117، لٌد فى  155550555محمود دمحم عبدالفتاح احمد دمحم الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 دراسات بملن / دمحم عبدالفتاح احمد دمحم الفارشارع عبدالحمٌد المالكى امام مولف ال 3استدٌو تصوٌرد ، بجهة : 

عن تجارة مواد  142263برلم  25195125، لٌد فى  155550555دمحم عزمى ابراهٌم كبشة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 غذائٌة بالجمله ، بجهة : كفر الشٌخ عطٌة بملن/ نبٌل محمود دمحم العٌسوى

عن  142267برلم  25195125، لٌد فى  155550555عم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسنى عبدالعزٌز عبدالمن -  53

 استثمار عمارى واستصالح وزراعة اراضى زراعٌة ، بجهة : طلخا حوض مشالى بملن / عبدالعزٌز حسنى عبدالعزٌز

عن تجارة بمالة . ،  142323م برل 25195127، لٌد فى  35550555هند دمحم دمحم عبدالرؤف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 بجهة : رأس الخلٌج بملن/ كرٌم فكرى أبو العنٌن الشرباصى

عن  142295برلم  25195122، لٌد فى  1555550555مصطفى المرسى بدٌر المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ى بملن/ المرسى بدٌر المرسىمكتب هندسى ومماوالت عامة . ، بجهة : شارع على شرف المتفرع من شارع دمحم فتح

عن تسوٌك  142321برلم  25195127، لٌد فى  155550555السٌد عبدالرحمن دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ماٌو بملن/ محسن طارق إبراهٌم 15عمارى . ، بجهة : جمصة 

عن تجارة بمالة . ،  142357برلم  25195135لٌد فى  ، 55550555امانى السٌد السعٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 بجهة : مٌت عنتر بملن/ نجوى عباس فهٌم

عن تجارة  142361برلم  25195135، لٌد فى  555550555احمد تامر على عبدالرسول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 أحمد ماهر بملن/ الشحات عبد هللا دمحم الظاهر مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع

عن تجارة  142364برلم  25195131، لٌد فى  1555550555محمود دمحم السعٌد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ( . ، بجهة : مساكن العبور بملن/ كرٌمة السٌد إبراهٌم

عن مكتب  142351برلم  25195129، لٌد فى  1555550555على السٌد على على الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ابن لممان بملن / راتب السٌد على 74مماوالت عامه ، بجهة : جمصة 

عن مزرعة  142117رلم ب 25195158، لٌد فى  515550555اٌة عبدالمنعم اسماعٌل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى . ، بجهة : الشٌخ سمٌط بملن/ أحمد دمحم أحمد عرٌضة

عن  142345برلم  25195128، لٌد فى  155550555الدسولى الدسولى عبدالغنى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 سلة مٌمى بملن/ أحمد عاطف نصر البندراوىتجارة أدوات صحٌة . ، بجهة : شارع الخلفاء الراشدٌن بتمسٌم السمنودى ـ بجوار مغ

عن مكتب مماوالت  142134برلم  25195159، لٌد فى  155550555دمحم على عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 عامة . ، بجهة : كفر العرب بملن/ على عوض دمحم أبو النجا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 142234برلم  25195116، لٌد فى  125550555س ماله ،  محمود وجدى معوض دمحم على الدكرورى  ، تاجر فرد ، رأ -  64

 عن تجارة عطاره ، بجهة : شربٌن شارع مصر والسودان بملن / احمد ودمحم عبد الوهاب احمد العدوى

عن مكتب  142297برلم  25195122، لٌد فى  155550555مصطفى عبدهللا الموافى حرمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ٌبات ، بجهة : المنصوره شارع  النمٌطى من شارع الزعفران بملن / احمد شولى لطفىدٌكور وتشط

عن تجارة ادوات  142317برلم  25195123، لٌد فى  155550555دمحم عزام الدسولى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

محل دور ارضى بمن / عبد هللا طارق عبده كهربائٌه ، بجهة : المنصوره شارع العسمالنى المتفرع من شارع مستشفى الصدر 

 احمد

عن مصنع  142139برلم  25195159، لٌد فى  555550555السٌد دمحم احمد السٌد دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 عٌل خلٌلمالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : طلخا شارع المهدى السمعان بملن / اسماعٌل حامد اسما

عن ورشة نجارة باب  142131برلم  25195159، لٌد فى  55550555عطٌة دمحم عطٌة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 وشبان . ، بجهة : منشأة النصر بملن/ نصر عبد هللا عبد السالم

عن تورٌد  142148برلم  25195115 ، لٌد فى 155550555دمحم دمحم الحنفى الحنفى نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 وتركٌب وصٌانة مصاعد ومماوالت حكومٌة . ، بجهة : مٌت عنتر بملن/ مها دمحم على أبو المعاطى

عن  142164برلم  25195115، لٌد فى  15550555دمحم رمضان عبد الحمٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 طمه شعبان حسن فضلمصنع ترٌكو ، بجهة : شها بملن / فا

عن تجارة اكسسوار  142166برلم  25195115، لٌد فى  155550555رضا حماده دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 سٌارات ، بجهة : دٌل البحر اول الطرٌك الجدٌد بملن / حسن حماده دمحم احمد

عن  142264برلم  25195125، لٌد فى  155550555،  ٌحٌى على عبدالرحمن على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  72

 تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : شارع نادى المعلمٌن بملن/ على عبدالرحمن على السٌد

عن ورشة تجمٌع  142365برلم  25195135، لٌد فى  155550555ولٌد ماهر مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ر األطرش بملن/ عالء عبد المنعم دمحم ٌونسفلتر هواء . ، بجهة : كف

عن تجارة  142211برلم  25195116، لٌد فى  1555550555كرٌم ضٌاء الدٌن السعٌد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 كمالٌات سٌارات . ، بجهة : السعدٌة بملن/ أحمد إبراهٌم أبو زٌد أحمد

عن مطعم  142159برلم  25195153، لٌد فى  15550555، رأس ماله ،  خلٌل على حسن ابو زٌد  ، تاجر فرد  -  75

 ومشروبات . ، بجهة : شارع جمال الدٌن األفغانى بملن/ نعم أحمد عبد الهادى

عن فضٌات  142365برلم  25195131، لٌد فى  155550555مجدى احمد حسن احمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 وهداٌا . ، بجهة : شارع المشاٌة السفلٌة برج الغازى بملن/ المغازى فهمى المغازى

عن محل اسمان ، بجهة  142119برلم  25195158، لٌد فى  55550555نوها دمحم فرٌد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 صالح الدٌن بملن/ رشاد ذكى دمحم حسن 76: جمصه لطعه 

عن بمالة  142125برلم  25195158، لٌد فى  15550555دمحم فرج الششتاوى ابراهٌم الزمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 وعطارة . ، بجهة : درٌن بملن/ ست أبوها محمود على

عن برمجٌات  142178برلم  25195113، لٌد فى  255550555اهٌم احمد احمد ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابر -  79

،  2518لسنه5445وتدرٌب وتصمٌم موالع فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 دمحم رفمى دمحم فتحى عٌسى ش جمال الدٌن االفغانى برج الماسه بملن/18بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  142268برلم  25195125، لٌد فى  215550555دمحم محمود دمحم الدسطى سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 بماله بالتجزئه ، بجهة : لرٌة بطره عزبة الحاج خلٌل بجوار مسجد الحاج خلٌل بملن / احمد ابراهٌم سند سند

عن تجاره  142584برلم  25195151، لٌد فى  125550555ٌل الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام السٌد اسماع -  81

 ادوات منزلٌه ، بجهة : كفر ابوفوده بملن/ ناصف السٌد اسماعٌل الشرلاوى

مارات ، عن سمسره ع 142595برلم  25195151، لٌد فى  155550555احمد دمحم عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 بجهة : المنصورة جدٌله/ شارع التامٌن الصحى بجوار مدرسة ابو النجا شمه بالدور الثانى بملن/ عبد الواحد عبد المادر دمحم

برلم  25195115، لٌد فى  555550555( عبد المنعم عبد الغنى حامد خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   52188) تابع  -  83

 ن مواشى ، بجهة : كفر الترعة المدٌم عزبه اللوزى بملن/ وفاء دمحم بسٌونى السٌدعن ححظٌره وتسمٌ 52188

برلم  25195115، لٌد فى  555550555( عبد المنعم عبد الغنى حامد خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   52188) تابع  -  84

م مركز طلخا بملن/ عبد الحافظ االبد السٌد شارع صالح سال 22عن ححظٌره وتسمٌن مواشى ، بجهة : له محل بناحٌة  52188

 52188ولٌد برلم  1979/ 2/ 1عٌاد عن تجارة السارات وكاوتشون ومكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى 

عن تجارة  142219برلم  25195116، لٌد فى  155550555رضا دمحم السٌد جاد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 س العزبة الحمراء بملن/ زكرٌا سٌد حسنمفروشات . ، بجهة : بلما

برلم  25195122، لٌد فى  1555550555مؤسسة الحسٌنى لالستثمار العمارى والمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ماٌو جمصه بملن / شاكر فؤاد احمد الشربٌنى15عن استثمار عمارى ومماوالت عامه ، بجهة :  142294

عن مطعم )  142353برلم  25195123، لٌد فى  4555550555 عاشور على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌرٌن دمحم دمحم -  87

 تمدٌم مأكوالت ( . ، بجهة : شارع جمال الدٌن األفغانى بملن/ نشوى نعٌم دمحم

عن مطعم )  142353برلم  25195123، لٌد فى  4555550555شٌرٌن دمحم دمحم عاشور على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

شاِرع عاِطف الُمنجى الُمتفَرع ِمن شاِرع الُجمهورٌة بملن/ إبراهٌم  78,  76تمدٌم مأكوالت ( . ، بجهة : تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة . 142353ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  716َعبد الَسالم َمحَمد ِشعٌَشع أوِدع بَرلَم 

عن  142163برلم  25195115، لٌد فى  555550555ناوى عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه ٌاسر عوض ل -  89

مكتب دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص 

 امام مولف دكرنس بملن/ امال عبدالرازق دمحم ش البنا كفر البدماص3، بجهة :  2519لسنه5495الالزمه موافمه امنٌه رلم 

عن مكتب  142159برلم  25195115، لٌد فى  125550555رضا رجب مخٌمر رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 رحالت داخلٌة ) فٌما عدا األنشطة السٌاحٌة ( . ، بجهة : طلخا شارع مراد بحوض الجرن بملن/ صفاء السٌد حامد

 142254برلم  25195115، لٌد فى  15550555دالمنعم ابراهٌم الطنطاوى الشازلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال عب -  91

 عن تجارة لحوم مجمدة . ، بجهة : مٌت الصارم بملن/ أحمد حامد دمحم عبد الفتاح

عن مصنع  142325برلم  25195127، لٌد فى  155550555اٌهاب عبدالسالم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ نهاد ولٌد أحمد السعٌد عٌد

عن تجارة  142347برلم  25195129، لٌد فى  155550555على صالح عبدالغنى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 داٌة المزاولة بملن / تسنٌم دمحم دمحم على ٌحىب 2مدخل  13لطع غٌار سٌارات ، بجهة : شارع مساكن العبور عمارة رلم 

عن  142266برلم  25195125، لٌد فى  2555550555رمضان نجٌب رمضان احمد شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت زنمر بملن / مجدى نجٌب رمضان شبانه

 142275برلم  25195121، لٌد فى  5555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   عاطف عبدالرؤف عبدالرازق زهران  ، -  95

 عن تصنٌع الشكائر البالستٌكٌة المنسوجة . ، بجهة : المعصرة بملن/ أٌمن على عبد المحسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخزن  142165برلم  25195115، لٌد فى  555550555حامد ابراهٌم ابراهٌم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 شاب ألعمال النجارة ومماوالت . ، بجهة : المعصرة بملن/ عاطف إبراهٌم إبراهٌم عامرأخ

عن  142189برلم  25195114، لٌد فى  155550555ابراهٌم جمعة ابراهٌم على العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 بد المنعم حامدتجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : منٌة محلة دمنة بملن/ إبراهٌم معوض ع

برلم  25195117، لٌد فى  555550555مؤسسة االمام لتجارة مستلزمات الدواجن وخاماتها  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 عن تجارة مستلزمات دواجن وخاماتها ، بجهة : جدٌدٌله الهاله بملن/ سعده احمد دمحم ابو الوفا 142245

عن مزرعة مواشى ،  142362برلم  25195135، لٌد فى  2555550555رد ، رأس ماله ،  نصر دمحم السٌد دمحم  ، تاجر ف -  99

 بجهة : لرٌة كفر الجنٌنه بملن / احمد دمحم السٌد دمحم

عن ورات تنمٌه  142597برلم  25195152، لٌد فى  555550555دمحم دمحم احمد السٌد منا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

،  2518لسنه4755دات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم بشرٌه وتصوٌر مستن

 بجهة : دنجواى بملن/ امانى شكرى السما الدسولى

عن سوبر  142135برلم  25195159، لٌد فى  215550555نجاح فوزى احمد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 . ، بجهة : شارع حسن بمدٌنة مبارن بملن/ منصور الوردانى حسٌن ماركت ) بمالة (

عن تجارة  142168برلم  25195115، لٌد فى  555550555دمحم نعمان ابراهٌم عبد الحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 اعالف ، بجهة : بلماس خامس بملن/ نعمان ابراهٌم عبد الحك

برلم  25195123، لٌد فى  155550555ف ابراهٌم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( دمحم عاط 113353) تلبع  -  153

عن مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : سالمون المماش بملن/ عاطف ابراهٌم  113353

 عبدالسالم

برلم  25195123، لٌد فى  155550555، رأس ماله ،  ( دمحم عاطف ابراهٌم عبدالسالم  ، تاجر فرد  113353) تلبع  -  154

عن مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : له محل بناحٌة المنصورة شارع الصٌادٌن من  113353

ولٌد  2556/ 8/ 8سٌدى عبد المادر بملن/ عاطف ابراهٌم عبد السالم عن تجارة  مالبس جاهزة وخردوات جمله افتتح بتارٌخ 

113353 

عن  142314برلم  25195123، لٌد فى  555550555دمحم عبدالباسط عبدهللا عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 كافترٌا مشروبات بارده وساخنة ، بجهة : الشوامى بملن/ فوزٌه محمود ابراهٌم الدٌب

عن  142215برلم  25195116، لٌد فى  1555550555كامل ضٌاء الدٌن السعٌد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 مٌكانٌكى سٌارات وصٌانة . ، بجهة : السعدٌة الطرٌك السرٌع بملن/ أحمد إبراهٌم أبو زٌد

عن تجارة  142274برلم  25195121، لٌد فى  515550555هٌثم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 بمالة بالمطاعى . ، بجهة : مٌت بدر خمٌس بملن/ دمحم ٌاسر إبراهٌم إبراهٌم سلطع

عن مكتب  142332برلم  25195128، لٌد فى  5555550555دمحم عبدالعزٌز دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها الهٌئه العامه 6من المجموعه 36والفمره 19عدا لمجموعهاستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما 

شارع الخلفاء الراشدٌن خلف مسجد ابوالنجا بملن/  5للرلابه على الصادرات والواردات وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : جدٌله عمار

 احمد ابراهٌم خلٌل حسن

عن مكتب  142124برلم  25195158، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالرحٌم عبدالجلٌل طه   -  159

 مماوالت عامة . ، بجهة : شارع جلجل الغربى المتفرع من شارع دمحم فتحى بملن/ أزهار السٌد مغاورى

عن تجارة  142156 برلم 25195115، لٌد فى  55550555منى ابراهٌم عبدالمادر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

حلوٌات وبسكوٌت . ، بجهة : شارع مصعب بن عمٌر المتفرع من شارع أحمد ماهر بتمسٌم خطاب بملن/ أحمد دمحم عالء الدٌن عبد 

 الرحمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  142185برلم  25195113، لٌد فى  1555550555السعٌد عادل ابو الفتوح النفراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ر ، بجهة : دنجواى بملن/ مجدى دمحم صالح الدسولى الصبىتفصٌل ستائ

عن تجارة  142181برلم  25195113، لٌد فى  515550555بدرٌه شعبان احمد دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 خضار وفاكهه ، بجهة : عش العماب بملن/ وفدى ابوزٌد عبدالتواب

عن  142185برلم  25195114، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بدران محمود احمد دمحم عجٌز   -  113

 مماوالت عامه ، بجهة : بدٌن بملن / على محمود احمد دمحم عجٌز

عن مكتب نمل  142229برلم  25195116، لٌد فى  555550555السٌد مصطفى حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 السٌاحى ( . ، بجهة : كوم بنى مراس بملن/ عادل مصطفى على حسٌنداخلى ) فٌما عدا النمل 

عن مزرعة  142239برلم  25195117، لٌد فى  555550555حمدان حمزه دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مواشى ، بجهة : تٌره بملن / حمدان حمزه دمحم السٌد

عن  142296برلم  25195122، لٌد فى  15550555، رأس ماله ،   مصطفى حسن حسن شعبان سالم  ، تاجر فرد -  116

 تجاره بماله لطاعى ، بجهة : لرٌه افنٌش بملن / عدٌله خلٌل عبد الرحمن فراج

عن مطعم . ،  142316برلم  25195123، لٌد فى  255550555على دمحم على حسن المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 حرٌة بملن/ حمدى صبرى دمحم مهرانبجهة : بلماس شارع ال

برلم  25195135، لٌد فى  1555550555( زٌنب بكر على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   135936) تابع  -  118

 عن معرض سٌارات . ، بجهة : بلماس ـ خلف مجلس المدٌنة بملن/ ٌاسر بكر على خلٌل 135936

برلم  25195135، لٌد فى  1555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ( زٌنب بكر على خلٌل  135936) تابع  -  119

عن معرض سٌارات . ، بجهة : لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة بِلماس شاِرع تَمى الدٌن بملن/ فَخرى دمحم َشولى َعبد العَزٌز َعن  135936

 َدلهلٌة , ولَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا 135936ولٌُد بَرلَم  2514/ 3/ 1نَشاط تَورٌدات أَجِهزة َكهربائٌة وأجِهزة َمنزلٌة أُفتِتح فى 

برلم  25195135، لٌد فى  1555550555( زٌنب بكر على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   135936) تابع  -  125

َعن نَشاط َمكتَت عن معرض سٌارات . ، بجهة : آَخر بناحٌة بِلماس ـ َخْلف َمجِلس الَمدٌنة بملن/ على بَكر على َخلٌل  135936

 َدلهلٌة . 135936ولٌُد بَرلَم تابِع  2517/ 4/ 23َرحالت داِخلٌة أُفتِتح فى 

عن تمطٌع بالستٌن  142169برلم  25195115، لٌد فى  155550555اكرم دمحم دمحم دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 شدى المرسى شمس، بجهة : لرٌه البرامون شارع بنن المرٌة بملن/ اسامه ر

عن  142167برلم  25195115، لٌد فى  555550555اٌمان على عبد الحكم على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 تجارة ادوات منزلٌه ، بجهة : الستامونى بملن / المتولى الشحات عبد الجواد

عن  142278برلم  25195121، لٌد فى  215550555،   عبدهللا دمحم عبدالوهاب ابراهٌم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  123

كافٌه ) تمدٌم مشروبات باردة وساخنة ( . ، بجهة : شارع الغزالى المتفرع من شارع الجمهورٌة ـ أمام مستشفى الجامعة بملن/ دمحم 

 رضا السٌد صالح

عن  142283برلم  25195122ٌد فى ، ل 155550555دمحم مجدى حسٌن حسن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 تجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : شارع اإلمام عبده ـ بجوار حدٌمة الحٌوان بتورٌل بملن/ أحمد دمحم حسن داود

عن تجارة  142295برلم  25195122، لٌد فى  255550555دمحم عبدالرازق السعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 منطمة بن لممان بملن/ ٌسرى السٌد سعد عالم 75بالمطاعى . ، بجهة : جمصة أدوات منزلٌة 

 155735برلم  25195123، لٌد فى  1555550555( جمال دمحم على كنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  155735) تابع  -  126

 ابو ماضى بملن/ الطالب 54عن مزرعة  دواجن ، بجهة : الستامونى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 155735برلم  25195123، لٌد فى  1555550555( جمال دمحم على كنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  155735) تابع  -  127

عن مزرعة  دواجن ، بجهة : له محل بناحه ابو ماضى مركز بلماس بملن/ دمحم دمحم المرسى عن مصنع مواسٌر اسمنتٌة وبٌع اسمنت 

 155735ولٌد برلم  2554/ 3/ 1افتتح فى 

عن لطع  142325برلم  25195127، لٌد فى  555550555 فهمى احمد المنٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم -  128

 غٌار موتوسٌكالت ومزادات حكومٌة ، بجهة : السعدٌة بملن/ دمحم فهمى احمد المنٌر

عن محل  142328برلم  25195127، لٌد فى  215550555سامٌه ربٌع السٌد الحدٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 احذٌة ، بجهة : بطره شارع السوق بملن/ سامح عوض ابوالعز البٌومى

عن تجارة  142186برلم  25195114، لٌد فى  155550555دمحم جمال عثمان فرحات دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

الشهٌد عبد المحسن المتفرع من شارع الدراسات بملن/  مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع

 عاطف معوض أبو العنٌن عوض

عن  142586برلم  25195151، لٌد فى  1555550555دمحم ابراهٌم عبد الستار سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 نمزرعة مواشى ، بجهة : لرٌة كفر الجنٌنه بملن / ورثة ابراهٌم عبدالستار سلٌما

عن مزرعة  142313برلم  25195123، لٌد فى  555550555رٌهام دمحم ابراهٌم الدٌاسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 تسمٌن مواشى . ، بجهة : بلماس حى السالم بملن/ أٌمن دمحم أحمد أبو الوفا

عن مزرعة  142255برلم  25195117فى  ، لٌد 1555550555دمحم السٌد المصبى العسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 المواشى ، بجهة : الشٌخ سمٌط بملن / ام احمد ابو المجد المطب

عن تجاره  142357برلم  25195123، لٌد فى  125550555ممدوح دمحم ٌوسف سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ادوات منزلٌه ، بجهة : كفرابوسٌد احمد بملن/ السٌد فاروق شحاته اسماعٌل

عن مكتب  142356برلم  25195135، لٌد فى  355550555عمرو احمد حافظ محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 تورٌدات عمومٌة . ، بجهة : حى الجامعة بملن/ إبراهٌم سعد على

عن ورشه  142365برلم  25195135، لٌد فى  155550555ولٌد ماهر مصطفى دمحم اباظه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 ونستجمٌع فلتر هواء ، بجهة : كفر االطرش بملن/ عالء عبدالمنعم دمحم ٌ

عن مكتب إستثمار  142146برلم  25195115، لٌد فى  95550555دمحم سعد دمحم طرطٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 عمارى . ، بجهة : شارع أحمد سعد المتفرع من شارع لناة السوٌس بمنشٌة طرطٌر بملن/ ست الملن عبد المحسن دمحم

 142162برلم  25195115، لٌد فى  155550555مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد سٌد اح -  138

 عن تجهٌز ترٌكو ، بجهة : شها بملن / فاطمه شعبان حسن

عن مزرعة  142256برلم  25195115، لٌد فى  3555550555دمحم اسماعٌل دمحم الحواوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 بملن/ دمحم إسماعٌل دمحم الحواوشىمواشى . ، بجهة : العٌادٌة 

عن تجارة  142282برلم  25195122، لٌد فى  155550555نهى نبٌل دمحم شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مستحضرات تجمٌل وخردوات نصف جملة . ، بجهة : شارع عمل بتورٌل الجدٌدة بملن/ وفاء دمحم رمضان

عن تجارة  142326برلم  25195127، لٌد فى  255550555ٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى دمحم عبدالمنعم عبدالعز -  141

 بمالة . ، بجهة : كفر الغول تبع المعصرة بملن/ منصور أبو شعٌشع دمحم

عن مجرشة أعالف . ،  142331برلم  25195128، لٌد فى  155550555بحٌرى لالعالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 الطبٌة شارع طرٌك طبنوها بملن/ ٌسرى دمحم حامد سالم بجهة :



 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

برلم  25195128، لٌد فى  1555550555( احمد مطاوع على ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   141188) تابع  -  143

ا مطاوع عن ورشة نجارة مٌكانٌكٌة . ، بجهة : منٌة سندوب بملن/ شارع العوالى آخر سور شركة الكهرباء بملن/ رض 141188

 على ٌوسف

برلم  25195128، لٌد فى  1555550555( احمد مطاوع على ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   141188) تابع  -  144

عن ورشة نجارة مٌكانٌكٌة . ، بجهة : لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة منٌة َسندوب َمرَكز الَمنصورة بملن/ رضا مطاوع على  141188

 َدلهلٌة . 141188ولٌُد بَرلَم  2516/ 8/ 25َمكتَب ُمماوالت ُحكومٌة أُفتتح فى  ٌُوُسف َعن نَشاط

عن مزرعة  142128برلم  25195159، لٌد فى  1555550555دمحم ٌوسف الدسولى زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مواشى . ، بجهة : بهوت بملن/ شٌماء ٌوسف الدسولى

عن معرض  142153برلم  25195115، لٌد فى  125550555د احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم مختار السٌ -  146

 سٌارات . ، بجهة : نبروة شارع البحر ـ بجوار البنن األهلى بملن/ أحمد دمحم مختار السٌد أحمد

عن تجارة  142172 برلم 25195113، لٌد فى  155550555زوزو عبودة حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 منظفات . ، بجهة : بلماس شارع مكتب التموٌن المدٌم بملن/ عالء منصور إبراهٌم بسٌونى

عن تجارة  142232برلم  25195116، لٌد فى  125550555وائل عبدالباسط دمحم احمد ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 ماد مصباح دمحممفروشات . ، بجهة : بلماس عزبة جاد أمارة بملن/ ع

عن  142253برلم  25195115، لٌد فى  555550555دمحم ابوالفتوح دمحم الدسولى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

، بجهة :  2519لسنه5489تطوٌر وتدرٌب وبرمجٌات فٌما عدا االنترنت وبع الحصول علً التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 ع امام حمام سباحه التربٌه والتعلٌم بملن/ فكرى صدٌك عبدالفتاح اسماعٌلالجالء الدور التاس

عن ورشة  142157برلم  25195153، لٌد فى  15550555دمحم فوزى عبدالرازق سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ق سلٌمانإصالح سٌارات ) مٌكانٌكى عفشة ( . ، بجهة : كفر أبو زاهر بملن/ عاٌدة على عبد الراز

عن مكتب  142333برلم  25195128، لٌد فى  155550555احمد دمحم موسى بكر الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 هندسى ومماوالت متكاملة . ، بجهة : شارع الترعة برج الصفوة بملن/ وائل ٌسرى الهاللى دمحم

عن مكتب رحالت  142155برلم  25195153، لٌد فى  155555.555الصاوى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 داخلٌة ) نمل عمال للغٌر ( . ، بجهة : مٌت عوام بملن/ عوض أحمد الصاوى

عن تجارة  142114برلم  25195158، لٌد فى  1255550555ربٌع محمود موسى دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ود موسى دٌابأخشاب . ، بجهة : بطرة بملن/ سمٌر محم

عن  142349برلم  25195129، لٌد فى  1555550555دمحم رجب محمود دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تجارة ادوات منزلٌه وخردوات ، بجهة : جمصة منطمه الصفا بملن / دمحم عبدالمنعم حسن بشٌر

عن تجارة  142353برلم  25195129، لٌد فى  125550555ه ،  احمد عبدالمادر دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  155

 عطور وادوات تجمٌل ، بجهة : شارع الجالء بملن / منال خلٌل عٌاد

عن تجارة  142136برلم  25195159، لٌد فى  55550555السٌد صبحى ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 : درٌن مركز نبروه بملن/ محمود انور خالد ابراهٌم المصبىمنظفات صناعٌة فى عبوات مغلمة ، بجهة 

 142187برلم  25195114، لٌد فى  555550555اشرف عارف دمحم الزكى على شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 لرازق مصطفىعن تصنٌع عبوات بالستٌن . ، بجهة : شارع سعد السٌد المتفرع من شارع عبد السالم بملن/ أحمد شولى عبد ا

عن مكتب  142225برلم  25195116، لٌد فى  1555550555بدٌر هانئ بدٌر عبدالموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 مماوالت عامة وتورٌدات عامة . ، بجهة : أبو دشٌشة بملن/ دمحم هانئ بدٌر عبد الموى



 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

عن تجارة  142237برلم  25195117، لٌد فى  55550555،  اسالم محمود عبدالحى ابو العز  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  159

 بمالة . ، بجهة : شها بملن/ رفعت لطفى عبد اللطٌف

عن مصنع  142249برلم  25195117، لٌد فى  2555550555زٌنب فراج اسماعٌل النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لدٌن فراج اسماعٌل النجارمراتب اسفنج وسوست ، بجهة : منٌه سندوب بملن/ عماد ا

عن تجارة  142352برلم  25195123، لٌد فى  255550555دمحم سعد ابو زٌد عٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 منظفات ، بجهة : منٌة سندوب بملن / سعد ابو زٌد عٌش

عن  142196برلم  25195115ى ، لٌد ف 1555550555محمود جمال عبدالمجٌد مشالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 شارع البحر بملن/ جمال عبد المجٌد دمحم مشالى 69مكتب مماوالت عامة . ، بجهة : طلخا 

عن  142594برلم  25195152، لٌد فى  555550555دمحم عبدالشافى السعٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 مزرعة مواشى . ، بجهة : المنٌل بملكه

عن تجارة  142255برلم  25195115، لٌد فى  155550555دمحم سمٌر المتولى حسن خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : المنصوره سوق التجار الشرلى برج الشوٌحى بملن / السٌد سمٌر 

 المتولى خضر

عن عصائر  142596برلم  25195152، لٌد فى  155550555ى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السعٌد عفٌف -  165

 ومشروبات ومأكوالت سرٌعة . ، بجهة : إمتداد شارع المستشفى العام بملن/ طه أبو بكر عثمان

عن بٌع  142334برلم  25195128، لٌد فى  155550555عمرو دمحم فرٌد متولى المطونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 أجهزة تكٌٌف . ، بجهة : سندوب بملن/ إٌهاب نبٌل البٌومى ٌوسف

عن  142339برلم  25195128، لٌد فى  55550555محمود رضا توكل عبدالعزٌز مشالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 درسه الملن الكامل بملن/ ابراهٌم احمد ابراهٌم داودتبرٌد وتكٌٌف ) مركز بٌع وصٌانة ( ، بجهة : شارع المدارس االسالمٌه امام م

عن  142342برلم  25195129، لٌد فى  155550555فٌاض احمد الحسٌنى ابراهٌم فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 تجارة مبٌدات ومخصبات زراعٌة ، بجهة : الضهرٌة بملن / ابراهٌم الحسٌنى ابراهٌم فٌاض

عن مصنع  142113برلم  25195156، لٌد فى  555550555 الظرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خلود فوزى دمحم -  169

 مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : أبو زاهر بملن/ نجالء أحمد محمود عبد هللا

عن بمالة . ،  142223برلم  25195116، لٌد فى  21555.555ربٌعة عطا هللا دمحم عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 بجهة : كفر شرٌف بملن/ أٌمن عبد الحمٌد دمحم المصبى

عن  142216برلم  25195116، لٌد فى  215550555هشام حمدى السٌد متولى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ، بجهة : بلماس شارع اوالد عمر بملن / السٌد دمحم حامد عبد العظٌمتجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه 

عن  142265برلم  25195125، لٌد فى  1555550555البحراوى السٌد احمد دمحم المٌاسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 مكتب مماوالت عامة . ، بجهة : الستامونى بملن/ السٌد أحمد دمحم المٌاسى

عن ثالجه  142271برلم  25195125، لٌد فى  155550555الء مصطفى السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ع -  173

 ش عمر المختار من ش الترعه بملن/ عالء مصطفى السعٌد28تبرٌد وتجمٌد ، بجهة : 

عن معمل  142343 برلم 25195129، لٌد فى  1555550555حسنات عبدهللا على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 تفرٌخ ، بجهة : المعصرة بملن / عمر ابراهٌم السٌد دمحم

عن استثمار  142358برلم  25195135، لٌد فى  2555550555عاطف عبدالخالك جبر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 العزٌز عبدالمنعم واستصالح وزراعة اراضى زراعٌه ، بجهة : طخا حوض مشالى بملن / عبد العزٌز حسنى عبد



 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

عن  142359برلم  25195135، لٌد فى  215550555دمحم عبدالمادر ابراهٌم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 تجارة مستلزمات طبٌة ومستحضرات تجمٌل . ، بجهة : العٌادٌة بملن/ عبد المادر إبراهٌم عبد المنعم شالطة

عن تجارة  142155برلم  25195115، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    على نٌل لالدوات المنزلٌة -  177

 أدوات منزلبة . ، بجهة : بلماس شارع الشونة بملن/ مهدى مجاهد مهدى

عن تجارة  142277برلم  25195121، لٌد فى  55550555مجاهد عبدالعزٌز محمود البٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 ر محمول ، بجهة : نبروه شارع ترعة نشا بجوار مصنع البلماسى بملن / محمود عبد هللا عبد الممصود دمحماكسسوا

 142281برلم  25195122، لٌد فى  1555550555دمحم محفوظ محفوظ شهاب الدٌن بازٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 ورة شربٌن بملن/ السٌد غازى دمحم الشحاتعن تورٌدات عامة ومماوالت . ، بجهة : شربٌن طرٌك المنص

عن  142288برلم  25195122، لٌد فى  215550555عمرو طه عبدالرازق حامد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 بٌع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : مٌت عباد بملن/ أحمد ٌحى دمحم السعٌد

عن مصنع  142253برلم  25195117، لٌد فى  555550555عبدالكرٌم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مى  -  181

 ش تمسٌم خطاب ش احمد ماهر بملن/ طارق عادل عبدالحمٌد4تجهٌز مالبس فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تجارة مواد  142592برلم  25195152، لٌد فى  155550555لاسم صبرى دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 غذائٌة . ، بجهة : المنٌل بملن/ سارة ماهر عبد البدٌع عبد الرحمن

عن  142197برلم  25195115، لٌد فى  555550555حسنى احمد حسنى احمد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

أكتوبر المتفرع من شارع أحمد ماهر بملن/ أحمد حسنى أحمد  6ألعاب . ، بجهة : شارع  كافٌه ) مشروبات باردة وساخنة ( وسنتر

 الصعٌدى

عن  142121برلم  25195158، لٌد فى  1555550555دمحم سلٌمان عبدهللا عبده طرباى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 دمحم عبد هللا عبده طرباى تجارة أدوات منزلٌة . ، بجهة : شارع األشراف بكفر البدماص بملن/

 142157برلم  25195115، لٌد فى  155550555محمود حامد عبدالعزٌز حامد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 عن مكتب مماوالت . ، بجهة : شارع عبد السالم عارف ـ بجوار مطعم بملن/ حمودة نجاح عباس الطنطاوى

عن مكتب تخلٌص  142272برلم  25195125، لٌد فى  125550555جر فرد ، رأس ماله ،  فائك معروف فائك دمحم  ، تا -  186

 جمركى ، بجهة : بلماس شارع الجمهورٌة بملن/ احمد عوض الشعراوى

عن تجارة  142348برلم  25195129، لٌد فى  525550555احمد السعٌد البٌومى البدراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 شارع اوالد عمر امام محل العروسه بملن / دمحم السٌد الدسولى سلمان 38هة : احذٌة ، بج

عن مكتب  142142برلم  25195159، لٌد فى  5555550555احمد احمد عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

وفمًا للوائح والمرارات والنظم التى تنظمها (  6من المجموعة  36والفمرة  19إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع ) فٌما عدا المجموعة 

الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتوكٌالت تجارٌة . ، بجهة : شارع صالح الباز المتفرع من شارع الدراسات 

 بملن/ سونة خلٌل أحمد سالمة

عن جٌم  142179برلم  25195113، لٌد فى  555550555طارق احمد عبدهللا احمد المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 شارع عمر دوله امام مدرسة ابو النجا بملن/ صبرنه اسماعٌل حسانٌن 55والعاب رٌاضٌة ، بجهة : لولنجٌل 

عن  142228برلم  25195116، لٌد فى  555550555دمحم حسن عبدالحى على عبد الحاكم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 ر ، بجهة : كفر الشناوى بملن/ حسن عبد الحى علىغربلة برسٌم اصف

عن مطعم ،  142224برلم  25195116، لٌد فى  155550555حنان ابراهٌم السٌد سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 بجهة : طلعت حرب ) سعد زغلول سابما( بملن/ سعد دمحم ابراهٌم النجار



 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

عن كمبٌوتر  142291برلم  25195122، لٌد فى  255550555احمد كمال خلٌل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

ش الجٌش برج المهندس بالزا امام مجمع المحاكم بملن/ السٌد حماد احمد 66، بجهة :  2518لسنه5543وبرمجه موافمه امنٌه رلم 

 حجازي

عن تجارة زٌوت  142319برلم  25195127، لٌد فى  1555550555جر فرد ، رأس ماله ،  حازم عطٌة احمد دمحم  ، تا -  193

 وشحومات . ، بجهة : شارع عباد الرحمن المتفرع من شارع اإلإمام دمحم عبده بتورٌل الجدٌدة بملن/ إبراهٌم حسن إبراهٌم كردوشة

عن تجارة بمالة  142324برلم  25195127، لٌد فى  155550555رامى على دمحم على ٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 ، بجهة : المنصورة شارع اسكندر الممدونى مع خالد بن الولٌد بملن/ وفٌه عبدالحمٌد داود

عن تجارة  142366برلم  25195131، لٌد فى  1555550555مراد فخر مراد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 لماس طرٌك المعصرة بملن/ خالد السٌد علىألطان وحبوب . ، بجهة : ب

 25195117، لٌد فى  1555550555تابع( اشرف محمود عبدالعظٌم الطوبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   117539) -  196

عن ثالجة تجمٌد لحوم ، بجهة : ٌوجد محل رئٌسى بعنوان شربٌن شارع البطل أحمد عبد العزٌز بملن/ دمحم رشدى  117539برلم 

/  3/  1المصبى عبد العاطى عن نشاط إستٌراد وتصدٌر ولحوم مجمدة وبراس مال خمسمائة ألف جنٌها مصرى الغٌر وافتتح فى

 بالدلهلٌة 117539ولٌد برلم   2557

 25195117، لٌد فى  1555550555تابع( اشرف محمود عبدالعظٌم الطوبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   117539) -  197

 عن ثالجة تجمٌد لحوم ، بجهة : السٌد العالى بملن / الطالب 117539برلم 

عن تجارة بمالة .  142284برلم  25195122، لٌد فى  155550555شولى حسن احمد فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 ، بجهة : بلماس حى عز الدٌن عبد الغفار بملن/ أحمد حسن أحمد فودة

عن تجارة  142355برلم  25195122، لٌد فى  355550555العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد حسن دمحم -  199

 أدوات كهربائٌة . ، بجهة : كفر الوكالة بملن/ نورا رزق حسن بدوى

عن تجارة  142213برلم  25195116، لٌد فى  85550555سماح حسن عز الرجال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 . ، بجهة : عش العماب تبع بلماس خامس بملن/ حمدى جاد عبد الرحمنحداٌد 

عن تجارة  142598برلم  25195152، لٌد فى  1555550555اسالم عبدهللا دمحم العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

  دمحم العٌسوى سلطانمالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : عش العماب بملن/ عبد هللا

عن  142112برلم  25195156، لٌد فى  155550555دمحم شاكر دمحم توفٌك السٌد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 تجارة لحوم طازجه ومجمده بالجمله ، بجهة : الطٌبه بملن / دمحم توفٌك السٌد

برلم  25195158، لٌد فى  555550555ر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم اسماعٌل الحسٌنى اسماعٌل حماٌه  ، تاج -  253

 عن تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الكوم االحمر بملن/ اسماعٌل الحسٌنى اسماعٌل حماٌة 142118

عن مكتب  142123برلم  25195158، لٌد فى  155550555مؤمن دمحم ابراهٌم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مماوالت عامة . ، بجهة : شارع اإلمام دمحم عبده ـ خلف مدرسة الملن الكامل بتورٌل ٌملن/ ذكرى دمحم أحمد علىهندسى و

عن مكتب  142182برلم  25195113، لٌد فى  155550555حسام حسن عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ى ابو ماضى بملن/ سمٌر الدسولى ابراهٌم السٌدمماوالت عامة ونمل وتاجٌر معدات ، بجهة : الستامون

عن مخبز  142241برلم  25195117، لٌد فى  2555550555دمحم السعٌد عبدالعزٌز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 نصف آلى مطور ، بجهة : عزبة مراح الصدر بملن / عصمت طه الدٌسطى وسهام وحٌد والسٌده السعٌد عبدالعزٌز

عن مصنع ترٌكو .  142132برلم  25195159، لٌد فى  155550555ماجدة دمحم حسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 ، بجهة : سالمون المماش بملن/ دمحم سعد عبد الواحد



 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

عن  142257برلم  25195115، لٌد فى  555550555دمحم احمد البشٌر عبدالحمٌد طرابٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 تجارة أخشاب . ، بجهة : شربٌن مٌدان الشربٌنى أبو أحمد بملن/ أبو بكر أحمد السمنودى

عن  142222برلم  25195116، لٌد فى  5555550555عبٌر السٌد احمد عبدالحمٌد المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها الهٌئه العامه للرلابه  6جموعه من الم 36والفمره  19مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 ماٌو بملن/ السٌد احمد عبدالحمٌد15علً الصادرات والواردات ، بجهة : جمصه 

عن تجاره  142248برلم  25195117، لٌد فى  255550555عبدهللا هالل توفٌك هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

، بجهة :  2518لسنه5438تب فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد لحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم اجهزه تمنٌه مكا

 شارع الحسٌن بن على خلف مجمع المحاكم بملن/ زٌنب اسماعٌل عبدالغنى44

عن صالة  142261برلم  25195125، لٌد فى  555550555هانى طنٌب عبدهللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ألعاب رٌاضٌة . ، بجهة : شارع بن طولون بالمختلط بملن/ أحمد السعٌد دمحم دمحم مصطفى

عن  142287برلم  25195122، لٌد فى  555550555اسالم صالح الدٌن رجب على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

، بجهة : شارع الخلفاء  2519لسنه5485الالزمه موافمه امنٌه رلم بالي استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص 

 الراشدٌن برج االشراف بملن/ صالح الدٌن دمحم احمد شمعه

عن ورشة  142298برلم  25195122، لٌد فى  155550555فتحى فخرى عبدالحكٌم علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ن / عبد الستار احمد االتربىكهربائى سٌارات ، بجهة : كفر شرٌف بمل

عن  142336برلم  25195128، لٌد فى  1555550555عالء دمحم فؤاد ابراهٌم السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 مصنع بالستٌن ، بجهة : المعصره شارع مطبعه السامولى بملن/ بملكه

عن  142144برلم  25195159، لٌد فى  155550555ماله ،  هاجر زكرٌا هالل ابو المعاطى خٌال  ، تاجر فرد ، رأس  -  215

 ورشة لف موبٌنات . ، بجهة : أوٌش الحجر بملن/ دمحم أنس أحمد عبد المجٌد الجمل

عن  142368برلم  25195131، لٌد فى  215550555دمحم سامى دمحم غازى المرشدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 طبع أفالم . ، بجهة : بلماس شارع الجمهورٌة بملن/ فؤاد عبد الحلٌم على نصارإستدٌو تصوٌر ومعمل تحمٌض و

عن تجارة  142111برلم  25195156، لٌد فى  255550555مصطفى فرج هللا سعد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت الكرما بملن/ عبٌر عبد هللا الكسانى ابراهٌم

عن مركز دورات  142173برلم  25195113، لٌد فى  555550555دمحم سعٌد السٌد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

، بجهة : محمود  2519لسنه5484تدرٌبٌه كمبٌوتر فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 ٌد عوض الزٌنىشاهٌن سكه سندوب فوق العنانى بملن/ سعٌد الس

عن تشطٌبات  142335برلم  25195128، لٌد فى  155550555محمود دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 مماوالت . ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب ـ أمام كهرباء الرٌف بملن/ دمحم شرٌف سامى عباس

عن  142116برلم  25195158، لٌد فى  555550555، رأس ماله ،   ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد -  225

، بجهة :  2518لسنه111كافى شوب والعاب ترفٌهٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 ش مكه المكرمه مدٌنه مبارن بملن/ ناٌف خٌرت عبدالخالك احمد1

عن تجارة  142154برلم  25195115، لٌد فى  15550555دمحم السعٌد عبدالخالك عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بمالة . ، بجهة : الرٌدانٌة بملن/ سعد الطاهرى حمزة النجار

عن مكتب  142191 برلم 25195114، لٌد فى  555550555حمدى محسن دمحم دمحم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

ش ام كلثوم برج المداح 4، بجهة :  2518لسنه5183دعاٌه واعالن فٌما عدا االنترنت واصدار الصحف والمجالت موافمه امنٌه رلم 

 مدٌنه ناصر بملن/ محسن دمحم دمحم الجمل



 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

عن ورشة  142218م برل 25195116، لٌد فى  55550555اشرف الظرٌف دمحم الحبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 خراطة معادن . ، بجهة : برق العز بملن/ مجدى على العالم توفٌك سٌد أحمد

عن  142138برلم  25195159، لٌد فى  155550555هبه مصباح السٌد الدٌسطى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ان خطاب بملن/ دمحم ٌوسف دمحم الشرلاوىتجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : بلماس شارع الثورة المتفرع من مٌد

عن تجارة  142235برلم  25195116، لٌد فى  155550555اٌهاب ناصف دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 أدوات صحٌة . ، بجهة : بدٌن بملن/ ناصف دمحم صالح إبراهٌم

عن تجارة  142238برلم  25195117، لٌد فى  55550555،  باهر احمد دمحم احمد على صبرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  226

مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شربٌن شارع ترعة البالمون بملن/ صالح عبد الحى دمحم 

 الدسولى

عن  142279برلم  25195121، لٌد فى  155550555احمد رضوان ابراهٌم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 مطبخ تجهٌزات . ، بجهة : شارع دمحم الخولى بمدٌنة الزهراء بملن/ دمحم عامر دمحم عامر على

عن  142359برلم  25195123، لٌد فى  155550555محمود لدرى رجب السٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 رٌه ، بجهة : سالمون المماش بملن / لدرى رجب السٌد صالحمصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسك

عن تجارة  142354برلم  25195123، لٌد فى  2555550555حاتم المتولى دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 أدوات منزلٌة . ، بجهة : مٌت مزاح بملن/ مجدى مختار أحمد

عن تجارة  142355برلم  25195123، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد الكنانى بٌومى دمحم  -  235

مالٌس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : المنصور شارع جٌهان حى الجامعه عمارة الخلفاءالراشدٌن بملن/ 

 محمود دمحم جمال السٌد سلٌمان

عن  142359برلم  25195135، لٌد فى  215550555م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالمادر ابراهٌم عبدالمنع -  231

 تجاره مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : العٌاٌه بملن/ عبدالمار ابراهٌم عبدالمنعم شالطه

عن بٌع  142155برلم  25195152، لٌد فى  35550555سحر حسن دمحم على المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 أدوات ومالبس رٌاضٌة . ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب بتمسٌم خاطر والجمال بملن/ دمحم على دمحم الزكى وكرٌمة على عبد هللا

عن  142198برلم  25195115، لٌد فى  1555550555شٌماء مصطفى عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 شارع البحر برج جوهرة النٌل بملن/ جمال عبد المجٌد دمحم مشالى 69طلخا مكتب مماوالت . ، بجهة : 

عن تجارة  142255برلم  25195115، لٌد فى  555550555دمحم اٌمن دمحم زغلول المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ربإكسسوار محمول . ، بجهة : شربٌن السلن إمتداد شارع الجٌش بمملن/ عاطف السٌد أبو ع

عن  142251برلم  25195117، لٌد فى  215550555نٌفٌن الشحات السٌد السٌد الدهتورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 شارع عوض ابورزق عزبه الشال بملن / دمحم دمحم صبرى وجٌه 62منتجات البان ، بجهة : 

عن  142367برلم  25195131، لٌد فى  155550555محمود هشام سعد احمد ابو عضمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 تجارة إكسسوار حرٌمى . ، بجهة : شارع بدٌر العطار بملن/ سناء صالح الدٌن أحمد الصعٌدى

عن مصنع  142371برلم  25195131، لٌد فى  125550555خالد صبرى الشحات شوربة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 بس والمهمات العسكرٌة ( . ، بجهة : مٌت مزاح بملن/ ماجدة دمحم فتحى شوربةمالبس جاهزة ) فٌما عدا المال

 142373برلم  25195131، لٌد فى  155550555حسام الدٌن مصطفى مصطفى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 عن مكتب تجارة جلود . ، بجهة : شارع سوق التجار الشرلى بملن/ مدحت دمحم سلٌمان



 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

عن تجارة  142341برلم  25195128، لٌد فى  155550555احمد عزمى ابراهٌم كبشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 مواد غذائٌة بالجمله ، بجهة : الضهرٌة مركز شربٌن بملن/ خالد مصطفىعبد العزٌزمصطفى

عن تصوٌر  142125برلم  25195158، لٌد فى  255550555احمد منٌر عمر مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 مستندات . ، بجهة : شارع طارق المتفرع من شارع مٌت الصارم بملن/ منٌر عمر مصطفى

عن سنتر  142344برلم  25195129، لٌد فى  555550555احمد عاطف احمد دمحم خفاجة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

م برلم موافمة امنٌة رلم 2518/ 12/  12لتراخٌص الالزمة فى تارٌخ دورات وكورسات وتصوٌر مستندات وبعد الحصول على ا

 شارع المشاٌه السفلٌه بملن / دمحم السٌد حسن السٌد 6، بجهة :  4757

برلم  25195151، لٌد فى  155550555( ولٌد محمود محمود الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   85341) تابع  -  242

وبات باردة وساخنة ( . ، بجهة : شارع الحوار ـ أمام نادى الحوار الرٌاضى بملن/ مجدى إبراهٌم على عن كافتٌرٌا ) مشر 85341

 رجب

عن ستودٌو  142193برلم  25195114، لٌد فى  15550555دمحم عطٌة ابراهٌم نصر لٌلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 بملن/ عبد هللا منٌر حسنتصوٌر . ، بجهة : طلخا شارع أبو عوض أول طرٌك شربٌن 

عن تجارة  142233برلم  25195116، لٌد فى  155550555دمحم صالح عوض دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 ألمشة . ، بجهة : بلماس شارع السوق العمومى بملن/ صالح عوض دمحم على

عن تجارة  142312برلم  25195123، لٌد فى  1555550555احمد على عٌد دمحم البهٌٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : المنصوره المجزر بجوار محطة المجارى بملن / دمحم على عٌد دمحم

عن تجارة لطع  142137برلم  25195159، لٌد فى  155550555دمحم شعبان سعد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بجهة : شارع النخلة ـ بجوار موبٌلٌات كشن بملن/ هاجر السٌد محمود غٌار سٌارات . ،

برلم  25195115، لٌد فى  1555550555اكرامى عبدالنبى عبدالفتاح عبدالفتاح الزفتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 ح عبد الفتاحعن تجارة أحذٌة وجلود . ، بجهة : مٌت الكرماء بملن/ زكى عبد النبى عبد الفتا 142158

عن تجارة  142195برلم  25195115، لٌد فى  55550555دمحم احمد ابراهٌم على حجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

بمالة وعطارة . ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع الجمال بملن/ كرٌمة على عبد هللا ودٌنا ودالٌا ودمحم وهانى 

 لزكىوعمر وعلى دمحم على ا

عن مكتب  142258برلم  25195115، لٌد فى  155550555حمادة السٌد مجاهد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 مماوالت عامة . ، بجهة : الشوامى بملن/ السٌد مجاهد إبراهٌم

عن محل  142225برلم  25195116، لٌد فى  15550555السٌد الجمٌل على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 جزارة ، بجهة : تورٌل الجدٌده شارع المدس وشارع حسان بن ثابت من شارع االمام الشافعلى بملن/ سامٌه عبدالحمٌد احمد

عن تجارة احذٌة  142286برلم  25195122، لٌد فى  455550555د ، رأس ماله ،  دمحم عبدهللا ابراهٌم حسن  ، تاجر فر -  251

 شارع الشونة المدٌمة بملن/ زٌنب عبد هللا حموده حموده 16، بجهة : 

عن تجارة  142289برلم  25195122، لٌد فى  555550555نجالء احمد بدوى دمحم مغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ة : شارع الثورة بملن/ والء الدٌن دمحم عبدالعظٌماطارات ، بجه

عن مكتبة ،  142363برلم  25195135، لٌد فى  215550555امل حسن المتولى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 بجهة : الدنابٌك بملن/ محمود العرالى عبدالوهاب السٌد

عن  142161برلم  25195115، لٌد فى  155550555، رأس ماله ،   اسالم محمود حافظ عبد البالى زٌد  ، تاجر فرد -  254

 ادوات مكتبٌة ، بجهة : الدنابٌك بملن/ سنة صالح عبد الغفار



 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

عن مملة لب ، بجهة  142256برلم  25195117، لٌد فى  125550555حسن على حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ام بملن / احمد دمحم حافظ بركاتشارع عاطف غنام تمسٌم غن 23: طلخا 

عن  142255برلم  25195117، لٌد فى  1555550555باسم فتحى السٌد السٌد على ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمٌطة بملن / عزة السعٌد على السعٌد

عن  142275برلم  25195125، لٌد فى  855550555رأس ماله ،  عماد الدٌن دمحمٌن السعٌد عطوه  ، تاجر فرد ،  -  257

 تصنٌع مسامٌر ، بجهة : طناح عزبه نسٌم بملن/ دمحمٌن السعٌد عطوه

عن تجاره  142265برلم  25195125، لٌد فى  15550555ابتسام الشربٌنى مسعد الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 ٌع دمحم رزق فراجبمالة ، بجهة : بطره بملن/ رب

عن تجارة  142259برلم  25195125، لٌد فى  15550555عبدالناصر رشاد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 بمالة . ، بجهة : كفر البرامون بملن/ حاتم فاروق دمحم زاٌد

عن  142276برلم  25195121لٌد فى  ، 255550555رمضان محى الدٌن عبده ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 مكتب مزادات وتورٌدات مطاعم . ، بجهة : بدواى بملن/ جمعة محى الدٌن عبده إبراهٌم

عن مخبز بلدى  142369برلم  25195131، لٌد فى  755550555سامح راجح جاد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 س حسن الرفاعى وورثة سامى ٌونس حسن الرفاعىنصف آلى . ، بجهة : الخاللة بملن/ ورثة ٌون

عن تجارة  142375برلم  25195131، لٌد فى  155550555مٌنا عماد ٌوسف بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 منظفات وورلٌات . ، بجهة : شارع األغا مع شارع الحرمٌن بالحسنٌة بملن/ خالد عبد الحلٌم المهدى

عن مكتب  142154برلم  25195153، لٌد فى  155550555دمحم خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد زكرٌا على -  263

 مماوالت عامه ، بجهة : المنصوره شارع عزام من شارع الجالء بملن / ٌاسر ٌوسف مهدى

عن ورشة  142195برلم  25195114، لٌد فى  155550555ساره عادل السعٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 شك اخشاب بمحرن ، بجهة : مٌت عزون بملن / عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح

عن مكتب  142352برلم  25195129، لٌد فى  1555550555دمحم السٌد على على الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لىشارع بن لممان بملن / راتب السٌد على ع 74مماوالت عامة ، بجهة : جمصة 

عن تجارة  142127برلم  25195159، لٌد فى  1555550555كامل دمحم احمد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 أحذٌة . ، بجهة : شارع شهاب المتفرع من شارع أحمد ماهر بملن/ نعمة السٌد دمحم رستم

عن معرض  142155برلم  25195115، لٌد فى  455550555دمحم رمضان خٌرى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 سٌرامٌن . ، بجهة : البملٌة بملن/ الشربٌنى مصطفى عوض

برلم  25195113، لٌد فى  155550555( رامى احمد حامد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   137993) تابع  -  268

 شارع الجامع بملن / خالد الخمٌسى ابو المجد ابو المجد 15عن تجارة اكسسوارات وخدمات محمول ، بجهة : المنصوره  137993

برلم  25195113، لٌد فى  155550555( رامى احمد حامد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   137993) تابع  -  269

د حامد احمد عن تجارة اكسسوارات وخدمات محمول ، بجهة : ه محل رئٌسى بناحٌة بلماس مٌدان اوالد عمر بملن / احم 137993

 دلهلٌه 137993ولٌد برلم  2517/  4/  5الشافعى عن نشاط سنترال فٌما عدا االنتلرنت افتتح فى 

عن بمالة  142585برلم  25195151، لٌد فى  155550555احمد عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 اح السٌد عبد الفتاح. ، بجهة : دمالش تبع بسندٌلة بملن/ عبد الفت

عن تجارة  142214برلم  25195116، لٌد فى  155550555نجٌة السعٌد حسن دمحم فلفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 أخشاب . ، بجهة : بلماس حى السالم بملن/ عوض السعٌد كسابٌه دمحم



 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

عن مكتب مماوالت  142235برلم  25195116 ، لٌد فى 555550555ٌونس للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 عامة . ، بجهة : سرسو بملن/ نسرٌن مرزوق السعٌد عبد هللا

عن  142242برلم  25195117، لٌد فى  1555550555السٌد رزق محمود دمحم سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 مزرعة مواشى . ، بجهة : العٌادٌة بملن/ رزق محمود دمحم سالمة

عن  142246برلم  25195117، لٌد فى  655550555حامد المتولى حامد ٌوسف طبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 مزرعة مواشى ، بجهة : عزبة اللوزى بملن / على متولى حامد طبل

عن مشغل  142285برلم  25195121، لٌد فى  2555550555احمد اسالم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 تفصٌل مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شاوة بملن/ إسالم دمحم إبراهٌم دمحم

عن مكتب تسوٌك  142293برلم  25195122، لٌد فى  1555550555سالم حسن سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 ن جمصه بملن / الوحده المحلٌه لمدٌنة جمصهعمارى ومماوالت عامه ، بجهة : الكرن

عن تجارة  142322برلم  25195127، لٌد فى  1555550555دمحم جمعة فاٌز دمحم زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 موباٌالت . ، بجهة : شارع جٌهان بحى الزعفران بملن/ محمود عبد هللا عوض

 142151برلم  25195152، لٌد فى  65550555د شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اوسامه السٌد مصطفى سٌد احم -  278

 عن تجارة بمالة وحلوٌات ، بجهة : مٌدان خطاب بملن/ زٌنب ابراهٌم حامد ابراهٌم مجاهد

عن تجارة  142135برلم  25195159، لٌد فى  555550555دمحم حامد احمد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 وتوزٌع آٌس كرٌم وثالجة آٌس كرٌم . ، بجهة : شارع على سلٌمان ـ خلف مساكن المٌناء بملن/ دمحم بدران على دمحم بدران

عن صالون  142149برلم  25195115، لٌد فى  15550555ر فرد ، رأس ماله ،  فرج محمود عبدالسالم عتلم  ، تاج -  285

 حاللة . ، بجهة : دنجواى بملن/ محمود فرج محمود عتلم

عن تجارة  142171برلم  25195115، لٌد فى  215550555عفاف منصور احمد طبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 حامد المتولى النجار ادوات منزلٌه ، بجهة : دنجواى بملن /

عن تجارة  142311برلم  25195123، لٌد فى  1555550555دمحم محمود احمد احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 المشه ، بجهة : سالمون المماش بملن / دمحم احمد احمد شحاته

عن تجارة بمالة ،  142358برلم  25195123ٌد فى ، ل 15550555فاٌزه شعبان دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 بجهة : مستعمرة الجزائر بملن/ شولى  نبٌه صابر رمضان

عن مزرعة  142351برلم  25195123، لٌد فى  1555550555ربٌع ابراهٌم بدٌر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 راهٌم بدٌر ابراهٌممواشى لالنتاج االلبان ، بجهة : الشوامى بملن/ مجدى اب

عن  142372برلم  25195131، لٌد فى  155550555كٌرلس عماد ٌوسف بطرس مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 تجارة بمالة . ، بجهة : شارع األغا المتفرع من شارع الحرمٌن بالحسنٌة بملن/ خالد عبد الحلٌم المصرى

 124665برلم  25195152، لٌد فى  155550555ٌد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( عفاف وجٌه الس 124665) تابع  -  286

 عن تجارة احذٌه ، بجهة : طلخا تمسٌم بهاء الشربٌنى شارع محمود مختار بملن / امجد البٌلى على غازى

 124665برلم  25195152فى ، لٌد  155550555( عفاف وجٌه السٌد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   124665) تابع  -  287

شارع الماهره من شارع حسٌن بن بملن سمٌر زكى سالمه  6عن تجارة احذٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة المنصوره الحسنٌه 

 دلهلٌه 124665ولٌد برلم   2515/  9/  1شاهٌن افتتح فى 

عن  142337برلم  25195128، لٌد فى  355555.555عز السٌد عبدالعزٌز الموافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 مزرعة مواشى . ، بجهة : كفر الجنٌنة بملن/ شعبان الصباحى دمحم موسى



 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

عن مكتب  142273برلم  25195121، لٌد فى  5555550555احمد دمحم السٌد خلٌل الهندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

( وفمًا للوائح والمرارات والنظم التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعة  36ة والفمر 19إستٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : بلماس شارع فلسطٌن بملن/ دمحم السٌد خلٌل الهندى

 142329برلم  25195128، لٌد فى  1555550555عبدالعزٌز رجب عبدالعزٌز الخمٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 عن تجارة مراتب ومفروشات . ، بجهة : كفر الجنٌنة بملن/ رضا دمحم بدٌر عبد العال

عن ورشة  142335برلم  25195128، لٌد فى  125550555شادى احمد الشحات احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 تشغٌل أخشاب . ، بجهة : سللنت بملن/ سامح الشحات أحمد

عن تجارة  142346برلم  25195129، لٌد فى  55550555حمد مصطفى محمود البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  292

 البماله ، بجهة : خلف المعهد الدٌنى بملن / منى مختار ابراهٌم نجم

تجارة اسمان عن  142589برلم  25195151، لٌد فى  155550555طارق احمد دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 ، بجهة : سالمون المماش بملن/ حسنٌن دمحم حسن العفٌفى

عن  142591برلم  25195152، لٌد فى  155550555اسراء عبدالسالم فتحى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 كوافٌر حرٌمى . ، بجهة : شارع على بن أبى طالب بملن/ لمٌاء على السروجى

عن حظٌرة  142115برلم  25195158، لٌد فى  555550555السٌد الغنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل دمحم -  295

 مواشى إلدرار األلبان . ، بجهة : بسندٌلة بملكه

عن  142184برلم  25195114، لٌد فى  15550555محمود دمحم عبدالشافى نصر موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 ، بجهة : البدالة بملن/ ماجدة جمعة نصر موسى معرض ألومٌتال .

 142183برلم  25195113، لٌد فى  215550555ابراهٌم دمحم السعٌد عبد العظٌم العفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 عن كوافٌر رجالى ، بجهة : المنصوره شارع ابو الدهب مدٌنة الفردوس بملن / كمال عبد المنعم احمد الحلو

عن  142226برلم  25195116، لٌد فى  555550555دمحم اٌمن المتولى احمد جارٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 مزرعة مواشى ، بجهة : كفر الشناوى بملن/ عمرو دمحم رافت

 142318برلم  25195123، لٌد فى  1555550555طارق محسن البدراوى شهاب الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : عزبة الحاج بدراوى شهاب الدٌن الطرٌك الجدٌد بملن / محسن ابدراوى شهاب الدٌن

 142315برلم  25195123، لٌد فى  15550555محمود دمحم عبدالحافظ عبداللطٌف الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 : دمٌرة بملن/ دمحم عبد الحافظ عبد اللطٌف الخولى عن تجارة أسمدة ومخصبات زراعٌة . ، بجهة

عن  142152برلم  25195152، لٌد فى  155550555عاطف عمر عبدالشافى عطا هللا المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 ماٌو بملن/ طارق السٌد دمحم إبراهٌم 15تجارة حداٌد وبوٌات . ، بجهة : جمصة 

عن  142126برلم  25195159، لٌد فى  555550555بد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مصطفى عثمان ع -  352

 تجارة البماله والعطاره ، بجهة : المنصوره شارع الجامع برج الجمٌلى عطارة الشهبندر بملن / احمد جالل الدٌن دمحم

عن ورشة  142145برلم  25195159، لٌد فى  155550555منى عبدالخالك حامد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 تصلٌح موبلٌات ٌدوى . ، بجهة : كفر بهوت بملن/ أحمد دمحم دمحم إبراهٌم

عن  142151برلم  25195115، لٌد فى  215550555حامد هشام اسماعٌل البدوى حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 هشام إسماعٌل البدوى حامد مصنع تخرٌز بالستٌن . ، بجهة : المعصرة بملن/



 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

عن مكتب  142175برلم  25195115، لٌد فى  555550555دمحم حمزه شحاته دمحم التهامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

دعاٌه واعالن وتسوٌك وخدمه عمالء وتجاره الكترونٌه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف واالمن 

 ، بجهة : برج النمٌب ش المطافى حً االشجار بملن/ دمحم على خلف على 2519لسنه5439وافمه امنٌه رلم والحراسه م

عن تجارة  142251برلم  25195115، لٌد فى  255550555شٌماء الرفاعى دمحم الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

  عبد الغنى الشافعىأحذٌة . ، بجهة : بلماس شارع أبو عامر بملن/ دمحم عبد هللا

عن معرض  142258برلم  25195125، لٌد فى  155550555احمد صالح صادق خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 مالبس وادوات رٌاضٌة ، بجهة : 

عن تجاره بماله  142269برلم  25195125، لٌد فى  155550555جمالت زغلول سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 ، بجهة : تلبانه بملن/ الولٌد دمحم السٌد نافع

 عن 142315برلم  25195123، لٌد فى  155550555عبد العزٌز فتحى هاشم االشوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

مصنع ترٌكو ومالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : سالمون المماش بملن / سالمون المماس بملن / فتحى 

 هاشم عبد الحمٌد دمحم

 142327برلم  25195127، لٌد فى  5555550555حسن عبدالعزٌز عبدالجواد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعه  36والفمرة  19ٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه عن مكتب است

 على الصادرات والواردات ، بجهة : الروضة بجوار الجامع الكبٌر شارع فرٌد صالح بملن/ احسان صادق ابوالمعاطى

عن تجارة مالبس  142374برلم  25195131، لٌد فى  125550555،  رائد محسن حسٌن بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  311

 جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه وتجارة احذٌه ، بجهة : الدماٌره بملن / محسن حسٌن بدر شادى

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25195117،لٌدت فى  5550555سلطان وشرٌكه   شركة  ،  تمطٌع وشطف الزجاج  ،رأس مالها   شركه دمحم فتحى دمحم دمحم  -  1

 ، عن تمطٌع وشطف الزجاج ، بجهة : تمسٌم بهاء الشربٌنً ش الجمهورٌه بملن/ صدٌك دمحم البٌومى ابراهٌم 142254برلم 

،لٌدت فى  1555550555.  ،رأس مالها    شركة وائل عادل وشرٌكه   شركة  ،  اإلستثمار العمارى والمماوالت -  2

 ، عن اإلستثمار العمارى والمماوالت . ، بجهة : شارع الراعى بملن/ إبراهٌم دمحم حسٌن على 142599برلم  25195152

،لٌدت فى  15555550555شركة خالد عبدالحمٌد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  مكتب مماوالت متكاملة .  ،رأس مالها    -  3

، عن مكتب مماوالت متكاملة . ، بجهة : شارع الملوانى بمساكن العبور بملن/ أحمد عوض دمحم  142143برلم  25195159

 محمود

شركة عادل عبدالمالن المالن حافظ وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة وتورٌدات وتركٌبات الكهرومٌكانٌكٌة والمشروعات  -  4

 25195156،لٌدت فى  5555550555ت الغازٌة والمولدات الكهربائٌة .    ،رأس مالها   الكهربائٌة وتشغٌل المحركات والتوربٌنا

، عن مماوالت عامة وتورٌدات وتركٌبات الكهرومٌكانٌكٌة والمشروعات الكهربائٌة وتشغٌل المحركات والتوربٌنات  142115برلم 

 لاسم علىالغازٌة والمولدات الكهربائٌة . ، بجهة : الروضة بملن/ فاطمة دمحم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25195151، وفى تارٌخ    138886سماح دمحم عزت البرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195151، وفى تارٌخ    47552دمحم عبد المنعم على دمحم الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195151، وفى تارٌخ    123655اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود محمود احمد المصلى  ،  ت   - 3

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195151، وفى تارٌخ    136392صالح عزت ٌوسف عنبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 ئٌاشطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نها

تم محو/شطب السجل     25195152، وفى تارٌخ    69276دمحم عبدالحى محمود طرباى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

  تم محو/شطب السجل   25195152، وفى تارٌخ    141513السٌد دمحم السٌد العجٌلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195153، وفى تارٌخ    151954ابراهٌم فرج ابراهٌم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195153، وفى تارٌخ    155933م : دمحم دمحم عبد الرحٌم الزفتاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 8

 السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم    25195153، وفى تارٌخ    115569محمود عبد العزٌز عبد الهادى مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195153، وفى تارٌخ    81635عصام فاروق احمد المصرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

ب السجل  تم محو/شط   25195156، وفى تارٌخ    77176اسامه االمٌر حمد هللا نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195156، وفى تارٌخ    77176مؤسسة أمٌر للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

، وفى تارٌخ    125558اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( خالد عبد الحلٌم المهدى دمحم الحدٌدى  ،  ت 125558)تابع    - 13

 تم محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى االخر   25195158

تم محو/شطب السجل  شطب    25195158، وفى تارٌخ    85559امٌنه السٌد ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 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

تم محو/شطب السجل     25195158، وفى تارٌخ    92234رٌا ابراهٌم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بهجت زك   - 15

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195158، وفى تارٌخ    135356عالء سٌد دمحم عبد الحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 عتزالة التجارة نهائٌاشطب ال

تم محو/شطب    25195158، وفى تارٌخ    117249اٌمان حمدى عبد المتجلى ركب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195159، وفى تارٌخ    135453دمحم احمد لطب عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195159، وفى تارٌخ    127797حسن السعٌد حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195159، وفى تارٌخ    88581 دمحم السٌد عطوه شادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 25

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25195159، وفى تارٌخ    124156مروة رجائى عبد الرؤف دمحم الشبكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195159، وفى تارٌخ    145552ه دمحم على العدل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عز   - 22

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195115، وفى تارٌخ    154992حسٌن حسٌن على حسونة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزالة التجارة نهائٌا شطب

تم محو/شطب    25195115، وفى تارٌخ    135928عماد رزق ابو الخٌر سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195115خ ، وفى تارٌ   69364دمحم دمحم شولً المرسى زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195115، وفى تارٌخ    82353عنٌات فتحى عنتر عبدالجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  شطب العتزالة التجارة تهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195113، وفى تارٌخ    47722د  ،  سبك لٌده برلم : دمحم المهدى عبدالعظٌم دمحم  ،  تاجر فر   - 27

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195113، وفى تارٌخ    115542محمود عبد البالى احمد الرفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195115، وفى تارٌخ    87943العز دمحم دمحم الشواف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ام   - 29

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195115، وفى تارٌخ    117349مصطفى فؤاد امٌن على الهباب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 ل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالسج

تم محو/شطب    25195116، وفى تارٌخ    127756محمود دمحم ابو العنٌن حورٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 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

تم محو/شطب    25195116، وفى تارٌخ    139653ده برلم : دمحم عبدربه دمحم احمد السنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 32

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195116، وفى تارٌخ    92375رزق دمحم ابراهٌم بعبول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

   25195116، وفى تارٌخ    127756دمحم ابو العنٌن حورٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( محمود  127756)تابع    - 34

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195117، وفى تارٌخ    62764احمد السٌد دمحم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 العتزال التجاره نهائٌا شطب

تم    25195125، وفى تارٌخ    133478احمد عاطف محمود محمود شبانه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25195125، وفى تارٌخ    152277دمحم الطنطاوى عبدالفتاح الطنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195125، وفى تارٌخ    98258ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195121، وفى تارٌخ    129314امانى عادل السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

و/شطب تم مح   25195121، وفى تارٌخ    79667امل عبدالحمٌد عبدالعال اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم    25195121، وفى تارٌخ    156765عبد المنعم ابراهٌم على دمحم محٌسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195121، وفى تارٌخ    129751سبك لٌده برلم :   خالد فرج دمحم الحسنٌن  ،  تاجر فرد  ،   - 42

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195121، وفى تارٌخ    137831محمود السعٌد دمحم الحنفى جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195122، وفى تارٌخ    51492مصطفى دمحم على العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

  تم محو/شطب السجل   25195122، وفى تارٌخ    92714مكرم خالد عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطب هذا المٌد العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195123، وفى تارٌخ    157742ابراهٌم احمد ابو العز دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195123، وفى تارٌخ    131862لم : على ابراهٌم ابراهٌم الصٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 47

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195123، وفى تارٌخ    138583اٌمن ابراهٌم غازى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 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

تم محو/شطب    25195123، وفى تارٌخ    124215ابراهٌم عبد الفتاح دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسن    - 49

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195123، وفى تارٌخ    134511اشرف فتحى المتولى الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 ل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالسج

تم    25195127، وفى تارٌخ    133971( السٌد على ابراهٌم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   133971) تابع    - 51

 محو/شطب السجل  شُطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    133971ك لٌده برلم : السٌد على ابراهٌم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 52

 ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب    25195127، وفى تارٌخ    137535دعاء دمحم عبد اللطٌف حسن عمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    125694 صفوت الشربٌنى فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم   - 54

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195127، وفى تارٌخ    138155سعد عبدالفتاح مصطفى ذهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 ه التجارة نهائٌاالسجل  شطب العتزال

تم محو/شطب    25195128، وفى تارٌخ    117193رزق رمزى رزق الجراحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

طب السجل  تم محو/ش   25195128، وفى تارٌخ    91547هدى مصطفى عبد العظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 شطب التزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195128، وفى تارٌخ    74694عزالدٌن اسماعٌل المتولى الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195129، وفى تارٌخ    113968دمحم رفعت متولى احمد العسال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195129، وفى تارٌخ    134355امال اسماعٌل احمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195129، وفى تارٌخ    152777 ابراهٌم جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سمٌر طاهر دمحم   - 61

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25195135، وفى تارٌخ    123625دمحم صبرى احمد عبد الهادى عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌامحو/شطب السجل  

تم محو/شطب السجل     25195135، وفى تارٌخ    86238شولٌة جاب هللا حمودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 شطب العتزلة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195135، وفى تارٌخ    48613نوال سالمه عبد الواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25195135، وفى تارٌخ    155811السٌد ابو الماسم عبد اللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 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

تم محو/شطب السجل     25195135، وفى تارٌخ    87154،  سبك لٌده برلم :  مصبح دمحم احمد وهدان  ،  تاجر فرد    - 66

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25195131، وفى تارٌخ    78793مصبحه عبدالجلٌل محمود حسن الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

 ط نهائٌامحو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشا

تم    25195131، وفى تارٌخ    121588اشرف دمحم عارف فؤاد عبد العزٌز فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25195131، وفى تارٌخ    123384دمحم على ابو الناس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

   25195131، وفى تارٌخ    67967( محفوظ إبراهٌم محفوظ أبو البما  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  67967) تابع    - 75

 تم محو/شطب السجل  تم الغاء الرئٌسى االخر

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل   25195151وفً تارٌخ ،   131518احمد فتحى دمحم شولى عبداللطٌف ابو عماشة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   3555550555ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   25195151وفً تارٌخ ،   139667ابراهٌم دمحم السٌد على السملٌهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   145731تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   حمدى فتحى احمد دمحم السٌد -  3

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   155345فتحى سعد حامد السعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5555550555شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   85125زكى صفا زكى ٌعموب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   85125سبك لٌده برلم  زكى صفا زكى ٌعموب  تاجر فرد ،، -  6

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   99973دمحم ٌحٌى السٌد عبد الغنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1555550555ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   99973دمحم ٌحى السٌد عبد الغنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195152وفً تارٌخ ،   125536فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم إبراهٌم السٌد أحمد نصر  تاجر -  9

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195152وفً تارٌخ ،   72275نبٌه السٌد على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   15555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195152وفً تارٌخ ،   135654دمحم محمود احمد شعٌشع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195153وفً تارٌخ ،   95762ر فرد ،، سبك لٌده برلم حسن ٌوسف السٌد الطنطاوى  تاج -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195153وفً تارٌخ ،   138637هانى دمحم الشافعى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   515550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   25195153وفً تارٌخ ،   121394اسامه احمد السعٌد احمد بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   65555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195153وفً تارٌخ ،   137275عبد اللطٌف مهادل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد المتولى ابراهٌم -  15

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

تم   25195153رٌخ ، وفً تا  86625(  إٌمان ٌحٌى عبد الفتاح الشربٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  86625)تابع رلم  -  16

 جنٌه   55550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195153وفً تارٌخ ،   127448اٌهاب دمحم مختار بكر زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195153وفً تارٌخ ،   115655دمحم المرسى الدسولى روٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195156فً تارٌخ ، و  131347لٌله لالدوات الصحٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195156وفً تارٌخ ،   131347ٌوسف عبد الحى ٌوسف لٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195156وفً تارٌخ ،   92393ٌاسر مراد السٌد احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   85555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195158وفً تارٌخ ،   137954ده برلم السٌد عبد الغنى ابراهٌم الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195158وفً تارٌخ ،   141557دمحم دمحم الدسولى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195158وفً تارٌخ ،   78289كارم محمود عبده عبد اللطٌف وطفة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195159وفً تارٌخ ،   141577ٌاسر دمحم بدٌر ابراهٌم البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال   25195159وفً تارٌخ ،   117433عبده دمحم مصطفى حسن عبد الحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

  25195159وفً تارٌخ ،   117433جر فرد ،، سبك لٌده برلم مؤسسة عبد الحلٌم لتجارة االخشاب واالستٌراد والتصدٌر  تا -  27

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



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195159وفً تارٌخ ،   118815سمٌر عبد الرازق غازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   755550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   25195159وفً تارٌخ ،   141785نجالء السٌد الشحات الشحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195159وفً تارٌخ ،   141889ربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هاشم مجدى على السٌد الب -  35

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   132563دمحم شندى دمحم فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1555550555لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   128357ٌاسر حسن على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   83555اجر فرد ،، سبك لٌده برلم عالء دمحم حسٌن سلٌمان  ت -  33

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   115877والء الدٌن محمود االمام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   255550555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأش

مؤسسة االمام لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت والتورٌدات الحكومٌة والتوكٌالت التجارٌة وخدمات كمبٌوتر حكومٌة ما عدا  -  35

ل , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس تم تعدٌل رأس الما  25195115وفً تارٌخ ،   115877االنترنت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   255550555المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195115وفً تارٌخ ،   128579اٌمان جمعة دمحم صالح ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195113وفً تارٌخ ،   141153جمعه عبدالمعطى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال  -  37

 جنٌه   195550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , وصف تم تعدٌل رأ  25195113وفً تارٌخ ،   145551دمحم مراد دمحم حافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   655550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195113وفً تارٌخ ،   113955مؤسسة زهران للدٌكور واآلنشاءات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

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

تم تعدٌل رأس المال   25195113وفً تارٌخ ،   113955مكتب زهران للدٌكور واالنشاءات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195113خ ، وفً تارٌ  113955مكتب زهران للدٌكور والتشطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195113وفً تارٌخ ،   92359اٌمن صبحى احمد سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195113وفً تارٌخ ،   134327دمحم عبد الحلٌم عبد الخالك الراعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195114وفً تارٌخ ،   126245الشحات حامد اسماعٌل حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195114وفً تارٌخ ،   111696سمٌر احمد ٌوسف احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   555550555أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   25195115وفً تارٌخ ،   141755فرج عبدالسالم الدمرداش فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195115وفً تارٌخ ،   139384ه برلم دمحم الشربٌنى احمد احمد غانم  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  47

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   153552احمد دمحم ابراهٌم معتوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   555550555لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   131347لٌله لالدوات الصحٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   455550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195115وفً تارٌخ ،   131347ه برلم ٌوسف عبد الحى ٌوسف لٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  55

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195116وفً تارٌخ ،   135138مدحت متولى متولى حرفوش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   555550555مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195116وفً تارٌخ ،   133818عادل السٌد دمحم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195116وفً تارٌخ ،   135247دمحم السٌد احمد عوض احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195116وفً تارٌخ ،   155679عبد هللا على دمحم الكٌالنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25195116وفً تارٌخ ،   129785( السعٌد حمزه السعٌد حمزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 129785)تابع  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال   25195116وفً تارٌخ ،   91495ابراهٌم عبدالعظٌم عبدالرحمن السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   215550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195116وفً تارٌخ ،   126577م محمود فهمى دمحم غزى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  57

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195116وفً تارٌخ ،   142552السعٌد السٌد الدٌسطى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   555550555ال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195117وفً تارٌخ ،   79373عادل على دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195117وفً تارٌخ ،   142586لٌده برلم دمحم ابراهٌم عبد الستار سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك  -  65

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195125وفً تارٌخ ،   145259احمد عبدالهادى دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1555550555أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195125وفً تارٌخ ،   124572دمحم دمحم ابرهٌم المغازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   755550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195125وفً تارٌخ ،   139165تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد ابوالعٌنٌن العجمى ابوالعٌنٌن  -  63

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195125وفً تارٌخ ،   125536دمحم إبراهٌم السٌد أحمد نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   15555550555ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال ,   25195125وفً تارٌخ ،   119511حسٌن الشافعى محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195125وفً تارٌخ ،   142572 البسطوٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صالح على دمحم -  66

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

المال , وصف  تم تعدٌل رأس  25195125وفً تارٌخ ،   136987تامر دمحم احمد عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   515550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25195125وفً تارٌخ ،   119619( زكى الحسانٌن المصبى ابو جازٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  119619) تابع  -  68

 جنٌه   855555.000تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195125وفً تارٌخ ،   83954احمد دمحم عطٌه ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195125وفً تارٌخ ،   83954النادى للطباعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195125وفً تارٌخ ،   153163السادات دمحم عبدهللا عاصى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195121وفً تارٌخ ،   141469دمحم ابراهٌم السعٌد مرعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195121تارٌخ ، وفً   136251حمدان ابو خلٌل السٌد دمحم عوضٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195121وفً تارٌخ ،   134334محمود رمضان ابراهٌم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   555550555له ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   25195122وفً تارٌخ ،   145797دمحم الشربٌنى عبده دمحم الجزار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

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

تم تعدٌل رأس   25195122وفً تارٌخ ،   69428ك لٌده برلم ( صٌدلٌة الطرشوبى الجامعة  تاجر فرد ،، سب 69428)   -  76

 جنٌه   155555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195122وفً تارٌخ ،   69428صٌدلٌة الطرشوبى الجامعة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   155555550555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   25195122وفً تارٌخ ،   69428( صٌدلٌة الطرشوبى الجامعة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  69428)   -  78

 جنٌه   155555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195122وفً تارٌخ ،   69428جامعة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صٌدلٌة الطرشوبى ال -  79

 جنٌه   155555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195122وفً تارٌخ ،   79543حمادة عوض دمحم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195122وفً تارٌخ ،   79543حماده عوض دمحم عوض الرخاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195123وفً تارٌخ ،   134115مروه محب دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  25195123وفً تارٌخ ،   136496غاده محب دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195123وفً تارٌخ ،   84345جهاد رشاد عبد العاطى أبو الغٌط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 ٌه جن  155550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195123وفً تارٌخ ،   61899حسن ابو العنٌن ابو العنٌن عاشور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   55550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195123وفً تارٌخ ،   141685ال ٌــــو جــــد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   1555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195127وفً تارٌخ ،   141824دمحم دمحم عبدالحلٌم على السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195127وفً تارٌخ ،   135655رجاء لطفى دمحم العدل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   215550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195127ً تارٌخ ، وف  142267دمحم حسنى عبدالعزٌز عبدالمنعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195127وفً تارٌخ ،   135135محمود فضل عبد اللطٌف احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

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

تم تعدٌل رأس   25195127وفً تارٌخ ،   135655( رجاء لطفى دمحم العدل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 135655)تابع  -  91

 جنٌه   215550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195127وفً تارٌخ ،   112457، سبك لٌده برلم دمحم سعٌد عبدالفتاح ابو السعود  تاجر فرد ، -  92

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195127وفً تارٌخ ،   152143فرٌد وفمى عوض العزب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   1555550555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195127وفً تارٌخ ،   142235ٌونس للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   155550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ت 25195151وفً تارٌخ  142595احمد دمحم عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  142589طارق احمد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ر:   ، سالمون المماش بملن/ حسنٌن دمحم حسن العفٌفى الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  142587حسن هالل حسن دمحم الفالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  142584رد ،  سبك لٌده برلم    هشام السٌد اسماعٌل الشرلاوى ، تاجر ف -  4

 الـتأشٌر:   ، كفر ابوفوده بملن/ ناصف السٌد اسماعٌل الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  85341ولٌد محمود محمود الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

شاِرع الَحوار ـ أَمام نادى الَحوار الرٌاضى بملن/ َمجدى إبراهٌم على َرَجب  43م إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بالَمنصورة الـتأشٌر:   ، تَ 

 ولٌُد   2519لسنة  16َعن نَشاط كافتٌرٌا َمشروبات باردة وساِخنة أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  85341 ولٌد محمود محمود الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 َدلهلٌة . 85341الـتأشٌر:   ، بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل  25195151وفً تارٌخ  142588مهاب جمال الدٌن دمحم عبدالرازق دمحم الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ر بتمسٌم المعلمٌن بملن/ أشرف ٌحى حسنه داهشالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع مصعب بن عمٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  142585احمد عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الـتأشٌر:   ، دمالش تبع بسندٌلة بملن/ عبد الفتاح السٌد عبد الفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  142583حنٌن خطاب سالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 الـتأشٌر:   ، الكردود بملن/ محمود المتولى دمحم حسن

ل العنوان , تم تعدٌ 25195151وفً تارٌخ  142586دمحم ابراهٌم عبد الستار سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة كفر الجنٌنه بملن / ورثة ابراهٌم عبدالستار سلٌمان

تم تعدٌل  25195151وفً تارٌخ  85341( ولٌد محمود محمود الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     85341) تابع  -  11

 رٌاضى بملن/ مجدى إبراهٌم على رجبالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الحوار ـ أمام نادى الحوار ال

تم  25195152وفً تارٌخ  142559( حمدى الشربٌنى دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     142559) تابع  -  12

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع عبدهللا عزبه صبحى بملن/ احمد محمود اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195152وفً تارٌخ  141895ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم دمحم عبد -  13

 ، تعدٌل اسم المالن الى / حمدى رفعت حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142593امٌرة دمحم جمٌل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ، المنٌل بملن/ السٌد عبد المعبود السٌد شادى   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  138551اسالم نبٌل سعد دمحم شالطة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / طلخا شارع صالح سالم بملن / احمد دمحم احمد السعٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142559ربٌنى دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى الش -  16

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع عن مخزن تجارة حبوب بالعنوان شارع عبد هللا عزبه صبحى مركز بلماس بملن/ احمد محمود اسماعٌل 

  142559ولٌد برلم تابع  81اودع برلم 

تم تعدٌل  25195152وفً تارٌخ  142151اوسامه السٌد مصطفى سٌد احمد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌدان خطاب بملن/ زٌنب ابراهٌم حامد ابراهٌم مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142596دمحم السعٌد عفٌفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، إمتداد شارع المستشفى العام بملن/ طه أبو بكر عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142153دمحم الحسٌنى رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ن/ سامح المتولى دمحم محمود الـتأشٌر:   ، تماطع ش الطنطاوى مع ش صبرى ابوعلم بمل

تم تعدٌل العنوان ,  25195152وفً تارٌخ  142594دمحم عبدالشافى السعٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل بملكه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  116751سالم زرد احمد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 حارة الجداوى المتفرع من شارع سٌدى عبدالمادر بملن / زٌنب دمحم سمٌر عبد الحى 9الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142597دمحم دمحم احمد السٌد منا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ر:   ، دنجواى بملن/ امانى شكرى السما الدسولىالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142155سحر حسن دمحم على المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب بتمسٌم خاطر والجمال بملن/ دمحم على دمحم الزكى وكرٌمة على عبد هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  135654دمحم محمود احمد شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / بلماس عزبة صبحى بملن / محمود احمد شعٌشع

تم تعدٌل العنوان ,  25195152وفً تارٌخ  122463هانى دمحم عبد الرحٌم موسى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 122463وصف الـتأشٌر:   ، ش الثوره امام مصنع الزٌوت والصابون ملن / عبدالحكٌم البسٌونى بسٌونى ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142595فرٌد احمد عبدالرحمن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 شٌر:   ، الطلمبات تبع الجزاٌر بملن/ دمحم فرٌد أحمد عبد الرحمنالـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25195152وفً تارٌخ  142591اسراء عبدالسالم فتحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع على بن أبى طالب بملن/ لمٌاء على السروجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142598 دمحم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم عبدهللا -  28

 الـتأشٌر:   ، عش العماب بملن/ عبد هللا دمحم العٌسوى سلطان

تعدٌل  تم 25195152وفً تارٌخ  135654( دمحم محمود احمد شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     135654) تابع  -  29

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / بلماس عزبة صبحى بملن / محمود احمد شعٌشع

تم تعدٌل العنوان ,  25195152وفً تارٌخ  142152عاطف عمر عبدالشافى عطا هللا المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 د دمحم إبراهٌمماٌو بملن/ طارق السٌ 15وصف الـتأشٌر:   ، جمصة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  142592لاسم صبرى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن/ سارة ماهر عبد البدٌع عبد الرحمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152 وفً تارٌخ 124665عفاف وجٌه السٌد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة طلخا تمسٌم بهاء الشربٌنى شارع محمود مختار عن نشاط / تجارة احذٌه بملن/ امجد 

 دلهلٌه  124665البٌلى على غازى اودع برلم  ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل  25195152وفً تارٌخ  124665تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( عفاف وجٌه السٌد البنا ،  124665) تابع  -  33

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا تمسٌم بهاء الشربٌنى شارع محمود مختار بملن / امجد البٌلى على غازى

تم تعدٌل  25195152وفً تارٌخ  124665( عفاف وجٌه السٌد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     124665) تابع  -  34

شارع الماهره من شارع حسٌن بن بملن سمٌر زكى  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة المنصوره الحسنٌه 

 دلهلٌه 124665ولٌد برلم   2515/  9/  1سالمه شاهٌن افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195153وفً تارٌخ  142158مصطفى دمحم المغاورى دمحم صمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الدرٌنى المتفرع من شارع أبو بكر بمدٌنة النزهة بملن/ زٌنب دمحم البٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  142159خلٌل على حسن ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 شارع جمال الدٌن األفغانى بملن/ نعم أحمد عبد الهادىالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  142154احمد زكرٌا على دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع عزام من شارع الجالء بملن / ٌاسر ٌوسف مهدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  138637هانى دمحم الشافعى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / عبد الواحد شولى عبد الواحد الصدٌك عبد هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  142157دمحم فوزى عبدالرازق سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 الـتأشٌر:   ، كفر أبو زاهر بملن/ عاٌدة على عبد الرازق سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195153وفً تارٌخ  142155الصاوى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ، مٌت عوام بملن/ عوض أحمد الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  142156احمد صدٌك عبدالغفار احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، أبو زاهر بملن/ سامى السٌد عبد هللا حسن رشوان

تم تعدٌل  25195153تارٌخ وفً  145926( مجدى السٌد دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145926) تابع  -  42

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البدالة بملن/ هانم دمحم بدوى عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  145926مجدى السٌد دمحم الطتطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  97ورة بملن/ هانِم َمحَمد بَدوى ُعَمر أوِدع َرلَم الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة البَدالة َمرَكز الَمنص

 َدلهلٌة . 145926

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  145857دمحم السٌد عبد المادر الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ن / رضا محجوب السٌدالـتأشٌر:   ، السعدٌه البحرٌه ـ الشوامى بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  142113خلود فوزى دمحم الظرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، أبو زاهر بملن/ نجالء أحمد محمود عبد هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156رٌخ وفً تا 134894دمحم عزام على على عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

هُ َعن نَشاط الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع آَخر بالَمنصورة شاِرع ِرفعَت الُمتفَِرع ِمن شاِرع العُروبة بملن/ َزَكرٌا َعبد الَسالم َعبد َرب

 َدلهلٌة .   134894ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  145َمكتَب إدارى أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195156وفً تارٌخ  142112دمحم شاكر دمحم توفٌك السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 وصف الـتأشٌر:   ، الطٌبه بملن / دمحم توفٌك السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25195156وفً تارٌخ  142111مصطفى فرج هللا سعد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن/ عبٌر عبد هللا الكسانى ابراهٌم 

تم تعدٌل  25195156وفً تارٌخ  134894( دمحم عزام على على عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     134894) تابع  -  49

 زكرٌا عبد السالم عبد ربه العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع رفعت المتفرع من شارع العروبة بملن/

تم تعدٌل  25195158وفً تارٌخ  142118ابراهٌم اسماعٌل الحسٌنى اسماعٌل حماٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر بملن/ اسماعٌل الحسٌنى اسماعٌل حماٌة

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  125558تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خالد عبد الحلٌم المهدى دمحم الحدٌدى ، -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، تم شطب الرئٌسى االخر بطلب تاشٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  142125احمد منٌر عمر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 المتفرع من شارع مٌت الصارم بملن/ منٌر عمر مصطفىالـتأشٌر:   ، شارع طارق 

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  142125دمحم فرج الششتاوى ابراهٌم الزمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 وصف الـتأشٌر:   ، درٌن بملن/ ست أبوها محمود على

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  142121رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سلٌمان عبدهللا عبده طرباى ، تاجر ف -  54

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع األشراف بكفر البدماص بملن/ دمحم عبد هللا عبده طرباى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  142122ربٌع عمار عبدالكرٌم حلطش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ إٌمان عبد الحسٌب عوض صالحال

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  142116ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش مكه المكرمه مدٌنه مبارن بملن/ ناٌف خٌرت عبدالخالك احمد1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  59569احمد عادل عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 اكتوبر بملن/ نبٌله عبدهللا صالح احمد 6شارع عثمان بن عفان تمسٌم  22الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  59569ده برلم    احمد عادل عبد الجواد على عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  58

 اكتوبر بملن/ نبٌله عبدهللا صالح احمد 6شارع عثمان بن عفان تمسٌم  22وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

 25195158تارٌخ  وفً 59569صٌدلٌة عٌاد لصاحبها/ احمد عادل عبد الجواد على عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

اكتوبر بملن/ نبٌله عبدهللا صالح  6شارع عثمان بن عفان تمسٌم  22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

 احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  142114ربٌع محمود موسى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ، بطرة بملن/ سمٌر محمود موسى دٌاب  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  142115عادل دمحم السٌد الغنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، بسندٌلة بملكه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  141557دمحم دمحم الدسولى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ وائل دمحم ابوالنصر دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  142124دمحم عبدالرحٌم عبدالجلٌل طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن/ أزهار السٌد مغاورىالـتأشٌر:   ، شارع جلجل الغربى المتفرع من شارع دمحم فتحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  142123مؤمن دمحم ابراهٌم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، شارع اإلمام دمحم عبده ـ خلف مدرسة الملن الكامل بتورٌل ٌملن/ ذكرى دمحم أحمد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  142594عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالشافى السعٌد -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن وجعله/ عبد الشفى السعٌد عبد المادر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195158وفً تارٌخ  142119نوها دمحم فرٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 صالح الدٌن بملن/ رشاد ذكى دمحم حسن  76، جمصه لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  142117اٌة عبدالمنعم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الـتأشٌر:   ، الشٌخ سمٌط بملن/ أحمد دمحم أحمد عرٌضة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142128دمحم ٌوسف الدسولى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ، بهوت بملن/ شٌماء ٌوسف الدسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142132، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ماجدة دمحم حسن السٌد -  69

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ دمحم سعد عبد الواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  131237مجدى الشحات سلٌمان شلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ، تعدٌل اسم المالن الى/ عبد المتجلى محمود عبد المتجلى  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142137دمحم شعبان سعد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، شارع النخلة ـ بجوار موبٌلٌات كشن بملن/ هاجر السٌد محمود

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  142133اسماعٌل شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم اسماعٌل دمحم -  72

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره خلف بنن مصر شارع بدٌر العطار بملن / اسماعٌل دمحم اسماعٌل شبانه

تم تعدٌل العنوان ,  25195159ً تارٌخ وف 142138هبه مصباح السٌد الدٌسطى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الثورة المتفرع من مٌدان خطاب بملن/ دمحم ٌوسف دمحم الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  141674شرٌف احمد انٌس فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 مالن الى/ شرٌف احمد انٌس فودهالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم ال

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  137861عبدالرحمن عمر لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

على َمحَمد إبراهٌم وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة شاِرع َمحَمد َعبد الداٌم ـ َخْلف َممابر المسٌحٌن بملن/ على عَُمر 

 ( وفماً للوائِح  6ِمن الَمجموعة  36والفَمرة  19َعن نَشاط َمكتَب إستٌراد وتَصدٌر ) فٌما َعدا الَمجموعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195159وفً تارٌخ  142131عطٌة دمحم عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لن/ نصر عبد هللا عبد السالم، منشأة النصر بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142129رامى السٌد دمحم عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن/ دمحم ابراهٌم عبد العزٌز الزٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  142144ك لٌده برلم    هاجر زكرٌا هالل ابو المعاطى خٌال ، تاجر فرد ،  سب -  78

 وصف الـتأشٌر:   ، أوٌش الحجر بملن/ دمحم أنس أحمد عبد المجٌد الجمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142139السٌد دمحم احمد السٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 خا شارع المهدى السمعان بملن / اسماعٌل حامد اسماعٌل خلٌلالـتأشٌر:   ، طل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142135دمحم حامد احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، شارع على سلٌمان ـ خلف مساكن المٌناء بملن/ دمحم بدران على دمحم بدران

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  142126حمد مصطفى عثمان عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  81

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع الجامع برج الجمٌلى عطارة الشهبندر بملن / احمد جالل الدٌن دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142145م    منى عبدالخالك حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  82

 الـتأشٌر:   ، كفر بهوت بملن/ أحمد دمحم دمحم إبراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142135نجاح فوزى احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 منصور الوردانى حسٌنالـتأشٌر:   ، شارع حسن بمدٌنة مبارن بملن/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142127كامل دمحم احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، شارع شهاب المتفرع من شارع أحمد ماهر بملن/ نعمة السٌد دمحم رستم

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  142141سبك لٌده برلم     مروة مدحت الشربٌنى الحلوجى ، تاجر فرد ،  -  85

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر األطرش بملن/ مدحت الشربٌنى الحلوجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  141577ٌاسر دمحم بدٌر ابراهٌم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 سم المالن الى/ مصطفى حسن عبد الفتاح ابراهٌم الـتأشٌر:   ، تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195159وفً تارٌخ  142134دمحم على عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ، كفر العرب بملن/ على عوض دمحم أبو النجا

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  142142لٌده برلم     احمد احمد عبدالفتاح دمحم عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  88

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع صالح الباز المتفرع من شارع الدراسات بملن/ سونة خلٌل أحمد سالمة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142136السٌد صبحى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 لـتأشٌر:   ، درٌن مركز نبروه بملن/ محمود انور خالد ابراهٌم المصبىا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  142142احمد احمد عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 مةالـتأشٌر:   ، شارع صالح الباز المتفرع من شارع الدراسات بملن/ سونة خلٌل أحمد سال

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142161اسالم محمود حافظ عبد البالى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 وصف الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن/ سنة صالح عبد الغفار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142165حامد ابراهٌم ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ عاطف إبراهٌم إبراهٌم عامر

تم  25195115وفً تارٌخ  52188( عبد المنعم عبد الغنى حامد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     52188) تابع  -  93

 بملن/ وفاء دمحم بسٌونى السٌد تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الترعة المدٌم عزبه اللوزى

تم  25195115وفً تارٌخ  52188( عبد المنعم عبد الغنى حامد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     52188) تابع  -  94

شارع صالح سالم مركز طلخا بملن/ عبد الحافظ االبد السٌد عٌاد عن  22تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة 

  52188ولٌد برلم  1979/ 2/ 1جارة السارات وكاوتشون ومكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142155دمحم رمضان خٌرى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 الـتأشٌر:   ، البملٌة بملن/ الشربٌنى مصطفى عوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142155على نٌل لالدوات المنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الشونة بملن/ مهدى مجاهد مهدى

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142151حامد هشام اسماعٌل البدوى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ هشام إسماعٌل البدوى حامد

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  142158اكرامى عبدالنبى عبدالفتاح عبدالفتاح الزفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 بد الفتاح عبد الفتاحالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرماء بملن/ زكى عبد النبى ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142171عفاف منصور احمد طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن / حامد المتولى النجار

تم تعدٌل العنوان ,  25195115رٌخ وفً تا 142167اٌمان على عبد الحكم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / المتولى الشحات عبد الجواد

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142164دمحم رمضان عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن / فاطمه شعبان حسن فضل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142153حسن دمحم مختار السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، نبروة شارع البحر ـ بجوار البنن األهلى بملن/ أحمد دمحم مختار السٌد أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  128357ٌاسر حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 شارع فاطمه الزهراء امام مدرسة ابو النجا بملن / احمد عبد الغفار حامد سالم 42الـتأشٌر:   ، المنصوره جدٌله 

نوان , تم تعدٌل الع 25195115وفً تارٌخ  142175دمحم حمزه شحاته دمحم التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، برج النمٌب ش المطافى حً االشجار بملن/ دمحم على خلف على

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  142157محمود حامد عبدالعزٌز حامد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 دة نجاح عباس الطنطاوىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد السالم عارف ـ بجوار مطعم بملن/ حمو

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  52188عبد المنعم عبد الغنى حامد المرسى خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

بناحٌة شربٌن  55555العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر  عن نشاط/ حظٌره تسمٌن مواشى براس مال 

  52188ولٌد برلم تابع  244الترعة المدٌم ٌملن/ وفاء دمحم بسٌونى السٌد اودع برلم  عزبه اللوزى كفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142156منى ابراهٌم عبدالمادر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ٌم خطاب بملن/ أحمد دمحم عالء الدٌن عبد الرحمنالـتأشٌر:   ، شارع مصعب بن عمٌر المتفرع من شارع أحمد ماهر بتمس

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  137558حمدى دمحم ٌوسف ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

من شارع ( شارع عمر بن عبدالعزٌز المتفرع  1وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة/ طلخا عمار رلم ) 

الجمهورٌة بملن/ دمحم ٌوسف ابراهٌم على عن نشاط/ تصنٌع ادوٌة ومستحضرات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌة لدى 

 او 555الغٌر براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142159رضا رجب مخٌمر رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 ، طلخا شارع مراد بحوض الجرن بملن/ صفاء السٌد حامدالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142168دمحم نعمان ابراهٌم عبد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، بلماس خامس بملن/ نعمان ابراهٌم عبد الحك

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142145فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ٌحى دمحم على صالح ، تاجر  -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع اإلمام دمحم عبده بتورٌل بملن/ لوجى عبد السمٌع البارى عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142165محمود دمحم سعد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / شعبان مراد ابراهٌم الشٌنا

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142163فاطمه ٌاسر عوض لناوى عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش البنا كفر البدماص امام مولف دكرنس بملن/ امال عبدالرازق دمحم3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142169اكرم دمحم دمحم دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، لرٌه البرامون شارع بنن المرٌة بملن/ اسامه رشدى المرسى شمس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25195115ٌخ وفً تار 142152محمود مصطفى عوض مصطفى جعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع أحمد سمن عمارة البنن بملن/ دمحم إبراهٌم المرسى إبراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142149فرج محمود عبدالسالم عتلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ود فرج محمود عتلمالـتأشٌر:   ، دنجواى بملن/ محم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142146دمحم سعد دمحم طرطٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، شارع أحمد سعد المتفرع من شارع لناة السوٌس بمنشٌة طرطٌر بملن/ ست الملن عبد المحسن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142154ٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعٌد عبدالخالك عط -  118

 الـتأشٌر:   ، الرٌدانٌة بملن/ سعد الطاهرى حمزة النجار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142166رضا حماده دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ، دٌل البحر اول الطرٌك الجدٌد بملن / حسن حماده دمحم احمدالـتأشٌر:   

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  142162عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن / فاطمه شعبان حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142148ار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم الحنفى الحنفى نص -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن/ مها دمحم على أبو المعاطى

تم تعدٌل العنوان ,  25195112وفً تارٌخ  136731حماده دمحم حسن احمد المنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 شٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ ابراهٌم عٌد على احمدوصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  142178ابراهٌم احمد احمد ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ش جمال الدٌن االفغانى برج الماسه بملن/ دمحم رفمى دمحم فتحى عٌسى18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25195113وفً تارٌخ  142183ابراهٌم دمحم السعٌد عبد العظٌم العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع ابو الدهب مدٌنة الفردوس بملن / كمال عبد المنعم احمد الحلو

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  142181،  سبك لٌده برلم     بدرٌه شعبان احمد دمحم جمعه ، تاجر فرد -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، عش العماب بملن/ وفدى ابوزٌد عبدالتواب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  137993رامى احمد حامد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

شارع الجامع مدٌنه السالم بملن / خالد الخمٌسى ابوالمجد عن نشاط/  15محل رئٌسى أخر بناحٌة المنصوره  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح

 دلهلٌه 137993اكسسوار وخدمات محمول اودع برلم ولٌد برلم تابع 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25195113وفً تارٌخ  142172زوزو عبودة حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع مكتب التموٌن المدٌم بملن/ عالء منصور إبراهٌم بسٌونى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  142185السعٌد عادل ابو الفتوح النفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الصبىوصف الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن/ مجدى دمحم صالح الدسولى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  142176عمرو على دمحم احمد السٌد المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع فلسطٌن بملن / عبد المادر احمد دمحم دسولى

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  142175    نبوٌه دمحم عبد الرازق الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  135

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع السٌد فهمى تمسٌم عزٌزه الشناوى بملن / حمٌد حامد محمود عوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  142173دمحم سعٌد السٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 شاهٌن سكه سندوب فوق العنانى بملن/ سعٌد السٌد عوض الزٌنى الـتأشٌر:   ، محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  142551احمد عبدالرازق دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ سمٌر جمال عبد العزٌز

تم  25195113وفً تارٌخ  138529م شكرى عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( عبدالحكٌ 138529) تابع  -  133

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نبروة ـ أمام مدرسة سعد الشربٌنى بملن/ خالد دمحم مندوه دمحم شعٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25195113تارٌخ وفً  142177شرٌف سعٌد عبدالعال حسن حسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع عبده الزٌنى بملن / سعٌد عبد العال حسن

تم تعدٌل  25195113وفً تارٌخ  137993( رامى احمد حامد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     137993) تابع  -  135

 شارع الجامع بملن / خالد الخمٌسى ابو المجد ابو المجد 15العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل  25195113وفً تارٌخ  137993( رامى احمد حامد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     137993) تابع  -  136

لشافعى عن نشاط سنترال فٌما العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ه محل رئٌسى بناحٌة بلماس مٌدان اوالد عمر بملن / احمد حامد احمد ا

 دلهلٌه 137993ولٌد برلم  2517/  4/  5عدا االنتلرنت افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  142179طارق احمد عبدهللا احمد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 بو النجا بملن/ صبرنه اسماعٌل حسانٌن شارع عمر دوله امام مدرسة ا 55وصف الـتأشٌر:   ، لولنجٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  142182حسام حسن عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الـتأشٌر:   ، الستامونى ابو ماضى بملن/ سمٌر الدسولى ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  145596جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالجٌد حسن على السٌد ابوشلبى ، تا -  139

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسمالمالن الى/ امٌنه احمد فهمى احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  138529عبدالحكٌم شكرى عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

ع بَرلَم وصف الـتأشٌ ََ  332ر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة نَبروة ـ أَمام َمدَرسة َسعد الِشربٌنى بملن/ خاِلد َمحَمد َمندوه َمحَمد ِشعٌر أوِد

 َدلهلٌة . 138529ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  142174ولٌد السٌد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، المنصورة حى االشجار بملن/ السٌد دمحم احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  142192احمد جاد الحك دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ٌعالـتأشٌر:   ، بلماس عزبة صبحى بملن/ إٌهاب مسعود عبد السم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  142193دمحم عطٌة ابراهٌم نصر لٌلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، طلخا شارع أبو عوض أول طرٌك شربٌن بملن/ عبد هللا منٌر حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  142185بدران محمود احمد دمحم عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، بدٌن بملن / على محمود احمد دمحم عجٌز

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  142186دمحم جمال عثمان فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 من شارع الدراسات بملن/ عاطف معوض أبو العنٌن عوضوصف الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد عبد المحسن المتفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  142194احمد دمحم عثمان فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، شارع لناة السوٌس ـ أعلى الدمحمى بملن/ دمحم ماهر حسن البمالوى

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  142184فى نصر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم عبدالشا -  147

 وصف الـتأشٌر:   ، البدالة بملن/ ماجدة جمعة نصر موسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم تعدٌل العنوان , 25195114وفً تارٌخ  125855دمحم عبد الغفار ابراهٌم عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 شارع الجامع مدٌنة السالم بملن / دمحم شهدى عطٌه ابو المجد 21وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  142191حمدى محسن دمحم دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 حسن دمحم دمحم الجملش ام كلثوم برج المداح مدٌنه ناصر بملن/ م4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25195114وفً تارٌخ  142187اشرف عارف دمحم الزكى على شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع سعد السٌد المتفرع من شارع عبد السالم بملن/ أحمد شولى عبد الرازق مصطفى

تم تعدٌل العنوان  25195114وفً تارٌخ  142189لى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم جمعة ابراهٌم ع -  151

 , وصف الـتأشٌر:   ، منٌة محلة دمنة بملن/ إبراهٌم معوض عبد المنعم حامد

لعنوان , تم تعدٌل ا 25195114وفً تارٌخ  142188شولى شولى عبدالرازق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، طلخا حوض الشجرة الطرٌك الزراعى ـ ممابل مدارس الدلتا بملن/ عالء محمود العزب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  142195ساره عادل السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، مٌت عزون بملن / عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142255دمحم سمٌر المتولى حسن خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره سوق التجار الشرلى برج الشوٌحى بملن / السٌد سمٌر المتولى خضر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142252امال احمد شاكر احمد الجعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 عبدالرازق بملن/ امٌر دمحم عبدالعزٌز وصف الـتأشٌر:   ، ش احمد ماهر ش ناجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  127523دمحم عبدالعظٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى الحواوشه بملن / عبد العظٌم دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142196فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود جمال عبدالمجٌد مشالى ، تاجر  -  157

 شارع البحر بملن/ جمال عبد المجٌد دمحم مشالى 69وصف الـتأشٌر:   ، طلخا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142258حمادة السٌد مجاهد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 أشٌر:   ، الشوامى بملن/ السٌد مجاهد إبراهٌمالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142259دمحم حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الـتأشٌر:   ، شارع سامٌة الجمل بملن/ أحمد ٌوسف أحمد

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  119437ر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم ، تاج 119437) تابع  -  165

اعضاء التدرٌس بملن/ محمود فٌصل عبد العزٌز دمحم  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  المنصورة شارع ربٌع امام مساكن هٌئة 

 جانو 

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  119437   ( دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  119437) تابع  -  161

شارع البنا شارع محطه الكهرباء بملن/ هدٌه ابراهٌم احمد دمحم  13العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة طلخا مدٌنه ناصر 

 119437ولٌد برلم   2558/ 1/ 1عن نشاط/ بمالة مواد غ<ائٌة افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142257طرابٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد البشٌر عبدالحمٌد -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن مٌدان الشربٌنى أبو أحمد بملن/ أبو بكر أحمد السمنودى

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25195115وفً تارٌخ  142195دمحم احمد ابراهٌم على حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع الجمال بملن/ كرٌمة على عبد هللا ودٌنا ودالٌا ودمحم وهانى وعمر وعلى دمحم 

 على الزكى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل تم  25195115وفً تارٌخ  119437( دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     119437) تابع  -  164

 تعضاء التدرٌس بملن/ محمود فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو 1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع ربٌع امام مساكن هٌئة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142199دمحم السٌد محمود محمود التوابتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 شارع المعاهدة بملن/ ممدوح فؤاد السعٌد الشربٌنى 21لخا وصف الـتأشٌر:   ، ط

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142251شٌماء الرفاعى دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع أبو عامر بملن/ دمحم عبد هللا عبد الغنى الشافعى

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142255دمحم زغلول المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم اٌمن -  167

 وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن السلن إمتداد شارع الجٌش بمملن/ عاطف السٌد أبو عرب

تم تعدٌل العنوان ,  25195115رٌخ وفً تا 142253دمحم ابوالفتوح دمحم الدسولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، الجالء الدور التاسع امام حمام سباحه التربٌه والتعلٌم بملن/ فكرى صدٌك عبدالفتاح اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  119437دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

شارع ربٌع  1بناحٌة المنصورة  55555ـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط تجارة ادوات منزلٌة براس مال وصف ال

  119437ولٌد برلم تابع  425امام مساكن هٌئة تعضاء التدرٌس بملن/ محمود فٌصل عبد العزٌز دمحم جانو اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  119437رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو ، تاجر ف -  175

شارع ربٌع امام مساكن هٌئه التدرٌس بملن/ محمود فٌصل عبدالعزٌز دمحم  1وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصورة 

  119437ولٌد برلم تابع  426جانو اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142197عٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى احمد حسنى احمد الص -  171

 أكتوبر المتفرع من شارع أحمد ماهر بملن/ أحمد حسنى أحمد الصعٌدى 6وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  112154دمحم حمودة عبد السمٌع الخواجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة برج الصفوه بالزا االتوبٌس الجدٌد بملن/ الطالب

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  142254جمال عبدالمنعم ابراهٌم الطنطاوى الشازلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ارم بملن/ أحمد حامد دمحم عبد الفتاحالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الص

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195115وفً تارٌخ  112154الخواجه للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 ، تعدل الى/ المنصورة برج الصفوه بالزا االتوبٌس الجدٌد بملن/ الطالب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  139541فرد ،  سبك لٌده برلم     بسمه طارق دمحم فهمى امٌن ، تاجر -  175

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة السنبالوٌن المعاهده اول طرٌك المنصورة السنبالوٌن بملن/ اسامه وهبه فتوح عبده اودع برلم    

 ولٌد برلم   السنبالوٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  142198، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء مصطفى عبدالحمٌد السٌد  -  176

 شارع البحر برج جوهرة النٌل بملن/ جمال عبد المجٌد دمحم مشالى 69وصف الـتأشٌر:   ، طلخا 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25195115وفً تارٌخ  139835محسن احمد ربٌع دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / محسن احمد ربٌع السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  159179اٌهاب بدٌع عرٌان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / الوحده المحلٌه لحى غرب بالمنصوره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  142256دمحم اسماعٌل دمحم الحواوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الـتأشٌر:   ، العٌادٌة بملن/ دمحم إسماعٌل دمحم الحواوشى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142228دمحم حسن عبدالحى على عبد الحاكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشناوى بملن/ حسن عبد الحى على

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142211كرٌم ضٌاء الدٌن السعٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌة بملن/ أحمد إبراهٌم أبو زٌد أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142235اٌهاب ناصف دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الـتأشٌر:   ، بدٌن بملن/ ناصف دمحم صالح إبراهٌم

العنوان , وصف تم تعدٌل  25195116وفً تارٌخ  142231خالد دمحم السعٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 الـتأشٌر:   ، شارع محمود عبد العظٌم بملن/ دمحم عبد العزٌز ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142226دمحم اٌمن المتولى احمد جارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشناوى بملن/ عمرو دمحم رافت 

تم تعدٌل  25195116وفً تارٌخ  142227ن عبدالعزٌز عبدالغفار عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحم -  185

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ عبد العزٌز حسٌن دمحم

العنوان , وصف تم تعدٌل  25195116وفً تارٌخ  142224حنان ابراهٌم السٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 الـتأشٌر:   ، طلعت حرب ) سعد زغلول سابما( بملن/ سعد دمحم ابراهٌم النجار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142233دمحم صالح عوض دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 لىالـتأشٌر:   ، بلماس شارع السوق العمومى بملن/ صالح عوض دمحم ع

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142222عبٌر السٌد احمد عبدالحمٌد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 ماٌو بملن/ السٌد احمد عبدالحمٌد 15وصف الـتأشٌر:   ، جمصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142221عمرو ٌونس عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 ماٌو بملن/ فتحٌه دمحم سالم15الـتأشٌر:   ، جمصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195116وفً تارٌخ  142235ٌونس للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ، سرسو بملن/ نسرٌن مرزوق السعٌد عبد هللا

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142232 احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل عبدالباسط دمحم -  191

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس عزبة جاد أمارة بملن/ عماد مصباح دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142213سماح حسن عز الرجال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 صف الـتأشٌر:   ، عش العماب تبع بلماس خامس بملن/ حمدى جاد عبد الرحمنو

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142216هشام حمدى السٌد متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع اوالد عمر بملن / السٌد دمحم حامد عبد العظٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142215شروق عبدالوهاب دمحم حسٌن برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 وصف الـتأشٌر:   ، الزهراء بملن/ دمحم عادل عبد الفتاح السٌد حمودة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  133818عادل السٌد دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن / اٌهاب احمد دمحم ابو الوفا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142214نجٌة السعٌد حسن دمحم فلفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

  الـتأشٌر:   ، بلماس حى السالم بملن/ عوض السعٌد كسابٌه دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  61899حسن ابو العنٌن ابو العنٌن عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع صابر نصر المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ دمحم إبراهٌم سلٌمان أبو شٌحة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142225فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد الجمٌل على الصعٌدى ، تاجر -  198

 الـتأشٌر:   ، تورٌل الجدٌده شارع المدس وشارع حسان بن ثابت من شارع االمام الشافعلى بملن/ سامٌه عبدالحمٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142215كامل ضٌاء الدٌن السعٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌة الطرٌك السرٌع بملن/ أحمد إبراهٌم أبو زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142223ربٌعة عطا هللا دمحم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 بد الحمٌد دمحم المصبىالـتأشٌر:   ، كفر شرٌف بملن/ أٌمن ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142229السٌد مصطفى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، كوم بنى مراس بملن/ عادل مصطفى على حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  142212عبدهللا رضا عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع سامح الرافاعى بملن/ احمد عبدالمجٌد مصطفى نصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142218اشرف الظرٌف دمحم الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 العالم توفٌك سٌد أحمد الـتأشٌر:   ، برق العز بملن/ مجدى على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142225بدٌر هانئ بدٌر عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، أبو دشٌشة بملن/ دمحم هانئ بدٌر عبد الموى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142236ابراهٌم رجب جبر الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، طلخا حوض الجرن بملن/ صفاء أحمد عبد الهادى

تم تعدٌل  25195116وفً تارٌخ  142234محمود وجدى معوض دمحم على الدكرورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ان بملن / احمد ودمحم عبد الوهاب احمد العدوىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع مصر والسود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142217دمحم عبدالنبى السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ماٌو بملن/ أمانى عبد الممصود السعداوى الدهشاوى15الـتأشٌر:   ، جمصة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  142219، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا دمحم السٌد جاد عطا  -  258

 الـتأشٌر:   ، بلماس العزبة الحمراء بملن/ زكرٌا سٌد حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142242السٌد رزق محمود دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 ر:   ، العٌادٌة بملن/ رزق محمود دمحم سالمةوصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142252محمود دمحم عبدالفتاح احمد دمحم الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الفار  شارع عبدالحمٌد المالكى امام مولف الدراسات بملن / دمحم عبدالفتاح احمد دمحم 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142248عبدهللا هالل توفٌك هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شارع الحسٌن بن على خلف مجمع المحاكم بملن/ زٌنب اسماعٌل عبدالغنى44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142245اسامه سمٌر مسعد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، بانوب طرٌك المحله بلطٌم بملن / اسامه دمحم دمحم عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان  25195117وفً تارٌخ  142251نٌفٌن الشحات السٌد السٌد الدهتورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 شارع عوض ابورزق عزبه الشال بملن / دمحم دمحم صبرى وجٌه  62, وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142253مى عبدالكرٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 احمد ماهر بملن/ طارق عادل عبدالحمٌد ش تمسٌم خطاب ش4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142237اسالم محمود عبدالحى ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن/ رفعت لطفى عبد اللطٌف

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142255ده برلم    باسم فتحى السٌد السٌد على ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، نمٌطة بملن / عزة السعٌد على السعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142241دمحم السعٌد عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ن / عصمت طه الدٌسطى وسهام وحٌد والسٌده السعٌد عبدالعزٌزالـتأشٌر:   ، عزبة مراح الصدر بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142243على رسالن عبدالعلٌم ملوخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، سرسك بملن / خالد رسالن عبدالعلٌم ملوخ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142239فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدان حمزه دمحم السٌد ، تاجر  -  219

 الـتأشٌر:   ، تٌره بملن / حمدان حمزه دمحم السٌد

 25195117وفً تارٌخ  117539تابع( اشرف محمود عبدالعظٌم الطوبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     117539) -  225

شٌر:   ، ٌوجد محل رئٌسى بعنوان شربٌن شارع البطل أحمد عبد العزٌز بملن/ دمحم رشدى المصبى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأ

  2557/  3/  1عبد العاطى عن نشاط إستٌراد وتصدٌر ولحوم مجمدة وبراس مال خمسمائة ألف جنٌها مصرى الغٌر وافتتح فى

 بالدلهلٌة 117539ولٌد برلم 

 25195117وفً تارٌخ  117539دالعظٌم الطوبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تابع( اشرف محمود عب 117539) -  221

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السٌد العالى بملن / الطالب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142249زٌنب فراج اسماعٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ر:   ، منٌه سندوب بملن/ عماد الدٌن فراج اسماعٌل النجارالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142238باهر احمد دمحم احمد على صبرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع ترعة البالمون بملن/ صالح عبد الحى دمحم الدسولى

تم  25195117وفً تارٌخ  142245االمام لتجارة مستلزمات الدواجن وخاماتها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة  -  224

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جدٌدٌله الهاله بملن/ سعده احمد دمحم ابو الوفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195117وفً تارٌخ  79373عادل على دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ، تعدٌل اسم المالن الى/ على على دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  117539اشرف محمود عبدالعظٌم الطوبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 535ِشربٌن شارع الَسد العالى بملكهُ َعن نَشاط ثاَلجة تَجمٌد ِلحوم أوِدع بَرلَم  وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة

 َدلهلٌة . 117539ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  117539مؤسسة الطوبشى لتجمٌد اللحوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 535م إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة ِشربٌن شارع الَسد العالى بملكهُ َعن نَشاط ثاَلجة تَجمٌد ِلحوم أوِدع بَرلَم وصف الـتأشٌر:   ، تَ 

 َدلهلٌة . 117539ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142244عبدالعزٌز بسٌونى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 وصف الـتأشٌر:   ، الثورة بملن / رامى عوض ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142255دمحم السٌد المصبى العسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 الـتأشٌر:   ، الشٌخ سمٌط بملن / ام احمد ابو المجد المطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142142حمد عبدالفتاح دمحم عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ا -  235

شارع الخلفاء الراشدٌن خلف مدرسه ابوالنجا جدٌله بملن/احمد ابراهٌم خلٌل  5وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره عمار رلم

 حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  142142اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد احمد عبدالفتاح دمحم ، ت -  231

 شارع الخلفاء الراشدٌن خلف مدرسه ابوالنجا جدٌله بملن/احمد ابراهٌم خلٌل حسن 5الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره عمار رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117فً تارٌخ و 142256حسن على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 شارع عاطف غنام تمسٌم غنام بملن / احمد دمحم حافظ بركات 23الـتأشٌر:   ، طلخا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  142246حامد المتولى حامد ٌوسف طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 بملن / على متولى حامد طبل وصف الـتأشٌر:   ، عزبة اللوزى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195125وفً تارٌخ  83954النادى للطباعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 تعدل الً بلماس شارع خلف مرور بلماس بملن/ شوٌكار عبدالرازق السٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  83954سبك لٌده برلم    احمد دمحم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  235

 الـتأشٌر:   ، تعدل الً بلماس شارع خلف مرور بلماس بملن/ شوٌكار عبدالرازق السٌد دمحم 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  142261هانى طنٌب عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، شارع بن طولون بالمختلط بملن/ أحمد السعٌد دمحم دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  145259احمد عبدالهادى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / دمحم جابر دمحم صالح

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  142265الشربٌنى مسعد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابتسام -  238

 وصف الـتأشٌر:   ، بطره بملن/ ربٌع دمحم رزق فراج

,  تم تعدٌل العنوان 25195125وفً تارٌخ  142266رمضان نجٌب رمضان احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت زنمر بملن / مجدى نجٌب رمضان شبانه

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  142267دمحم حسنى عبدالعزٌز عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصف الـتأشٌر:   ، طلخا حوض مشالى بملن / عبدالعزٌز حسنى عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  142271دمحم عالء مصطفى السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ش عمر المختار من ش الترعه بملن/ عالء مصطفى السعٌد28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195125ارٌخ وفً ت 115757احمد عبدالصبور عبدالعال زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة السنبالوٌن كفر الرون بملن /عواطف محمود فراج مشه عن نشاط/ مكتب 

العامه  طبما للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه 6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 للرلابه

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  115757احمد عبدالصبور عبدالعال زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصف الـتأشٌر:   ، العامه على الصادرات والواردات ولٌد تبع مكتب سجل تجارى السنبالوٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  142272ك لٌده برلم    فائك معروف فائك دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  244

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الجمهورٌة بملن/ احمد عوض الشعراوى

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  142275عماد الدٌن دمحمٌن السعٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 اح عزبه نسٌم بملن/ دمحمٌن السعٌد عطوهوصف الـتأشٌر:   ، طن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  153163السادات دمحم عبدهللا عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، بلماس عزبة هجرس بملن/ إسماعٌل دمحم المنسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  153163ك لٌده برلم    السادات دمحم عبدهللا عاصى ، تاجر فرد ،  سب -  247

ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  569الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة بِلماس َطرٌك َجمصة بملن/ ِرفعَت الَسٌد َمحَمد َسَمن أوِدع بَرلَم 

 َدلهلٌة .  153163

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  142269،  سبك لٌده برلم    جمالت زغلول سعد على ، تاجر فرد  -  248

 الـتأشٌر:   ، تلبانه بملن/ الولٌد دمحم السٌد نافع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  142264ٌحٌى على عبدالرحمن على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 ادى المعلمٌن بملن/ على عبدالرحمن على السٌدوصف الـتأشٌر:   ، شارع ن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  142258احمد صالح صادق خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 25195125وفً تارٌخ  119511حسٌن الشافعى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، دٌبوعوام بملن / صالح دمحم احمد ٌاسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  142268دمحم محمود دمحم الدسطى سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 احمد ابراهٌم سند سندالـتأشٌر:   ، لرٌة بطره عزبة الحاج خلٌل بجوار مسجد الحاج خلٌل بملن / 

تم  25195125وفً تارٌخ  153163( السادات دمحم عبدهللا عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     153163) تابع  -  253

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس طرٌك جمصة بملن/ رفعت السٌد دمحم سمن

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  142259بك لٌده برلم    عبدالناصر رشاد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  254

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر البرامون بملن/ حاتم فاروق دمحم زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  142262عمرو طه محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 األمن المركزى بملن/ دمحم على عوض دمحمالـتأشٌر:   ، شارع حسان ـ خلف 

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  142265البحراوى السٌد احمد دمحم المٌاسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن/ السٌد أحمد دمحم المٌاسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  142263سبك لٌده برلم    دمحم عزمى ابراهٌم كبشة ، تاجر فرد ،   -  257

 الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ عطٌة بملن/ نبٌل محمود دمحم العٌسوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  151786دمحم حسن السٌد راس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 لمالن الى/ دمحم رضوان ابراهٌم اسحاقالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم ا

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  118352المغازى السعٌد المغازى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة شارع السٌد رٌحان خلف االمن المركزى بملن/ خالد حمدى عثمان ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  142278عبدهللا دمحم عبدالوهاب ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الغزالى المتفرع من شارع الجمهورٌة ـ أمام مستشفى الجامعة بملن/ دمحم رضا السٌد صالح

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  142277اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجاهد عبدالعزٌز محمود البٌلى ، ت -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، نبروه شارع ترعة نشا بجوار مصنع البلماسى بملن / محمود عبد هللا عبد الممصود دمحم

تم تعدٌل العنوان  25195121وفً تارٌخ  142275عاطف عبدالرؤف عبدالرازق زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 , وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ أٌمن على عبد المحسن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  142285احمد اسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 الـتأشٌر:   ، شاوة بملن/ إسالم دمحم إبراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  142279ابراهٌم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد رضوان -  264

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم الخولى بمدٌنة الزهراء بملن/ دمحم عامر دمحم عامر على

تم تعدٌل العنوان ,  25195121ٌخ وفً تار 142276رمضان محى الدٌن عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، بدواى بملن/ جمعة محى الدٌن عبده إبراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  142273احمد دمحم السٌد خلٌل الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ل الهندىالـتأشٌر:   ، بلماس شارع فلسطٌن بملن/ دمحم السٌد خلٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  134334محمود رمضان ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ دمحم شكرى دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  153528الحسٌنى فتحى عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الـتأشٌر:   ، تعدي المالن الى/ دمحم عبدالسالم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  142274هٌثم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر خمٌس بملن/ دمحم ٌاسر إبراهٌم إبراهٌم سلطع

تم تعدٌل العنوان ,  25195122ارٌخ وفً ت 142292عادل ابراهٌم المصرى خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سندوب بملن/ احمد المتولى عبد ربه

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  142298فتحى فخرى عبدالحكٌم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شرٌف بملن / عبد الستار احمد االتربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142291احمد كمال خلٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 ش الجٌش برج المهندس بالزا امام مجمع المحاكم بملن/ السٌد حماد احمد حجازي66الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142285دمحم سعد صابر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتأشٌر:   ، أبو جالل بملن/ سعد صابر صالح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  142297مصطفى عبدهللا الموافى حرمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 بملن / احمد شولى لطفى وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع  النمٌطى من شارع الزعفران

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142355دمحم احمد حسن دمحم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 الـتأشٌر:   ، كفر الوكالة بملن/ نورا رزق حسن بدوى

تم  25195122وفً تارٌخ  142294ده برلم    مؤسسة الحسٌنى لالستثمار العمارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  276

 ماٌو جمصه بملن / شاكر فؤاد احمد الشربٌنى15تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142282نهى نبٌل دمحم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 دٌدة بملن/ وفاء دمحم رمضانالـتأشٌر:   ، شارع عمل بتورٌل الج

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  142283دمحم مجدى حسٌن حسن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع اإلمام عبده ـ بجوار حدٌمة الحٌوان بتورٌل بملن/ أحمد دمحم حسن داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142293اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالم حسن سالم دمحم ، ت -  279

 الـتأشٌر:   ، الكرنن جمصه بملن / الوحده المحلٌه لمدٌنة جمصه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  142288عمرو طه عبدالرازق حامد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 تأشٌر:   ، مٌت عباد بملن/ أحمد ٌحى دمحم السعٌدوصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  142295مصطفى المرسى بدٌر المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع على شرف المتفرع من شارع دمحم فتحى بملن/ المرسى بدٌر المرسى

تم تعدٌل  25195122وفً تارٌخ  55584( هشام أحمد صبرى األشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     55584) تابع  -  282

 شارع الجالء بنفس المالن  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان الرئٌسى االخر الى/ المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  142296مصطفى حسن حسن شعبان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه افنٌش بملن / عدٌله خلٌل عبد الرحمن فراج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142295دمحم عبدالرازق السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 / ٌسرى السٌد سعد عالممنطمة بن لممان بملن 75الـتأشٌر:   ، جمصة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  142289نجالء احمد بدوى دمحم مغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثورة بملن/ والء الدٌن دمحم عبدالعظٌم

تم تعدٌل العنوان  25195122وفً تارٌخ  142287رلم    اسالم صالح الدٌن رجب على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  286

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الخلفاء الراشدٌن برج االشراف بملن/ صالح الدٌن دمحم احمد شمعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142286دمحم عبدهللا ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 شارع الشونة المدٌمة بملن/ زٌنب عبد هللا حموده حموده 16:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  139839اسماء حسام صابر الساٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 الـتأشٌر:   ، تعدل الً م.المنصوره الدنابٌك بملن/ سعد سعد عبدالنبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142299ابوالعنٌن مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدهللا -  289

 الـتأشٌر:   ، بلماس طرٌك الحرٌه بملن / صابر عبدالحمٌد شحاته

 25195122رٌخ وفً تا 75995( منتصر عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     75995) تابع  -  295

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ شها بجوار مسجد النور مركز المنصورة بملن/ اسامه عبدالرحمن عبدالمجٌد 

 عبدالرحٌم

تم تعدٌل العنوان  25195122وفً تارٌخ  142281دمحم محفوظ محفوظ شهاب الدٌن بازٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 ف الـتأشٌر:   ، شربٌن طرٌك المنصورة شربٌن بملن/ السٌد غازى دمحم الشحات, وص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  142284شولى حسن احمد فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتأشٌر:   ، بلماس حى عز الدٌن عبد الغفار بملن/ أحمد حسن أحمد فودة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142317عزام الدسولى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  293

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع العسمالنى المتفرع من شارع مستشفى الصدر محل دور ارضى بمن / عبد هللا طارق عبده احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  142311سبك لٌده برلم    دمحم محمود احمد احمد شحاته ، تاجر فرد ،   -  294

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / دمحم احمد احمد شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142312احمد على عٌد دمحم البهٌٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 ره المجزر بجوار محطة المجارى بملن / دمحم على عٌد دمحمالـتأشٌر:   ، المنصو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142355دمحم احمد الكنانى بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 ل السٌد سلٌمان الـتأشٌر:   ، المنصور شارع جٌهان حى الجامعه عمارة الخلفاءالراشدٌن بملن/ محمود دمحم جما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142149فرج محمود عبدالسالم عتلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ نرجس عثمان خضر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142354حاتم المتولى دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 الـتأشٌر:   ، مٌت مزاح بملن/ مجدى مختار أحمد

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25195123وفً تارٌخ  142357ممدوح دمحم ٌوسف سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الـتأشٌر:   ، كفرابوسٌد احمد بملن/ السٌد فاروق شحاته اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142353شٌرٌن دمحم دمحم عاشور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، شارع جمال الدٌن األفغانى بملن/ نشوى نعٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142353شٌرٌن دمحم دمحم عاشور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

شاِرع عاِطف الُمنجى الُمتفَرع ِمن شاِرع الُجمهورٌة بملن/ إبراهٌم َعبد الَسالم  78,  76الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة .  142353ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  716بَرلَم  َمحَمد ِشعٌَشع أوِدع

تم تعدٌل العنوان  25195123وفً تارٌخ  142356نعمه عبد العلٌم عبد السالم ابو الرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 شاهٌن , وصف الـتأشٌر:   ، كفر البرامون بملن / السٌد عبدالكرٌم النجار وعزٌزه عالم صالح

تم تعدٌل  25195123وفً تارٌخ  142315محمود دمحم عبدالحافظ عبداللطٌف الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ دمحم عبد الحافظ عبد اللطٌف الخولى

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  142314رلم    دمحم عبدالباسط عبدهللا عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  354

 وصف الـتأشٌر:   ، الشوامى بملن/ فوزٌه محمود ابراهٌم الدٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142358فاٌزه شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 شولى  نبٌه صابر رمضان الـتأشٌر:   ، مستعمرة الجزائر بملن/ 

تم  25195123وفً تارٌخ  142353( شٌرٌن دمحم دمحم عاشور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     142353) تابع  -  356

شارع عاطف المنجى المتفرع من شارع الجمهورٌة بملن/ إبراهٌم عبد السالم دمحم  78تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، , 

 شعٌشع

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  113353دمحم عاطف ابراهٌم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سالمون المماش مركز المنصورة بملن/ عاطف ابراهٌم عبدالسالم عبد المادر 

ولٌد برلم تابع  714اودع برلم  15555ا المهمات والمالبس العسكرٌة براس مال عن نشاط/ مصنع مالبس جاهزة فٌما عد

113353  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142351ربٌع ابراهٌم بدٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 الـتأشٌر:   ، الشوامى بملن/ مجدى ابراهٌم بدٌر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142352 سعد ابو زٌد عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  359

 الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن / سعد ابو زٌد عٌش

تم  25195123وفً تارٌخ  113353( دمحم عاطف ابراهٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     113353) تلبع  -  315

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ عاطف ابراهٌم عبدالسالم

تم  25195123وفً تارٌخ  113353( دمحم عاطف ابراهٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     113353) تلبع  -  311

ٌادٌن من سٌدى عبد المادر بملن/ عاطف ابراهٌم عبد تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المنصورة شارع الص

  113353ولٌد  2556/ 8/ 8السالم عن تجارة  مالبس جاهزة وخردوات جمله افتتح بتارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142316على دمحم على حسن المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 شارع الحرٌة بملن/ حمدى صبرى دمحم مهرانالـتأشٌر:   ، بلماس 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  142315عبد العزٌز فتحى هاشم االشوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / سالمون المماس بملن / فتحى هاشم عبد الحمٌد دمحم

تم تعدٌل  25195123وفً تارٌخ  139558م ابوالسعد فهمى النمكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالسال -  314

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / دمحم فتحى عبد الممصود الحسٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  142359محمود لدرى رجب السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / لدرى رجب السٌد صالح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  142313رٌهام دمحم ابراهٌم الدٌاسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 االـتأشٌر:   ، بلماس حى السالم بملن/ أٌمن دمحم أحمد أبو الوف

تم تعدٌل العنوان  25195123وفً تارٌخ  142318طارق محسن البدراوى شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الحاج بدراوى شهاب الدٌن الطرٌك الجدٌد بملن / محسن ابدراوى شهاب الدٌن

تم تعدٌل  25195123وفً تارٌخ  155735فرد ،  سبك لٌده برلم    ( جمال دمحم على كنانى ، تاجر 155735) تابع  -  318

 ابو ماضى بملن/ الطالب  54العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى 

تم تعدٌل  25195123وفً تارٌخ  155735( جمال دمحم على كنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    155735) تابع  -  319

، له محل بناحه ابو ماضى مركز بلماس بملن/ دمحم دمحم المرسى عن مصنع مواسٌر اسمنتٌة وبٌع اسمنت  العنوان , وصف الـتأشٌر:  

  155735ولٌد برلم  2554/ 3/ 1افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  155735جمال دمحم على كنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

ابو ماضى بملن/ الطالب عن نشاط مزرعة دواجن  54فتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة الستامونى مركز ٌلماس الـتأشٌر:   ، تم ا

  155735وفٌد برلم تابع  715اودع برلم  155555براس مال  2519/ 1/ 16اعتبارا من 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  142328سامٌه ربٌع السٌد الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، بطره شارع السوق بملن/ سامح عوض ابوالعز البٌومى

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  142325اٌهاب عبدالسالم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 د عٌدوصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ نهاد ولٌد أحمد السعٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  142321السٌد عبدالرحمن دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 ماٌو بملن/ محسن طارق إبراهٌم 15الـتأشٌر:   ، جمصة 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25195127وفً تارٌخ  142319حازم عطٌة احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، شارع عباد الرحمن المتفرع من شارع اإلإمام دمحم عبده بتورٌل الجدٌدة بملن/ إبراهٌم حسن إبراهٌم كردوشة

تم تعدٌل  25195127وفً تارٌخ  142327حسن عبدالعزٌز عبدالجواد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الـتأشٌر:   ، الروضة بجوار الجامع الكبٌر شارع فرٌد صالح بملن/ احسان صادق ابوالمعاطىالعنوان , وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  95283نصر احمد سٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

َخفاجى بالدور السابِع بملن/ َعبد الُمنِعم َعبد الغَنى َخفاجى أوِدع الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة َطلخا شاِرع َصالح َساِلم بُرج 

 َدلهلٌة .  95283ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  754بَرلَم 

تم تعدٌل  25195127وفً تارٌخ  95283( نصر احمد سٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     95283) تابع  -  327

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع صالح سالم برج خفاجى بالدور السابع بملن/ عبد المنعم عبد الغنى خفاجى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  142322د ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمعة فاٌز دمحم زٌن الدٌن ، تاجر فر -  328

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع جٌهان بحى الزعفران بملن/ محمود عبد هللا عوض

تم  25195127وفً تارٌخ  123554( دمحم عصام دمحم رشاد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     123554) تابع  -  329

 نوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع فلسطٌن بتمسٌم فرحات بملن/ صباح المهدى إبراهٌم بٌومىتعدٌل الع

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  126472اٌمن عبد الحمٌد عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 احمد السٌد  وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ دمحم سٌد احمد

تم  25195127وفً تارٌخ  112457( دمحم سعٌد عبدالفتاح ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     112457تابع  -  331

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا الطرٌك السرٌع ) طرٌك شربٌن ( بملن/ صالح سعٌد عبد الفتاح

تم  25195127وفً تارٌخ  112457فتاح ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم سعٌد عبدال 112457تابع  -  332

ر أَبو تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة َطلخا بتَمسٌم َعمرو ٌونُس َطرٌك بِلماس بملن/ َصالح َعبد الغَفا

 َدلهلٌة .  112457ولٌُد بَرلَم  2556/ 1/1الُسعود َعن نَشاط إستٌراد وتَصدٌر أُفتِتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  142326منى دمحم عبدالمنعم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الغول تبع المعصرة بملن/ منصور أبو شعٌشع دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  141491،  سبك لٌده برلم    طارق فتحى دمحم مصطفى ، تاجر فرد  -  334

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ لاٌزه محمود دمحم لطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  142325احمد دمحم فهمى احمد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسعدٌة بملن/ دمحم فهمى احمد المنٌرالـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  112457دمحم سعٌد عبدالفتاح ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

عٌد َعبد الفَتاح َعن نَشاط وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة َطلخا الَطرٌك الَسرٌع َطرٌك ِشربٌن بملن/ َصالح سَ 

 َدلهلٌة .  112457ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  752َمخَزن لتِجارة َحدٌد تَسلٌح أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  142324رامى على دمحم على ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 اسكندر الممدونى مع خالد بن الولٌد بملن/ وفٌه عبدالحمٌد داود الـتأشٌر:   ،  المنصورة شارع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  141442طه عاطف دمحم ابوالعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ السٌد توفٌك عبد الصمد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  142323بدالرؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند دمحم دمحم ع -  339

 الـتأشٌر:   ، رأس الخلٌج بملن/ كرٌم فكرى أبو العنٌن الشرباصى

وان , تم تعدٌل العن 25195127وفً تارٌخ  123554دمحم عصام دمحم رشاد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 784 وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة بِلماس شاِرع فِلسطٌن بتَمسٌم فَرحات بملن/ َصباح الَمهدى إبراهٌم بٌَومى أوِدع بَرلَم

 َدلهلٌة .  123554ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128فً تارٌخ و 142337عز السٌد عبدالعزٌز الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة بملن/ شعبان الصباحى دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  38912احمد الشربٌنى عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 ركز بلماس بملن/ احمد الربٌنى عبداللطٌف المصلى الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ تعدل الى منشاه بسندٌله م

تم تعدٌل العنوان  25195128وفً تارٌخ  142339محمود رضا توكل عبدالعزٌز مشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 د , وصف الـتأشٌر:   ، شارع المدارس االسالمٌه امام مدرسه الملن الكامل بملن/ ابراهٌم احمد ابراهٌم داو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25195128وفً تارٌخ  141188( احمد مطاوع على ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141188) تابع  -  344

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن/ شارع العوالى آخر سور شركة الكهرباء بملن/ رضا مطاوع على ٌوسف

تم تعدٌل  25195128وفً تارٌخ  141188وسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( احمد مطاوع على ٌ 141188) تابع  -  345

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة منٌة َسندوب َمرَكز الَمنصورة بملن/ رضا مطاوع على ٌُوسُف َعن نَشاط 

 َدلهلٌة .  141188ولٌُد بَرلَم  2516/ 8/ 25َمكتَب ُمماوالت ُحكومٌة أُفتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  142314دمحم عبدالباسط عبدهللا عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان م.بلماس الشوامى بملن/ نجوى فوزى عبدالغنى ابراهٌم عن نشاط ممله لب 

  142314ولٌد برلم تابع  828اوع برلم  55555ره براسمال لد

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  154555احمد حامد السعٌد احمد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 هوصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الجالء الجدسد من شارع عبد السالم عارف بملن/ دمحم حامد السعٌد احمد عرف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  133158ولٌد احمد دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

شارع َمحمود حافظ الُمتفَرع من شارع شارع الترعة بملن/ َعبد الَحمٌد ُمحَمد الُمغازى  1الـتأشٌر:   ، تَم إفتتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة .  133158ولٌُد بَرلَم تابع  2519لسنة  866الَسٌد أودع بَرلَم 

تم  25195128وفً تارٌخ  133158ولٌد احمد دمحم صادق للمماوالت وتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

ع شارع الترعة بملن/ َعبد شارع َمحمود حافظ الُمتفَرع من شار 1تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة .  133158ولٌُد بَرلَم تابع  2519لسنة  866الَحمٌد ُمحَمد الُمغازى الَسٌد أودع بَرلَم 

تم تعدٌل  25195128وفً تارٌخ  133158( ولٌد احمد دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     133158) تابع  -  355

 ارع محمود حافظ المتفرع من شارع الترعة بملن/ عبد الحمٌد دمحم المغازىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  142335شادى احمد الشحات احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، سللنت بملن/ سامح الشحات أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  141188د ،  سبك لٌده برلم    احمد مطاوع على ٌوسف ، تاجر فر -  352

رضا  الـتأشٌر:   ، تَم إفتتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة منٌة َسندوب َمرَكز الَمنصورة شارع العَوالى آخر سور شركة الَكهرباء بملن/

  2519لسنة  835ع بَرلَم ُمطاوع على ٌُوسُف َعن نَشاط َورَشةُ نجارة مٌكانٌكٌة أود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  141188احمد مطاوع على ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 َدلهلٌة . 141188الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128ً تارٌخ وف 142334عمرو دمحم فرٌد متولى المطونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 وصف الـتأشٌر:   ، سندوب بملن/ إٌهاب نبٌل البٌومى ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  142333احمد دمحم موسى بكر الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لهاللى دمحمالـتأشٌر:   ، شارع الترعة برج الصفوة بملن/ وائل ٌسرى ا

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  142345الدسولى الدسولى عبدالغنى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الخلفاء الراشدٌن بتمسٌم السمنودى ـ بجوار مغسلة مٌمى بملن/ أحمد عاطف نصر البندراوى 

تم تعدٌل العنوان  25195128وفً تارٌخ  142329عبدالعزٌز رجب عبدالعزٌز الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة بملن/ رضا دمحم بدٌر عبد العال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  142332دمحم عبدالعزٌز دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 شارع الخلفاء الراشدٌن خلف مسجد ابوالنجا بملن/ احمد ابراهٌم خلٌل حسن 5الـتأشٌر:   ، جدٌله عمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  142341احمد عزمى ابراهٌم كبشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 ة مركز شربٌن بملن/ خالد مصطفىعبد العزٌزمصطفىالـتأشٌر:   ، الضهرٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  142336عالء دمحم فؤاد ابراهٌم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصره شارع مطبعه السامولى بملن/ بملكه

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  142314، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالباسط عبدهللا عبداللطٌف -  361

 وصف الـتأشٌر:   ، الشوامً بلماس بملن/نجوى فوزى عبدالغنى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  142335محمود دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 ٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب ـ أمام كهرباء الرٌف بملن/ دمحم شرٌف سامى عباسالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195128وفً تارٌخ  142331بحٌرى لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 ، الطبٌة شارع طرٌك طبنوها بملن/ ٌسرى دمحم حامد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  81256 الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم كمال دمحم -  364

 الـتأشٌر:   ، مٌت جراح بملن/ حكمت لطفى ٌاسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  81256دمحم كمال دمحم على الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 ر:   ، مٌت جراح بملن/ حكمت لطفى ٌاسٌنالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  142346احمد مصطفى محمود البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 وصف الـتأشٌر:   ، خلف المعهد الدٌنى بملن / منى مختار ابراهٌم نجم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  142345رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم موسى عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر ف -  367

 وصف الـتأشٌر:   ، درٌن بملن / موسى عبدالعزٌز عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  142342فٌاض احمد الحسٌنى ابراهٌم فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 لضهرٌة بملن / ابراهٌم الحسٌنى ابراهٌم فٌاض وصف الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  155523رشا ابراهٌم السٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

ه الوسطى الهضب  3محل رلم  7374عمار رلم  44وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الماهره شارع مسجد الهدى شارع 

الممطم بملن/ ابراهٌم عبد العظٌم عبد العزٌز دمحم عن نشاط/ تجارة دش ولوازمه واالستٌراد والتصدٌر ولٌد تبع مكتب سجل تجارى 

 الماهره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  142355دمحم فراج دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 مٌت عنتر شارع المحطه بملن / احمد فراج دمحم مجاهد  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  142353احمد عبدالمادر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بملن / منال خلٌل عٌاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  142343سبك لٌده برلم    حسنات عبدهللا على السٌد ، تاجر فرد ،   -  372

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / عمر ابراهٌم السٌد دمحم

تم تعدٌل  25195129وفً تارٌخ  141117تامر عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 عدل الً م.طلخا بساط بملن/ ربٌع عبدالغفار الدمرداشالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  142347على صالح عبدالغنى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 ىبداٌة المزاولة بملن / تسنٌم دمحم دمحم على ٌح 2مدخل  13الـتأشٌر:   ، شارع مساكن العبور عمارة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  142349دمحم رجب محمود دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 وصف الـتأشٌر:   ، جمصة منطمه الصفا بملن / دمحم عبدالمنعم حسن بشٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129تارٌخ  وفً 142352دمحم السٌد على على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 شارع بن لممان بملن / راتب السٌد على على  74الـتأشٌر:   ، جمصة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  142344احمد عاطف احمد دمحم خفاجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 / دمحم السٌد حسن السٌد  شارع المشاٌه السفلٌه بملن 6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  142348احمد السعٌد البٌومى البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 شارع اوالد عمر امام محل العروسه بملن / دمحم السٌد الدسولى سلمان 38وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  142351تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على السٌد على على الشافعى ، -  379

 ابن لممان بملن / راتب السٌد على  74وصف الـتأشٌر:   ، جمصة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  142356عمرو احمد حافظ محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 ، حى الجامعة بملن/ إبراهٌم سعد على  وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  142365ولٌد ماهر مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 الـتأشٌر:   ، كفر األطرش بملن/ عالء عبد المنعم دمحم ٌونس

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  142359سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمادر ابراهٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،   -  382

 وصف الـتأشٌر:   ، العٌاٌه بملن/ عبدالمار ابراهٌم عبدالمنعم شالطه

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  142359دمحم عبدالمادر ابراهٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 ، العٌادٌة بملن/ عبد المادر إبراهٌم عبد المنعم شالطة   وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  142365ولٌد ماهر مصطفى دمحم اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر االطرش بملن/ عالء عبدالمنعم دمحم ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  142363امل حسن المتولى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن/ محمود العرالى عبدالوهاب السٌد

تم تعدٌل  25195135تارٌخ  وفً 89278( هشام انور احمد ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     89278) تابع   -  386

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/ نجٌه احمد صلى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  142357امانى السٌد السعٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن/ نجوى عباس فهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  135936بكر على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب  -  388

عَرض َسٌارات الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة بِلماس ـ َخْلف َمجِلس الَمدٌنة بملن/ ٌاِسر بَكر على َخلٌل َعن نَشاط مَ 

 َدلهلٌة .  135936ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  917أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  142361احمد تامر على عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 الـتأشٌر:   ، شارع أحمد ماهر بملن/ الشحات عبد هللا دمحم الظاهر

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ  142354تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالعظٌم كسر ، -  395

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر شارع البحر بملن / شامه عبدالجابر دمحم الشربٌنى

 تم تعدٌل 25195135وفً تارٌخ  142354السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالعظٌم كسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر شارع البحر بملن / شامه عبدالجابر دمحم الشربٌنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ  135936( زٌنب بكر على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     135936) تابع  -  392

 بكر على خلٌلالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس ـ خلف مجلس المدٌنة بملن/ ٌاسر 

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ  135936( زٌنب بكر على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     135936) تابع  -  393

ط تَورٌدات العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة بِلماس شاِرع تَمى الدٌن بملن/ فَخرى دمحم َشولى َعبد العَزٌز َعن نَشا

 َدلهلٌة , ولَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا  135936ولٌُد بَرلَم  2514/ 3/ 1أَجِهزة َكهربائٌة وأجِهزة َمنزلٌة أُفتِتح فى 

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ  135936( زٌنب بكر على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     135936) تابع  -  394

بِلماس ـ َخْلف َمجِلس الَمدٌنة بملن/ على بَكر على َخلٌل َعن نَشاط َمكتَت َرحالت داِخلٌة  العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، آَخر بناحٌة

 َدلهلٌة .  135936ولٌُد بَرلَم تابِع  2517/ 4/ 23أُفتِتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  154135حامد احمد احمد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن/شرٌن حسٌن جادهللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  142358عاطف عبدالخالك جبر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 الـتأشٌر:   ، طخا حوض مشالى بملن / عبد العزٌز حسنى عبد العزٌز عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195135وفً تارٌخ  142362 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نصر دمحم السٌد دمحم -  397

 ، لرٌة كفر الجنٌنه بملن / احمد دمحم السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  127278دمحم هاشم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

تأشٌر:   ، تم افتتاح فرع  عن نشاط/ تجارة مالبس جاهزة فٌماعدا المهمات العسكرٌة بالمنصورة شارع بور سعٌد برج ٌونس الـ

  127278ولٌد برلم تابع  972بملن/ احمد عبده دمحم الشواف وعبدهللا رضوان ابو الخٌر اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  25195131وفً تارٌخ  142372ٌده برلم    كٌرلس عماد ٌوسف بطرس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  399

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع األغا المتفرع من شارع الحرمٌن بالحسنٌة بملن/ خالد عبد الحلٌم المصرى

تم تعدٌل  25195131وفً تارٌخ  142373حسام الدٌن مصطفى مصطفى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 وان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع سوق التجار الشرلى بملن/ مدحت دمحم سلٌمانالعن

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  142364محمود دمحم السعٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 وصف الـتأشٌر:   ، مساكن العبور بملن/ كرٌمة السٌد إبراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  142366اد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مراد فخر مر -  452

 الـتأشٌر:   ، بلماس طرٌك المعصرة بملن/ خالد السٌد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  127271ٌاسر دمحم عوض عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

ٌر أشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة شاِرع بورَسعٌد بُرج ٌُونُس بملن/ أَحَمد َعبدهُ َمحَمد الشواف وَعبد هللا َرضوان أَبو الخالـت

 دلهلٌة .  127271ولٌُد بَرلَم تابع  2519لسنة  972أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  142365مجدى احمد حسن احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المشاٌة السفلٌة برج الغازى بملن/ المغازى فهمى المغازى

تم  25195131وفً تارٌخ  127271( ٌاسر دمحم عوض عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     127271) تابع  -  455

 شارع بورسعٌد برج ٌونس بملن/ أحمد عبده دمحم الشواف وعبد هللا رضوان أبو الخٌر  تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  142369سامح راجح جاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 رفاعىالـتأشٌر:   ، الخاللة بملن/ ورثة ٌونس حسن الرفاعى وورثة سامى ٌونس حسن ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  67967محفوظ إبراهٌم أبو البماء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصف  تم تعدٌل العنوان , 25195131وفً تارٌخ  142375مٌنا عماد ٌوسف بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 الـتأشٌر:   ، شارع األغا مع شارع الحرمٌن بالحسنٌة بملن/ خالد عبد الحلٌم المهدى

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  142368دمحم سامى دمحم غازى المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

 على نصاروصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الجمهورٌة بملن/ فؤاد عبد الحلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  142367محمود هشام سعد احمد ابو عضمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع بدٌر العطار بملن/ سناء صالح الدٌن أحمد الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  142371خالد صبرى الشحات شوربة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مزاح بملن/ ماجدة دمحم فتحى شوربة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  142374رائد محسن حسٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، الدماٌره بملن / محسن حسٌن بدر شادى

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 25195151وفً تارٌخ  126955حمدى محمود عبد العزٌز سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة كاوتش وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195151وفً تارٌخ  115122دمحم عزت عبد الجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدل الى/ تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195151تارٌخ  وفً 132254احمد مجدى عبد النبى دمحم حمامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 2518/  1/  1التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / وكٌل بالعموله بشركة اوبو اٌجبت للتجارة والتوزٌع اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195152وفً تارٌخ  138555دمحم دمحم ابراهٌم دمحم دعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدل الى/ مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195152وفً تارٌخ  141467دمحم سعد ناجى البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 ٌضاف/ ادارة المؤسسات الطبٌة والمخازن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195152وفً تارٌخ  138551،  سبك لٌده برلم    اسالم نبٌل سعد دمحم شالطة ، تاجر فرد -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / كافى شوب لتحضٌر المأكوالت

تم تعدٌل النشاط , 25195156وفً تارٌخ  112159مصطفى عبد الجواد مصطفى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

طبما  6من المجموعه  36والفمره  19مى النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه وصف التأشٌر:  تعدٌل مس

للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات وتسوٌك وتورٌد ارز ابٌض ممشر الى الجهات 

 الحكومٌه وتجارة حبوب ومضرب ارز وتعبئة مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195156وفً تارٌخ  145839رم رمضان محمود زغامٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  8

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة مالبس جاهزة فبما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة

وفً تارٌخ  152337ك لٌده برلم   مؤسسة العالمٌة للتسوٌك واالستثمار الرٌاضى وانظمة النٌترو سوفٌن ، تاجر فرد ،  سب -  9

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف/ استثمار عمارى وانظمة النٌترو سوفٌن وحذف االستٌراد والتصدٌر لٌصبح 25195159

 النشاط/ توسوٌك واالستثمار عمارى واستثمار رٌاضى وانظمة النٌترو سوفٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195159وفً تارٌخ  152337ك لٌده برلم   عماد دمحم مصباح حسن عٌد ، تاجر فرد ،  سب -  15

التأشٌر:  ٌضاف/ استثمار عمارى وانظمة النٌترو سوفٌن وحذف االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط/ توسوٌك واالستثمار عمارى 

 واستثمار رٌاضى وانظمة النٌترو سوفٌن

 

تم 25195115وفً تارٌخ  137184طفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( دمحم ابو المعاطى عوض مص 137184) تابع  -  11

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / زخرفة مالمٌٌن ومعادن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  125865عماد الدٌن جمٌل دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ل الى/ بمالة وتموٌنالتأشٌر:  تعد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195115وفً تارٌخ  132563دمحم شندى دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 لصر النشاط على/ مكتب تصدٌر وتجارة المالبس الجاهزة فٌا عادا المالبس والمهانات العسكرٌة

والمماوالت والتورٌدات الحكومٌة والتوكٌالت التجارٌة وخدمات كمبٌوتر حكومٌة ما عدا مؤسسة االمام لالستٌراد والتصدٌر  -  14

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  لصر النشاط على / 25195115وفً تارٌخ  115877االنترنت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

ٌه للحكومه والتوكٌالت التجارٌه ونشاط خدمات كمبٌوتر التصدٌر وتورٌدات الحكومه ولطاع االعمال العامه والمماوالت العموم

 حكومٌه فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  115877والء الدٌن محمود االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

والمماوالت العمومٌه للحكومه والتوكٌالت التأشٌر:  لصر النشاط على / التصدٌر وتورٌدات الحكومه ولطاع االعمال العامه 

 التجارٌه ونشاط خدمات كمبٌوتر حكومٌه فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط 25195115وفً تارٌخ  52188عبد المنعم عبد الغنى حامد المرسى خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الكاوتشون ومكتب تصدٌر, وصف التأشٌر:  لصر النشاط على/ تجارة السٌارات و

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  137285دمحم ابو بكر دمحم حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / مكتب رحالت داخلٌه ونمل طالب مدارس وعمال المصانع والشركات فٌما عدا خدمات السٌاحه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195113وفً تارٌخ  95585حمد دمحم الجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد ا -  18

 2517/  1/  1ٌضاف الى نوع النشاط / مماوالت عامه وتشطٌب مبانى اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195114 وفً تارٌخ 61183دمحم حسام احمد دمحم على الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

طبما للموانٌن والنظم التى  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  لصر النشاط على / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  141874برلم    مصطفى على دمحم على الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  25

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى/  تجارة مستحضرات التجمٌل واالغذٌة الطبٌة والمكمالت الغذائٌة وتصنٌعها لدى الغٌر

نشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل ال25195115وفً تارٌخ  127523دمحم عبدالعظٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لصر النشاط على / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195116وفً تارٌخ  135138مدحت متولى متولى حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  حذف نشاط/ االستٌراد لٌصبح النشاط/ توزٌع مستلزمات طبٌه ومستلزمات اسنان

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195116وفً تارٌخ  113463راهٌم حبى حبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر اب -  23

 التأشٌر:  ٌضاف/ انشاء واداره مدافن المخلفات

وفً تارٌخ  145886دمحم هٌبه لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة وبٌع وتوزٌع االسمده25195116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195116وفً تارٌخ  145886دمحم محمود احمد حسن هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة وبٌع وتوزٌع االسمده

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195116وفً تارٌخ  91956اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان دمحم احمد الغندور ماضى ، ت -  26

 التأشٌر:  تعدل الى/ مكتبة

تم تعدٌل النشاط , 25195117وفً تارٌخ  118573احمد الشحات ابو الفتوح دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مطحن بن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195119وفً تارٌخ  111527البٌلى السٌد ابراهٌم البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع حلوى من عجٌن

شاط , تم تعدٌل الن25195125وفً تارٌخ  136484احمد زٌن العابدٌن عبد الحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة وتوزٌع مواد غذائٌة وتوكٌالت  تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195125وفً تارٌخ  83954احمد دمحم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

والكتب الدٌنٌه والمصاحف موافمه امنٌه رلم  تعل الً/ مطبعه فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت

 2518لسنه5441

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعل الً/ 25195125وفً تارٌخ  83954النادى للطباعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

موافمه امنٌه رلم مطبعه فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف 

 2518لسنه5441

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195125وفً تارٌخ  119511حسٌن الشافعى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة بماله وعطاره

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195125وفً تارٌخ  153163السادات دمحم عبدهللا عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مركز ضبط زواٌا وترصٌص .

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195121وفً تارٌخ  134334محمود رمضان ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة اعالف ومستلزمات دواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195122وفً تارٌخ  137914صطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا دمحم م -  35

 التأشٌر:  تعدل الى/ بٌع وتحضٌر ماكوت من عجٌنه

تم تعدٌل النشاط , 25195122وفً تارٌخ  111694اٌمن جاد هللا عبدالعزٌز المتولى المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  ٌضاف/ نمل ركاب لحساب الغٌر فٌما عدا النمل السٌاحى وصف

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195123وفً تارٌخ  141891حسام امٌن ابراهٌم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195123وفً تارٌخ  84345بك لٌده برلم   جهاد رشاد عبد العاطى أبو الغٌط ، تاجر فرد ،  س -  38

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 25195123وفً تارٌخ  139558احمد عبدالسالم ابوالسعد فهمى النمكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 المواد الغذائٌةوصف التأشٌر:  تعدٌل / تعدل الى/ تجارة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195127وفً تارٌخ  152143فرٌد وفمى عوض العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدل الً/ ورشه نجاره مٌكانٌكٌه بمحرن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل النشاط , وصف تم 25195127وفً تارٌخ  142547السٌد السادات السٌد نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل الى/ حظٌره مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195127وفً تارٌخ  142545دمحم فوزى الشحات فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدل الى/ حظٌره مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195127وفً تارٌخ  141491 طارق فتحى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  43

 التأشٌر:  تعدل الى/ مخزن لبٌع وتجارة الحبوب

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195128وفً تارٌخ  141931منى سلٌمان غباشى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 مات والمالبس العسكرٌة ( .التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مصنع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195128وفً تارٌخ  154555احمد حامد السعٌد احمد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدل الى/ ورشة مٌكانٌكى سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195128وفً تارٌخ  133158ولٌد احمد دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تعدل إلى : ـ مكتب مماوالت متكاملة وتجارة سٌارات فمط .

تم 25195128وفً تارٌخ  133158ولٌد احمد دمحم صادق للمماوالت وتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 املة وتجارة سٌارات فمط .تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مكتب مماوالت متك

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195128وفً تارٌخ  158159عادل لابل شمس الدٌن لابل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر:  حذف نشاط/ االستٌراد

تعدٌل النشاط , تم 25195128وفً تارٌخ  142541دمحم صالح ابو صالح عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر:  تعدل مسمى النشاط/ لٌكون / تشكٌل الواح اكرٌلٌن ) عمل بنٌوهات ( على نفس العٌن

تم تعدٌل النشاط , 25195128وفً تارٌخ  138865توتو ابو زٌد عبد الحمٌد عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 مواشى وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ حظٌرة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195128وفً تارٌخ  142194احمد دمحم عثمان فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ٌضاف / مماوالت عامة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195129وفً تارٌخ  141125ابراهٌم رمضان عفٌفى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ر:  تعدل إلى : ـ مكتب إستٌراد وتصدٌر .التأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195129وفً تارٌخ  141125عفٌفى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مكتب إستٌراد وتصدٌر .

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195129فً تارٌخ و 142516رضا على احمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تعدٌل النشاط الى / تصوٌر مستندات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195129وفً تارٌخ  81256دمحم كمال دمحم الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تعدل إلى : ـ تجارة أدوات صحٌة .

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195129وفً تارٌخ  81256دمحم كمال دمحم على الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  تعدل إلى : ـ تجارة أدوات صحٌة .

نشاط , تم تعدٌل ال25195129وفً تارٌخ  136635دمحم عبد الرحمن الشربٌنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر:  تعدي النشاط الى / تجارة مستلزمات طبٌه اسنان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195135وفً تارٌخ  154135حامد احمد احمد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة/ عطارة حبوب

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 25195131وفً تارٌخ  142331بحٌرى لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 الى/ مجرشه لخلط وجرش االعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195131وفً تارٌخ  141984خالد دمحم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها  6من المجموعه  36والفمرة  19التأشٌر:  اصافة نشاط/ استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 5الهٌئة العامة على الصادرات والواردات 

تم تعدٌل النشاط , 25195131وفً تارٌخ  83545مؤسسة الفٌومى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

طبما للنظم والمرارات التى  6من المجموعه  36والفمرة  19دا المجموعه وصف التأشٌر:  ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما ع

 تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195131وفً تارٌخ  83545مدحت فوزى عبده الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها  6من المجموعه  36والفمرة  19عدا المجموعه التأشٌر:  ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما 

 الهٌئة العامة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195131وفً تارٌخ  115282رامى عادل المغازى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  ٌضاف/ تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195131وفً تارٌخ  122243راهٌم دمحم صالح الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اب -  64

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها  6من المجموعه  36والفمرة  19التأشٌر:  ٌضاف/ كتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 الهٌئة العامة على الصادرات وتاوردات

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142345دمحم موسى عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  142352دمحم سعد ابو زٌد عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142213سماح حسن عز الرجال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152خ وفً تارٌ 142595فرٌد احمد عبدالرحمن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195123وفً تارٌخ  113353( دمحم عاطف ابراهٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    113353) تلبع  -  5

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  142334عمرو دمحم فرٌد متولى المطونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25195152وفً تارٌخ  142591اسراء عبدالسالم فتحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  142285احمد اسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  142116ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  142598 اسالم عبدهللا دمحم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  15

 التأشٌر: خاص

تم 25195117وفً تارٌخ  117539تابع( اشرف محمود عبدالعظٌم الطوبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    117539) -  11

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142253فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابوالفتوح دمحم الدسولى ابراهٌم ، تاجر -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  142126احمد مصطفى عثمان عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195121وفً تارٌخ  142275جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف عبدالرؤف عبدالرازق زهران ، تا -  14

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 25195113وفً تارٌخ  138529( عبدالحكٌم شكرى عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    138529) تابع  -  15

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142153السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم مختار -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195127وفً تارٌخ  95283( نصر احمد سٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    95283) تابع  -  17

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195153وفً تارٌخ  142156احمد صدٌك عبدالغفار احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195116وفً تارٌخ  142234محمود وجدى معوض دمحم على الدكرورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  142295مصطفى المرسى بدٌر المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  142358فاٌزه شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195123وفً تارٌخ  142353( شٌرٌن دمحم دمحم عاشور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    142353) تابع  -  22

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  142145خالد ٌحى دمحم على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاصالتأشٌر: 
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  142335شادى احمد الشحات احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195113وفً تارٌخ  142183ابراهٌم دمحم السعٌد عبد العظٌم العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 شٌر: خاصالشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع 25195128وفً تارٌخ  133158( ولٌد احمد دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    133158) تابع  -  26

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  142363امل حسن المتولى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع 25195114وفً تارٌخ  142189ابراهٌم جمعة ابراهٌم على العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195152وفً تارٌخ  142155سحر حسن دمحم على المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142236ابراهٌم رجب جبر الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195131وفً تارٌخ  142369سامح راجح جاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  142165محمود دمحم سعد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195125وفً تارٌخ  153163( السادات دمحم عبدهللا عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    153163) تابع  -  33

 : خاصنوع الشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  142259عبدالناصر رشاد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  142262عمرو طه محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142196محمود جمال عبدالمجٌد مشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142354حاتم المتولى دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  142223ربٌعة عطا هللا دمحم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  142299دمحم عبدهللا ابوالعنٌن مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142357ممدوح دمحم ٌوسف سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  142258احمد صالح صادق خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  142133ماعٌل دمحم اسماعٌل شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اس -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142257دمحم احمد البشٌر عبدالحمٌد طرابٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195128وفً تارٌخ  142339محمود رضا توكل عبدالعزٌز مشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195152وفً تارٌخ  142151اوسامه السٌد مصطفى سٌد احمد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاص الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع 25195115وفً تارٌخ  119437( دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    119437) تابع  -  46

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  142365ولٌد ماهر مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  142596دمحم السعٌد عفٌفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195115وفً تارٌخ  142163ٌاسر عوض لناوى عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه  -  49

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  142169اكرم دمحم دمحم دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142349حمود دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رجب م -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142352دمحم السٌد على على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  142253ٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مى عبدالكر -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142149فرج محمود عبدالسالم عتلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195115وفً تارٌخ  142152فى جعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود مصطفى عوض مصط -  55

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  142586دمحم ابراهٌم عبد الستار سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  142264من على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌحٌى على عبدالرح -  57

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل 25195153وفً تارٌخ  145926( مجدى السٌد دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145926) تابع  -  58

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142195 احمد ابراهٌم على حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142344احمد عاطف احمد دمحم خفاجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142311حمود احمد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم م -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  142214نجٌة السعٌد حسن دمحم فلفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195158وفً تارٌخ  142119فرٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نوها دمحم -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  142356عمرو احمد حافظ محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  142323ؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند دمحم دمحم عبدالر -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195113وفً تارٌخ  142176عمرو على دمحم احمد السٌد المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  142175الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبوٌه دمحم عبد الرازق -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  142317دمحم عزام الدسولى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142132اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجدة دمحم حسن السٌد ، ت -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  142371خالد صبرى الشحات شوربة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142251د ،  سبك لٌده برلم   شٌماء الرفاعى دمحم الرفاعى ، تاجر فر -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  142337عز السٌد عبدالعزٌز الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195152وفً تارٌخ  142559ربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( حمدى الشربٌنى دمحم الش 142559) تابع  -  73

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195151وفً تارٌخ  85341( ولٌد محمود محمود الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    85341) تابع  -  74

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  142241دمحم السعٌد عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  142284شولى حسن احمد فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  142325عبدالسالم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195116وفً تارٌخ  142228دمحم حسن عبدالحى على عبد الحاكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  142328سامٌه ربٌع السٌد الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  142256حسن على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142256 الحواوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اسماعٌل دمحم -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  142592لاسم صبرى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  142292ر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل ابراهٌم المصرى خٌ -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142135نجاح فوزى احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195135وفً تارٌخ  142354ظٌم كسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالع -  85

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195135وفً تارٌخ  142354السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالعظٌم كسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  142595دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عوض -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142127كامل دمحم احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  142274ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم ابراهٌم حسٌن ابراه -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142346احمد مصطفى محمود البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195115وفً تارٌخ  142158الفتاح الزفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اكرامى عبدالنبى عبدالفتاح عبد -  91

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  142171عفاف منصور احمد طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142246سف طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد المتولى حامد ٌو -  93

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195158وفً تارٌخ  142125احمد منٌر عمر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195135وفً تارٌخ  135936خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( زٌنب بكر على  135936) تابع  -  95

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142211كرٌم ضٌاء الدٌن السعٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  142335تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم محمود دمحم ، -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195128وفً تارٌخ  142331بحٌرى لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195123وفً تارٌخ  142318سبك لٌده برلم    طارق محسن البدراوى شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  -  99

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  142298فتحى فخرى عبدالحكٌم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195123وفً تارٌخ  155735فرد ،  سبك لٌده برلم    ( جمال دمحم على كنانى ، تاجر155735) تابع  -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  142235اٌهاب ناصف دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142231سبك لٌده برلم     خالد دمحم السعٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ، -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195153وفً تارٌخ  142158مصطفى دمحم المغاورى دمحم صمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  142174ولٌد السٌد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  142141مروة مدحت الشربٌنى الحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195152وفً تارٌخ  124665( عفاف وجٌه السٌد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    124665) تابع  -  157

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  142364محمود دمحم السعٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 تأشٌر: خاصوصف ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195131وفً تارٌخ  142366مراد فخر مراد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142155على نٌل لالدوات المنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195115وفً تارٌخ  142151حامد هشام اسماعٌل البدوى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  142265ابتسام الشربٌنى مسعد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  142159خلٌل على حسن ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  142261هانى طنٌب عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  142192احمد جاد الحك دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  142193دمحم عطٌة ابراهٌم نصر لٌلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142216هشام حمدى السٌد متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195129وفً تارٌخ  142342فٌاض احمد الحسٌنى ابراهٌم فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195116وفً تارٌخ  142215شروق عبدالوهاب دمحم حسٌن برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195158وفً تارٌخ  142114ربٌع محمود موسى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  142357امانى السٌد السعٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  142322دمحم جمعة فاٌز دمحم زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142351ربٌع ابراهٌم بدٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  142173دمحم سعٌد السٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195114وفً تارٌخ  142184حمود دمحم عبدالشافى نصر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  125

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142135دمحم حامد احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142243على رسالن عبدالعلٌم ملوخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142255دمحم اٌمن دمحم زغلول المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195131وفً تارٌخ  127271( ٌاسر دمحم عوض عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    127271تابع  ) -  129

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142175دمحم حمزه شحاته دمحم التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  142239حمدان حمزه دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195151وفً تارٌخ  142588مهاب جمال الدٌن دمحم عبدالرازق دمحم الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص نوع الشركة ,

تم تعدٌل نوع الشركة 25195122وفً تارٌخ  142283دمحم مجدى حسٌن حسن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  142293سالم حسن سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  142275عماد الدٌن دمحمٌن السعٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142225السٌد الجمٌل على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142355دمحم احمد الكنانى بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  142324رامى على دمحم على ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142237اسالم محمود عبدالحى ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195131وفً تارٌخ  142374ئد محسن حسٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   را -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  142185السعٌد عادل ابو الفتوح النفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  142593دمحم جمٌل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌرة -  142

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142312احمد على عٌد دمحم البهٌٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195115وفً تارٌخ  142162لحمٌد رمضان عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد ا -  144

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142255باسم فتحى السٌد السٌد على ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142199دمحم السٌد محمود محمود التوابتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142128دمحم ٌوسف الدسولى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  142172زوزو عبودة حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142348احمد السعٌد البٌومى البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142351على السٌد على على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  142117اٌة عبدالمنعم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142148دمحم دمحم الحنفى الحنفى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195122وفً تارٌخ  142281دمحم محفوظ محفوظ شهاب الدٌن بازٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  142269جمالت زغلول سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142215كامل ضٌاء الدٌن السعٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  142321السٌد عبدالرحمن دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142226دمحم اٌمن المتولى احمد جارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل 25195116وفً تارٌخ  142227عبدالرحمن عبدالعزٌز عبدالغفار عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  142297مصطفى عبدهللا الموافى حرمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 ف التأشٌر: خاصوص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142136السٌد صبحى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142142احمد احمد عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  142319حازم عطٌة احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195159وفً تارٌخ  142142احمد احمد عبدالفتاح دمحم عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  142285دمحم سعد صابر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  142589طارق احمد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142198شٌماء مصطفى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  142362دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نصر  -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195125وفً تارٌخ  142266رمضان نجٌب رمضان احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195156وفً تارٌخ  134894( دمحم عزام على على عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    134894) تابع  -  169

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195115وفً تارٌخ  142161اسالم محمود حافظ عبد البالى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142165حامد ابراهٌم ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142244عبدالعزٌز بسٌونى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142255دمحم السٌد المصبى العسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142347على صالح عبدالغنى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142353شٌرٌن دمحم دمحم عاشور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  142359دمحم عبدالمادر ابراهٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  142229السٌد مصطفى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  142325احمد دمحم فهمى احمد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195152وفً تارٌخ  142594دمحم عبدالشافى السعٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  142286دمحم عبدهللا ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  142153دمحم الحسٌنى رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195123وفً تارٌخ  142356نعمه عبد العلٌم عبد السالم ابو الرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 25195117وفً تارٌخ  142251نٌفٌن الشحات السٌد السٌد الدهتورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142137دمحم شعبان سعد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل 25195115وفً تارٌخ  119437( دمحم فٌصل عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    119437) تابع  -  185

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,25195125وفً تارٌخ  142268دمحم محمود دمحم الدسطى سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195114وفً تارٌخ  142187اشرف عارف دمحم الزكى على شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 25195156وفً تارٌخ  142113خلود فوزى دمحم الظرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195128وفً تارٌخ  141188( احمد مطاوع على ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141188) تابع  -  189

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 25195115وفً تارٌخ  142166رضا حماده دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195131وفً تارٌخ  142367محمود هشام سعد احمد ابو عضمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  142146دمحم سعد دمحم طرطٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142154دمحم السعٌد عبدالخالك عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142212عبدهللا رضا عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142218اشرف الظرٌف دمحم الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  142191حمدى محسن دمحم دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  142219رضا دمحم السٌد جاد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195159وفً تارٌخ  142144زكرٌا هالل ابو المعاطى خٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هاجر  -  198

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195156وفً تارٌخ  142112دمحم شاكر دمحم توفٌك السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 ص, وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  142289نجالء احمد بدوى دمحم مغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  142139السٌد دمحم احمد السٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195131وفً تارٌخ  142375مٌنا عماد ٌوسف بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  142359دمحم عبدالمادر ابراهٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة 25195114وفً تارٌخ  142188شولى شولى عبدالرازق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  142195ساره عادل السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195115وفً تارٌخ  142157محمود حامد عبدالعزٌز حامد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142242السٌد رزق محمود دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  142368دمحم سامى دمحم غازى المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195156وفً تارٌخ  142111مصطفى فرج هللا سعد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  142295دمحم عبدالرازق السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  142263دمحم عزمى ابراهٌم كبشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195125وفً تارٌخ  142265البحراوى السٌد احمد دمحم المٌاسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195122وفً تارٌخ  142296مصطفى حسن حسن شعبان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 ص, وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142255دمحم سمٌر المتولى حسن خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195123وفً تارٌخ  142359محمود لدرى رجب السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195158وفً تارٌخ  142118ابراهٌم اسماعٌل الحسٌنى اسماعٌل حماٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  142358عاطف عبدالخالك جبر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142224حنان ابراهٌم السٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142233دمحم صالح عوض دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142313رٌهام دمحم ابراهٌم الدٌاسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  142134دمحم على عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195131وفً تارٌخ  142372كٌرلس عماد ٌوسف بطرس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195115وفً تارٌخ  142254جمال عبدالمنعم ابراهٌم الطنطاوى الشازلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 ف التأشٌر: خاصنوع الشركة , وص

تم تعدٌل نوع 25195131وفً تارٌخ  142373حسام الدٌن مصطفى مصطفى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25195125وفً تارٌخ  142267دمحم حسنى عبدالعزٌز عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  142185بدران محمود احمد دمحم عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25195114وفً تارٌخ  142186دمحم جمال عثمان فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  142336عالء دمحم فؤاد ابراهٌم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25195128ٌوفً تارٌخ  142314دمحم عبدالباسط عبدهللا عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195152وفً تارٌخ  142152عاطف عمر عبدالشافى عطا هللا المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 25195153وفً تارٌخ  142154احمد زكرٌا على دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25195117وفً تارٌخ  142245مؤسسة االمام لتجارة مستلزمات الدواجن وخاماتها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 25195115وفً تارٌخ  52188ٌده برلم   ( عبد المنعم عبد الغنى حامد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك ل 52188) تابع  -  233

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  142155دمحم رمضان خٌرى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  142291احمد كمال خلٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195116وفً تارٌخ  142222عبٌر السٌد احمد عبدالحمٌد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142315لم   عبد العزٌز فتحى هاشم االشوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  237

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  142273احمد دمحم السٌد خلٌل الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142225   بدٌر هانئ بدٌر عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  239

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  142597دمحم دمحم احمد السٌد منا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم 25195127وفً تارٌخ  123554،  سبك لٌده برلم    ( دمحم عصام دمحم رشاد عبدالعظٌم ، تاجر فرد 123554) تابع  -  241

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  142245اسامه سمٌر مسعد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142258ك لٌده برلم   حمادة السٌد مجاهد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  243

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  142259دمحم حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  142277ه برلم   مجاهد عبدالعزٌز محمود البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  142181بدرٌه شعبان احمد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195121وفً تارٌخ  142278سبك لٌده برلم    عبدهللا دمحم عبدالوهاب ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  -  247

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195122وفً تارٌخ  142288عمرو طه عبدالرازق حامد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142159رضا رجب مخٌمر رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142168دمحم نعمان ابراهٌم عبد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195159وفً تارٌخ  142138به مصباح السٌد الدٌسطى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ه -  251

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  142124دمحم عبدالرحٌم عبدالجلٌل طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  142355دمحم فراج دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  142353احمد عبدالمادر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  142585بدالفتاح السٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ع -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  142248عبدهللا هالل توفٌك هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  142123دمحم ابراهٌم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤمن  -  257

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  142583حنٌن خطاب سالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  142332دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعزٌز  -  259

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195128وفً تارٌخ  142329عبدالعزٌز رجب عبدالعزٌز الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142232اسط دمحم احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل عبدالب -  261

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195153وفً تارٌخ  142157دمحم فوزى عبدالرازق سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195116وفً تارٌخ  142235اوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌونس للمم -  263

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  142179طارق احمد عبدهللا احمد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  142182ر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام حسن عبدالماد -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195121وفً تارٌخ  142276رمضان محى الدٌن عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  142279عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رضوان ابراهٌم -  267

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  142341احمد عزمى ابراهٌم كبشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195115وفً تارٌخ  142167على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان على عبد الحكم  -  269

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  142145منى عبدالخالك حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142249النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب فراج اسماعٌل -  271

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  142121دمحم سلٌمان عبدهللا عبده طرباى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  142122كرٌم حلطش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌع عمار عبدال -  273

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  142365مجدى احمد حسن احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  142584شرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام السٌد اسماعٌل ال -  275

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  142272فائك معروف فائك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  142355، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد حسن دمحم العدوى  -  277

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  142194احمد دمحم عثمان فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  142155الصاوى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  142333احمد دمحم موسى بكر الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195127وفً تارٌخ  142327العزٌز عبدالجواد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن عبد -  281

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  142316على دمحم على حسن المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  142238احمد دمحم احمد على صبرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باهر  -  283

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195113وفً تارٌخ  137993( رامى احمد حامد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    137993) تابع  -  284

 صنوع الشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة 25195113وفً تارٌخ  142177شرٌف سعٌد عبدالعال حسن حسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195128وفً تارٌخ  142345الدسولى الدسولى عبدالغنى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 خاص , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 25195115وفً تارٌخ  142164دمحم رمضان عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195115وفً تارٌخ  142197حسنى احمد حسنى احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 أشٌر: خاص, وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  142271دمحم عالء مصطفى السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195158وفً تارٌخ  142125دمحم فرج الششتاوى ابراهٌم الزمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 لتأشٌر: خاص, وصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  142361احمد تامر على عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  142587حسن هالل حسن دمحم الفالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  142282نهى نبٌل دمحم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  142221عمرو ٌونس عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

تم 25195122وفً تارٌخ  142294سسة الحسٌنى لالستثمار العمارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤ -  295

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  142343حسنات عبدهللا على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195158وفً تارٌخ  142115عادل دمحم السٌد الغنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  142365ولٌد ماهر مصطفى دمحم اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25195127وفً تارٌخ  112457( دمحم سعٌد عبدالفتاح ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    112457تابع  -  299

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25195127وفً تارٌخ  142326منى دمحم عبدالمنعم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  142314دمحم عبدالباسط عبدهللا عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع ت25195123وفً تارٌخ  142315محمود دمحم عبدالحافظ عبداللطٌف الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  142178ابراهٌم احمد احمد ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 25195159وفً تارٌخ  142131عطٌة دمحم عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142252امال احمد شاكر احمد الجعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 25195159وفً تارٌخ  142129رامى السٌد دمحم عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195117وفً تارٌخ  142252محمود دمحم عبدالفتاح احمد دمحم الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  142156منى ابراهٌم عبدالمادر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195122وفً تارٌخ  142287اسالم صالح الدٌن رجب على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  359

 خاصالشركة , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  142217دمحم عبدالنبى السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

 الى: رشاد الغرٌب دمحم رشاد ابراهٌم   139153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195151،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: ابو الدهب للنمل   145974تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195151،  فى تارٌخ :   -  2

الى: البركه لتجارة الكاوتش والتصدٌر  126955تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195151،  فى تارٌخ :   -  3

 والتوكٌالت التجارٌه  

 الى: دمحم ٌحٌى السٌد عبد الغنى   99973تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195151،  فى تارٌخ :   -  4

   EZABELLAالى: اٌزابٌال  138637تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال25195153،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: لٌله لالدوات الصحٌة   131347تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195156،  فى تارٌخ :   -  6

 رٌا دمحم مصطفى طلبه  الى: ث 139331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195158،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: المستمبل لتجارة االدوات الصحٌة   139331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195158،  فى تارٌخ :   -  8

الى: صٌدلٌة عٌاد لصاحبها/ احمد عادل عبد  59569تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195158،  فى تارٌخ :   -  9

 واد على عٌاد  الج

الى: مؤسسة العالمٌة للتسوٌك واالستثمار  152337تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195159،  فى تارٌخ :   -  15

 الرٌاضى وانظمة النٌترو سوفٌن  

 للمالبس الجاهزة   الى: مصنع النور 137973تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: مؤسسة السٌف للرحالت الداخلٌه   137285تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: معرض الجمل لتجارة السٌارات   145157تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: المونالٌز للصناعات الغذائٌه   128588تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195114ى تارٌخ : ،  ف  -  14

الى: مؤسسة نعمان للتصدٌر والتورٌدات  125691تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  15

 العامه  

 الى: الخواجه للتصدٌر   112154التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم25195115،  فى تارٌخ :   -  16

 للتصٌر    y R  Aالى:  112154تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: المؤسسة المصرٌة للعطارة   56541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: منتجات البان جبنتى   155679تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195116،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: احمد احمد عبدالفتاح دمحم عوضٌن   142142ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد25195117،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: مؤسسة دلتا مصر للمماوالت العامه   142258تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195117،  فى تارٌخ :   -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: النادى للطباعه   83954رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب25195125،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: جابى وراسكو للمطاعم والكافترٌات   151786تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195121،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: خط الدٌكور   111633تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195123،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: كافترٌا انتخة   138976تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195127ى تارٌخ : ،  ف  -  25

   B betterالى: بى بٌتر  141874تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195128،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: دورٌا   113975برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 25195128،  فى تارٌخ :   -  27

   B betterالى: بى بٌتر  141874تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195128،  فى تارٌخ :   -  28

   unitedالى: ٌونٌتد  للمماوالت العامة   142318تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195128،  فى تارٌخ :   -  29

الى: ولٌد احمد دمحم صادق للمماوالت  133158تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195128ى تارٌخ : ،  ف  -  35

 وتجارة السٌارات  

 الى: الشروق للتصوٌر المستندات   142516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: عفٌفى لالستٌراد والتصدٌر   141125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: الحمد لالستٌراد والتصدٌر   141125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: النور والماسه لالستٌراد والتصدٌر   139541ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25195129،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: دمحم كمال دمحم الحدٌدى   81256تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  35

 رة مواد البناء  الى: الصده لتجا 125635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: السعد لتجارة العطارة والحبوب   154135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195135،  فى تارٌخ :   -  37

 الى: باور انٌرجى لالستٌراد والتصدٌر   141984تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  38

 am FORالى: اٌه ام لالستٌراد والتصدٌر   141725تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131فى تارٌخ :  ،   -  39

IMPORT And EXPORT   

 الى: مؤسسة الفٌومى للحلوٌات   83545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: مؤسسة الفٌومى لالستٌراد والتصدٌر   83545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  41

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

السٌد 69/ ن .  51لسنة  94تَم الُحكم بإنهاء أَعمال التَفلٌسة وَزوال َمصلَحة الدائنٌن بُناًء على الُحكم َرلَم  2552/ 6/ 8بَجلِسة  -  1

 74783برلم       25195125دمحم عوض عوٌضة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ت السجل التجارى شركات  تعدٌال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25195151، وفى تارٌخ    156466نبٌل احمد السٌد نور وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى غٌر مسجل وغٌر مشهر عنهالسجل  شطب هذا المٌد 

تم محو/شطب    25195153، وفى تارٌخ    153121شركة آمال ابو النضر وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 ئٌاالسجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌطه بعمد مسجل وشهر عنه تم حل الشركة وتصفٌتها نها

   25195156، وفى تارٌخ    74519شركة زكٌة محمود على الصاوى عمل وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2517لسنه  159تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ برلم 

تم    25195156، وفى تارٌخ    69568وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة حسن المتولى دمحم المتولى    - 4

/ج لسنة 1766محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى مصدق على تولٌعاته برلم 

2556 

تم محو/شطب    25195158، وفى تارٌخ    98685السٌد دمحم السٌد عمرو وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2515/ 1157السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

   25195159، وفى تارٌخ    115975شركة دمحم الشرفا ابو السعود عبد العزٌز وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 حو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد عرفى مصدق على تولٌعاتة تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاتم م

تم    25195113، وفى تارٌخ    83795شركة طارق ابراهٌم عبد الولى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 35ٌا بموجب عمد ملخصه عرفى غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه برلم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائ

 2519لسنة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25195113، وفى تارٌخ    72826شركة راجح دمحم السٌد سوٌلم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

اِمن ُعرفى غٌر ُمَسجل وغٌر ُمشَهر َعنهُ محو/شطب السجل  شُطب ِلَحل الَشركة وتَصفٌتها نَهائًٌا وذَِلن بموَجب َعمد َحل َشركة تَض

 ِشربٌن . 2556/ ن لسنة 758َمَضدق على تَولٌعاتهُ بَرلَم 

تم    25195114، وفى تارٌخ    78287شركة انور عبد الرحٌم رمضان واخٌه احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 ائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاتهمحو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نه

تم    25195115، وفى تارٌخ    133289شركة حسام عادل رفعت دمحم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه

، وفى تارٌخ    133289مصطفى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة سلمى مصطفى  حسن    - 11

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه   25195115

تم    25195115تارٌخ ، وفى    155516امال دمحم عبد الصالحٌن وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 2519/أ لسنة  115محو/شطب السجل  شطب هذا الفٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    25195117، وفى تارٌخ    151737شركة دمحم عبد الفتاح احمد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 2555لسنة  6595المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم  محو/شطب السجل  شطب هذا

تم    25195117، وفى تارٌخ    75249شركة جٌهان عمر امٌن المغربى وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وصفٌت اموالها نهائٌا

تم    25195117، وفى تارٌخ    75249شركة اٌهاب عمر المغربى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وصفٌت اموالها نهائٌا

تم    25195117، وفى تارٌخ    75249شركة جٌهان عمر امٌن المغربى وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وصفٌت اموالها نهائٌا

تم    25195117، وفى تارٌخ    75249شركة اٌهاب عمر المغربى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وصفٌت اموالها نهائٌا

تم    25195117، وفى تارٌخ    75249شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة جٌهان عمر امٌن المغربى وشركائها  ،    - 18

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وصفٌت اموالها نهائٌا

تم    25195117، وفى تارٌخ    75249شركة اٌهاب عمر المغربى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 نهائٌا محو/شطب السجل  تم حل الشركه وصفٌت اموالها

تم محو/شطب السجل     25195125، وفى تارٌخ    75688شركه سعاد وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

ٌعاتهُ ُشطب ِلَحل الَشركة وتَصفٌتها نَهائًٌا وذَِلن بموَجب َعمد َحل َشركة تَضاِمن ُعرفى غٌر ُمَسجل وغٌر ُمشَهر َعنهُ ُمَصدق على تَول

 َمكتَب تَوثٌك بِلماس . 2556/ ب لسنة 559بَرلَم 

، وفى    93959شركه ثروت ودمحم حاتم لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

نم حل  2519لسنه  23تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مسجل ومشهر عن    25195121تارٌخ 

 صفٌتها نهائٌاالشركة وت

تم    25195121، وفى تارٌخ    74727شركة زٌنب عبدالرحمن هاشم وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

محو/شطب السجل  شُطب ِلَحل الَشركة وتَصفٌتها نَهائًٌا وذَِلن بموَجب َعمد َحل َشركة تَوصٌة بَسٌطة ُعرفى غٌر ُمَسجل وغٌر ُمشَهر 

 َمكتَب تَوثٌك الَمنصورة . 2519لسنة  125ق على تَولٌعاتهُ بَرلَم َعنه ُمَصد



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

، وفى    128683( شركة عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عبدالرحٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  128683) تابع    - 23

ل َشركة تَوصٌة بَسٌطة ُعرفى ُملَخصهُ ُمَسجل تم محو/شطب السجل  شُطب َهذا الفرع وذَِلن بموَجب َعمد تَعدٌ   25195123تارٌخ 

 الَمنصورة . 2518لسنة  241بَرلَم 

، وفى تارٌخ    128683شركة االرض الطٌبة للمواد الكٌماوٌة واالستٌراد والتصدٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

تَعدٌل َشركة تَوصٌة بَسٌطة ُعرفى ُملَخصهُ ُمَسجل بَرلَم  تم محو/شطب السجل  شُطب َهذا الفرع وذَِلن بموَجب َعمد   25195123

 الَمنصورة . 2518لسنة  241

   25195123، وفى تارٌخ    151288شركة عمر عز الدٌن احمد عز الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

مسجل وغٌر مشهر عنه بعمد مصدق على تولٌعاتة تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌه بسٌطه بعمد عرفى غٌر 

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    25195123، وفى تارٌخ    151288شركة دمحم صابر رفاعى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

مصدق على تولٌعاتة تم  محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌه بسٌطه بعمد عرفى غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه بعمد

 حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    151288شركة عالء الدٌن عبد الصبور احمد دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌه بسٌطه بعمد عرفى غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه بعمد مصدق    25195123

 لى تولٌعاتة تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاع

تم    25195127، وفى تارٌخ    157825شركة سمٌر عصمت حامد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

محكمه المنصورة االبتدائٌة تم حل الشركة وتصفٌتها  2519لسنه  34محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن برلم 

 نهائٌا

تم    25195127، وفى تارٌخ    72925شركة احمد صالح جمعه وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

تم حل الشركة وتصفٌتها  2518لسنه  3868محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولعاتة برلم 

 نهائٌا

تم محو/شطب    25195127، وفى تارٌخ    97687سبك لٌدها برلم : صبرى توكل ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن     - 35

توثٌك بلماس تم حل الشركة وتصفٌتها  2518لسنه  524السجل  ٌموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 نهائٌا

تم محو/شطب    25195128ى تارٌخ ، وف   54939دمحم عبد الحمٌد الشبٌنى وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2518لسنه  5575السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

، وفى    54939ِشركة دمحم عبد الحمٌد الشبٌنى وشرٌكتة إٌمان عبد الفتاح السٌد عرفة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

تم  2518لسنه  5575تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم    25195128خ تارٌ

 حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    25195135، وفى تارٌخ    155492شركة عبٌر على طه السٌد جمعة وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه وثابت التارٌخ  محو/شطب السجل  شطب

 2519لسنة  6برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25195153وفً تارٌخ   ، 59519معرض العٌوطى للتجاره ـ شركه ابراهٌم العٌوطى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   35555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 59519ابراهٌم دمحم العٌوطى و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   35555550555ال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم  25195153وفً تارٌخ   ، 59519معرض العٌوطى للتجاره ـ شركه ابراهٌم العٌوطى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   35555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 59519وطى و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم دمحم العٌ -  4

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

أس المال , تم تعدٌل ر 25195153وفً تارٌخ   ، 141456شركة دمحم منصور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

تم تعدٌل رأس المال  25195158وفً تارٌخ   ، 81573شركة اٌمان حامد طه وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

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

تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ   ، 121798شركة رؤوف دمحم احمد مهران وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   25555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ   ، 121798شركة سامر رؤوف دمحم مهران وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   25555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195116وفً تارٌخ   ، 84199ألكومى أخوان للمماوالت العامه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2555550555لمال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال  25195116وفً تارٌخ   ، 84199الكومى اخوان للمماوالت العامة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

تم  25195116وفً تارٌخ   ، 84199د وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة نعمان عبد الرؤف احمد احم -  11

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

المال  تم تعدٌل رأس 25195127وفً تارٌخ   ، 85348شركة حسن دمحم حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

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

تم تعدٌل  25195127وفً تارٌخ   ، 85348شركة ورثة حسن دمحم حسن ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 نٌه ج  1555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195127وفً تارٌخ   ، 85348شركة حسن دمحم حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195128،   وفً تارٌخ 141836شركة عادل لابل وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ   ، 125592شركة دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1555550555س مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ   ، 125592شركة مصطفى نصر ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   1555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس  25195135وفً تارٌخ   ، 125592ك لٌدها برلم ،دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشرٌكته شركة تضامن  ، سب -  18

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

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ   ، 125592شركة دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   1555550555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف الت

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ   ، 125592شركة مصطفى نصر ٌوسف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

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

تم تعدٌل رأس  25195135وفً تارٌخ   ، 125592نصر ٌوسف وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم مصطفى  -  21

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25195159وفً تارٌخ  139466السالم رضوان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة ناصر رضوان عبد -  1

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة شارع جٌهان مول الجامعه بالزا بملن/ مجدى الدٌن ابراهٌم الجوجرى 

 ودمحم سمٌر توفٌك بدراوى واحمد عبدالفتاح نور 

بناء ابراهٌم حمودة لتجارة االطارات والبطارٌات ) شركة دمحم ابراهٌم الدسولى وشرٌكهم ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك شركة ا -  2

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِشربٌن شارع الَجالء  25195113وفً تارٌخ  82559لٌدها برلم    

َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة ِشربٌن شاِرع البَحر بملن/  82559ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  357بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم 

    2519لسنة  358الُشركاء أوِدع بَرلَم 

 شركة ابناء ابراهٌم حمودة لتجارة االطارات والبطارٌات ) شركة دمحم ابراهٌم الدسولى وشرٌكهم ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  3

 َدلهلٌة .  82559تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع  25195113وفً تارٌخ  82559لٌدها برلم    

وفً تارٌخ  82559شركة ابناء ابراهٌم حمودة ) دمحم ابراهٌم الدسولى وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 357ف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِشربٌن شارع الَجالء بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم تم تعدٌل العنوان , وص 25195113

لسنة  358َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة ِشربٌن شاِرع البَحر بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم  82559ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة 

2519    

وفً تارٌخ  82559حمودة ) دمحم ابراهٌم الدسولى وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة ابناء ابراهٌم  -  5

 َدلهلٌة .  82559تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع  25195113

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  82559شركة ابناء ابراهٌم حمودة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

َدلهلٌة ,  82559ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  357الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِشربٌن شارع الَجالء بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم 

    2519لسنة  358وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة ِشربٌن شاِرع البَحر بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  82559شركة ابناء ابراهٌم حمودة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 َدلهلٌة .  82559الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع 

م ( ، شركة تضامن ،  سبك شركة ابناء ابراهٌم حمودة لتجارة االطارات والبطارٌات ) شركة دمحم ابراهٌم الدسولى وشرٌكه -  8

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِشربٌن شارع الَجالء  25195113وفً تارٌخ  82559لٌدها برلم    
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن شاِرع البَحر بملن/ َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة ِشربٌ 82559ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  357بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم 

    2519لسنة  358الُشركاء أوِدع بَرلَم 

شركة ابناء ابراهٌم حمودة لتجارة االطارات والبطارٌات ) شركة دمحم ابراهٌم الدسولى وشرٌكهم ( ، شركة تضامن ،  سبك  -  9

 َدلهلٌة .  82559بَرلَم تابِع  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد 25195113وفً تارٌخ  82559لٌدها برلم    

وفً تارٌخ  82559شركة ابناء ابراهٌم حمودة ) دمحم ابراهٌم الدسولى وشركاه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 357تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِشربٌن شارع الَجالء بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم  25195113

لسنة  358َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة ِشربٌن شاِرع البَحر بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم  82559م تابِع ولٌُد بَرلَ  2519لسنة 

2519    

وفً تارٌخ  82559شركة ابناء ابراهٌم حمودة ) دمحم ابراهٌم الدسولى وشركاه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 َدلهلٌة .  82559ن , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع تم تعدٌل العنوا 25195113

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  82559شركة ابناء ابراهٌم حمودة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 82559ولٌُد بَرلَم تابِع  2519لسنة  357 وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِشربٌن شارع الَجالء بملن/ الُشركاء أوِدع بَرلَم

    2519لسنة  358َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة ِشربٌن شاِرع البَحر بملن/ الشُركاء أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  82559شركة ابناء ابراهٌم حمودة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 َدلهلٌة .  82559ف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع وص

تم  25195114وفً تارٌخ  125285شركة لٌلى احمد محمود الشاوى وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع دمٌاط بالدلهلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  125285ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الفؤاد للبالستٌن ، توص -  15

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع دمٌاط بالدلهلٌة 

تم  25195123وفً تارٌخ  128683شركة عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

صف الـتأشٌر:   ، تَم إلغاء َهذا الفَرع وذَِلن بموَجب َطلَب تَأشٌر , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر للَشركة بناحٌة العاِشر ِمن تعدٌل العنوان , و

 بُمحافَِظة الَشرلٌة بملن/ َجهاز تَنمٌة َمدٌنة العاِشر ِمن َرمضان كَمخَزن للَشركة  A4الَمنِطمة  13َرمضان لِطعة َرلَم 

تم  25195123وفً تارٌخ  128683راهٌم عبدهللا عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة عبدهللا اب -  17

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لٌُد تَبع َمكتَب ِسجل تِجارى العاِشر ِمن َرمضان .

تم  25195123وفً تارٌخ  128683ا برلم    شركة عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  18

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع الشركة الكائن بالمنصورة شارع عثمان بن عفان بملن/ احمد عبدهللا ابراهٌم 

 دلهلٌة  128683والممٌد برلم تابع 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل 25195115وفً تارٌخ  137747شركة سعد الباز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

  شركة ابو النجا لتجارة وبٌع ماكٌنات الرى ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى/ تجارة بٌع ماكٌنات الرى ،  سبك لٌدها برلم  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195114وفً تارٌخ  131392
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  131392شركة ابو النجا لالستٌراد ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى/ تجارة بٌع ماكٌنات الرى ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195114

ا لتجارة وبٌع ماكٌنات الرى ، شركة تضامن  تعدل الى/ تجارة بٌع ماكٌنات الرى ،  سبك لٌدها برلم   شركة ابو النج -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195114وفً تارٌخ  131392

وفً تارٌخ  131392   شركة ابو النجا لالستٌراد ، شركة تضامن  تعدل الى/ تجارة بٌع ماكٌنات الرى ،  سبك لٌدها برلم -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195114

وفً  125285شركة لٌلى احمد محمود الشاوى وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى/ تصنٌع البالستٌن ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195114تارٌخ 

وفً تارٌخ  125285ؤاد للبالستٌن ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى/ تصنٌع البالستٌن ،  سبك لٌدها برلم   شركة الف -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195114

 شركة مجدى ابو المعاطى دمحم بدوى وشرٌكه ، شركة تضامن  لصر النشاط على/ تجارة ادوات الكترونٌة وكهربائٌة فمط ،  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195114وفً تارٌخ  131435سبك لٌدها برلم   

شركة عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة المواد الكٌماوٌة فمط . ،  سبك لٌدها برلم    -  9

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط ,25195123وفً تارٌخ  128683

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 25195153وفً تارٌخ  59519معرض العٌوطى للتجاره ـ شركه ابراهٌم العٌوطى ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195153وفً تارٌخ  59519ابراهٌم دمحم العٌوطى و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 أشٌر: شركة تضامنالت

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195114وفً تارٌخ  131392شركة ابو النجا لتجارة وبٌع ماكٌنات الرى ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

, وصف التأشٌر:   تم تعدٌل الكٌان المانونى25195114وفً تارٌخ  131392شركة ابو النجا لالستٌراد ، سبك لٌدها برلم    -  4

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195117وفً تارٌخ  75249شركة اٌهاب عمر المغربى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: شركة تضامن
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ان المانونى  , تم تعدٌل الك25195117ٌوفً تارٌخ  75249شركة جٌهان عمر امٌن المغربى وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195127وفً تارٌخ  125592شركة دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ل الكٌان المانونى  , تم تعد25195127ٌوفً تارٌخ  125592شركة مصطفى نصر ٌوسف وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195127وفً تارٌخ  125592دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  9

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة ابو النجا  131392توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195114فى تارٌخ :   ،  -  1

 لتجارة وبٌع ماكٌنات الرى

الى: شركة ابو النجا لتجارة  131392شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195114،  فى تارٌخ :   -  2

 ٌنات الرىوبٌع ماك

الى: شركة الفؤاد  125285توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195114،  فى تارٌخ :   -  3

 للبالستٌن

الى: الكومى اخوان  84199شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195116،  فى تارٌخ :   -  4

 للمماوالت العامة

الى: شركة دمحم مصطفى  125592شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195123،  فى تارٌخ :   -  5

 نصر ٌوسف وشركاه

الى: شركة دمحم مصطفى  125592توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195123،  فى تارٌخ :   -  6

 نصر ٌوسف وشركاه

الى: دمحم مصطفى نصر  125592شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195127،  فى تارٌخ :   -  7

 ٌوسف وشرٌكته

الى: دمحم مصطفى نصر  125592توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195127،  فى تارٌخ :   -  8

 ٌوسف وشرٌكته

الى: شركة محمود جمٌل  121657توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195128فى تارٌخ :  ،   -  9

 دمحم عامر وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    
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برلم       25195153من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  دمحم محمود السٌد دمحم العزبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج -  1

141456 

*****************  توصٌة بسٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  2

 141456برلم       25195153

برلم       25195153دمحم جمال محمود طلب حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  3

141456 

 141456برلم       25195153دمحم محمود السٌد دمحم العزبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  4

برلم       25195153وصٌة بسٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ : *****************  ت -  5

141456 

 141456برلم       25195153دمحم جمال محمود طلب حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  6

تضامن  ) خروج اربعه شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد ( ) ودخول دمحم محمود السٌد دمحم العزبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  7

 141456برلم       25195153شرٌن موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

*****************  توصٌة بسٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ) خروج اربعه شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد (  -  8

 141456برلم       25195153( ، تارٌخ :  ) ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد

دمحم جمال محمود طلب حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خروج اربعه شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد ( ) ودخول  -  9

 141456برلم       25195153شرٌن موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

رٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الحك فى التولٌع عن كافة رؤوف دمحم احمد مهران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  15

عمود االلتراض والرهن والوكاله لكافة اصول وممتلكات الشركه بما فٌها الثابت والمنمول وذلن للنفس اوالغٌر وامام كافة الجهات 

    25195159، تارٌخ :  5وذلن لصالح البنون او الغٌرالحكومٌه وغٌر الحكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر 

 121798برلم   

رؤوف دمحم احمد مهران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الحك فى التولٌع عن كافة  -  11

المنمول وذلن للنفس اوالغٌر وامام كافة الجهات عمود االلتراض والرهن والوكاله لكافة اصول وممتلكات الشركه بما فٌها الثابت و

    25195159، تارٌخ :  5الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر

 121798برلم   

ره والتولٌع عن الشركه عن الشركه احمد سعد الباز دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للطرفٌن لهم حك االدا -  12

 137747برلم       25195115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سعد الباز دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للطرفٌن لهم حك االداره والتولٌع عن الشركه عن الشركه مجتمعٌن او  -  13

 137747برلم       25195115منفردٌن ، تارٌخ : 

مد سعد الباز دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتة من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : اح -  14

 137747برلم       25195115

سعد الباز دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتة من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  15

 137747برلم       25195115

    25195114محسن دمحم رشاد عمارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  16

 131392برلم   
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    25195114محسن دمحم رشاد عمارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  17

 131392برلم   

    25195114رشاد عمارة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  محسن دمحم -  18

 131392برلم   

    25195114محسن دمحم رشاد عمارة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  19

 131392برلم   

توصٌة بسٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، احمد محسن دمحم رشاد عمارة   -  25

 131392برلم       25195114تارٌخ : 

احمد محسن دمحم رشاد عمارة  توصٌة بسٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ،  -  21

 131392برلم       25195114تارٌخ : 

حمد محسن دمحم رشاد عمارة  شركة تضامن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، ا -  22

 131392برلم       25195114تارٌخ : 

احمد محسن دمحم رشاد عمارة  شركة تضامن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ،  -  23

 131392برلم       25195114تارٌخ : 

محسن دمحم رشاد عمارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / محسن دمحم رشاد عماره  -  24

برلم       25195114ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

131392 

محسن دمحم رشاد عمارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / محسن دمحم رشاد عماره  -  25

برلم       25195114ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

131392 

دمحم رشاد عمارة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / محسن دمحم رشاد عماره محسن  -  26

برلم       25195114ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

131392 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / محسن دمحم رشاد عماره   محسن دمحم رشاد عمارة -  27

برلم       25195114ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

131392 

ٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / احمد محسن دمحم رشاد عمارة  توصٌة بس -  28

محسن دمحم رشاد عماره ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

 131392برلم       25195114: 

وصٌة بسٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / احمد محسن دمحم رشاد عمارة  ت -  29

محسن دمحم رشاد عماره ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

 131392برلم       25195114: 

مارة  شركة تضامن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / احمد محسن دمحم رشاد ع -  35

محسن دمحم رشاد عماره ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

 131392برلم       25195114: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رشاد عمارة  شركة تضامن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من / احمد محسن دمحم  -  31

محسن دمحم رشاد عماره ودمحم محسن دمحم رشاد عماره ابوالنجا واحمد محسن دمحم رشاد عمارة ابو النجا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

 131392برلم       25195114: 

مجدى ابو المعاطى دمحم بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركة له حك فى التولٌع على  -  32

كافة عمود االلتراض والرهن كافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او الغٌر وامام كافة الجهات 

    25195114، تارٌخ :  5خاصة بذلن وله الحك فى توكبل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر الحكومٌة والغٌر حكومٌة ال

 131435برلم   

    25195116عبدهللا لمر الكومى الشافعى للبشو  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول شرٌن متضامن ( ، تارٌخ :  -  33

 84199برلم   

    25195116شافعى للبشو  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول شرٌن متضامن ( ، تارٌخ : عبدهللا لمر الكومى ال -  34

 84199برلم   

    25195116عبدهللا لمر الكومى الشافعى للبشو  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول شرٌن متضامن ( ، تارٌخ :  -  35

 84199برلم   

ر و شرٌن  للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَِمعان أَو ُمنفَردان اشرف على رزق شعبان  شركة تضامن  مدٌ -  36

سابات , ولَُهما كافة السُلطات والَصالحٌات لتَحمٌك أَغرض الَشركة بما ال ٌَُضرها , ولَُهما َحك التَعاُمل َمع البنون ِمن فَتح وإلفال الحِ 

لَشركة وبٌع أُصول الَشركة وبٌع السٌارات ألَنفُسِهم أَو للغٌر لألَطراف الثاَلثَة أَما بُخصوص َحك اإللتِراض وَحك الَرهن بإسم ا

 142532برلم       25195122ُمجتَمعٌن فَمَط , ولَُهم الَحك فى تَوكٌل أَو تَفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَِمعان أَو ُمنفَردان   ٌاسر دمحم مدبولى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  37

سابات , ولَُهما كافة السُلطات والَصالحٌات لتَحمٌك أَغرض الَشركة بما ال ٌَُضرها , ولَُهما َحك التَعاُمل َمع البنون ِمن فَتح وإلفال الحِ 

بٌع أُصول الَشركة وبٌع السٌارات ألَنفُسِهم أَو للغٌر لألَطراف الثاَلثَة أَما بُخصوص َحك اإللتِراض وَحك الَرهن بإسم الَشركة و

 142532برلم       25195122ُمجتَمعٌن فَمَط , ولَُهم الَحك فى تَوكٌل أَو تَفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

 125592برلم       25195123َشركة ( . ، تارٌخ : دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بال -  38

 125592برلم       25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  39

 125592 برلم      25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  45

 125592برلم       25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  41

 125592برلم       25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  42

 125592برلم       25195123وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : دمحم مصطفى نصر ٌوسف  ت -  43

برلم       25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  44

125592 

برلم       25195123ركة ( . ، تارٌخ : مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالشَ  -  45

125592 

برلم       25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  46

125592 

برلم       25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  47

125592 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  48

125592 

برلم       25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  49

125592 

برلم       25195123شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : عزٌزة فوزى عبده شحاتة   -  55

125592 

برلم       25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  51

125592 

برلم       25195123الَشركة ( . ، تارٌخ : عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول ب -  52

125592 

برلم       25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  53

125592 

برلم       25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  54

125592 

برلم       25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  55

125592 

    25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  56

 125592برلم   

    25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  57

 125592برلم   

    25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  58

 125592برلم   

    25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  59

 125592برلم   

    25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  65

 125592برلم   

    25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  61

 125592برلم   

    25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  62

 125592برلم   

    25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  63

 125592برلم   

    25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  64

 125592برلم   
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    25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  65

 125592برلم   

    25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  66

 125592برلم   

    25195123مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  67

 125592  برلم 

    25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  68

 125592برلم   

    25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  69

 125592برلم   

    25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  75

 125592برلم   

    25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  71

 125592برلم   

    25195123عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌخ :  -  72

 125592برلم   

    25195123خ : عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة . ، تارٌ -  73

 125592برلم   

دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  74

 125592برلم       25195123

َوفاتهُ ( . ، تارٌخ : دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا ل -  75

 125592برلم       25195123

دمحم مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  76

 125592برلم       25195123

وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة -  77

 125592برلم       25195123

دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  78

 125592برلم       25195123

) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :   دمحم مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  79

 125592برلم       25195123

مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  85

 125592برلم       25195123

تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة  -  81

 125592برلم       25195123
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 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مصطفى نصر ٌوسف مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  82

 125592برلم       25195123

ر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : مصطفى نص -  83

 125592برلم       25195123

مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  84

 125592برلم       25195123

مصطفى نصر ٌوسف مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  85

 125592برلم       25195123

 عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : -  86

 125592برلم       25195123

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  87

 125592برلم       25195123

لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا  -  88

 125592برلم       25195123

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  89

 125592برلم       25195123

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  95

 125592برلم       25195123

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  91

 125592برلم       25195123

برلم       25195127عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  92

125592 

برلم       25195127عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  93

125592 

برلم       25195127عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  94

125592 

برلم       25195127عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  95

125592 

برلم       25195127حاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ : عزٌزة فوزى عبده ش -  96

125592 

برلم       25195127عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  97

125592 

برلم       25195127متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ : اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن  -  98

125592 
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برلم       25195127اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  99

125592 

    25195127نهائٌا ( ، تارٌخ : اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة  -  155

 125592برلم   

    25195127اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  151

 125592برلم   

    25195127اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  152

 125592برلم   

    25195127اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرجت من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  153

 125592برلم   

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ :  -  154

 125592برلم       25195127

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ :  -  155

 125592برلم       25195127

خ : عزٌزة فوزى عبده شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌ -  156

 125592برلم       25195127

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ :  -  157

 125592برلم       25195127

موصٌة ( ، تارٌخ : عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة  -  158

 125592برلم       25195127

عزٌزة فوزى عبده شحاتة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ :  -  159

 125592برلم       25195127

ن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضام -  115

 125592برلم       25195127: 

اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ  -  111

 125592برلم       25195127: 

ا من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاته -  112

 125592برلم       25195127: 

اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ  -  113

 125592برلم       25195127: 

تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ  اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) -  114

 125592برلم       25195127: 

اٌناس مصطفى نصر ٌوسف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفاتها من متضامن الى شرٌكة موصٌة ( ، تارٌخ  -  115

 125592برلم       25195127: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25195127تضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ : احمد حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن م -  116

 85348برلم   

    25195127احمد حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  117

 85348برلم   

    25195127ن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ : احمد حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضام -  118

 85348برلم   

    25195127نجاح دمحم على سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  119

 85348برلم   

    25195127نجاح دمحم على سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  125

 85348برلم   

    25195127نجاح دمحم على سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  121

 85348برلم   

برلم       25195127دمحم حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  122

85348 

برلم       25195127دمحم حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  123

85348 

برلم       25195127دمحم حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  124

85348 

    25195127محمود حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  125

 85348برلم   

    25195127مود حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ : مح -  126

 85348برلم   

    25195127محمود حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  127

 85348برلم   

    25195127دمحم حسن ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ : حسن  -  128

 85348برلم   

    25195127حسن دمحم حسن ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  129

 85348برلم   

    25195127حسن ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  حسن دمحم -  135

 85348برلم   

 85348برلم       25195127احمد حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  131

 85348برلم       25195127رٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : احمد حسن دمحم حسن  شركة تضامن  ش -  132

 85348برلم       25195127احمد حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  133
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 85348برلم       25195127نجاح دمحم على سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  134

 85348برلم       25195127نجاح دمحم على سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  135

 85348برلم       25195127نجاح دمحم على سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  136

 85348برلم       25195127 حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : دمحم حسن دمحم -  137

 85348برلم       25195127دمحم حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  138

 85348برلم       25195127ركة ( . ، تارٌخ : دمحم حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالشَ  -  139

 85348برلم       25195127محمود حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  145

 85348برلم       25195127محمود حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  141

 85348برلم       25195127محمود حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  142

 85348برلم       25195127حسن دمحم حسن ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  143

 85348برلم       25195127ر و شرٌن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : حسن دمحم حسن ٌوسف  شركة تضامن  مدٌ -  144

 85348برلم       25195127حسن دمحم حسن ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  145
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بسٌطة ، تارٌخ : شركة ابناء ابراهٌم حمودة ) دمحم ابراهٌم الدسولى وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  11

 82559برلم       25195113

 82559برلم       25195113شركة ابناء ابراهٌم حمودة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

ملخص  شركة ابناء ابراهٌم حمودة لتجارة االطارات والبطارٌات ) شركة دمحم ابراهٌم الدسولى وشرٌكهم (  شركة تضامن  -  13

 82559برلم       25195113ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

شركة ابناء ابراهٌم حمودة ) دمحم ابراهٌم الدسولى وشركاه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 82559برلم       25195113

 82559برلم       25195113ه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة ابناء ابراهٌم حمودة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عن -  15
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 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25195114شركة ابو النجا لتجارة وبٌع ماكٌنات الرى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 131392برلم   

 131392برلم       25195114شركة ابو النجا لالستٌراد  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

    25195114شركة ابو النجا لتجارة وبٌع ماكٌنات الرى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  18

 131392برلم   

 131392برلم       25195114شركة ابو النجا لالستٌراد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

    25195114شركة مجدى ابو المعاطى دمحم بدوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 131435برلم   

    25195114شركة مجدى ابو المعاطى دمحم بدوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 131435برلم   

    25195114معاطى دمحم بدوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة مجدى ابو ال -  22

 131435برلم   

برلم       25195116ألكومى أخوان للمماوالت العامه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

84199 

برلم       25195116ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  الكومى اخوان للمماوالت العامة  شركة تضامن  -  24

84199 

    25195116شركة نعمان عبد الرؤف احمد احمد وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 84199برلم   

 142532برلم       25195122اشرف على رزق وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  26

    25195123شركة عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عبدالرحٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  27

 128683برلم   

    25195123: شركة عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عبدالرحٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  28

 128683برلم   

برلم       25195123شركة دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  29

125592 

برلم       25195123شركة مصطفى نصر ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  35

125592 

برلم       25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشرٌكته  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

125592 

برلم       25195123شركة دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  32

125592 

برلم       25195123توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   شركة مصطفى نصر ٌوسف وشركاه -  33

125592 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195123دمحم مصطفى نصر ٌوسف وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

125592 

برلم       25195127من ، تارٌخ : شركة حسن دمحم حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضا -  35

85348 

    25195127شركة ورثة حسن دمحم حسن ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  36

 85348برلم   

 85348برلم       25195127شركة حسن دمحم حسن وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  37

برلم       25195127شركة حسن دمحم حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  38

85348 

    25195127شركة ورثة حسن دمحم حسن ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  39

 85348برلم   

 85348برلم       25195127كة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة حسن دمحم حسن وشركاه  شر -  45

برلم       25195127شركة حسن دمحم حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

85348 

    25195127، تارٌخ : شركة ورثة حسن دمحم حسن ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  -  42

 85348برلم   

 85348برلم       25195127شركة حسن دمحم حسن وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  43

برلم       25195127شركة حسن دمحم حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  44

85348 

    25195127ورثة حسن دمحم حسن ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة  -  45

 85348برلم   

 85348برلم       25195127شركة حسن دمحم حسن وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  46

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

شركة عبدالهادى 69وزاول َجماعة الدائنٌن .   2552لسنة  69تَم إنهاء أَعمال التَفلٌسة فى الَدعوى َرلَم  2515/ 6/ 1بَجلسة  -  1

 49352برلم       25195152واوالده بالمنصورة المنصورة االبتدائٌة رد اعتبار ، تارٌخ : 

شركة عز الدٌن 69وزاول َجماعة الدائنٌن .   2552لسنة  69اء أَعمال التَفلٌسة فى الَدعوى َرلَم تَم إنه 2515/ 6/ 1بَجلسة  -  2

 49352برلم       25195152احمد وشرٌكه المنصورة االبتدائٌة رد اعتبار ، تارٌخ : 

شركة عز الدٌن 69ماعة الدائنٌن .  وزاول جَ  2552لسنة  69تَم إنهاء أَعمال التَفلٌسة فى الَدعوى َرلَم  2515/ 6/ 1بَجلسة  -  3

 49352برلم       25195152احمد عبدالهادى واوالده المنصورة االبتدائٌة رد اعتبار ، تارٌخ : 
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 112289برلم       25195151، تارٌخ :  7  2516/ 5/ 23اٌمان دمحم زٌن العابدٌن السٌد دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  1

 112289برلم       25195151، تارٌخ :  7  2516/  5/  23اٌمان دمحم زٌن العابدٌن السٌد دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  2

 112289برلم       25195151، تارٌخ :  8  2521/  5/  23دمحم عبد هللا  سارى حتى  اٌمان دمحم زٌن العابدٌن السٌد -  3

 121186برلم       25195151، تارٌخ :  29  2519/ 6/ 3سامح دمحم على دمحم البطاط  سارى حتى  -  4

 121186 برلم      25195151، تارٌخ :  39  2519/  6/  3سامح دمحم على دمحم البطاط  سارى حتى  -  5

 126955برلم       25195151، تارٌخ :  18  2522/  3/  17حمدى محمود عبد العزٌز سٌد احمد  سارى حتى  -  6

 47552برلم       25195151، تارٌخ :  25  2555 15/  19دمحم عبد المنعم على دمحم الشرلاوى  سارى حتى  -  7

 47552برلم       25195151، تارٌخ :  26  2515/  15/  19ى دمحم عبد المنعم على دمحم الشرلاوى  سارى حت -  8

 47552برلم       25195151، تارٌخ :  28دمحم عبد المنعم على دمحم الشرلاوى  شطب هذا المٌد   -  9

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  11  2514/ 15/ 26محمود المتولى محمود المتولى  سارى حتى  -  15

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  11  2514/ 15/ 26د المتولى محمود المتولى  سارى حتى محمو -  11

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  11  2514/ 15/ 26محمود المتولى محمود المتولى  سارى حتى  -  12

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  11  2514/ 15/ 26محمود المتولى محمود المتولى  سارى حتى  -  13

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  11  2514/ 15/ 26محمود المتولى محمود المتولى  سارى حتى  -  14

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  11  2514/ 15/ 26محمود المتولى محمود المتولى  سارى حتى  -  15

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  11  2514/  15/  26رى حتى محمود المتولى محمود المتولى  سا -  16

 157277برلم       25195151، تارٌخ :  12  2519/  15/  26محمود المتولى محمود المتولى  سارى حتى  -  17

 123655برلم       25195151، تارٌخ :  42محمود محمود احمد المصلى  شطب هذا المٌد   -  18

 99973برلم       25195151، تارٌخ :  21  2517/ 3/ 8ٌحى السٌد عبد الغنى  سارى حتى  دمحم -  19

 99973برلم       25195151، تارٌخ :  23  2522/ 3/ 8دمحم ٌحى السٌد عبد الغنى  سارى حتى  -  25

 99973  برلم     25195151، تارٌخ :  21  2517/ 3/ 8دمحم ٌحٌى السٌد عبد الغنى  سارى حتى  -  21

 99973برلم       25195151، تارٌخ :  23  2522/ 3/ 8دمحم ٌحٌى السٌد عبد الغنى  سارى حتى  -  22

 115122برلم       25195151، تارٌخ :  31  2515/ 15/ 15دمحم عزت عبد الجواد دمحم  سارى حتى  -  23

 115122برلم       25195151رٌخ : ، تا 32  2525/ 15/ 15دمحم عزت عبد الجواد دمحم  سارى حتى  -  24
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 76118برلم       25195152، تارٌخ :  73  2522/ 7/ 2( دمحم نعٌم إبراهٌم عبد هللا  سارى حتى  76118) تابع  -  26

 76118برلم       25195152، تارٌخ :  72  2525/ 5/ 21راهٌم عبد هللا  سارى حتى دمحم نعٌم إب -  27

 55412برلم       25195152، تارٌخ :  61  2522/ 12/ 23ابوالمعاطى عبدالرحٌم على عبدالرحمن  سارى حتى  -  28

 81815برلم       25195152، تارٌخ :  63  2522/ 5/ 18عالء البٌلى دمحم إاسماعٌل  سارى حتى  -  29

 69276برلم       25195152، تارٌخ :  45دمحم عبدالحى محمود طرباى     -  35

 69276برلم       25195152، تارٌخ :  46دمحم عبدالحى محمود طرباى     -  31

 69276برلم       25195152، تارٌخ :  47دمحم عبدالحى محمود طرباى  شطب المٌد   -  32

 86987برلم       25195152، تارٌخ :  57  2523/ 9/ 4زغلول حامد أحمد السباعى خضر  سارى حتى  -  33

 67132برلم       25195152، تارٌخ :  71  2523/  15/  3عزت احمد محمود الرلم  سارى حتى  -  34

 67132م   برل    25195152، تارٌخ :  71  2523/  15/  3صٌدلٌه الدلم  سارى حتى  -  35

 125355برلم       25195152، تارٌخ :  53  2524/  1/  1البدرى احمد طرٌف جاد الحك  سارى حتى  -  36

 54289برلم       25195152، تارٌخ :  64  2521/ 1/ 1شرف الدٌن الشربٌنى حامد المنسى  سارى حتى  -  37

 124665برلم       25195152، تارٌخ :  68  2525/  12/  12عفاف وجٌه السٌد البنا  سارى حتى  -  38

 81635برلم       25195153، تارٌخ :  91  2557/  4/  26عصام فاروق احمد المصرى  سارى حتى  -  39

 81635برلم       25195153، تارٌخ :  92  2512/  4/  26عصام فاروق احمد المصرى  سارى حتى  -  45

 81635برلم       25195153، تارٌخ :  93  2517/  4/  26ى حتى عصام فاروق احمد المصرى  سار -  41

 81635برلم       25195153، تارٌخ :  94عصام فاروق احمد المصرى  شطب هذا  المٌد   -  42

 125558برلم       25195153، تارٌخ :  154  2521/  6/  12ابراهٌم عبد البارى زكى ابراهٌم  سارى حتى  -  43

 117511برلم       25195153، تارٌخ :  87  2522/  6/  6الدٌن دمحم دمحم عبد الرحمن  سارى حتى حسام  -  44

 151954برلم       25195153، تارٌخ :  151  2517/  11/  9ابراهٌم فرج ابراهٌم منصور  سارى حتى  -  45

 151954برلم       25195153، تارٌخ :  152ابراهٌم فرج ابراهٌم منصور  شطب هذا المٌد   -  46

 95762برلم       25195153، تارٌخ :  113  2519/ 7/ 24حسن ٌوسف السٌد الطنطاوى  سارى حتى  -  47

 115569برلم       25195153، تارٌخ :  115  2517/ 1/ 24محمود عبد العزٌز عبد الهادى مرسى  سارى حتى  -  48

 115569برلم       25195153، تارٌخ :  116  2522/ 1/ 24ى حتى محمود عبد العزٌز عبد الهادى مرسى  سار -  49

 155933برلم       25195153، تارٌخ :  99دمحم دمحم عبد الرحٌم الزفتاوى  شطب هذا المٌد   -  55

 85156برلم       25195153، تارٌخ :  3  2523/  4/  27محمود دمحم محمود دمحم العدل  سارى حتى  -  51
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 99852برلم       25195156، تارٌخ :  148  2522/  2/  19تابعى دمحم العالوى  سارى حتى احمد دمحم منٌر ابو بكر ال -  57

 117249برلم       25195158، تارٌخ :  155  2517/ 5/ 25اٌمان حمدى عبد المتجلى ركب  سارى حتى  -  58

 117249برلم       25195158، تارٌخ :  151اٌمان حمدى عبد المتجلى ركب  شطب ه<ا المٌد   -  59
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 155811برلم       25195135، تارٌخ :  935  2514/  4/  18السٌد ابو الماسم عبد اللطٌف  سارى حتى  -  354

 155811برلم       25195135، تارٌخ :  936د  السٌد ابو الماسم عبد اللطٌف  شطب هذا المٌ -  355

برلم       25195135، تارٌخ :  927  2523/ 2/ 2ابراهٌم عبد المجٌد عبد الفتاح عبد المجٌد جالله  سارى حتى  -  356

128711 

 117953برلم       25195135، تارٌخ :  922  2521/ 6/ 7السعٌد عبد البارى دمحم الشٌخ  ساري حتً  -  357

 154135برلم       25195135، تارٌخ :  918  2513/ 9/ 15حامد احمد احمد حشٌش  سارى حتى  -  358

 154135برلم       25195135، تارٌخ :  919  2518/ 9/ 15حامد احمد احمد حشٌش  سارى حتى  -  359

 154135برلم       25195135، تارٌخ :  925  2523/ 9/ 25حامد احمد احمد حشٌش  سارى حتى  -  315

 48613برلم       25195135، تارٌخ :  932  2516/ 4/ 1نوال سالمه عبد الواحد  سارى حتى  -  311

 48613برلم       25195135، تارٌخ :  933نوال سالمه عبد الواحد  شطب ه<ا المٌد   -  312

 86238برلم       25195135، تارٌخ :  937  2513/ 7/ 26شولٌة جاب هللا حمودة  سارى حتى  -  313

 86238برلم       25195135، تارٌخ :  938  2518/ 7/ 26شولٌة جاب هللا حمودة  سارى حتى  -  314

 86238برلم       25195135، تارٌخ :  939شولٌة جاب هللا حمودة  شطب  هذا المٌد   -  315

 159611برلم       25195135، تارٌخ :  959  2515/ 8/ 21احمد دمحم عبد هللا ابراهٌم  سارى حتى  -  316

 159611برلم       25195135، تارٌخ :  915  2525/ 8/ 21احمد دمحم عبد هللا ابراهٌم  سارى حتى  -  317



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 123625برلم       25195135، تارٌخ :  934دمحم صبرى احمد عبد الهادى عثمان  شطب هذا المٌد   -  318

 125934برلم       25195135، تارٌخ :  914  2521/  9/  24 عوض  سارى حتى ٌاسر عبد العاطى دمحم -  319

 152197برلم       25195131، تارٌخ :  984  2522/  12/  17اإلمام عطا سٌد أحمد دمحم  سارى حتى  -  325

 89591برلم       25195131، تارٌخ :  969  2519/ 4/ 6أمجد الفرحاتى أحمد غزالة  سارى حتى  -  321
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 59991برلم       25195131، تارٌخ :  949  2524/ 1/ 23دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالرحمن  سارى حتى  -  323

 127278برلم       25195131، تارٌخ :  975  2522/ 4/ 29دمحم هاشم ابراهٌم دمحم  سارى حتى  -  324

 152197برلم       25195131، تارٌخ :  985  2522/  5/  1( اإلمام عطا سٌد أحمد دمحم  سارى حتى 152197) تابع  -  325

 127271برلم       25195131، تارٌخ :  975  2522/ 54/ 29عوض عبدالصمد  سارى حتى ٌاسر دمحم  -  326

 142193برلم       25195131، تارٌخ :  958  2524/ 1/ 13دمحم عطٌة ابراهٌم نصر لٌلة  سارى حتى  -  327

 152659رلم   ب    25195131، تارٌخ :  973  2523/ 2/ 17دمحم دمحم حامد ٌوسف جعفر  سارى حتى  -  328

 118266برلم       25195131، تارٌخ :  958  2522/ 11/ 3دمحم عبد هللا عبد الغنى عبد الحلٌم  سارى حتى  -  329

 42718برلم       25195131، تارٌخ :  948  2524/ 1/ 28دمحم التهامى عبد العزٌز الدرٌنى  سارى حتى  -  335

 67967برلم       25195131، تارٌخ :  965  2514/ 6/ 2حتى  محفوظ إبراهٌم أبو البماء  سارى -  331

 67967برلم       25195131، تارٌخ :  961  2519/ 6/ 1محفوظ إبراهٌم أبو البماء  سارى حتى  -  332

 78793برلم       25195131، تارٌخ :  965  2556/  6/  26مصبحه عبدالجلٌل محمود حسن الحداد  سارى حتى  -  333

 78793برلم       25195131، تارٌخ :  966  2511/  6/  26مصبحه عبدالجلٌل محمود حسن الحداد  سارى حتى  -  334

 78793برلم       25195131، تارٌخ :  967  2516/  6/  26مصبحه عبدالجلٌل محمود حسن الحداد  سارى حتى  -  335

 78793برلم       25195131، تارٌخ :  968مٌد  مصبحه عبدالجلٌل محمود حسن الحداد  شطب هذا ال -  336

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ  2  2558/  6/  15شركة مركز دلتا لالشعة الممطعٌة بالكمبٌوتر ] دلتا سكان [ ) دمحم رمضان وشركاه (  سارى حتى  -  1

 73511 برلم      25195151: 

، تارٌخ  3  2513/  6/  15شركة مركز دلتا لالشعة الممطعٌة بالكمبٌوتر ] دلتا سكان [ ) دمحم رمضان وشركاه (  سارى حتى  -  2

 73511برلم       25195151: 

، تارٌخ  4  2518/  6/  15شركة مركز دلتا لالشعة الممطعٌة بالكمبٌوتر ] دلتا سكان [ ) دمحم رمضان وشركاه (  سارى حتى  -  3

 73511برلم       25195151: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  5  2523/  6/  15شركة مركز دلتا لالشعة الممطعٌة بالكمبٌوتر ] دلتا سكان [ ) دمحم رمضان وشركاه (  سارى حتى  -  4

 73511برلم       25195151: 

 92795برلم       25195152تارٌخ :  ، 83  2515/ 2/ 11شركة احمد ابراهٌم احمد الشوبرى وشرٌكة  سارى حتى  -  5

 92795برلم       25195152، تارٌخ :  84  2525/ 2/ 11شركة احمد ابراهٌم احمد الشوبرى وشرٌكة  سارى حتى  -  6

برلم       25195153، تارٌخ :  158  2523/ 15/ 35معرض العٌوطى للتجاره ـ شركه ابراهٌم العٌوطى  ساري حتً  -  7

59519 

برلم       25195153، تارٌخ :  158  2523/ 15/ 35عرض العٌوطى للتجاره ـ شركه ابراهٌم العٌوطى  ساري حتً م -  8

59519 

 59519برلم       25195153، تارٌخ :  158  2523/ 15/ 35ابراهٌم دمحم العٌوطى و شرٌكه  ساري حتً  -  9

 59519برلم       25195153، تارٌخ :  158  2523/ 15/ 35ابراهٌم دمحم العٌوطى و شرٌكه  ساري حتً  -  15

    25195153، تارٌخ :  155  2521/  11/  17شركة دمحم مختار ذاكى شلبى ومحمود عبد المنعم المتولى  سارى حتى  -  11

 99512برلم   

 69568برلم       25195156، تارٌخ :  133  2515/  5/  8وشرٌكه  سارى حتى  شركة حسن المتولى دمحم المتولى -  12

 69568برلم       25195156، تارٌخ :  134  2515/  5/  8شركة حسن المتولى دمحم المتولى وشرٌكه  سارى حتى  -  13

 69568برلم       25195156، تارٌخ :  135شركة حسن المتولى دمحم المتولى وشرٌكه  شطب هذا المٌد   -  14

برلم       25195156، تارٌخ :  125  2554/ 1/ 24شركة زكٌة محمود على الصاوى عمل وشرٌكتها  سارى حتى  -  15

74519 

برلم       25195156، تارٌخ :  127  2559/ 1/ 24شركة زكٌة محمود على الصاوى عمل وشرٌكتها  سارى حتى  -  16

74519 

برلم       25195156، تارٌخ :  127  2514/ 1/ 24على الصاوى عمل وشرٌكتها  سارى حتى  شركة زكٌة محمود -  17

74519 

برلم       25195156، تارٌخ :  128  2514/ 1/ 24شركة زكٌة محمود على الصاوى عمل وشرٌكتها  سارى حتى  -  18

74519 

 74519برلم       25195156، تارٌخ :  129 شركة زكٌة محمود على الصاوى عمل وشرٌكتها  شطب هذا المٌد  -  19

برلم       25195156، تارٌخ :  139  2519/ 3/ 18شـركة دٌاب للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  -  25

51947 

برلم       25195156، تارٌخ :  145  2516/ 12شــركة دٌــاب لالستتٌراد والتصدٌر و التوكٌالت التجـــارٌة  سارى /  -  21

51947 

    25195156، تارٌخ :  141  2521/ 12/ 21شــركة دٌــاب لالستتٌراد والتصدٌر و التوكٌالت التجـــارٌة  سارى حتى  -  22

 51947برلم   

 51947برلم       25195156، تارٌخ :  145  2516/ 12دٌـــــابكــــس  سارى /  -  23

 51947برلم       25195156، تارٌخ :  141  2521/ 12/ 21حتى  دٌـــــابكــــس  سارى -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 98685برلم       25195158، تارٌخ :  157السٌد دمحم السٌد عمرو وشرٌكه  شطً هذا المٌد   -  25

 73777برلم       25195158، تارٌخ :  165  2523/ 12/ 16شركة توزٌع كهرباء شمال الدلتا  ساري حتً  -  26

    25195158، تارٌخ :  165  2523/ 12/ 16كة شمال الدلتا لتوزٌع الكهرباء ) ِشركة مساهمة مصرٌة (  ساري حتً ِشر -  27

 73777برلم   

 81573برلم       25195158، تارٌخ :  152  2557/ 52/ 25شركة اٌمان حامد طه وشركائها  سارى حتى  -  28

 81573برلم       25195158، تارٌخ :  153  2512/ 52/ 25ى شركة اٌمان حامد طه وشركائها  سارى حت -  29

 81573برلم       25195158، تارٌخ :  154  2517/ 52/ 25شركة اٌمان حامد طه وشركائها  سارى حتى  -  35

 81573برلم       25195158، تارٌخ :  155  2522/ 52/ 25شركة اٌمان حامد طه وشركائها  سارى حتى  -  31

برلم       25195159، تارٌخ :  237  2517/ 2/ 19ركة دمحم الشرفا ابو السعود عبد العزٌز وشركاه  سارى حتى ش -  32

115975 

 115975برلم       25195159، تارٌخ :  238شركة دمحم الشرفا ابو السعود عبد العزٌز وشركاه  شطب هذا المٌد   -  33

 64255برلم       25195115، تارٌخ :  241  2524/  1/  13سارى حتى ( شركة مصطفى صماره وشركاه  64255)  -  34

 64255برلم       25195115، تارٌخ :  241  2524/  1/  13شركة صفا لتجارة لطع غٌار السٌارات  سارى حتى  -  35

،  251  2559/ 12/ 1ى ( شركة فارس لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت  سارى حت 92154) تابع  -  36

 92154برلم       25195115تارٌخ : 

،  252  2514/ 12/ 1( شركة فارس لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت  سارى حتى  92154) تابع  -  37

 92154برلم       25195115تارٌخ : 

،  253  2519/ 12/ 1( شركة فارس لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت  سارى حتى  92154) تابع  -  38

 92154برلم       25195115تارٌخ : 

، تارٌخ :  255  2519/ 12/ 1شركة فارس لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت  سارى حتى  -  39

 92154برلم       25195115

برلم       25195115، تارٌخ :  275  2523/  12/  3شركة فودة للتجارة الدولٌة والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  -  45

135558 

برلم       25195115، تارٌخ :  275  2523/  12/  3شركة فودة للتجارة الدولٌة والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  -  41

135558 

 83795برلم       25195113، تارٌخ :  3516  2512/  12/  9ركة طارق ابراهٌم عبد الولى وشرٌكته  سارى حتى ش -  42

 83795برلم       25195113، تارٌخ :  357  2517/  12/  9شركة طارق ابراهٌم عبد الولى وشرٌكته  سارى حتى  -  43

 83795برلم       25195113، تارٌخ :  318المٌد   شركة طارق ابراهٌم عبد الولى وشرٌكته  شطب هذا -  44

 58195برلم       25195113، تارٌخ :  313  2521/  2/  18عزٌز سعد صلٌب وشركاه  سارى حتى  -  45

 72826برلم       25195113، تارٌخ :  335  2513/ 54/ 26شركة راجح دمحم السٌد سوٌلم وشرٌكه  سارى حتى  -  46

 72826برلم       25195113، تارٌخ :  336  2518/ 54/ 26دمحم السٌد سوٌلم وشرٌكه  سارى حتى  شركة راجح -  47



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 72826برلم       25195113، تارٌخ :  337شركة راجح دمحم السٌد سوٌلم وشرٌكه  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  48

 58195برلم       25195113ارٌخ : ، ت 313  2521/  2/  18شركة عزٌز سعد صلٌب وشركاه  سارى حتى  -  49

 58195برلم       25195113، تارٌخ :  313  2521/  2/  18شركة عزٌز سعد صلٌب وشرٌكه  سارى حتى  -  55

، تارٌخ :  368  2524/  2/  15فرج السعٌد عبد الرازق وشرٌكه عبد الحمٌد عبد الرازق عبد اللطٌف  سارى حتى  -  51

 135327برلم       25195114

، تارٌخ :  412  2522/ 6/ 19شركة عبد العزٌز شعبان عبد العزٌز وشرٌكه دمحم مصطفى كمال االمام  سارى حتى  -  52

 117657برلم       25195115

 155516برلم       25195115، تارٌخ :  445  2512/  3/  12امال دمحم عبد الصالحٌن وشرٌكتها  سارى حتى  -  53

 155516برلم       25195115، تارٌخ :  441  2517/  3/  12عبد الصالحٌن وشرٌكتها  سارى حتى امال دمحم  -  54

 155516برلم       25195115، تارٌخ :  442امال دمحم عبد الصالحٌن وشرٌكتها  شطب هذا المٌد   -  55

 151737برلم       25195117خ : ، تارٌ 558  2512/  15/  7شركة دمحم عبد الفتاح احمد وشرٌكته  سارى حتى  -  56

 151737برلم       25195117، تارٌخ :  559  2517/  15/  7شركة دمحم عبد الفتاح احمد وشرٌكته  سارى حتى  -  57

 151737برلم       25195117، تارٌخ :  565شركة دمحم عبد الفتاح احمد وشرٌكته  شطب هذا المٌد   -  58

 62659برلم       25195117، تارٌخ :  536  2525/ 9/ 13ٌكتة  سارى حتى شركة نبٌل دروٌش وشر -  59

 75249برلم       25195117، تارٌخ :  533شركة جٌهان عمر امٌن المغربى وشركائها  تم شطب المٌد   -  65

 75249برلم       25195117، تارٌخ :  533شركة جٌهان عمر امٌن المغربى وشركائها  تم شطب المٌد   -  61

 75249برلم       25195117، تارٌخ :  533شركة جٌهان عمر امٌن المغربى وشركائها  تم شطب المٌد   -  62

 75249برلم       25195117، تارٌخ :  533شركة اٌهاب عمر المغربى وشركاه  تم شطب المٌد   -  63

 75249برلم       25195117 ، تارٌخ : 533شركة اٌهاب عمر المغربى وشركاه  تم شطب المٌد   -  64

 75249برلم       25195117، تارٌخ :  533شركة اٌهاب عمر المغربى وشركاه  تم شطب المٌد   -  65

 62659برلم       25195117، تارٌخ :  536  2525/ 9/ 13نبٌل دروٌش وشركاه للمصوغات الذهبٌة  سارى حتى  -  66

برلم       25195117، تارٌخ :  536  2525/ 9/ 13شركة نبٌل دروٌش وشرٌكة للمصوغات الذهبٌة  سارى حتى  -  67

62659 

، تارٌخ :  411  2517/ 6/ 19شركة عبد العزٌز شعبان عبد العزٌز وشرٌكه دمحم مصطفى كمال االمام  سارى حتى  -  68

 117657برلم       25195119

 88131برلم       25195125، تارٌخ :  652  2523/ 12/ 1زغلول البرعى وشرٌكه  سارى حتى شركه عالء  -  69

 88131برلم       25195125، تارٌخ :  652  2523/ 12/ 1شركه عالء زغلول البرعى وشرٌكه  سارى حتى  -  75

 88131لم   بر    25195125، تارٌخ :  652  2523/ 12/ 1عالء زغلول و شركاة  سارى حتى  -  71

 88131برلم       25195125، تارٌخ :  652  2523/ 12/ 1عالء زغلول و شركاة  سارى حتى  -  72



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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