
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مارس شهر المنصورة جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 ات :شرك التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تجارة مالبس  142614برلم  21191315، لٌد فى  111110111  احمد شولى فائك البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  1

 جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : دمٌرة بملن/ وائل أحمد حسانٌن جمعة

عن  142623برلم  21191315، لٌد فى  111110111اسماعٌل العوضى عبدالجواد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بسكوٌت اٌس كرٌم كونو ، بجهة : كفر ابو شوارب بلجاى بملن / حبٌب ابراهٌم البسٌونى مصنع

عن تجارة مالبس  142632برلم  21191317، لٌد فى  111110111الحسٌنى دمحم الحسٌنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

شاع عزبة جاد امارة بملن/ دمحم الحسٌنى دمحم  1رلم جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ومفروشات ، بجهة : عمار 

 الحسٌنى

عن مصنع ترٌكو  142641برلم  21191311، لٌد فى  211110111محمود فتحى على الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ فتحى على حسن الطباخ

عن تجارة بمالة . ، بجهة  142725برلم  21191321، لٌد فى  21110111رأس ماله ،   دمحم السعٌد دمحم زٌدان  ، تاجر فرد ، -  5

 : السماحٌة الكبرى بملن/ السعٌد دمحم زٌدان طرابٌه

عن تجارة  142731برلم  21191321، لٌد فى  111110111دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم كشفٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

شارع  1جمٌل والمستحضرات الطبٌة والمكمالت الغذائٌة واالجهزة الطبٌة والتصنٌع لدى الغٌر ، بجهة : وتوزٌع مستحضرات الت

 دمحم شلبى اوالد طه امام عوض هللا بملن / دمحم مصطفى دمحم مصطفى

عن  142752برلم  21191324، لٌد فى  1111110111جمال عبدالناصر محمود صالح االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بملكه 3مكتب مماوالت ومكتب هندسى . ، بجهة : شارع صبرى أبو علم ـ خلف عمارة سرور برج نور الرحمن بالدور األول شمة 

عن كافى  142732برلم  21191321، لٌد فى  111110111شٌماء رمضان على السٌد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 بجهة : شارع مجمع المحاكم برج السوسن بملن/ رمضان على أحمد عنترشوب ) مشروبات باردة وساخنة ( . ، 

عن محل بٌع ورد ،  142744برلم  21191324، لٌد فى  111110111احمد امٌن حامد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 بجهة : شارع سامح الرفاعى بملن/ عبدالمجٌد مصطفى نصر

عن مصنع  142769برلم  21191326، لٌد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد احمد السٌد ابو العطا  ،  -  11

 كرتون . ، بجهة : منشٌة البدوى بملن/ غنا أحمد دمحم على

عن تجارة  142799برلم  21191328، لٌد فى  111110111السٌد احمد مجاهد فراج على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 النصر بملن/ عادل حسن عبد البالى مراد تون تون . ، بجهة : منشاة

عن سوبر ماركت . ،  142598برلم  21191313، لٌد فى  51110111ماهر احمد دمحم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بجهة : شارع عبد السالم عارف بعزبة الشال بملن/ عصام أحمد عبد الرحمن أحمد

عن مكتب  142613برلم  21191313، لٌد فى  5111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   نجالء سمٌر االمٌر عبدالرازق  ، -  13

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

سٌارات . ، بجهة : طلخا شارع أم كلثوم بمدٌنة ناصر  للرلابة على الصادرات والواردات وتوكٌالت تجارٌة وتجارة لطع غٌار

 بملن/ أحمد سلٌمان على عبد الرازق الشربٌنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  142619برلم  21191315، لٌد فى  111110111محمود دمحم كامل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مل محمودتورٌدات عمومٌة ، بجهة : الشٌخ جاد الحك بطره بملن/ كامل دمحم كا

عن تجارة  142617برلم  21191315، لٌد فى  211110111دمحم وحٌد عبدالممصود جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 البماله ، بجهة : المالحه بملن / وحٌد عبدالممصود جاد ابراهٌم احمد

عن مكتب رحالت داخلٌه  142647برلم  21191311، لٌد فى  51110111رضا دمحم ذكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 فٌما عدا االنشطه السٌاحٌة فٌما عدا النمل السٌاحى ، بجهة : شارع جٌهان السادات بملن/ منصور عبد الجواد دمحم منصور

عن تجارة  142681برلم  21191314، لٌد فى  211110111احمد دمحم لطفى دمحم على الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 وتغلٌف شنط خشبٌة وجلدٌة . ، بجهة : شارع على الجمٌلى ـ خلف مساكن المٌناء بملن/ حسام السٌد إبراهٌم المهدى

عن مكتب مماالوت عامة ، بجهة :  142676برلم  21191313، لٌد فى  511110111الٌوجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 دمالش بسندٌله بملن/ صالح طاهر حسانٌن

عن تجاره  142674برلم  21191313، لٌد فى  251110111دمحم حماد محمود شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ش محمود شاهٌن بملن/ عزه ابراهٌم على الزغب65ًكمالٌات سٌارات ، بجهة : سندوب 

عن تجارة  142687برلم  21191314، لٌد فى  111110111اسماء شحاتة عبدالنعٌم شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مالبس جاهزة أطفال . ، بجهة : أول شارع الترعة المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ إسماعٌل دمحم ٌسرى

عن مركز تدرٌب  142718برلم  21191319، لٌد فى  511110111دمحم احمد دمحم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

شارع 26، بجهة :  2119لسنه 894عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم وتنمٌه مهارات فٌما 

 الجمهورٌه بملن/ عبدالغنى االمام عبدالغنى

عن صٌانة أجهزة  142733برلم  21191321، لٌد فى  111110111دمحم السٌد دمحم ابو سعدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

مستلزمات أجهزة للمستشفٌات . ، بجهة : شارع محمود سامى بجوار ـ المعهد الصحى بملن/ سمٌرة لطفى عبد الهادى  طبٌة وتورٌد

 مسعود

عن تجارة  142749برلم  21191324، لٌد فى  311110111احمد عبدالغنى احمد دغده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لغنى احمد ابراهٌمالبمالة ، بجهة : مٌت مزاح بملن / زوزو عبدا

عن مطعم  142755برلم  21191325، لٌد فى  311110111دمحم سعد احمد صالح صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مشوٌات . ، بجهة : نبروة شارع الجمهورٌة ـ بجوار مائدة فتحى بملن/ الدمحمى السٌد حسن المداح

عن مكتب  142738برلم  21191321، لٌد فى  251110111، رأس ماله ،  السعٌد عبدالحمٌد احمد احمد  ، تاجر فرد  -  25

 تصدٌر ، بجهة : شاوه بملن / هانم عبدالمنعم راضى السٌد االلفى

عن مكتب شحن  142772برلم  21191327، لٌد فى  51110111سامح دمحم السٌد دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 زلى المتفرع من شارع سكة سندوب بملن/ دٌنا إسماعٌل دمحم إسماعٌلبضائع . ، بجهة : شارع الشا

عن نمل داخلى . ،  142775برلم  21191327، لٌد فى  51110111عبدهللا دمحم جمعة زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 بجهة : رأس الخلٌج بملن/ دمحم جمعة محمود زٌد

عن تجارة أدوات منزلٌة . ،  142789برلم  21191328، لٌد فى  121110111 ولٌد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  28

 بجهة : عزبة بطرس تبع كفر الترعة الجدٌد بملن/ منى دمحم عادل على صالح

عن مكتب  142811برلم  21191331، لٌد فى  511110111احمد ابراهٌم السٌد الضبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 ( . ، بجهة : شارع المستشفى العام بملن/ رشدى السعٌد على حندق 1114/ 1281موافمة أمنٌة رلم  دعاٌة وإعالن )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  142618برلم  21191314، لٌد فى  111110111نصر الدٌن عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

: شارع صبرى أبو علم ـ أمام الدعدع بمٌت حدر بملن/ دمحم مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة 

 أشرف عزت

عن تجارة  142611برلم  21191314، لٌد فى  1111110111عمر سمٌر فرج على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 د العزٌزمالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : الشوامى بملن/ نشوى السٌد عب

برلم  21191311، لٌد فى  251110111( كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  142641) تابع  -  32

 االمل بملن / اعتماد زكرٌا البسٌونى 22عن ثالجه لحوم واسمان مجمده ، بجهة : الحفٌر  142641

برلم  21191311، لٌد فى  251110111نٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( كرم فٌفى عبد الحافظ ابو الع142641) تابع  -  33

االمل بملن / دمحم ابو زٌد ابراهٌم عن نشاط  22عن ثالجه لحوم واسمان مجمده ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة الحفٌر  142641

 دلهلٌه 142541ولٌد برلم  2118/  9/  3بماله افتتح فى 

عن  142656برلم  21191311، لٌد فى  111110111لوجبات السرٌعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مائدة دمحم الجدٌدة ل -  34

 مائدة . ، بجهة : شارع السكة المدٌمة عمارة الشرٌف بملن/ شرٌن حسب هللا حامد حسب هللا

عن  142668لم بر 21191313، لٌد فى  1111110111فاطمة اسماعٌل عبدالحى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 تجارة مواد غذائٌة . ، بجهة : شارع أحمد لطفى بالمجزر اآللى بملن/ أحمد جمعة أحمد جمعة

عن  142693برلم  21191317، لٌد فى  111110111ابراهٌم رمضان ابراهٌم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ة ، بجهة : الجمعٌة الزراعٌة بجوار مدرسه رمانه بملن/ هانى دمحم تجارة مالبس جاهزة جمله فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌ

 نصر ابو الفتوح

عن تجاره  142714برلم  21191318، لٌد فى  111110111شاكر مسعود محمود الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ادوات منزلٌه ، بجهة : خلف عمر افندى بملن/ فكرى محمود ابراهٌم

عن  142711برلم  21191319، لٌد فى  111110111رى الصدٌك خمٌس عنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعد صب -  38

 تجارة إكسسوار سٌارات . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ دمحم شولى حسٌن عبد الشكور

عن مكتب  142741برلم  21191321، لٌد فى  111110111اسالم عبده الوصٌف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 شارع بن الخطاب بملن / رضوان طاهر رضوان 2تورٌدات عمومٌه ، بجهة : المنصوره 

برلم  21191321، لٌد فى  111110111صالح دمحم الهادى عبدالعلٌم ابراهٌم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسٌد ابراهٌمعن تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : جمصه بملن / ام دمحم ا 142742

برلم  21191326، لٌد فى  111110111( عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   82664) تابع  -  41

 عن تجارة ستائر ومفروشات ، بجهة : شارع محمود شاهٌن بملن/ السٌد على حلمة 82664

برلم  21191326، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   ( عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى  ، تاجر 82664) تابع  -  42

عن تجارة ستائر ومفروشات ، بجهة : له محل بناحٌة المنصورة كفر البدماص شارع دمحم السعٌد متفرع من شارع السكه  82664

 1 82664ولٌد برلم  1997/ 8/ 1الحدٌد الفرنساوى بملن/ دمحم سالمة ابراهٌم عن مصنع الومتال افتتح فى 

عن تجاره  142768برلم  21191326، لٌد فى  111110111دمحم فوزى عبدالمولى عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : المنٌل طرٌك بلماس بملن/ زٌن العابدٌن عبد المعبود حسن الطنطاوى

عن معرض  142779برلم  21191328، لٌد فى  1111110111 دمحم حمدى الحسٌنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  44

 مكن لهوة . ، بجهة : مٌت بدر خمٌس بملن/ أحمد ٌسرى أبو النصر

عن مزرعة  142798برلم  21191328، لٌد فى  511110111فاٌز عبدالهادى دمحم حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 عطٌة عبد الغنى عطوةمواشى . ، بجهة : منشأة النصر بملن/ جٌهان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  21191313، لٌد فى  1111110111سامٌة عوض الشبراوى الشبراوى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

عن مصنع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : العٌادٌة بملن/ عوض عبد الهادى عبد  142614

 الجلٌل

عن تجارة بمالة .  142611برلم  21191314، لٌد فى  451110111الغمرى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم محمود -  47

 ، بجهة : مٌت الكرماء بملن/ محمود الغمرى سعٌد

عن  142627برلم  21191316، لٌد فى  111110111حسٌن احمد حسٌن السٌد احمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

دات حكومٌة منظفات ، بجهة : لولنجٌل برج الزٌنى شارع التعاون من شارع جمال عبد الناصر بملن/ ابو العباس ابو مكتب تورٌ

 الفتوح على عبده

عن ورشة  142651برلم  21191311، لٌد فى  111110111دالٌا عبدالموجود دمحم السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ركز نبروة بملن/ مصباح العرالى عبد المجٌد مجاهدلحام . ، بجهة : مٌت عباد م

عن  142673برلم  21191313، لٌد فى  11110111سوزان عبدالرازق عبدالحمٌد المالكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : المنصوره عزبة الشال بملن / عبدالحمٌد عبدالرازق عبدالحمٌد المالكى

عن تجارة لطع  142698برلم  21191318، لٌد فى  111110111محمود فتحى خطاب هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 غٌار سٌارات ، بجهة : ابوعرصة بملن / نشوى السعٌد عبدالعزٌز عبدالغنى

عن  142795برلم  21191328، لٌد فى  211110111محمود محمود دمحم الدٌسطى سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 تجارة بمالة بالمطاعى . ، بجهة : عزبه الحاج خلٌل تبع بطرة بملن/ أحمد إبراهٌم سند سند

عن ثالجة  142814برلم  21191331، لٌد فى  31110111شحتو ابراهٌم حسن عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 العلٌم دمحم منصور خضروات وفاكهة . ، بجهة : مٌت زنمر بملن/ إنتصار عبد

عن لاعة أفراح .  142616برلم  21191314، لٌد فى  111110111السٌد احمد السٌد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ، بجهة : شارع الجٌش بملن/ عطٌة دمحم عبد العال الشبراوى

برلم  21191315، لٌد فى  1111110111  ( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، 72687) تابع  -  55

 عن تجارة عطارة . ، بجهة : شارع جمال الدٌن األفغانى بملكها 72687

برلم  21191315، لٌد فى  1111110111( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   72687) تابع  -  56

ٌسًٌا بالَمنصورة شاِرع َجمال الدٌن األَفغانى بملن/ َعبد الَحمٌد َمحَمد الَسٌد عن تجارة عطارة . ، بجهة : لَها َمَحالً َرئ 72687

 َدلهلٌة . 72687ولٌُد بَرلَم  19936/ 3/ 11الِشبٌنى َعن نَشاط تِجارة مواد ِغذائٌة أُفتِتح فى 

عن  142636برلم  21191317، لٌد فى  111110111امٌن مٌخائٌل عٌد الشهٌد عبد النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 تجارة لطع غٌار جرارات ، بجهة : الحسنٌة شارع على العمرى بملن/ احمد الحسٌنى شعبان

عن مكتب دٌكور  142675برلم  21191313، لٌد فى  111110111احمد جمال عبده الكنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 بد السالم عارف بملن / جمال عبده دمحم الكنانىشارع دمحم رزق من شارع ع 25، بجهة : المنصوره 

عن  142684برلم  21191314، لٌد فى  111110111هٌثم عواد محى الدٌن محى الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 تجارة بمالة . ، بجهة : كفر الطوٌلة بملن/ محمود حسن عطٌة حسن

عن تجارة  142714برلم  21191319، لٌد فى  211110111س ماله ،  دمحم عوض عبدالوهاب عجوة  ، تاجر فرد ، رأ -  61

 مواد غذائٌة . ، بجهة : كفور العرب بملن/ زٌنب لبٌب حسٌن

عن تجارة مالبس  142721برلم  21191321، لٌد فى  511110111السٌد السٌد سعد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 العسكرٌة ( . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ وردة حبٌب السٌد جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  142758برلم  21191325، لٌد فى  511110111طارق دمحم عبدالهادى حسن جوٌدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

ملن/ الجهاز التنفٌذى / ب ( بلون ) ح ( مرحلة ثالثة ب6مصنع ألواح خشب كونتر . ، بجهة : جمصة المنطمة الصناعٌة لطعة ) 

 لتنمٌة المنطمة الصناعٌة بجمصة

عن بمالة وتموٌن  142774برلم  21191327، لٌد فى  111110111انعام سعد مندوه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 . ، بجهة : عزبة حماد تبع بهوت مركز نبروة بملن/ طلعت عبد السالم عبد المطلب

عن  142596برلم  21191313، لٌد فى  111110111 محمود السعٌد عجوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء الدٌن دمحم -  64

 تجارة مستحضرات تجمٌل . ، بجهة : تلبانة بملن/ محمود دمحم محمود السعٌد

عن مصنع  142651برلم  21191311، لٌد فى  1111110111اسامة ٌونس احمد دمحم لدادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ نادر ٌونس أحمد لدادة

عن مزرعة  142661برلم  21191312، لٌد فى  1111110111طه احمد عبده عٌسى حلوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 عبسى مواشى ، بجهة : دنجواى بملن/ احمد عبده

عن مغسلة  142658برلم  21191311، لٌد فى  51110111احمد حسن فهمى حسن المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 أكتوبر بملن/ سمٌر لطفى عبد المطلب 6سٌارات . ، بجهة : شارع مكة المكرمة المتفرع من تمسٌم 

عن مصنع  142721برلم  21191321، لٌد فى  511110111،   نهلة عبدالجواد السٌد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  68

 ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماس بملن/ حسام دمحم فتحى أبو الفتوح شومان

عن مكتب  142719برلم  21191319، لٌد فى  111110111دمحم دمحم المتولى ابو العز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 الكرماء بملن/ إبراهٌم ماهر اإلمام البدوىمماوالت عامة . ، بجهة : مٌت 

عن  142735برلم  21191321، لٌد فى  111110111عاطف بدر الدٌن محمود متولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 تجارة تكاتن . ، بجهة : بلماس شارع المزلمان بملن/ أم هاشم دمحم أحمد عبده

عن مزرعة  142748برلم  21191324، لٌد فى  511110111ر فرد ، رأس ماله ،  السعٌد محمود برهام حسٌن  ، تاج -  71

 مواشى ، بجهة : ابو عرصة بملن/ السعٌد محمود برهام حسٌن

عن لحام ذهب  142761برلم  21191325، لٌد فى  51110111دمحم محمود حسٌن العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 الثورة بملن/ مروة فهٌم المتولى هٌكل وفضة . ، بجهة : شربٌن شارع

عن معرض  142611برلم  21191313، لٌد فى  111110111دمحم دمحم رجب دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 سٌارات . ، بجهة : جمصة شارع عمر بن عبد العزٌز بملن/ عبد الممصود السٌد على محجوب

عن تحضٌر  142628برلم  21191316، لٌد فى  11110111سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء دمحم عبدالسالم دمحم ال -  74

 وبٌع طعمٌه ، بجهة : ش السجل المدنى المٌدم بملن/دمحم عبدالسالم دمحم السٌد

ول عن مطعم ف 142643برلم  21191311، لٌد فى  211110111رأفت دمحم شحاته عبد لال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 وطعمٌه ، بجهة : المنصوره برج الندى شارع الهدى والنور بملن / وائل نشأت عبد المجٌد

عن تجارة بمالة  142653برلم  21191311، لٌد فى  51110111عمرو عصام دمحم على رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ عصام دمحم على رزق

عن تجارة  142659برلم  21191311، لٌد فى  51110111مد ابراهٌم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود حا -  77

 مبٌدات حشرٌة وأسمدة وأعالف . ، بجهة : محلة أنجاق بملن/ أكرم عبد الرازق سلٌمان

عن مصنع  142712 برلم 21191319، لٌد فى  111110111هانى سعد عبدالعزٌز صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ سمر دمحم أحمد مشعل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  142723برلم  21191321، لٌد فى  111110111ماهر فرج عبدالجواد عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 نعٌمة أحمد دمحم عبد الرازقخٌاطة ركنة وستائر . ، بجهة : كفر بهوت مركز نبروة ـ بجوار ثالجة أوالد مرزق بملن/ 

عن مصنع  142754برلم  21191324، لٌد فى  511110111دمحم احمد دمحم احمد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مٌالمٌن ، بجهة : كفر شنهاب بملن / دمحم مامون فودة بشار

عن  142757برلم  21191325، لٌد فى  1111110111السعٌد عبدالحسٌب السعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مزرعة مواشى . ، بجهة : كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ عبد اللطٌف دمحم أبو العال

عن تجارة شنط  142761برلم  21191325، لٌد فى  11110111عمر المغربى لتجارة الشنط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 بملن / عبٌر دمحم صٌرى دمحم ابراهٌم شارع الموافى 12، بجهة : المنصورة 

عن مزرعة  142791برلم  21191328، لٌد فى  211110111دمحم محمود دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 مواشى . ، بجهة : عزبة موسى شكرى تبع الحصص بملن/ محمود دمحم عبد الرحٌم

عن تعبئة  142786برلم  21191328، لٌد فى  51110111رأس ماله ،   حجازى على ابراهٌم حجازى  ، تاجر فرد ، -  84

 مواد غذائٌة . ، بجهة : تلبانة بملن/ أمٌرة أبو العز الباز

عن  142615برلم  21191315، لٌد فى  111110111هانم مسعد شعبان حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ومى بملن/ رزق شعبان رزقفراكة أرز . ، بجهة : بساط الطرٌك العم

عن تجارة  142635برلم  21191317، لٌد فى  7511110111دمحم رشاد صالح دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : ارض الزٌنى بملن / لٌلى دمحم صبرى عبدالممصود البهلول

عن مزرعة  142642برلم  21191311، لٌد فى  3111110111ماله ،  محسن محمود ابو الفتوح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس  -  87

 مواشى . ، بجهة : زٌان تبع الجزاٌر بملن/ دمحم حمدى حمٌد جمعة

عن تصنٌع رخام ،  142644برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم دمحم عبدالرحٌم نعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 د بملن/ ابراهٌم عبد العظٌم ابراهٌمبجهة : شارع التحرٌر الجدٌ

عن مكتب  142685برلم  21191314، لٌد فى  31111110111اشرف احمد لطفى دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

امة وفماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة الع  6من المجموعة  36والفمرة  19إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

للرلابة على الصادرات والواردات وتوكٌالت تجارٌة وتجاره عطور وبرفانات . ، بجهة : شارع ترعة المنصورٌة بملن/ سامى 

 سعد النبوى

عن  142695برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم السٌد بدٌر احمد ابراهٌم دنٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بجهة : شارع الجمهورٌة تفسٌم بهاء الشربٌنى بملن/ احمد السٌد احمد الشربٌنى تجارة اكسسوار حرٌمى ،

عن مكتب  142694برلم  21191317، لٌد فى  5111110111احمد دمحم دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

رارات التى تنظمها الهٌئة العامة على طبما للنظم والم 6من المجموعه  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 الصادرات والواردات ، بجهة : شارع دمحم فتحى امام مسجد السالم بملن/ احمد دمحم احمد عٌد زهران

عن مكتب  142697برلم  21191328، لٌد فى  1111110111عمر جمعه دمحم موسى دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 بٌن شارع فلسطٌن بملن / جمعه دمحم موسى دٌابمماوالت عامه ، بجهة : شر

عن مطعم عام  142699برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم عادل حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 ومشروبات ، بجهة : الجمهورٌة ناصٌة المشاٌة السفلٌة بملن / على مجدى ابوطوق

عن تجارة إكسسوارات  142711برلم  21191318، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   طه احمد دمحم السٌد  ، تاجر فرد -  94

 حرٌمى . ، بجهة : شارع الهوارى بملن/ دمحم عبد السالم على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مصنع  142713برلم  21191319، لٌد فى  111110111محمود سعٌد معاطى عنبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 المماش بملن/ سعٌد معاطى دمحم عنبرترٌكو . ، بجهة : سالمون 

عن تجارة  142747برلم  21191324، لٌد فى  111110111احمد رجب دمحم احمد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 خضار وفاكهة جملة . ، بجهة : جمصة شارع الشباب بملن/ رجب دمحم أحمد الشافعى

عن تجارة  142781برلم  21191328، لٌد فى  111110111د ، رأس ماله ،  عبدالرحٌم دمحم حامد عرفة  ، تاجر فر -  97

 أدوات صحٌة . ، بجهة : برق العز بملن/ مصطفى السٌد دمحم الششتاوى

عن تجارة  142788برلم  21191328، لٌد فى  11110111احمد ابو صالح دمحم ابو صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 ة : الصفصافى تبع بلماس خامس بملن/ أٌمن دمحم أبو صالح عبد الرحمنبمالة وتموٌن . ، بجه

عن مكتب  142797برلم  21191328، لٌد فى  111110111عالء احمد عبدالسالم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 مصطفىسمسار عمارى ) تأجٌر وبٌع وشراء ( . ، بجهة : شارع المدس بمدٌنة مبارن بملن/ عالء دمحم 

عن ترزى . ،  142756برلم  21191325، لٌد فى  111110111هالة السٌد عطٌة جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : بدٌن بملن/ السٌد عطٌة جاد

عن تجارة  142611برلم  21191313، لٌد فى  151110111هشام عبدهللا الحسٌنى المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

البس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : بلماس شارع الجمعٌة الزراعٌة عمارة ٌسرى بملن/ خالد عبد م

 المادر دمحم

عن تجارة مالبس  142612برلم  21191313، لٌد فى  121110111سهام دمحم سعٌد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

مات والمالبس العسكرٌة ( ومفروشات ومستحضرات تجمٌل . ، بجهة : مٌت مزاح بملن/ خالد أحمد فؤاد أبو جاهزة ) فٌما عدا المه

 المجد

عن  142619برلم  21191314، لٌد فى  111110111اسامة عبدهللا ابراهٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مدٌحة حمدى فتح هللا عمارة تجارة وتوزٌع مواد غذائٌة . ، بجهة : المنٌل بملن/

عن استثمار  142599برلم  21191313، لٌد فى  111110111الفرا لالستثمار العمارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 عمارى ، بجهة : سامى الجمل بملن/ احمد السٌد دمحم السٌد

عن تجارة  142616برلم  21191315، لٌد فى  511110111على عبدالحمٌد على محضٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 زجاج وألومٌتال ومكتب تورٌدات عامة . ، بجهة : منٌة سندوب بملن/ دمحم على إسماعٌل عٌش

عن بماله  142641برلم  21191311، لٌد فى  111110111كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مل بملن / دمحم ابو زٌد ابراهٌماال 22، بجهة : الحفٌر 

عن بماله  142641برلم  21191311، لٌد فى  111110111كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

مده اودع االمل بملن دمحم ابو زٌد ابراهٌم عن نشاط/ ثالجه لحوم واسمان مج 22، بجهة : تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة الحفٌر 

 دلهلٌه 142641ولٌد برلم تابع  2119لسنة  2135برلم 

عن أتٌلٌه . ،  142671برلم  21191313، لٌد فى  211110111نهاد عبدالسالم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 بجهة : شارع الترعة برج سوٌلم بملن/ محمود عبد الفتاح محمود عبد ربه

عن تجارة  142691برلم  21191317، لٌد فى  111110111حات عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ظرٌفه دمحم الش -  119

 بمالة ، بجهة : خلف مركز الشرطة بملن/ ظرٌفه دمحم الشحات عبد الرازق

تجارة  عن 142692برلم  21191317، لٌد فى  111110111بٌتر جرجس عبده بشاره عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مشغوالت فضٌه ، بجهة : شارع الثورة بملن/ رانى مٌشل عدلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  142717برلم  21191318، لٌد فى  211110111رضا نجٌب السعٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ن شارع الجالء بملن/ كمال مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( وألمشة . ، بجهة : شارع السلخانة المتفرع م

 عبد الفتاح أحمد كسبة

عن سوبر  142734برلم  21191321، لٌد فى  111110111سامٌة عطٌة السعٌد حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ماركت . ، بجهة : بلماس شارع مركز شباب الزهراء بملن/ ٌحى أحمد زكى على الجابرى

عن تجارة  142759برلم  21191325، لٌد فى  111110111ضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صادق عبداللطٌف ما -  113

 منتجات ألبان . ، بجهة : منشأة النصر بملن/ كرٌم دمحم دمحم عبد السالم

عن مكتب  142791برلم  21191328، لٌد فى  5111110111فتحى جالل فتحى البشٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها الهٌئه العامه للرلابه علً  6من المجموعه 36والفمره  19د وتصدٌر فٌما عدا المجموعه استٌرا

 الصادرات والواردات ، بجهة : كفر دمٌره الجدٌد بملن/ اٌمن نور عبدالمادر

عن مخبز  142648برلم  21191311ٌد فى ، ل 1111110111نبٌله احمد سعد نصر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 تسوٌه  كحن وبسكوٌت ، بجهة : نمالى المركزٌة بملن/ صالح على مصطفى االمام

عن  142638برلم  21191311، لٌد فى  111110111سوسن ٌسرى الحسٌنى خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 افظ دمحم دمحم المهوجىمشغل ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ ح

برلم  21191311، لٌد فى  111110111( السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   111328) تابع  -  117

 عن مخزن لتجارة اضافات االعالف ، بجهة : شارع ترعة السعرانة الجٌش بملن/ حسونه حسن ابراهٌم شرٌٌن 111328

برلم  21191311، لٌد فى  111110111سٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( ال 111328) تابع  -  118

عن مخزن لتجارة اضافات االعالف ، بجهة : له محل بناحٌة بلماس شارع احمد شومان تمسٌم سعفان بملن/ السٌد زكرٌا  111328

اشى والثالث بلماس شارع الجٌش بملكه تجارة ادوٌة بٌطرٌة ابراهٌم وله محل ثانى المركزٌة جالٌة مركز بلماس بملكه مزرعة مو

 ولماحات وتجارة اعالف والرابع بلماس طرٌك

برلم  21191311، لٌد فى  111110111( السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   111328) تابع  -  119

ارع احمد شومان بملن/ دمحم زكرٌا ابراهٌم عفٌفى عن مكتب عن مخزن لتجارة اضافات االعالف ، بجهة : الحرٌة ش 111328

 1استٌراد وتصدٌر 

عن مكتب تدرٌب  142664برلم  21191312، لٌد فى  511110111غاده السٌد منصور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

حارة  1م ، بجهة : 2119لسنه  111رلم  دورات تدربٌة فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمة امنٌة

 حجازى من شارع عبده معروف من لناة السوٌس بملن / سامح ابومسلم عبدالمادر

عن  142663برلم  21191312، لٌد فى  51110111سمر مصطفى دمحم خلٌل البحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 / سامح فؤاد محمود إسماعٌلتصوٌر مستندات . ، بجهة : بانوب مركز نبروة بملن

عن  137155برلم  21191313، لٌد فى  111110111رضا مصطفى على البدوى مٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع عبدالسالم عارف برج خطى الحبٌب امام نادي العمال 

 د عبدالغنى احمد السٌدبملن/ حمدى محمو

عن بٌع  142689برلم  21191317، لٌد فى  511110111السعٌد عبدالهادى دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 فسٌخ . ، بجهة : درٌن مركز نبروة بملن/ عبد المتجلى محمود عبد المتجلى

عن مكتب  142712برلم  21191318، لٌد فى  1111110111وسٌم خلٌل عطٌه خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 هندسى ومكتب مماوالت عامه ، بجهة : الدروتٌن بملن / السٌد عباس دمحم

عن  142731برلم  21191321، لٌد فى  311110111احمد شعبان رمضان عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 والد جمال شارع دمحم فتحى بملن/ مصطفى السعٌد الشامىمخبز افرنجى ، بجهة : الشٌخ حسانٌن ممابل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  142727برلم  21191321، لٌد فى  111110111دمحم عبدالنعٌم اسماعٌل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

فتحى بملن/ عبد النعٌم  مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع أبو عبده المتفرع من شارع دمحم

 إسماعٌل حسن

عن تجارة  142719برلم  21191319، لٌد فى  111110111دمحم دمحم دمحم شادى سماحة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : بهوت مركز نبروة بملن/ زٌنب دمحم دمحم إبراهٌم

عن تمدٌم  142751برلم  21191324، لٌد فى  111110111دمحم صابر على دمحم الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 شارع المدس الشرٌف بملن/ فٌوال جرجس حنا مشرلى 17مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : المنصورة تورٌل 

عن فراكة ارز ،  142745برلم  21191324، لٌد فى  11111.000دٌنا عٌد دمحم طالب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 بجهة : حالوة الكبرى االحمدٌة بملن/ طارق عٌد دمحم طالب

عن مزرعة  142777برلم  21191328، لٌد فى  1111110111احمد رزق دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 زق دمحم عبد العزٌزمواشى . ، بجهة : طنٌخ مركز نبروة بملن/ خالد ر

عن معرض  142815برلم  21191331، لٌد فى  211110111دمحم احمد دمحم انٌس احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 أدوات منزلٌة وكهربائٌة . ، بجهة : بلماس شارع ساحل طعٌمة بملن/ ٌاسر أبو النور عبد المادر عبد هللا

عن  142787برلم  21191328، لٌد فى  111110111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صباح السٌد السٌد ابو المعاط -  132

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل ركاب لحساب الغٌر . ، بجهة : جدٌدة الهالة بملن/ أسامة دمحم دمحم رمضان

عن تجارة  142612برلم  21191314، لٌد فى  121110111صفا محمود ٌوسف البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : المنٌل بملن/ ولٌد صبحى ٌوسف البغدادى

برلم  21191314، لٌد فى  111110111( ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   133712) تابع  -  134

 شارع الشباب بمنطمة أبو سمبل بملن/ دمحم عبد الجواد محمود العوضى 188ة عن مطعم وكافٌه . ، بجهة : جمص 133712

برلم  21191314، لٌد فى  111110111( ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   133712) تابع  -  135

ٌم الَمحلَج ـ َخْلف َحضانة الفَردوس اإلسالمٌة بملن/ بتَمس 1عن مطعم وكافٌه . ، بجهة : لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بالَمنصورة شاِرع  133712

 َمحَمد فَخر الدٌن َمحَمد َعن نَشاط تَورٌد أَجِهزة ِطبٌة وُمنََظفات َصناعٌة وأَدوات وُمستَلَزمات نَظافة وإستٌراد وتصدٌر

برلم  21191314، لٌد فى  111110111( ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   133712) تابع  -  136

/ 5/ 14عن مطعم وكافٌه . ، بجهة : وتَوكٌالت تِجارٌة وَمكتَب إستِثمار َعمارى وُمماوالت عامة وُمتَخصصة أُفتِتح فى  133712

 َدلهلٌة . 133712ولٌُد بَرلَم  2115

عن مكتب  142633برلم  21191317ى ، لٌد ف 5111110111السٌد ممبل دمحم شحتو ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  19إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : شارع فلسطٌن بملن / حسن ممبل دمحم شحتو 1الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن بٌع  142683برلم  21191314، لٌد فى  51110111الٌزٌد على على طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد ابو  -  138

 وتجهٌز أسمان . ، بجهة : طلخا شارع محمود مختار المتفرع من شارع صالح سالم بملن/ أحمد دمحم إبراهٌم دمحم

عن مكتب  142671برلم  21191313، لٌد فى  21111.111مروه سعد زكرٌا دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

، بجهة : شارع الثانوٌه بملن/  2118لسنه 2814دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت موافمه امنٌه رلم 

 احمد حسن دسولى دمحم

عن مكتب  142696برلم  21191317، لٌد فى  111110111شرٌف دمحم دمحم شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 مماوالت دهانات ، بجهة : طناح بملن/ فاطمه دمحم محمود شمس الدٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ورشه  142713برلم  21191318، لٌد فى  11110111دمحم الشحات خطاب على جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 تجهٌز مفروشات ، بجهة : محله دمنه بملن/ بدور عبده حسن الشامى

عن مصنع أعالف  142736برلم  21191321، لٌد فى  111110111سمر حامد دمحم العنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 . ، بجهة : المحفوظة تبع بسندٌلة بملن/ الشربٌنى أشرف الشربٌنى خاطر

عن  142767برلم  21191326، لٌد فى  511110111احمد دمحم عبدالعزٌز مجاهد سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 معرض أحذٌة . ، بجهة : الطٌبة بملن/ دمحم عبد العزٌز مجاهد سالمة

 142765برلم  21191326، لٌد فى  111110111طارق عبدهللا عبدالعزٌز على رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 دمحم أحمد الصعٌدى عن معرض ألومٌتال . ، بجهة : شربٌن أرض غنٌم بملن/ فاطمة على عرفة

عن  142784برلم  21191328، لٌد فى  111110111عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم دمحم سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مطعم . ، بجهة : بجوار سور الجامعة ـ أمام كوبرى الجامعة بملن/ مسعود زغلول عبد الفتاح سلٌمان

عن مغسلة  142621برلم  21191315، لٌد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدالحمٌد دمحم غانم  ، -  146

 مالبس بالبخار ، بجهة : منٌة سندوب بملن / رامى احمد سعد خلٌل

عن مصنع  142652برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد مكٌن دمحم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 ا عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ أبو األسعاد عثمان عبده علىمالبس جاهزة ) فٌم

عن  142639برلم  21191311، لٌد فى  5111110111الدسولى عبده دمحم عبده عجوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

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

 تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات . ، بجهة : تلبانة بملن/ أمٌنة السٌد عبد الخالك الخبٌرى

تجارة  عن 142657برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم نادر احمد السٌد راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 أسمان وشى وتجهٌز أسمان . ، بجهة : شارع توفٌك ٌاسٌن المتفرع من شارع كلٌة اآلداب بملن/ دمحم دمحم النبوى رمضان

عن تشطٌب  142666برلم  21191312، لٌد فى  511110111دمحم ابراهٌم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن/ حسن إبراهٌم العجمىمالبس لحساب الغٌر . ، بجهة : نمٌطة 

، لٌد فى  1111110111مؤسسة فتح هللا للمماوالت العامة وتورٌدات العمالة وتورٌدات عامة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

عن مكتب مماوالت عامة وتورٌدات عمالة وتورٌدات عامة . ، بجهة : بلماس شارع سامح الرفاعى  142679برلم  21191314

 اعٌل دمحم إسماعٌلبملن/ إسم

عن إستثمار  142682برلم  21191314، لٌد فى  111110111احمد عبدالمنعم صالح بشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 عمارى . ، بجهة : شارع سامٌة الجمل بملن/ خالد عبد المنعم صالح بشار

عن  142716برلم  21191318، لٌد فى  11111.000دمحم مصطفى مصطفى الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 مكتب رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه الخاضعه لوزاره السٌاحه ، بجهة : بسندٌله بملن/مصطفى مصطفى الحسٌنى

عن تجارة أدوٌة بٌطرٌة  142717برلم  21191319، لٌد فى  51110111اٌة زكى دمحم فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 هة : طلخا طرٌك المعاهدة بملن/ عمرو سعد صدٌك. ، بج

عن  142722برلم  21191321، لٌد فى  111110111مؤسسة روزا للصناعات الغذائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

الفتاح تصنٌع وتعبئة وتوزٌع المواد الغذائٌة . ، بجهة : طلخا شارع مجمع الرحمن طرٌك مصنع السماد بملن/ عبد العزٌز عبد 

 مصطفى

عن تجارة  142726برلم  21191321، لٌد فى  251110111اسالم على توفٌك كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 وتوزٌع مواد غذائٌة . ، بجهة : شارع المضرب ) أحمد عبد هللا ( إمتداد شارع أحمد شلبى بملن/ أحمد عبد الغنى دمحم الرفاعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره ادوات  142743برلم  21191324، لٌد فى  111110111ٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد طه عطٌه السع -  157

 منزلٌة ، بجهة : الدماٌرة بملن/ نجالء فتحى محمود سلٌمان

عن تجارة  142764برلم  21191326، لٌد فى  111110111دمحم توفٌك الدسولى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ، بجهة : كفر ٌوسف بملن/ فهٌمة عبد الحنان نصر الدٌنأعالف . 

عن مطبخ  142762برلم  21191326، لٌد فى  211110111مسعد صبحى منصور حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 تجهٌز بطاطس . ، بجهة : طلخا شارع البر والوفا بملن/ محمود السٌد دمحم أبو طالب

عن  142782برلم  21191328، لٌد فى  511110111د ابو شعٌشع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابو شعٌشع احم -  161

 مزرعة مواشى . ، بجهة : بلماس العزبة الحمراء أرض أبو دسولى بملن/ أبو شعٌشع أحمد أبو شعٌشع

عن ورشة شك  142783برلم  21191328، لٌد فى  11110111احمد سمٌر مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 أخشاب . ، بجهة : بوشة تبع السعدٌة بملن/ سمٌر مصطفى أحمد سٌد أحمد

عن تجارة  142386برلم  21191314، لٌد فى  111110111فاطمة دمحم السٌد ابو سكٌنة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 افى عبد الفتاحأدوات منزلٌة . ، بجهة : شارع سبعة بتمسٌم خطاب بملن/ هشام عبد الش

عن تجارة  142597برلم  21191313، لٌد فى  511110111سمٌحه دمحم الشافعى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ادوات منزلٌة ، بجهة : المالحة بملن/ على سامى نعمان دمحم

عن تجارة  142617برلم  21191314، لٌد فى  211110111طارق محمود دمحم فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 اخشاب ، بجهة : مٌدان المحطة بملن/ فادٌة احمد عبدالعظٌم شاهٌن

عن صٌدلٌة  142621برلم  21191315، لٌد فى  511110111صٌدلٌة نادر بدر الجدٌدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ٌز بدرعامة . ، بجهة : طلخا تمسٌم عمرو ٌونس بملن / نادر على عبدالعز

عن مكتب  142618برلم  21191315، لٌد فى  4111110111صالح عاطف دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 مماوالت عامة ، بجهة : الشوامى بملن/ دمحم لؤاد الشربٌنى ابراهٌم

عن تجاره  142631برلم  21191316، لٌد فى  11110111اكرامى على مصطفى الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 مواد غذائٌه ، بجهة : مٌت الكرما بملن/ حموده زٌدان دمحم جمعه

عن تجارة  142629برلم  21191316، لٌد فى  51110111هاله السعٌد عبد الحك لرشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 بمالة ، بجهة : لرٌه شبرا بدٌن بملن/ دمحم جمال حبٌب معوض

عن ورشة  142655برلم  21191311، لٌد فى  511110111صالح دمحم المغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانى -  169

 حدادة ولحام . ، بجهة : أبو دشٌشة بملن/ دمحم عبد الفتاح العشرى عبد ربه

عن تجارة  142665برلم  21191312، لٌد فى  111110111ٌسرى عبدهللا ابراهٌم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ذهب . ، بجهة : المعصرة بملن/ ناهد عبد الرؤف عثمان

عن  142667برلم  21191312، لٌد فى  111110111معتز عادل عبداللطٌف االمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 مستلزمات حلوانى . ، بجهة : شارع جٌهان بملن/ مدحت صالح الدٌن دمحم

عن تصلٌح  142677برلم  21191313، لٌد فى  51110111بد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد دمحم ع -  172

 شارع عمر بن الخطاب من امٌن السمنودى بملن / نادٌه طه ابو الفتوح 21مفاتٌح السٌارات ، بجهة : المنصوره عمار رلم 

عن مزرعة  142681برلم  21191314، لٌد فى  511110111عبدهللا فوزى دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 تربٌة ماشٌة . ، بجهة : الروضة تبع الستامونى بملن/ سحر السٌد اللٌثى دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  142691برلم  21191317، لٌد فى  2111110111رفعت صالح صادق دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 لن/ رمضان السعٌد صادق دمحمتجارة موبٌالت ، بجهة : المنٌل بم

عن تجارة مستلزمات  142716برلم  21191319، لٌد فى  111110111رضا سٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 تجمٌل ومنظفات صناعٌة . ، بجهة : بلماس شارع سععفان ـ بجوار مسجد التموى بملن/ السٌد السعٌد دمحم صمر

 142711برلم  21191319، لٌد فى  511110111خالك عبدالواحد صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر صالح عبدال -  176

عن مصنع ترٌكو ومالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ صالح عبد الخالك 

 عبد الواحد صمر

برلم  21191324، لٌد فى  511110111دهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( عبدهللا احمد احمد عب 128862) تابع  -  177

 عن لطاعة بالستٌن وتصنٌع حبٌبات . ، بجهة : بساط بملن/ أحمد أحمد عبد هللا أحمد حسانٌن 128862

عن  142776برلم  21191327، لٌد فى  111110111رٌهام مٌالد جاد هللا عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

تجارة مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع على مبارن بتورٌل بملن/ مصطفى صبرى دمحم 

 عمار

عن تجارة  142785برلم  21191328، لٌد فى  51110111احمد الشافعى عبدالغنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 عالف . ، بجهة : بلماس عزبة صبحى بملن/ الشافعى عبد الغنى أحمدمستلزمات دواجن وحٌوان وأ

عن  142796برلم  21191328، لٌد فى  311110111بهجات عبدالسالم احمد فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 تجارة بمالة . ، بجهة : منشأة النصر بملن/ رضا دمحم عبد الوهاب

عن  142812برلم  21191331، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر طوسون محمود هارون   -  181

 كافتٌرٌا ) مشروبات باردة وساخنة ( . ، بجهة : طلخا شارع البحر األعظم بملن/ نعمان على على الحلو

عن مكتب  142631برلم  21191316، لٌد فى  5111110111دمحم حسن ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها الهٌئه العامه للرلابع علً 6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 الصادرات والواردات ، بجهة : حى السالم بملن/ رجائى عبدالسالم عبدالوهاب

عن  142646برلم  21191311، لٌد فى  511110111س ماله ،  اٌهاب جالل عبدالرازق دمحم العباسى  ، تاجر فرد ، رأ -  183

شارع المتولى الزهٌرى من شارع السكه الحدٌد بملن/ جالل عبد الرازق  3تجاره وتوزٌع االدوات الصحٌة ، بجهة : كفر البدماص 

 دمحم العباسى

عن  142662برلم  21191312، لٌد فى  121110111عصام عبدهللا عبدالحمٌد المنشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

مصنع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : تمسٌم السمنودى شمة بالدور األول بملن/ دمحم سمٌر حامد 

 سٌد

عن بٌع  142711برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم السٌد سعد الدٌن دمحم غرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 عصائر ، بجهة : برج الزهراء من شارع الجمهورٌة بملن / عمر دمحم ابراهٌم شومان

عن تجاره  142715برلم  21191318، لٌد فى  111110111عبدهللا السٌد عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 سٌارات ، بجهة : الدماٌره بملن/ السٌد عبدالسالم دمحم

عن محمصة  142718برلم  21191319، لٌد فى  111110111دمحم مصباح فضلى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 بملن/ عبده فتحى فتحى عبد المادر أحمد 12لب . ، بجهة : شارع شارع الزناتى المتفرع من شارع الجالء الوحدة 

عن بماله  142739برلم  21191321، لٌد فى  111110111،   ماهر دمحم عبداللطٌف عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  188

 تموٌنٌه ، بجهة : راس الخلٌج بملن / دمحم عبدالهادى السٌد رجب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  142746برلم  21191324، لٌد فى  111110111دمحم احمد دمحم السٌد الناغى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 شارع بن لممان بملن/ دمحم السٌد عبد الرحمنخضار وفاكهة جملة . ، بجهة : جمصة 

عن تجارة  142763برلم  21191326، لٌد فى  111110111مها دمحم غنٌم دمحم ابوفوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 خٌوط ، بجهة : سالمون المماش بملن / المأمون فاضل المأمون المرسى الشاعر

عن تصنٌع  142771برلم  21191326، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المرسى ابو بكر شحاتة سوٌلم   -  191

 وتجارة الخردوات ومستلزمات الهداٌا . ، بجهة : المنٌل مدخل الطرٌك الدولى بملن/ رأفت حسب النبى حامد حسن

عن شونة رمل  142773برلم  21191327، لٌد فى  111110111احمد على المتولى شتٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 وزلط . ، بجهة : شارع مساكن المٌناء بملن/ ناهد دمحم عبد الجواد عٌد

عن  142778برلم  21191328، لٌد فى  111110111السٌد فوزى دمحم عبدالستار لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 دمحم حسٌن أبو ماضى الحفٌر بملن/ سهٌر حسٌن 55ورشة رخام . ، بجهة : 

عن مطعم فول  142811برلم  21191331، لٌد فى  111110111دمحم ثروت عطا عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 وطعمٌة . ، بجهة : شارع الصفطاوى المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ العاٌك دمحم عبد هللا أحمد العاٌك

عن تجارة  142615برلم  21191313، لٌد فى  511110111اجر فرد ، رأس ماله ،  حفناوى كمال دمحم عبدالحمٌد  ، ت -  195

 مالبس جاهزة حرٌمى . ، بجهة : شارع المشاٌة السفلٌة ـ أمام مسجد السالب

عن  142613برلم  21191314، لٌد فى  111110111دمحم السٌد المرسى عطٌة شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع النجار المتفرع من شارع بورسعٌد بملن/ السعٌد  تجارة مالبس

 دمحم أحمد لٌبع

 142637برلم  21191311، لٌد فى  1111110111عمر عالء الدٌن نعٌم ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

لحوم . ، بجهة : شارع عبد المجٌد الدسولى بتمسٌم أوالد طه بالمجزر اآللى بملن/ عالء الدٌن نعٌم عن تجهٌز وتمطٌع وتصنٌع ال

 إبراهٌم عبد هللا

عن كافتٌرٌا )  142645برلم  21191311، لٌد فى  111110111السٌد المتولى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 لكا بملن/ عبد الحلٌم طه دمحم التهامىمشروبات باردة وساخنة ( . ، بجهة : س

عن مصنع  142661برلم  21191312، لٌد فى  111110111مها السعٌد عبد النبى دمحم ٌسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 مالبس جاهزه ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سالمون المماش بملن / محمود شفٌك شفٌك محمود

برلم  21191312، لٌد فى  111110111( السعٌد ثروت دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  138111)تابع  -  211

 عن تجارة مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع سعد الشربٌنى بملن / ابراهٌم سلٌمان دمحم الصالح 138111

برلم  21191312، لٌد فى  111110111س ماله ،  ( السعٌد ثروت دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأ138111)تابع  -  211

عن تجارة مستحضرات تجمٌل ، بجهة : ٌوجد محل رئٌسى بالعنوان المنصورة خلف عمر افندى عماره نور الرحمن  138111

ٌها م براس مال اثنا عشرة ألف جن2115/  11/  25بملن / ابراهٌم السٌد دمحم حامد عن نشاط  تجارة تحف وانتٌكات افتتح فى 

 الدلهلٌة 138111مصرى الغٌر ولٌد برلم 

عن تجارة سٌارات . ،  142669برلم  21191313، لٌد فى  1111110111ام اوتو الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بجهة : طناح بملن/ عبد الحمٌد المتولى عبد الحمٌد

عن صالة العاب  142672برلم  21191313، لٌد فى  5111.111رضا مراد صالح مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 شارع الحمزاوى من شارع الخال بملن / ناصر شولى عبدالحمٌد 7رٌاضٌه ) بلٌاردو ( ، بجهة : المنصوره 

عن مكتب  142686برلم  21191314، لٌد فى  111110111دمحم نصر فاروق السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 حارة مشالى المتفرعة من شارع البحر بملن/ دمحم راوى حمزة مصطفى 11عامة . ، بجهة : طلخا  مماوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  142688برلم  21191314، لٌد فى  111110111جمال السٌد دمحم العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 أحمد العفٌفى كمالٌات سٌارات . ، بجهة : عزبة الحلوانى تبع سندوب بملن/ فؤاد مرجان

برلم  21191319، لٌد فى  1111110111( طارق سعد السعدنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   132547) تابع  -  216

 عن مزرعة داوجن . ، بجهة : كفر بساط بملن/ سلوى كامل رزق 132547

برلم  21191319، لٌد فى  1111110111( طارق سعد السعدنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   132547) تابع  -  217

عن مزرعة داوجن . ، بجهة : لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة َكفر بِساط َمرَكز َطلخا بملن/ نَفٌسة ِرزق ِرزق َصمر َعن نَشاط  132547

 َدلهلٌة . 132547ولٌُد بَرلَم  2115/ 3/ 8بِمالة لَطاعى أُفتِتح فى 

عن  142728برلم  21191321، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ماهر الشرلاوى عبدالحمٌد راشد  -  218

 تجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : شربٌن حى السالم طرٌك الحصص بملن/ شٌماء حمدى عبد الممصود حسن

عن  142751 برلم 21191324، لٌد فى  211110111عبد الكرٌم رضا فرج ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 تجارة احذٌة ، بجهة : شارع البنا من الجالء بملن/ عبٌر احمد احمد سلٌمان

عن  142766برلم  21191326، لٌد فى  1111110111دمحم طارق ابو مسلم ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 حمد طارق أبو مسلممكتب مماوالت وتورٌدات عامة . ، بجهة : شربٌن شارع األمٌر دٌاب بملن/ أ

عن مكتب  142781برلم  21191328، لٌد فى  111110111شكرى السٌد عبدالحك السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مماوالت متكاملة . ، بجهة : بلماس أمام المرور بملن/ دمحم أشرف أنور عبد الوهاب

عن  142794برلم  21191328، لٌد فى  111110111ماله ،   اسامة دمحم رضا عبدالعزٌز سالم  ، تاجر فرد ، رأس -  212

المبنى اإلجتماعى بنادى شربٌن بملن/ نادى شربٌن  27تجارة معادن حدٌثة . ، بجهة : شربٌن شارع سٌف اإلسالم محل رلم 

 الرٌاضى

عن مكتب  142622برلم  21191315، لٌد فى  111110111محمود دمحم عواد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 مماوالت متكاملة ، بجهة : جدٌلة بملن / هند احمد بدٌر مسعد

 142634برلم  21191317، لٌد فى  211110111عاصم ابراهٌم ابراهٌم على البهنساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 البهنساوى عن تجارة اجهزه كهربائٌه ولوازم مصاعد ، بجهة : جوجر بملن / ابراهٌم ابراهٌم على

عن  142649برلم  21191311، لٌد فى  111110111هانى عبد السالم ابو الفتوح جزر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : لرٌة بطره بملن / عبد العزٌز رجب عبد العزٌز

عن ورشة  142654برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم عبدالحاكم السٌد عبدالحاكم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ألومٌتال . ، بجهة : تمسٌم أبو اللٌل بملن/ السٌد حسن السٌد حسن دمحم موسى

عن بٌع  142724برلم  21191321، لٌد فى  211110111ولٌد احمد دمحم على ابو عمو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 أكتوبر بملن/ عبد هللا سعد غنام 6جهة : شارع عثمان بن عفان بتمسٌم إصالح ماكٌنات إسبرسو مستعمل . ، ب

عن تجاره  142741برلم  21191321، لٌد فى  511110111ابراهٌم دمحم احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 عبدالعزٌز ماٌو بملن/ ٌاسمٌن السٌد15مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : جمصه 

عن عصارة  142729برلم  21191321، لٌد فى  11110111عبدالعزٌز على دمحم االتربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 لصب . ، بجهة : الشوامى بملن/ أحمد الشربٌنى المتولى

عن تمدٌم  142753لم بر 21191324، لٌد فى  71110111رامى السعٌد احمد الزامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 حلوٌات ومخبوزات كرٌب ، بجهة : شارع سعد زغلول  من/ صالح سالم بملن/ دمحم ابراهٌم ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن كوافٌر  142793برلم  21191328، لٌد فى  11110111هاجر رجب ابراهٌم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 راهٌم عبدهحرٌمى . ، بجهة : الدنابٌك بملن/ إبراهٌم رجب إب

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة على عوض هللا على هالل وشركاه   شركة  ،  تدوٌر وتجارة المخلفات الصلبة والزراعٌة .  ،رأس مالها    -  1

صلبة والزراعٌة . ، بجهة : شارع الجٌش ، عن تدوٌر وتجارة المخلفات ال 142625برلم  21191316،لٌدت فى  5111110111

 برج البٌاع ـ أمام مسجد النصر الدور الثانى بملن/ دمحم على هالل

شركة دمحم على عوض هللا على هالل وشركاه   شركة  ،  تدوٌر وتجارة المخلفات الصلبة والزراعٌة .  ،رأس مالها    -  2

دوٌر وتجارة المخلفات الصلبة والزراعٌة . ، بجهة : شارع الجٌش ، عن ت 142624برلم  21191316،لٌدت فى  5111110111

 برج البٌاع الدور األول بملن/ على عوض هللا على هالل

برلم  21191328،لٌدت فى  11111110111شركة ورثة امٌن السٌد عبدالواحد تركى   شركة  ،   مطعم .  ،رأس مالها    -  3

ود سامى المتفرع من شارع جٌهان ـ المحل أسفل العمار ) أمام المستشفى العام ( ، عن مطعم . ، بجهة : شارع محم 142792

 بملن/ ورثة أمٌن السٌد عبد الواحد تركى

دمحم سالم عبدالفتاح المغازى وشركاه لالستصالح االراضى   شركة  ،  استصالح وزراعة االراضى وتصدٌر الحاصالت  -  4

، عن استصالح وزراعة االراضى وتصدٌر  142737برلم  21191321ٌدت فى ،ل 411110111الزراعٌة   ،رأس مالها   

 الحاصالت الزراعٌة ، بجهة : الشوامى بملن/ بشرى الشربٌنى حسن هٌبه

،لٌدت فى  1111110111شركة دمحم سرور على شعبان وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت متكاملة وتشٌٌد وبناء .  ،رأس مالها    -  5

، عن مماوالت متكاملة وتشٌٌد وبناء . ، بجهة : شارع الجٌش برج النور ـ أمام حى شرق بملن/ عال  142771برلم  21191326

 محمود حماد إبراهٌم

 21191316،لٌدت فى  15110111شركة ورثة لٌلى جمال الدٌن دمحم لابٌل   شركة  ،  بٌع وتجهٌز وجبات .  ،رأس مالها    -  6

 جبات . ، بجهة : شارع معاذ بن جبل بحى الجامعة بملن/ أحمد أمٌن إبراهٌم حراز، عن بٌع وتجهٌز و 142626برلم 

برلم  21191316،لٌدت فى  15110111شركة الواحة لتجهٌز الماكوالت   شركة  ،  بٌع وتجهٌز وجبات .  ،رأس مالها    -  7

 ن/ أحمد أمٌن إبراهٌم حراز، عن بٌع وتجهٌز وجبات . ، بجهة : شارع معاذ بن جبل بحى الجامعة بمل 142626

احمد عبدالعال ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وتداول وتسوٌك االدوٌه البٌطرٌه والخامات الدوائٌه واالعالف واضافاتها  -  8

والهرمونات واللماحات ومستلزمات انتاجها ومطهرات الصحه العامه دون تحضٌرها واالستثمار الحٌوانى والداجنً فٌما عدا 

، عن بٌع وتداول وتسوٌك االدوٌه البٌطرٌه  142715برلم  21191319،لٌدت فى  411110111نترنت  ،رأس مالها   اال

والخامات الدوائٌه واالعالف واضافاتها والهرمونات واللماحات ومستلزمات انتاجها ومطهرات الصحه العامه دون تحضٌرها 

 ش المجمع االسالمى بملن/ احمد نجٌب برهام عطوه18، بجهة : واالستثمار الحٌوانى والداجنً فٌما عدا االنترنت 

شركة عبدالمنعم السعٌد عبدالمنعم فرحات وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت متكاملة وإستشارات هندسٌة .  ،رأس مالها    -  9

شاوة بملن/ السعٌد  ، عن مماوالت متكاملة وإستشارات هندسٌة . ، بجهة : 142813برلم  21191331،لٌدت فى  11111110111

 عبد المنعم فرحات

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  شطب هذا    21191313، وفى تارٌخ    65687صٌدلٌة البدرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    112723السٌدة دمحم حسن لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    76831،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   ناجده مصطفى اسماعٌل مناع   - 3

 السجل  شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    85659ٌسرى احمد عبد العزٌز الخٌاط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

   21191313، وفى تارٌخ    114149( اٌهاب احمد دمحم دمحم ابو الوفا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  114149) تابع    - 5

 تم محو/شطب السجل  تم الغاء الفرع بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    89151السٌد مصطفى شولى مختار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب العتوال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    91596دمحم جمٌل عبد المؤمن السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 شطب التعزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    53341فوزى محمود حامد المصاص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    82272ممدوح مندى بولس جبران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21191314، وفى تارٌخ    141528اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد السٌد حمزه اسماعٌل عبدربه  ،  ت   - 11

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    124659البرماوى لتجارة السٌارات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 االسجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌ

تم محو/شطب السجل     21191315، وفى تارٌخ    126443حسنى دمحم ٌونس على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191315، وفى تارٌخ    95138حمدى جمعة خفاجة وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 المٌد العتزالة التجارة نهائٌا شطب هذا

تم محو/شطب    21191315، وفى تارٌخ    127215عبد هللا الشحات ابراهٌم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  شطب    21191315، وفى تارٌخ    79236حنان على ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزالة التجارة تهائٌا

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    87982اشرف عبدالفتاح عبدالبالى المندوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    112182فرد  ،  سبك لٌده برلم :  لٌلى جمال الدٌن دمحم لابٌل  ،  تاجر   - 17

 شطب هذا المٌد لوفاتها الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    93953وجٌه منٌر توفٌك ابوالمعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 ائٌاالسجل  شطب العتزالة التجارة نه

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    77784دمحم عبد السالم دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    71748زكى دمحم زكى صابر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    127849فاطمه المتولى العدل النادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191316وفى تارٌخ  ،   61961جابر مختار اسماعٌل عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    74171مسعد عالم شاكر عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    115118ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسالم مصطفى السٌد عبد الحافظ  ،  تاج   - 24

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    131273مصطفى اسماعٌل محمود علٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

   21191311، وفى تارٌخ    125663مؤسسة دمحم السٌد فرج حسنٌن للتوكٌالت التجارٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 تم محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    142174ولٌد السٌد دمحم احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    142127كامل دمحم احمد دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 شطبً هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    21191311، وفى تارٌخ    98869د  ،  سبك لٌده برلم : على دمحم دمحم الصٌاد  ،  تاجر فر   - 29

 العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    54712عبد هللا السٌد احمد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    111413دمحم سالم دمحم سالم سعد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

م محو/شطب ت   21191311، وفى تارٌخ    141431هبه عبدالسالم عبدالمنعم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    115246محسن حمدى عبد العزٌز السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    119394لٌده برلم : سعد احمد على ابوعمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 34

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    21191311، وفى تارٌخ    119394ابو عمر ترٌدنج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191312، وفى تارٌخ    117781اهٌم الدسولى دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم ابر   - 36

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    141311دمحم سٌد احمد حسن جبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 مٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاشطب هذا ال

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    69765عبدالحمٌد ابو الوفا احمد عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21191313، وفى تارٌخ    131812دمحم عبد العزٌز عبد العزٌز المتولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    142524خالد شولى عبدالحمٌد دعشوش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21191313، وفى تارٌخ    111846تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عبد المجٌد أحمد جاد الحك سلٌمان  ،    - 41

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    119914حسٌن عبد هللا عبد الحكٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 ئٌاالسجل  شطب هذا العتزالة التجارة نها

تم    21191313، وفى تارٌخ    123911( دمحم السٌد احمد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : 123911) تابع    - 43

 محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسً االخر بموجب طلب التاشٌر

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    117314فاتن ٌونس عبد الرحٌم خلف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    137129دمحم السٌد السعٌد زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطب العتزاله النشاط نهائٌا

تم    21191314، وفى تارٌخ    139541،  سبك لٌده برلم :   الشربٌنى عبدالهادى احمد ابراهٌم النبوى  ،  تاجر فرد   - 46

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    136948دمحم عادل حسن محمود المط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    141993دمحم عبده دمحم عٌد حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم محو/شطب   21191317، وفى تارٌخ    124768ولٌد صالح عبد المعبود صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    78728صفاء جاب هللا عبد الهادى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    59177لم : امٌن تركى لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 51

 السجل  شطب لحاله الوفاه الً رحمه هللا

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    112921حنان الشربٌنى عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    21191318، وفى تارٌخ    135643تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم دٌاب دمحم فرج  ،   - 53

 العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    121113مروة دمحم أحمد السعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    97542احمد ابراهٌم عوض االدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191319، وفى تارٌخ    88497السٌدالمعداوى ابوصالح احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 جل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالس

تم محو/شطب السجل     21191319، وفى تارٌخ    97378حنان عاطف أبو زٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191319، وفى تارٌخ    117171دمحم ممدوح دمحم دمحم الطوٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191319، وفى تارٌخ    63725عزت عبدالعزٌز العدل مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 السجل  شطب لوفاتى الى رحمه هللا تعالى

، وفى تارٌخ    125452ابراهٌم عزالعرب عمٌرة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( عزالعرب 125452)تابع    - 61

 2491تم محو/شطب السجل  شطب بموجب تاشٌر رلم    21191319

   21191321، وفى تارٌخ    73742( رضا حسن عبدالعزٌز الشربٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  73742) تابع    - 61

 سجل  شطب اللغاء الرئٌسً االخرتم محو/شطب ال

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    73742رضا حسن عبدالعزٌز الشربٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 السجل  شطب لحاله الوفاه

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    113144الدسولى عبد هللا عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    72145اشرف محسن دمحم ٌونس رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

   21191321، وفى تارٌخ    73742،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( رضا حسن عبدالعزٌز الشربٌنى   73742) تابع    - 65

 تم محو/شطب السجل  شطب اللغاء المحل التابع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    137577محمود دمحم محمود لطف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    21191324، وفى تارٌخ    142451ارق مصطفى دمحم السٌد سٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : شروق ط   - 67

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

، وفى تارٌخ    117235( مصطفى دمحم شولى ابراهٌم الطنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  117235) تابع    - 68

 تم محو/شطب السجل  شُطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .   21191324

تم    21191324، وفى تارٌخ    117235مصطفى دمحم شولى ابراهٌم الطنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 محو/شطب السجل  شُطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب السجل     21191325، وفى تارٌخ    137814فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسٌن دمحم حسن خالد  ،  تاجر    - 71

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

   21191325، وفى تارٌخ    98811( دمحم صالح عبدالعزٌز عبدالبارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  98811) تابع    - 71

 نهائٌا تم محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة

تم محو/شطب    21191325، وفى تارٌخ    98811دمحم صالح عبدالعزٌز عبدالبارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

حو/شطب تم م   21191325، وفى تارٌخ    139611دمحم احمد عبدالحمٌد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    21191326، وفى تارٌخ    119263( بولس فتحى عطٌة مسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  119263) تابع    - 74

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    81862،  سبك لٌده برلم :   مارسٌل رمزى كٌرلس ممار  ،  تاجر فرد   - 75

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    119263بولس فتحى عطٌة مسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 76

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    85859ى وهبه فرج حسب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ٌحٌ   - 77

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    81753نوسة دمحم محمود أحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 78

 المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا شطب هذا

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    111551على على على أبو الحماٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 79

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    134159شهٌره دمحم حامد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    137767دمحم دنٌور السٌد دمحم الخواص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تارٌخ    71144طان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عرفات بكر السٌد سل   - 82

 شطب العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تارٌخ    141191ابراهٌم محمود حامد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 83

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

   21191328، وفى تارٌخ    25878( صالح ابو الفتوح البرعى النادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  25878) تابع    - 84

 تم محو/شطب السجل  تم الغاء الرئٌسً االخر

تم    21191328، وفى تارٌخ    77564سامى دمحم صالح عبد ربه على صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 85

 محو/شطب السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21191328، وفى تارٌخ    42145دمحم ابو صالح عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 86

 شطب لوفاتى الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    121847م : سحر دمحم إبراهٌم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 87

 السجل  شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191331، وفى تارٌخ    81329عبد هللا عبد الصمد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 88

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

   21191331، وفى تارٌخ    81329 عبد الصمد عبد هللا عطٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( عبد هللا 81329) تابع    - 89

 تم محو/شطب السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    21191331، وفى تارٌخ    81329( عبد هللا عبد الصمد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  81329) تابع    - 91

 شطب السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌامحو/

تم    21191331، وفى تارٌخ    81329( عبد هللا عبد الصمد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  81329) تابع    - 91

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   142475دمحم كمال خلٌفة موافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   181110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313 وفً تارٌخ ،  66613احمد عبدهللا عبد الموى ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   121571هانى دمحم دمحم على لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   71110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   137584محمود فوزى الحسانٌن الجراحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191313وفً تارٌخ ،   91417ابراهٌم الدسولى عبد المادر حامد الزٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   211110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191313وفً تارٌخ ،   123174( رزق فاروق رزق رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  123174) تابع  -  6

 جنٌه   2511110111س المال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   71631علٌة منصور دمحم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   11110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   83128لٌده برلم عاطف بولص صلٌب عبده  تاجر فرد ،، سبك  -  8

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   141817على اشرف على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   211110111لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

  21191314وفً تارٌخ ،   116751مؤسسة الفٌومى لالستٌراد والتصدٌر وتجارة الحلوٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191315وفً تارٌخ ،   141717م عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابراهٌم اشرف ابراهٌ -  11

 جنٌه   111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  21191315وفً تارٌخ ،   121657ٌاسر لبٌب عبد اللطٌف رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   121657ٌاسر لبٌب عبد اللطٌف رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   132147لزهٌرى احمد العجمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ا -  14

 جنٌه   7511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  21191315وفً تارٌخ ،   132147دمحم الزهٌرى احمد العجمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   7511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   132147الزهٌرى للدواجن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   7511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   132147رى للدواجن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الزهٌ -  17

 جنٌه   7511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   113528الحسٌنى فتحى عجوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191316وفً تارٌخ ،   132616عالء الدٌن دمحم محمود عبد الرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   51111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191316وفً تارٌخ ،   89368راهٌم رجب ابراهٌم ابراهٌم البهنساوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اب -  21

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191316وفً تارٌخ ،   89368ابراهٌم رجب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   141755فرج عبدالسالم الدمرداش فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   122171هشام أحمد على رمضان فرحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1151110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317ٌخ ، وفً تار  116285دمحم ابو هٌكل احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   136246منصور للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   136246منصور للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191317وفً تارٌخ ،   126748برلم  تامر عبد الهادى عبد الهادى اسماعٌل عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  27

 جنٌه   11111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191317وفً تارٌخ ،   124142مؤسسة اٌمن سعد الدمحمى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5111110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف الت

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   128536شٌماء على سٌد عبده سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   119951لغنى سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم الدسولى عبد ا -  31

 جنٌه   11110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , تم تعدٌل رأس الما  21191311وفً تارٌخ ،   125162احمد مدحت عباس على مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   711110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191311وفً تارٌخ ،   91141حسٌن فاروق ابراهٌم الشربٌنى كاتبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   142315دمحم احمد الكنانى بٌومى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   62512دمحم سعدالدٌن دمحم مراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191311وفً تارٌخ ،   121816احمد سامى السعٌد على عبدالعظٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   11111111.000, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   136119هدى على نوفل سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   116932دمحم احمد الشربٌنى سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191311وفً تارٌخ ،   136739عبد الصمد السٌد عبد الصمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   511110111له ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   141966عماد حمدى محمود منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311ً تارٌخ ، وف  139112دمحم مجدى محمود مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   139357اسالم دمحم عبدالفتاح عبدالسالم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511110111لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191312وفً تارٌخ ،   142311ربٌع ابراهٌم بدٌر ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   142537لٌده برلم احمد مصطفى احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك  -  43

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191312وفً تارٌخ ،   61239هانم السٌد عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   151110111لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   141148محمود عبدالعال محمود مشالً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191312وفً تارٌخ ،   71262ك لٌده برلم وائل دمحم طه االمشاطى  تاجر فرد ،، سب -  46

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   132422الباز منصور الباز جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   111110111س المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس   21191313وفً تارٌخ ،   132422معرض الباز موتورز لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   138781تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  اسالم ابراهٌم احمد ابراهٌم  -  49

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   58335صالحة حافظ ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   211110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   141946عبدالعزٌز ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   118475الشربٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم المرسى دمحم -  52

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  21191314وفً تارٌخ ،   133168مصطفى دمحم دمحم عبد الحك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191317وفً تارٌخ ،   135414(  رامى عباس محمود عبدالغنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  135414) تابع  -  54

 ٌه جن  51110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191317وفً تارٌخ ،   135414(  رامى عباس محمود عبدالغنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  135414) تابع  -  55

 جنٌه   51110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   133671ندى مهدى السٌد دمحم ٌحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   139232عماد دمحم نصر دمحم سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   5111110111س ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   111712عنتر هالل داغر عبد الوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   126511برلم زاٌد رمضان السٌد الشرلبالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  59

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191318وفً تارٌخ ،   142174وائل دمحم عادل حسن طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   7511110111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191318وفً تارٌخ ،   84166عبد هللا حمزة السعٌد الباز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191318وفً تارٌخ ،   135952ر فرد ،، سبك لٌده برلم ثالجة االمام لحفظ الخضروات والفاكهة  تاج -  62

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191319وفً تارٌخ ،   123154دمحم عصام دمحم رشاد عبدالعظٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191319وفً تارٌخ ،   74491أشرف سعد عمر عمر بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191319وفً تارٌخ ،   65367لغرٌب بالط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسماء عبد الحمٌد ا -  65

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس تم تعدٌل   21191319وفً تارٌخ ،   125452عز العرب ابراهٌم عز العرب عمٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191319وفً تارٌخ ،   124918امل حسٌن عبد هللا حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191319وفً تارٌخ ،   125452( عزالعرب ابراهٌم عزالعرب عمٌرة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 125452بع )تا -  68

 جنٌه   251110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321، وفً تارٌخ   121943سمٌر احمد رضوان السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   551110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   85414احمد عبد الحمٌد احمد المرسى بنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   5111110111ه ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس   21191321وفً تارٌخ ،   71991منتصرعبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   121110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   141919ده برلم عبدالعزٌز سالم العشماوى شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  72

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   93246احمد  عوض السٌد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   111110111لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   141318دمحم رضا عثمان عفر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191324وفً تارٌخ ،   85151ه برلم بسام دمحم عثمان فضل هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  75

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191324وفً تارٌخ ،   121387خالد دمحم غزالى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1111110111لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191325وفً تارٌخ ،   52716لشطه للمماوالت العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191325وفً تارٌخ ،   52716لٌده برلم دمحم دمحم عبد السمٌع لشطة  تاجر فرد ،، سبك  -  78

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191325وفً تارٌخ ،   139111طارق عباس محمود عبد الغنى الموافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   المال , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل رأس   21191325وفً تارٌخ ،   123851عبد السمٌع الحسٌنى عبد السمٌع عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   112197أحمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  اإلمام عطا سٌد -  81

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعدٌل رأس  21191326وفً تارٌخ ،   121567دمحم وحٌد على السٌد حالوٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   88499دمحم دمحم عبد الرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   88499 عبدالرازق ٌوسف عفره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم دمحم -  84

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , وصف تم تعدٌ  21191326وفً تارٌخ ،   141914طارق مصطفى السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191326وفً تارٌخ ،   67793دمحم دمحم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   67793 الدسولى الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم دمحم -  87

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  21191326وفً تارٌخ ،   93819عادل فاروق احمد حامد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   142113خلود فوزى دمحم الظرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   171110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191327وفً تارٌخ ،   114814مد احمد دمحم الغندور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اح -  91

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  21191327وفً تارٌخ ،   137311دمحم نادر حسن السٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   451110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   91141دمحم عبدالوهاب دمحم الحسٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191328وفً تارٌخ ،   114371دمحم عٌد دمحم عبد المجٌد عبد الجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   211110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328ٌخ ، وفً تار  93366مصطفى السعٌد عٌد على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   2111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   117861محمود النادى صبح النادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   551110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   142747احمد رجب دمحم احمد الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   137945حمدى حسن عبد الرؤف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

 جنٌه   211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   98382طارق نعٌم الحسٌنى شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   251110111ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   121227طاهر طاهر السٌد الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   142791م دمحم محمود دمحم عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  111

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191331وفً تارٌخ ،   128114مرفت حسن دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   2111110111ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   141631دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد مصباح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  114149اٌهاب احمد دمحم دمحم ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر المودع بمكتب سجل تجاري السنبالوٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  114149سبك لٌده برلم    اٌهاب احمد دمحم دمحم ابو الوفا ، تاجر فرد ،   -  2

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191313وفً تارٌخ  142331بحٌرى لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 تعدٌل اسم المالن الى / احمد دمحم حامد سالم بحٌرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142599الفرا لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، سامى الجمل بملن/ احمد السٌد دمحم السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لعنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ا 21191313وفً تارٌخ  142598ماهر احمد دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ، شارع عبد السالم عارف بعزبة الشال بملن/ عصام أحمد عبد الرحمن أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142615حفناوى كمال دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بالـتأشٌر:   ، شارع المشاٌة السفلٌة ـ أمام مسجد السال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142597سمٌحه دمحم الشافعى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتأشٌر:   ، المالحة بملن/ على سامى نعمان دمحم 

تعدٌل العنوان , تم  21191313وفً تارٌخ  137584محمود فوزى الحسانٌن الجراحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان / م.اجا مٌت ابوالحارث بملن/ فرج الدمحمي فرج الماضً عن نشاط/ورشه 

 خمسون الف جنٌها اودع برلم ولٌد برلم   اجا 51111رخام براسمال لدره/

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  141643    اسامه فاروق ابراهٌم الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  9

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / رفعت دمحم حسن عٌاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142611دمحم دمحم رجب دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لعزٌز بملن/ عبد الممصود السٌد على محجوبالـتأشٌر:   ، جمصة شارع عمر بن عبد ا

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  91417ابراهٌم الدسولى عبد المادر حامد الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ جٌهان حمدى بالل الباز

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  141214ٌد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( حامد حسن الس 141214) تابع  -  12

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع السلخانه بجوار مسجد الماضى بملن / جمال محمود السٌد الكاشورى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142612سهام دمحم سعٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، مٌت مزاح بملن/ خالد أحمد فؤاد أبو المجد

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  142613نجالء سمٌر االمٌر عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 على عبد الرازق الشربٌنىوصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع أم كلثوم بمدٌنة ناصر بملن/ أحمد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  142596عالء الدٌن دمحم محمود السعٌد عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن/ محمود دمحم محمود السعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  121571هانى دمحم دمحم على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، تعدل المالن الً/ سلوى ٌاسٌن عبداللطٌف بركات

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  142614سامٌة عوض الشبراوى الشبراوى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 / عوض عبد الهادى عبد الجلٌلالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العٌادٌة بملن

 21191313وفً تارٌخ  116751مؤسسة الفٌومى لالستٌراد والتصدٌر وتجارة الحلوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

لن بم 31بلون 9؛8تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان دمٌاط مركز كفر سعد دمٌاط الجدٌده لطعه

مائه الف جنٌها وسمتها التجارٌه بسكو الكرٌم اودع برلم  111111الطالب عن نشاط مصنع بسكوٌت اٌس كرٌم براسمال لدره 

 دمٌاط  94154ولٌد برلم 2376

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142611هشام عبدهللا الحسٌنى المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ـتأشٌر:   ، بلماس شارع الجمعٌة الزراعٌة عمارة ٌسرى بملن/ خالد عبد المادر دمحمال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  141214حامد حسن السٌد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

ضى بملن / جمال محمود السٌد الكاشورى اودع برلم الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصوره شارع السلخانه بجوار مسجد الما

 دلهلٌه 141214ولٌد برلم تابع  1896



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142611عمر سمٌر فرج على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، الشوامى بملن/ نشوى السٌد عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142616لسٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد احمد ا -  22

 الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن/ عطٌة دمحم عبد العال الشبراوى

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191314وفً تارٌخ  142386فاطمة دمحم السٌد ابو سكٌنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، شارع سبعة بتمسٌم خطاب بملن/ هشام عبد الشافى عبد الفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142618نصر الدٌن عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 رف عزتالـتأشٌر:   ، شارع صبرى أبو علم ـ أمام الدعدع بمٌت حدر بملن/ دمحم أش

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142619اسامة عبدهللا ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن/ مدٌحة حمدى فتح هللا عمارة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314خ وفً تارٌ 133712ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

شاِرع الَشباب بَمنِطمة أَبو ُسمبُل بملن/ َمحَمد َعبد الَجواد  18الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة َجمصة َمرَكز بِلماس 

 َدلهلٌة .  133712ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  1951َمحمود العَوضى أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142613دمحم السٌد المرسى عطٌة شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع النجار المتفرع من شارع بورسعٌد بملن/ السعٌد دمحم أحمد لٌبع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142611دمحم محمود الغمرى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، مٌت الكرماء بملن/ محمود الغمرى سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142617طارق محمود دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 اهٌنالـتأشٌر:   ، مٌدان المحطة بملن/ فادٌة احمد عبدالعظٌم ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142612صفا محمود ٌوسف البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن/ ولٌد صبحى ٌوسف البغدادى

تم  21191314تارٌخ وفً  133712( ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     133712) تابع  -  31

 شارع الشباب بمنطمة أبو سمبل بملن/ دمحم عبد الجواد محمود العوضى 188تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصة 

تم  21191314وفً تارٌخ  133712( ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     133712) تابع  -  32

بتَمسٌم الَمحلَج ـ َخْلف َحضانة الفَردوس اإلسالمٌة بملن/  1أشٌر:   ، لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بالَمنصورة شاِرع تعدٌل العنوان , وصف الـت

 َمحَمد فَخر الدٌن َمحَمد َعن نَشاط تَورٌد أَجِهزة ِطبٌة وُمنََظفات َصناعٌة وأَدوات وُمستَلَزمات نَظافة وإستٌراد وتصدٌر 

تم  21191314وفً تارٌخ  133712م ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( ابراهٌ 133712) تابع  -  33

/ 5/ 14تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، وتَوكٌالت تِجارٌة وَمكتَب إستِثمار َعمارى وُمماوالت عامة وُمتَخصصة أُفتِتح فى 

 َدلهلٌة . 133712ولٌُد بَرلَم  2115

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142621الجدٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌة نادر بدر  -  34

 الـتأشٌر:   ، طلخا تمسٌم عمرو ٌونس بملن / نادر على عبدالعزٌز بدر

ٌل تم تعد 21191315وفً تارٌخ  78749( حسٌن دمحم مجدى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     78749) تابع  -  35

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع على باشا إبراهٌم بملن/ عفت دمحم حمودة الجمال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142614احمد شولى فائك البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ وائل أحمد حسانٌن جمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142617بدالممصود جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم وحٌد ع -  37

 الـتأشٌر:   ، المالحه بملن / وحٌد عبدالممصود جاد ابراهٌم احمد 

تم تعدٌل  21191315وفً تارٌخ  72687( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     72687) تابع  -  38

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع جمال الدٌن األفغانى بملكها

تم تعدٌل  21191315وفً تارٌخ  72687( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     72687) تابع  -  39

مال الدٌن األَفغانى بملن/ َعبد الَحمٌد َمحَمد الَسٌد الِشبٌنى َعن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لَها َمَحالً َرئٌسًٌا بالَمنصورة شاِرع جَ 

 َدلهلٌة . 72687ولٌُد بَرلَم  19936/ 3/ 11نَشاط تِجارة مواد ِغذائٌة أُفتِتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142619محمود دمحم كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 تأشٌر:   ، الشٌخ جاد الحك بطره بملن/ كامل دمحم كامل محمودالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142621دمحم عبدالحمٌد دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن / رامى احمد سعد خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  78749د ،  سبك لٌده برلم    حسٌن دمحم مجدى حسٌن ، تاجر فر -  42

 الـتأشٌر:   ، شارع على باشا إبراهٌم إمتداد المستشفى العام بملن/ عفت دمحم حمدى حمودة الجمال

وان , وصف تم تعدٌل العن 21191315وفً تارٌخ  78749حسٌن دمحم مجدى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

شاِرع على باشا إبراهٌم إمتِداد الُمستَشفى العام الدور الساِدس بملن/ ِعفَت َمحَمد َحمودة  21الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة . 78749ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2113الَجمال َعن نَشاط تِجارة َمالبِس جاهزة أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  84145عبدالنبى منصور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منٌر  -  44

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / منٌر عبد النبى منصور على 

م تعدٌل العنوان , ت 21191315وفً تارٌخ  142623اسماعٌل العوضى عبدالجواد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو شوارب بلجاى بملن / حبٌب ابراهٌم البسٌونى 

تم تعدٌل  21191315وفً تارٌخ  72687عرفة لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

شاِرع َجمال الدٌن األَفغانى بِملَكها َعن نَشاط ِعطارة أوِدع  45ا آَخر بالَمنصورة العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌ 

 َدلهلٌة .  72687ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  1996بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  142615هانم مسعد شعبان حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 شٌر:   ، بساط الطرٌك العمومى بملن/ رزق شعبان رزقوصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142616على عبدالحمٌد على محضٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن/ دمحم على إسماعٌل عٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  132147سبك لٌده برلم    دمحم الزهٌرى احمد العجمى ، تاجر فرد ،   -  49

 الـتأشٌر:   ، تَم تَعدٌل ُمستَوى َهذا الِسجل إلى َرئٌسى آَخر وتَم إلغائِه .

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  132147دمحم الزهٌرى احمد العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 تأشٌر:   ، تَم تَعدٌل ُمستَوى َهذا الِسجل إلى َرئٌسى آَخر وتَم إلغائِه .الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  132147الزهٌرى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ، تَم تَعدٌل ُمستَوى َهذا الِسجل إلى َرئٌسى آَخر وتَم إلغائِه .

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  132147الزهٌرى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ، تَم تَعدٌل ُمستَوى َهذا الِسجل إلى َرئٌسى آَخر وتَم إلغائِه .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142622محمود دمحم عواد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، جدٌلة بملن / هند احمد بدٌر مسعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  142618صالح عاطف دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، الشوامى بملن/ دمحم لؤاد الشربٌنى ابراهٌم

 21191315وفً تارٌخ  116751تٌراد والتصدٌر وتجارة الحلوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة الفٌومى لالس -  55

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المالن الً/ طه فوزى عبده الفٌومى

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  139574( دٌنا احمد محمود الدلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     139574) تابع  -  56

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السماحٌة الكبرى بملن/ فاطمه عبده عبدالعاطى الكرداوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  142628نجالء دمحم عبدالسالم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 دمحم عبدالسالم دمحم السٌدالـتأشٌر:   ، ش السجل المدنى المٌدم بملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم  21191316وفً تارٌخ  139574دٌنا الدلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

ولٌد برلم تابع  2119لسنه  2141افتتاح فرع بناحٌة السماحٌة الكبرى بملن/ فاطمه عبده عبد العاطى الكرداوى اودع برلم 

139574  

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  129512شرٌف مجدى عبداللطٌف السٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ش دمحم فرٌد الممر التجاري بملن/السٌد السٌد ابراهٌم المحمودى82وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  88161ٌوسف احمد احمد لرلش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / ٌوسف احمد احمد لرلش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  142629هاله السعٌد عبد الحك لرشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ال حبٌب معوض الـتأشٌر:   ، لرٌه شبرا بدٌن بملن/ دمحم جم

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  142539ابو الفتوح ابو الفتوح عبدالحكٌم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المالن الً/ ابوالفتوح ابوالفتوح عبدالحكٌم الحسٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  141711لٌده برلم    اسماء عبدهللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك  -  63

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ بلماس جمصة المروه بملن/ احمد عبدالوهاب صالح نبٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  129512شرٌف مجدى عبد اللطٌف السٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

ش دمحم فرٌد الممر التجاري بملن/ السٌد السٌد ابراهٌم المحمودى عن نشاط تجاره 82تأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان وصف الـ

  129512ولٌد برلم تابع  2161ذهب اودع برلم 

العنوان , تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  142627حسٌن احمد حسٌن السٌد احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، لولنجٌل برج الزٌنى شارع التعاون من شارع جمال عبد الناصر بملن/ ابو العباس ابو الفتوح على عبده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  142631اكرامى على مصطفى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بملن/ حموده زٌدان دمحم جمعه الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191317وفً تارٌخ  142331بحٌرى لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 تعدٌل اسم المالن الى / احمد دمحم حامد سالم بحٌرى وٌسرى دمحم حامد سالم بحٌرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  116285رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابو هٌكل احمد حسن ، تاجر ف -  68

 شارع الصفا مجمع المحاكم بملن / مرفت حسن عبد العال 3الـتأشٌر:   ، المنصوره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عنوان تم تعدٌل ال 21191317وفً تارٌخ  142634عاصم ابراهٌم ابراهٌم على البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 , وصف الـتأشٌر:   ، جوجر بملن / ابراهٌم ابراهٌم على البهنساوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  142635دمحم رشاد صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، ارض الزٌنى بملن / لٌلى دمحم صبرى عبدالممصود البهلول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  142633ٌد ممبل دمحم شحتو ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الس -  71

 الـتأشٌر:   ، شارع فلسطٌن بملن / حسن ممبل دمحم شحتو 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  124142مؤسسة اٌمن سعد الدمحمى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ شارع سٌدى عد المادر برج السالمونى بملن/ دعاء سعد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  142632الحسٌنى دمحم الحسٌنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 جاد امارة بملن/ دمحم الحسٌنى دمحم الحسٌنىشاع عزبة  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  142636امٌن مٌخائٌل عٌد الشهٌد عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 وصف الـتأشٌر:   ، الحسنٌة شارع على العمرى بملن/ احمد الحسٌنى شعبان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142645، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد المتولى دمحم السٌد  -  75

 الـتأشٌر:   ، سلكا بملن/ عبد الحلٌم طه دمحم التهامى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142642محسن محمود ابو الفتوح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ، زٌان تبع الجزاٌر بملن/ دمحم حمدى حمٌد جمعة  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142641محمود فتحى على الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ فتحى على حسن الطباخ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  142647برلم    رضا دمحم ذكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  78

 ، شارع جٌهان السادات بملن/ منصور عبد الجواد دمحم منصور

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142641كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 االمل بملن / دمحم ابو زٌد ابراهٌم 22لحفٌر وصف الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142641كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

ثالجه لحوم واسمان االمل بملن دمحم ابو زٌد ابراهٌم عن نشاط/  22وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة الحفٌر 

 دلهلٌه 142641ولٌد برلم تابع  2119لسنة  2135مجمده اودع برلم 

تم  21191311وفً تارٌخ  121816( احمد سامى السعٌد على عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     121816) تابع  -  81

 طه مشالى بملن/ محمود سامى السعٌد على عبد العظٌم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا الطرٌك السرٌع ـ بجوار مخزن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142648نبٌله احمد سعد نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ، نمالى المركزٌة بملن/ صالح على مصطفى االمام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  141591،  سبك لٌده برلم     محمود احمد على عبدهللا ، تاجر فرد -  83

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان المحله الكبري ش دمحم عبدالسالم من ش جمال عبدالناصر بملن/ طه محمود 

 برلم   ولٌد برلم   المحله الكبري مائتان الف جنٌها اودع 211111الحسنٌن عطٌه عن نشاط مصنع البان براسمال لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142639الدسولى عبده دمحم عبده عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن/ أمٌنة السٌد عبد الخالك الخبٌرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  91141،  سبك لٌده برلم     حسٌن فاروق ابراهٌم الشربٌنى كاتبه ، تاجر فرد -  85

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / هانى حافظ احمد الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142615هانم مسعد شعبان حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 عدٌل اسم المالن الى / رزق ٌاسٌن الدٌاسطى وصف الـتأشٌر:   ، ت

تم  21191311وفً تارٌخ  121816( احمد سامى السعٌد على عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     121816) تابع  -  87

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا تمسٌم عمرو ٌونس بملن/ دمحم عبد المعز حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142651ود دمحم السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دالٌا عبدالموج -  88

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عباد مركز نبروة بملن/ مصباح العرالى عبد المجٌد مجاهد

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191311وفً تارٌخ  142644دمحم دمحم عبدالرحٌم نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الـتأشٌر:   ، شارع التحرٌر الجدٌد بملن/ ابراهٌم عبد العظٌم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142638سوسن ٌسرى الحسٌنى خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 المهوجىوصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ حافظ دمحم دمحم 

تم  21191311وفً تارٌخ  142641( كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    142641) تابع  -  91

 االمل بملن / اعتماد زكرٌا البسٌونى 22تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحفٌر 

تم  21191311وفً تارٌخ  142641ر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن ، تاج142641) تابع  -  92

 3االمل بملن / دمحم ابو زٌد ابراهٌم عن نشاط بماله افتتح فى  22تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة الحفٌر 

 دلهلٌه  142541ولٌد برلم  2118/  9/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142646تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب جالل عبدالرازق دمحم العباسى ،  -  93

 شارع المتولى الزهٌرى من شارع السكه الحدٌد بملن/ جالل عبد الرازق دمحم العباسى 3وصف الـتأشٌر:   ، كفر البدماص 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142637عمر عالء الدٌن نعٌم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد المجٌد الدسولى بتمسٌم أوالد طه بالمجزر اآللى بملن/ عالء الدٌن نعٌم إبراهٌم عبد هللا

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191311وفً تارٌخ  133941سعٌد احمد طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 ش شمس الدٌن عزبه عمل بملن/ عاطف احمد طه محمود6الـتأشٌر:   ، تعدل الً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  121816احمد سامى السعٌد على عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

ار َمخَزن َطه َمشالى بملن/ َمحمود سامى الَسعٌد على َعبد وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتتاح فَرع بناحٌة َطلخا الَطرٌك الَسرٌع ـ بجو

 َدلهلٌة ,   121816ولٌُد بَرلَم تابع  2119لسنة  2138العَظٌم َعن نَشاط َمخَزت لتجارة األَلومٌتال أودع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  121816احمد سامى السعٌد على عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

ارة وصف الـتأشٌر:   ، وتَم إفتتاح فَرع آَخر بناحٌة َطلخا بتَمسٌم َعمرو ٌُونُس بملن/ َمحَمد َعبد الُمعز َحَسن َعن نَشاط َمخَزن لتج

 َدلهلٌة .  121816ولٌُد بَرلَم تابع  2119لسنة  2139األَلومٌتال أودع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142643تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رأفت دمحم شحاته عبد لال ، -  98

 الـتأشٌر:   ، المنصوره برج الندى شارع الهدى والنور بملن / وائل نشأت عبد المجٌد

عدٌل العنوان , تم ت 21191311وفً تارٌخ  142649هانى عبد السالم ابو الفتوح جزر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة بطره بملن / عبد العزٌز رجب عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  136739عبد الصمد السٌد عبد الصمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 رازقوصف الـتأشٌر:   ، سلكا خلف البنزٌنه بملن / عبد الهادى دمحم عبد ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142658احمد حسن فهمى حسن المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 أكتوبر بملن/ سمٌر لطفى عبد المطلب 6الـتأشٌر:   ، شارع مكة المكرمة المتفرع من تمسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142653    عمرو عصام دمحم على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  112

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ عصام دمحم على رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142659محمود حامد ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الرازق سلٌمانالـتأشٌر:   ، محلة أنجاق بملن/ أكرم عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142652احمد مكٌن دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ أبو األسعاد عثمان عبده على

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142654دمحم عبدالحاكم السٌد عبدالحاكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، تمسٌم أبو اللٌل بملن/ السٌد حسن السٌد حسن دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142651اسامة ٌونس احمد دمحم لدادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بملن/ نادر ٌونس أحمد لدادة الـتأشٌر:   ، سالمون المماش

تم  21191311وفً تارٌخ  111328( السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     111328) تابع  -  117

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع ترعة السعرانة الجٌش بملن/ حسونه حسن ابراهٌم شرٌٌن

تم  21191311وفً تارٌخ  111328كرٌا ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( السٌد ز 111328) تابع  -  118

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة بلماس شارع احمد شومان تمسٌم سعفان بملن/ السٌد زكرٌا ابراهٌم وله محل 

س شارع الجٌش بملكه تجارة ادوٌة بٌطرٌة ولماحات وتجارة ثانى المركزٌة جالٌة مركز بلماس بملكه مزرعة مواشى والثالث بلما

 اعالف والرابع بلماس طرٌك

تم  21191311وفً تارٌخ  111328( السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     111328) تابع  -  119

 1كرٌا ابراهٌم عفٌفى عن مكتب استٌراد وتصدٌر تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحرٌة شارع احمد شومان بملن/ دمحم ز

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  139357اسالم دمحم عبدالفتاح عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش عمل عطفه المصرى بملن/ دمحم عبدالفتاح عبدالسالم دمحم9وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/مٌت حدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142657دمحم نادر احمد السٌد راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع توفٌك ٌاسٌن المتفرع من شارع كلٌة اآلداب بملن/ دمحم دمحم النبوى رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  118654   صدام رمضان رمضان متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن/ ابراهٌم رفعت رمضان الصٌاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  142655هانى صالح دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 د الفتاح العشرى عبد ربهالـتأشٌر:   ، أبو دشٌشة بملن/ دمحم عب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  111328السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بلماس شارع ترعة السعرانة الجٌش بملن/ حسونة حسن ابراهٌم شرٌٌن عن نشاط/ 

  111328ولٌد برلم تابع  2189اودع برلم  11111لتجارة اضافات االعالف براس مال  مخزن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  96971ولٌد ٌوسف دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / عبد المادر عبد المعطى عبد الهادى

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  111328( السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111328تابع )  -  116

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بلماس شارع ترعه السعرانة الجٌش بملن/ حسونة حسن ابراهٌم شرٌٌن 

  111328ولٌد برلم تابع  2189تجارة اضافات االعالف اودع برلم عن نشاط/ مخزن ل 11111براس مال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  142656مائدة دمحم الجدٌدة للوجبات السرٌعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 هللاوصف الـتأشٌر:   ، شارع السكة المدٌمة عمارة الشرٌف بملن/ شرٌن حسب هللا حامد حسب 

تم تعدٌل العنوان  21191311وفً تارٌخ  141113اسماعٌل على نصر على الشٌخ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان م.اجا مٌت دمسٌس شارع الكوبرى بملن/ بدر العربً بدر دمحم اودع برلم  ولٌد برلم   

 اجا.

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  138149ربى بدر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدر الع -  119

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة لرٌة كفر نعمان مركز مٌت غمر شارع المدرسة االعدادٌة بملن/ جمال فاضل المتبولى لٌد تبع 

 مكتب سجل تجارى مٌت غمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  142666دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم  -  121

 الـتأشٌر:   ، نمٌطة بملن/ حسن إبراهٌم العجمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  142664غاده السٌد منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 حارة حجازى من شارع عبده معروف من لناة السوٌس بملن / سامح ابومسلم عبدالمادر  1،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  142661طه احمد عبده عٌسى حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن/ احمد عبده عبسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  142394لسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االحمدى لتجارة ا -  123

 شارع دمحم داود من شارع عبد السالم عارف بملن / فتحى عبد العال احمد الشربٌنى 26الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  141148محمود عبدالعال محمود مشالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ الدسولى شعبان الدسولى وفا

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  142667معتز عادل عبداللطٌف االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 حت صالح الدٌن دمحموصف الـتأشٌر:   ، شارع جٌهان بملن/ مد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  138111السعٌد ثروت دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

شارع سعد الشربٌنى بملن / ابراهٌم سلٌمان دمحم الصالح عن نشاط تجارة  5الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر المنصورة 

 بالدلهلٌة 138111ولٌد برلم  2251ٌل براس مال عشرة ألف جنٌها مصرى الغٌر اودع برلم مستحضرات تجم

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  142663سمر مصطفى دمحم خلٌل البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 وصف الـتأشٌر:   ، بانوب مركز نبروة بملن/ سامح فؤاد محمود إسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  142661مها السعٌد عبد النبى دمحم ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / محمود شفٌك شفٌك محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  142665ٌسرى عبدهللا ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ ناهد عبد الرؤف عثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  142575احمد السٌد الحسٌنى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن/ اشرف ابراهٌم عٌسى الغرباوىجدٌله  17الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة شارع عمرو الحداد رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  91223عٌاد محمود محمود رمانة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة طلخا شارع مسجد الجٌار طرٌك بلماس بملن/ منى نصر السٌد الشرلاوى عن نشاط/ تحضٌر 

 دلهلٌة  91223ولٌد برلم تابع  2228جهٌز ماكوالت اودع برلم وت

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  91223( عٌاد محمود محمود رمانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     91223) تابع  -  132

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الجٌار طرٌك بلماس بملن/ منى نصر السٌد الشرلاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  142662عصام عبدهللا عبدالحمٌد المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 وصف الـتأشٌر:   ، تمسٌم السمنودى شمة بالدور األول بملن/ دمحم سمٌر حامد سٌد

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  138111برلم    ( السعٌد ثروت دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده 138111)تابع  -  134

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع سعد الشربٌنى بملن / ابراهٌم سلٌمان دمحم الصالح 

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  138111( السعٌد ثروت دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    138111)تابع  -  135

شٌر:   ، ٌوجد محل رئٌسى بالعنوان المنصورة خلف عمر افندى عماره نور الرحمن بملن / ابراهٌم السٌد دمحم العنوان , وصف الـتأ

م براس مال اثنا عشرة ألف جنٌها مصرى الغٌر ولٌد برلم 2115/  11/  25حامد عن نشاط  تجارة تحف وانتٌكات افتتح فى 

 الدلهلٌة 138111

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  142673المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سوزان عبدالرازق عبدالحمٌد  -  136

 , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره عزبة الشال بملن / عبدالحمٌد عبدالرازق عبدالحمٌد المالكى

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  142515صٌدلٌة احمد صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

البنزٌنة ( بملن/ ورثة المرحوم دمحم ابراهٌم حارس ) نور الهدى دمحم على عمٌره  38الدرافٌل )   38الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ ) 

  1وناصر وابراهٌم واحمد ومصطفى وعتاب دمحم ابراهٌم حارس( 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  137155رضا مصطفى على البدوى مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان المنصوره ش عبدالسالم عارف بملن/ حمدى محمود عبدالغنى احمد السٌد عن 

ولٌدت برلم  2292عشره االف جنٌها اودع برلم  11111نشاط/مصنع مالبس فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه براسمال لدره 

  137155تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  123911دمحم السٌد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 بموجب طلب التاشٌر 1131الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دمالش  21191313وفً تارٌخ  142676الٌوجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 بسندٌله بملن/ صالح طاهر حسانٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142671نهاد عبدالسالم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 د الفتاح محمود عبد ربهالـتأشٌر:   ، شارع الترعة برج سوٌلم بملن/ محمود عب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142675احمد جمال عبده الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 شارع دمحم رزق من شارع عبد السالم عارف بملن / جمال عبده دمحم الكنانى 25الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  142674دٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حماد محمود شرف ال -  143

 ش محمود شاهٌن بملن/ عزه ابراهٌم على الزغب65ًوصف الـتأشٌر:   ، سندوب 

, تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  137155رضا مصطفى على البدوى مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبدالسالم عارف برج خطى الحبٌب امام نادي العمال بملن/ حمدى محمود عبدالغنى احمد السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  142668فاطمة اسماعٌل عبدالحى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 زر اآللى بملن/ أحمد جمعة أحمد جمعةوصف الـتأشٌر:   ، شارع أحمد لطفى بالمج

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  142669ام اوتو الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ، طناح بملن/ عبد الحمٌد المتولى عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  142671 مروه سعد زكرٌا دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثانوٌه بملن/ احمد حسن دسولى دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  71615محمود دمحمى محمود الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 من شارع الشاذلى من شارع محمود شاهٌن سكة سندوب بملن / سبٌله شحاته رجب شارع السٌد عطٌه 7الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  141417دمحم اشرف دمحم عبدالفتاح النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 شرفشارع المدٌر بملن/ هانى هانى السعٌد خلٌل  42وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142672رضا مراد صالح مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 شارع الحمزاوى من شارع الخال بملن / ناصر شولى عبدالحمٌد 7الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  142677دمحم السٌد دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 شارع عمر بن الخطاب من امٌن السمنودى بملن / نادٌه طه ابو الفتوح 21الـتأشٌر:   ، المنصوره عمار رلم 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  138781اسالم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / بلماس شارع المطافى بملن / احمد ٌسن طه سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142682احمد عبدالمنعم صالح بشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 رالـتأشٌر:   ، شارع سامٌة الجمل بملن/ خالد عبد المنعم صالح بشا

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142683ولٌد ابو الٌزٌد على على طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع محمود مختار المتفرع من شارع صالح سالم بملن/ أحمد دمحم إبراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142684سبك لٌده برلم      هٌثم عواد محى الدٌن محى الدٌن ، تاجر فرد ، -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الطوٌلة بملن/ محمود حسن عطٌة حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142448زٌنب دمحم صالح على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 شارع الخلٌفه المامون بالمنصورة بملن/ عادل محمود مصطفى العشرى وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142681احمد دمحم لطفى دمحم على الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لمهدىوصف الـتأشٌر:   ، شارع على الجمٌلى ـ خلف مساكن المٌناء بملن/ حسام السٌد إبراهٌم ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142685اشرف احمد لطفى دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ترعة المنصورٌة بملن/ سامى سعد النبوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  135342دمحم احمد عبد السمٌع موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 شارع الجمهورٌة امام طب االطفال بملن/ دمحم ماهر رضوان 38الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142681عبدهللا فوزى دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بع الستامونى بملن/ سحر السٌد اللٌثى دمحمالـتأشٌر:   ، الروضة ت

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  142687اسماء شحاتة عبدالنعٌم شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، أول شارع الترعة المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ إسماعٌل دمحم ٌسرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  142686ر فاروق السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نص -  162

 حارة مشالى المتفرعة من شارع البحر بملن/ دمحم راوى حمزة مصطفى 11الـتأشٌر:   ، طلخا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314ٌخ وفً تار 142688جمال السٌد دمحم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، عزبة الحلوانى تبع سندوب بملن/ فؤاد مرجان أحمد العفٌفى

وفً تارٌخ  142679مؤسسة فتح هللا للمماوالت العامة وتورٌدات العمالة وتورٌدات عامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 تأشٌر:   ، بلماس شارع سامح الرفاعى بملن/ إسماعٌل دمحم إسماعٌلتم تعدٌل العنوان , وصف الـ 21191314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  112916حامد عزت ابو العٌنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 رغلى شارع االسواق من شارع الجالء بالمنصورة بملن/ عوض دمحم حسٌن ف 41الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  112916حامد عزت ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 شارع االسواق من شارع الجالء بالمنصورة بملن/ عوض دمحم حسٌن فرغلى  41الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  142692لٌده برلم    بٌتر جرجس عبده بشاره عبده ، تاجر فرد ،  سبك  -  167

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثورة بملن/ رانى مٌشل عدلى 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  135414رامى عباس محمود عبد الغنى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 فرع الً رئٌسً اخرالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل صفه ال

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  135414رامى عباس محمود عبد الغنى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

برج المصرٌه بملن/  2و 1ش سعد الشربٌنً محل رلم 1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان المنصوره 

 دلهلٌه 135414ولٌد برلم تابع  1481اودع برلم  5111نشاط معرض غرف نوم براسمال تامر رمضان عنتر عن

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  142691رفعت صالح صادق دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن/ رمضان السعٌد صادق دمحم 

تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  142275الرؤف عبدالرازق زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطف عبد -  171

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ اٌمن عبد المحسن على عبد المعطى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  142689السعٌد عبدالهادى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الـتأشٌر:   ، درٌن مركز نبروة بملن/ عبد المتجلى محمود عبد المتجلى

تم  21191317وفً تارٌخ  111328( السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     111328) تابع  -  173

 الى/ السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  142691ظرٌفه دمحم الشحات عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 وصف الـتأشٌر:   ، خلف مركز الشرطة بملن/ ظرٌفه دمحم الشحات عبد الرازق

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  142695تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد بدٌر احمد ابراهٌم دنٌبه ،  -  175

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة تفسٌم بهاء الشربٌنى بملن/ احمد السٌد احمد الشربٌنى 

وفً تارٌخ  118617( صٌدلٌة عمرو السٌد عبدالحمٌد متولى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     118617) تابع  -  176

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، رأس الخلٌج بحوض الماضى طرٌك دنجواى بملكه 21191317

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  118617صٌدلٌة عمرو السٌد عبدالحمٌد متولى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

رع بناحٌة َرأس الَخلٌج َمرَكز ِشربٌن بحوض الماضى َطرٌك ِدنجواى بملكهُ أوِدع بَرلَم العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَ 

 َدلهلٌة . 118617ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2318

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  142696شرٌف دمحم دمحم شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ، طناح بملن/ فاطمه دمحم محمود شمس الدٌن  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  142693ابراهٌم رمضان ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 وصف الـتأشٌر:   ، الجمعٌة الزراعٌة بجوار مدرسه رمانه بملن/ هانى دمحم نصر ابو الفتوح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  142694 عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم -  181

 الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فتحى امام مسجد السالم بملن/ احمد دمحم احمد عٌد زهران



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    تم 21191318وفً تارٌخ  142711طه احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 ، شارع الهوارى بملن/ دمحم عبد السالم على

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  142714شاكر مسعود محمود الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 وصف الـتأشٌر:   ، خلف عمر افندى بملن/ فكرى محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  142716مصطفى الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم مصطفى -  183

 وصف الـتأشٌر:   ، بسندٌله بملن/مصطفى مصطفى الحسٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  142711دمحم السٌد سعد الدٌن دمحم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 وصف الـتأشٌر:   ، برج الزهراء من شارع الجمهورٌة بملن / عمر دمحم ابراهٌم شومان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  142699دمحم عادل حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، الجمهورٌة ناصٌة المشاٌة السفلٌة بملن / على مجدى ابوطوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  131986دمحم على ابراهٌم على غٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن وجعله / بأسم الطالب

العنوان , وصف تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  84522احمد احمد شعبان لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 شارع جمال عبد الناصر من شارع مجمع المحاكم بملن/ عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد 11الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  142715عبدهللا السٌد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 بملن/ السٌد عبدالسالم دمحمالـتأشٌر:   ، الدماٌره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  84166عبد هللا حمزة السعٌد الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى / دمحم صالح خشبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  142712وسٌم خلٌل عطٌه خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، الدروتٌن بملن / السٌد عباس دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  126113هشام السٌد دمحم ٌوسف الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

/ 16ه الدول العربٌه بملن/دمحم الهادي عبدالفتاح مرسى اعتبارا من ش جامع53وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان العجوزه 

 اودع برلم   ولٌد برلم   الجٌزه. 2118/ 12

وفً تارٌخ  126113مؤسسه هشام الزٌنى لآلستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

ش جامعه الدول العربٌه بملن/دمحم الهادي 53:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان العجوزه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 21191318

 اودع برلم   ولٌد برلم   الجٌزه. 2118/ 12/ 16عبدالفتاح مرسى اعتبارا من 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191318وفً تارٌخ  122164عبد الحلٌم دمحم حسن الشربٌنى مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / طرٌك جمصه بملن / عزٌزه عبد المجٌد حسن المسٌرى

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  135347دمحم حسام الدٌن عبد الرازق على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 المنصورة معوض ابراهٌم ابراهٌم كشن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ بحمٌره مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  142698محمود فتحى خطاب هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الـتأشٌر:   ، ابوعرصة بملن / نشوى السعٌد عبدالعزٌز عبدالغنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  142713ٌده برلم    دمحم الشحات خطاب على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  196

 وصف الـتأشٌر:   ، محله دمنه بملن/ بدور عبده حسن الشامى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  142717رضا نجٌب السعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ن شارع الجالء بملن/ كمال عبد الفتاح أحمد كسبةالـتأشٌر:   ، شارع السلخانة المتفرع م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  142182السٌد احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن وجعله بأسم / السٌد احمد دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  142719، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم دمحم شادى سماحة  -  199

 الـتأشٌر:   ، بهوت مركز نبروة بملن/ زٌنب دمحم دمحم إبراهٌم

تم  21191319وفً تارٌخ  129364( دمحم حسن عبدالغنى حسن الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     129364) تابع  -  211

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة المدٌم بملن/ سمٌر عبد هللا دمحم تعدٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  142713محمود سعٌد معاطى عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ سعٌد معاطى دمحم عنبر

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  132547( طارق سعد السعدنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     132547) تابع  -  212

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر بساط بملن/ سلوى كامل رزق

ل تم تعدٌ 21191319وفً تارٌخ  132547( طارق سعد السعدنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     132547) تابع  -  213

لَطاعى  العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بناحٌة َكفر بِساط َمرَكز َطلخا بملن/ نَفٌسة ِرزق ِرزق َصمر َعن نَشاط بِمالة

 َدلهلٌة . 132547ولٌُد بَرلَم  2115/ 3/ 8أُفتِتح فى 

تم  21191319وفً تارٌخ  129364لٌده برلم     ( دمحم حسن عبدالغنى حسن الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك 129364) تابع  -  214

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة حواس تبع شرنماش بملن/ نبٌل حلمى سعد حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  132547طارق سعد السعدنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

ح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة َكفر بِساط َمرَكز َطلخا بملن/ َسلوى كاِمل ِرزق َعن نَشاط َمزَرعة َدواِجن أوِدع بَرلَم الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتا

 َدلهلٌة .  132547ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2462

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  142718دمحم مصباح فضلى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بملن/ عبده فتحى فتحى عبد المادر أحمد 12الـتأشٌر:   ، شارع شارع الزناتى المتفرع من شارع الجالء الوحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  142712هانى سعد عبدالعزٌز صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ن المماش بملن/ سمر دمحم أحمد مشعلوصف الـتأشٌر:   ، سالمو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  117849على حامد احمد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم الملن/ دمحم ثروت صادق بدٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  136729 احمد دمحم بسٌونى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / دمٌره بملن / ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم المصرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  142716رضا سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ععفان ـ بجوار مسجد التموى بملن/ السٌد السعٌد دمحم صمرالـتأشٌر:   ، بلماس شارع س

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  142718دمحم احمد دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شارع الجمهورٌه بملن/ عبدالغنى االمام عبدالغنى26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  142719ز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم المتولى ابو الع -  212

 الـتأشٌر:   ، مٌت الكرماء بملن/ إبراهٌم ماهر اإلمام البدوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  142711ٌاسر صالح عبدالخالك عبدالواحد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ صالح عبد الخالك عبد الواحد صمرالعنوان 

 21191319وفً تارٌخ  125452( عزالعرب ابراهٌم عزالعرب عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    125452)تابع  -  214

 الدرٌنى متولىتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره الجدٌد بملن/ نجالء عبد العزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  142717اٌة زكى دمحم فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ، طلخا طرٌك المعاهدة بملن/ عمرو سعد صدٌك

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  142711سعد صبرى الصدٌك خمٌس عنان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ دمحم شولى حسٌن عبد الشكور

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  142714دمحم عوض عبدالوهاب عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 وصف الـتأشٌر:   ، كفور العرب بملن/ زٌنب لبٌب حسٌن

تم تعدٌل العنوان  21191319وفً تارٌخ  125452العرب ابراهٌم عز العرب عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عز  -  218

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/المنصوره ش سوق التجار الغربى من ش رٌحان بملن/ دمحم احمد عبدالمطلب المللً

تم تعدٌل العنوان  21191319وفً تارٌخ  125452سبك لٌده برلم      عز العرب ابراهٌم عز العرب عمٌره ، تاجر فرد ، -  219

 , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر عن نشاط استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  129364دمحم حسن عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 حواس تبع شرنماش بملن/ مجدى سعد حسٌنالـتأشٌر:   ، عزبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  129364دمحم حسن عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

تجارة الَمخلالت أوِدع الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِعزبة َحواس تَبع ِشرنماش بملن/ نَبٌل ِحلمى َسعد ُحَسٌن َعن نَشاط َمخَزن ل

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة َكفر ِدمٌرة المَدٌم 129364ولٌُد بَرلَم  2119لسنة  2492بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  129364دمحم حسن عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

ولٌُد بَرلَم  2119لسنة  2493لخا بملن/ َسمٌر َعبد هللا َمحَمد َعن نَشاط َمخَزن لتِجارة الِمخلالت أوِدع بَرلَم الـتأشٌر:   ، َمرَكز طَ 

 َدلهلٌة . 129364تابِع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  129364الحنفى لتعبئة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ر:   ، عزبة حواس تبع شرنماش بملن/ مجدى سعد حسٌنالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  129364الحنفى لتعبئة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

ن َعن نَشاط َمخَزن لتجارة الَمخلالت أوِدع الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِعزبة َحواس تَبع ِشرنماش بملن/ نَبٌل ِحلمى َسعد ُحَسٌ

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بناحٌة َكفر ِدمٌرة المَدٌم 129364ولٌُد بَرلَم  2119لسنة  2492بَرلَم 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191319وفً تارٌخ  129364الحنفى لتعبئة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

ولٌُد بَرلَم  2119لسنة  2493الـتأشٌر:   ، َمرَكز َطلخا بملن/ َسمٌر َعبد هللا َمحَمد َعن نَشاط َمخَزن لتِجارة الِمخلالت أوِدع بَرلَم 

 َدلهلٌة . 129364تابِع 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191321وفً تارٌخ  142721السٌد السٌد سعد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ وردة حبٌب السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  129667اسماعٌل احمد فتوح اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 ن/ ثناء حامد السٌد متولىش االٌمان امتداد ش جٌهان بمل 2عمار رلم 1وصف الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الً/ محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142732شٌماء رمضان على السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع مجمع المحاكم برج السوسن بملن/ رمضان على أحمد عنتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142724ك لٌده برلم    ولٌد احمد دمحم على ابو عمو ، تاجر فرد ،  سب -  229

 أكتوبر بملن/ عبد هللا سعد غنام 6الـتأشٌر:   ، شارع عثمان بن عفان بتمسٌم 

 21191321وفً تارٌخ  71991( منتصر عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     71991) تابع  -  231

 ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً م.المنصوره شها بملن/ ٌوسف عبدالمجٌد ٌوسف غزىتم تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142722مؤسسة روزا للصناعات الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 سماد بملن/ عبد العزٌز عبد الفتاح مصطفىوصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع مجمع الرحمن طرٌك مصنع ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  71991منتصرعبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع الً م.المنصوره شها بملن/ ٌوسف عبدالمجٌد ٌوسف غزى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142726وفٌك كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم على ت -  233

 الـتأشٌر:   ، شارع المضرب ) أحمد عبد هللا ( إمتداد شارع أحمد شلبى بملن/ أحمد عبد الغنى دمحم الرفاعى

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142731    دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم كشفٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  234

 شارع دمحم شلبى اوالد طه امام عوض هللا بملن / دمحم مصطفى دمحم مصطفى  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142728ماهر الشرلاوى عبدالحمٌد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 تأشٌر:   ، شربٌن حى السالم طرٌك الحصص بملن/ شٌماء حمدى عبد الممصود حسنوصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142723ماهر فرج عبدالجواد عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 ة أحمد دمحم عبد الرازقوصف الـتأشٌر:   ، كفر بهوت مركز نبروة ـ بجوار ثالجة أوالد مرزق بملن/ نعٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142731احمد شعبان رمضان عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ حسانٌن ممابل اوالد جمال شارع دمحم فتحى بملن/ مصطفى السعٌد الشامى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142727، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالنعٌم اسماعٌل حسن  -  238

 الـتأشٌر:   ، شارع أبو عبده المتفرع من شارع دمحم فتحى بملن/ عبد النعٌم إسماعٌل حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142721نهلة عبدالجواد السٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماس بملن/ حسام دمحم فتحى أبو الفتوح شومان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142725دمحم السعٌد دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 رابٌهالـتأشٌر:   ، السماحٌة الكبرى بملن/ السعٌد دمحم زٌدان ط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142729عبدالعزٌز على دمحم االتربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، الشوامى بملن/ أحمد الشربٌنى المتولى

تم تعدٌل  21191321تارٌخ وفً  126231( على فرحات السٌد نحلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     126231) تابع  -  242

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن/ رانٌا السٌد حسن على الباجورى وسماح السٌد حسن على الباجورى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142741ابراهٌم دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ماٌو بملن/ ٌاسمٌن السٌد عبدالعزٌز15ه الـتأشٌر:   ، جمص

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142738السعٌد عبدالحمٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، شاوه بملن / هانم عبدالمنعم راضى السٌد االلفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142741بك لٌده برلم    اسالم عبده الوصٌف احمد ، تاجر فرد ،  س -  245

 شارع بن الخطاب بملن / رضوان طاهر رضوان 2الـتأشٌر:   ، المنصوره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  73742رضا حسن عبدالعزٌز الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 4612؛  4313تم الغاء الرئٌسً االخر المودعٌن باالرلام وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  142735عاطف بدر الدٌن محمود متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع المزلمان بملن/ أم هاشم دمحم أحمد عبده

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  142742دى عبدالعلٌم ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم الها -  248

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصه بملن / ام دمحم السٌد ابراهٌم

دٌل العنوان , تم تع 21191321وفً تارٌخ  119782دمحم سمٌر عبد السمٌع دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ على على الحسانٌن هاشم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142733دمحم السٌد دمحم ابو سعدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 بد الهادى مسعودالـتأشٌر:   ، شارع محمود سامى بجوار ـ المعهد الصحى بملن/ سمٌرة لطفى ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142734سامٌة عطٌة السعٌد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع مركز شباب الزهراء بملن/ ٌحى أحمد زكى على الجابرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  46113    عبد هللا على على فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  252

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن/ نجالء عبد هللا على فٌاض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142739ماهر دمحم عبداللطٌف عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

  عبدالهادى السٌد رجبالـتأشٌر:   ، راس الخلٌج بملن / دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  142736سمر حامد دمحم العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، المحفوظة تبع بسندٌلة بملن/ الشربٌنى أشرف الشربٌنى خاطر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142746ه برلم    دمحم احمد دمحم السٌد الناغى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  255

 الـتأشٌر:   ، جمصة شارع بن لممان بملن/ دمحم السٌد عبد الرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142745دٌنا عٌد دمحم طالب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 االحمدٌة بملن/ طارق عٌد دمحم طالب الـتأشٌر:   ، حالوة الكبرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  128255امٌنه السٌد خلٌفة سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة مدٌنه السالم امام اسواق البركة شارع الكرنن بملن/ شلبى كامل شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  128862هللا احمد احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد  -  258

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محال رئٌسٌا اخر بالعنوان طلخا بساط بملن / احمد احمد عبدهللا حسانٌن عن نشاط لطاعه بالستٌن و تصنٌع 

  128862و لٌد برلم تابع  2119لسنة  2611جنٌها اودع برلم خمسون الف  51111حبٌبات براسمال 

تم تعدٌل  21191324وفً تارٌخ  142752جمال عبدالناصر محمود صالح االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 بملكه 3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع صبرى أبو علم ـ خلف عمارة سرور برج نور الرحمن بالدور األول شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  138281جمال ٌاسر السٌد السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

بناحٌة نوسا البحر مركز اجا  2118/  11/  1الـتأشٌر:   ، افتتح محال رئٌسٌا اخر عن نشاط بٌع معدات بناء و التشٌد اعتبارا من 

 ملٌون جنٌه مصرى ال غٌر اودع برلم     لسنة    و لٌد برلم     اجا 1111111لسعٌد السٌد براسمال لدره بملن / السعٌد ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  139799عبدالرازق دمحم مصطفى الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

  دمحم مصطفى الحلوانىوصف الـتأشٌر:   ، الحفٌر ابو ماضى بملن / عبدهللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142751دمحم صابر على دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 شارع المدس الشرٌف بملن/ فٌوال جرجس حنا مشرلى 17الـتأشٌر:   ، المنصورة تورٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142754،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم احمد سلٌم ، تاجر فرد  -  263

 الـتأشٌر:   ، كفر شنهاب بملن / دمحم مامون فودة بشار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  141749كمال عطٌه عبد المنعم العتبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ل الى/ شربٌن شارع السلخانة بجوار السكة الحدٌد شربٌن بملن/ ثرٌا عبد الوهاب جبر وصف الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142744احمد امٌن حامد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، شارع سامح الرفاعى بملن/ عبدالمجٌد مصطفى نصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  142751لكرٌم رضا فرج ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد ا -  266

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع البنا من الجالء بملن/ عبٌر احمد احمد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  142747احمد رجب دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 وصف الـتأشٌر:   ، جمصة شارع الشباب بملن/ رجب دمحم أحمد الشافعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  127769عٌسى دمحم عٌسى السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

عن نشاط/ مشغل تطرٌز لحاف ولٌد تبع مكتب سجل المحله الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بملن/ محمود عدلى الخضرى 

 الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142743عماد طه عطٌه السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الـتأشٌر:   ، الدماٌرة بملن/ نجالء فتحى محمود سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  127769جر فرد ،  سبك لٌده برلم    السماحً لمطع غٌار السٌارات ، تا -  271

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بملن/ محمود عدلى الخضرى عن نشاط/ مشغل تطرٌز لحاف ولٌد تبع مكتب سجل 

 المحله الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142749  احمد عبدالغنى احمد دغده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  271

 الـتأشٌر:   ، مٌت مزاح بملن / زوزو عبدالغنى احمد ابراهٌم 

تم تعدٌل  21191324وفً تارٌخ  128862( عبدهللا احمد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     128862) تابع  -  272

 بملن/ أحمد أحمد عبد هللا أحمد حسانٌن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بساط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142753رامى السعٌد احمد الزامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول  من/ صالح سالم بملن/ دمحم ابراهٌم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  142748جر فرد ،  سبك لٌده برلم    السعٌد محمود برهام حسٌن ، تا -  274

 الـتأشٌر:   ، ابو عرصة بملن/ السعٌد محمود برهام حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  142757السعٌد عبدالحسٌب السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 ، كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ عبد اللطٌف دمحم أبو العال   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  142758طارق دمحم عبدالهادى حسن جوٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

الجهاز التنفٌذى لتنمٌة المنطمة / ب ( بلون ) ح ( مرحلة ثالثة بملن/ 6وصف الـتأشٌر:   ، جمصة المنطمة الصناعٌة لطعة ) 

 الصناعٌة بجمصة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  138689احمد محمود عبده ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة شارع شحاتة رجب بملن/ ماهر دمحم الدوامونى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  131172دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا على محمود  -  278

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع ٌنابٌع الخٌر بملن / عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم عبدالوهاب

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191325وفً تارٌخ  142756هالة السٌد عطٌة جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 الـتأشٌر:   ، بدٌن بملن/ السٌد عطٌة جاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  142761دمحم محمود حسٌن العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع الثورة بملن/ مروة فهٌم المتولى هٌكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  142761ة الشنط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر المغربى لتجار -  281

 شارع الموافى بملن / عبٌر دمحم صٌرى دمحم ابراهٌم  12الـتأشٌر:   ، المنصورة 

م تعدٌل العنوان , ت 21191325وفً تارٌخ  81376انور عبدالعزٌز رمضان الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / عفاف حافظ  ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  142755دمحم سعد احمد صالح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 السٌد حسن المداحالـتأشٌر:   ، نبروة شارع الجمهورٌة ـ بجوار مائدة فتحى بملن/ الدمحمى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  142759دمحم صادق عبداللطٌف ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأة النصر بملن/ كرٌم دمحم دمحم عبد السالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  93819عادل فاروق احمد حامد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

( شارع السٌده زٌنب شارع الغفاره تماطع شارع العرالى بملن/ د/ بكر محمود دمحم عطٌه  33الـتأشٌر:   ، طلخا عمار رلم ) 

 العشرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  142768دمحم فوزى عبدالمولى عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل طرٌك بلماس بملن/ زٌن العابدٌن عبد المعبود حسن الطنطاوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  142767احمد دمحم عبدالعزٌز مجاهد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 العزٌز مجاهد سالمةوصف الـتأشٌر:   ، الطٌبة بملن/ دمحم عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  142769السٌد احمد السٌد ابو العطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 الـتأشٌر:   ، منشٌة البدوى بملن/ غنا أحمد دمحم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  82664عبد الحلٌم كمال دمحم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

شارع محمود شاهٌن  بملن/ السٌد على حلمه عن نشاط/ تجارة ستائر ومفروشات براس  31الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر 

 1دلهلٌة  82664ولٌد برلم تابع  2681اودع برلم  11111مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  142764رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم توفٌك الدسولى اسماعٌل ، تاجر ف -  291

 الـتأشٌر:   ، كفر ٌوسف بملن/ فهٌمة عبد الحنان نصر الدٌن

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  82664( عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     82664) تابع  -  291

 ف الـتأشٌر:   ، شارع محمود شاهٌن بملن/ السٌد على حلمةالعنوان , وص

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  82664( عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     82664) تابع  -  292

من شارع السكه الحدٌد الفرنساوى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المنصورة كفر البدماص شارع دمحم السعٌد متفرع 

  1 82664ولٌد برلم  1997/ 8/ 1بملن/ دمحم سالمة ابراهٌم عن مصنع الومتال افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  142762مسعد صبحى منصور حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 بملن/ محمود السٌد دمحم أبو طالبوصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع البر والوفا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  142771المرسى ابو بكر شحاتة سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل مدخل الطرٌك الدولى بملن/ رأفت حسب النبى حامد حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  122837جر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود محسن عربان السٌد جنٌنة ، تا -  295

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة اجا منشاه االخوه بملن/ ضٌاء محسن عربان عن نشاط ) استٌراد وتصدٌر ونمل وتوردات 

 1مواد البناء ( اودع برلم    ولٌد برلم       اجا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  129517عبد الجلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هانى ابراهٌم -  296

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / امال حسن محمود ابراهٌم

تعدٌل العنوان ,  تم 21191326وفً تارٌخ  142766دمحم طارق ابو مسلم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع األمٌر دٌاب بملن/ أحمد طارق أبو مسلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  142763مها دمحم غنٌم دمحم ابوفوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 رسى الشاعرالـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / المأمون فاضل المأمون الم

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  142765طارق عبدهللا عبدالعزٌز على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن أرض غنٌم بملن/ فاطمة على عرفة دمحم أحمد الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  142773    احمد على المتولى شتٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  311

 الـتأشٌر:   ، شارع مساكن المٌناء بملن/ ناهد دمحم عبد الجواد عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  142776رٌهام مٌالد جاد هللا عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ى مبارن بتورٌل بملن/ مصطفى صبرى دمحم عماروصف الـتأشٌر:   ، شارع عل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  113582اشرف دمحم عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ حسن عبد الحك جبر سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  142775لٌده برلم     عبدهللا دمحم جمعة زٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  313

 الـتأشٌر:   ، رأس الخلٌج بملن/ دمحم جمعة محمود زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  141915دمحم حسن دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 / دمحم حسن دمحم رفاعىالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  141915دمحم حسن دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / دمحم حسن دمحم رفاعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  142772سامح دمحم السٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، شارع الشازلى المتفرع من شارع سكة سندوب بملن/ دٌنا إسماعٌل دمحم إسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  141214حامد حسن السٌد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 سم المالن للفرع/ توفٌك ابراهٌم خطابالـتأشٌر:   ، تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  142774انعام سعد مندوه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الـتأشٌر:   ، عزبة حماد تبع بهوت مركز نبروة بملن/ طلعت عبد السالم عبد المطلب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142793اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاجر رجب ابراهٌم عبده ، ت -  319

 الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن/ إبراهٌم رجب إبراهٌم عبده

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142778السٌد فوزى دمحم عبدالستار لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 أبو ماضى الحفٌر بملن/ سهٌر حسٌن دمحم حسٌن 55ٌر:   ، وصف الـتأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142786حجازى على ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن/ أمٌرة أبو العز الباز

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142797د ،  سبك لٌده برلم    عالء احمد عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فر -  312

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المدس بمدٌنة مبارن بملن/ عالء دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  25878صالح ابو الفتوح البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 641الغاء الرئٌسً االخر المودع برلم  الـتأشٌر:   ، تم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  25878صالح ابو الفتوح البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر عن نشاط حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  25878برلم     صالح ابو الفتوح البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  315

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر عن نشاط حبوب واعالف

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142794اسامة دمحم رضا عبدالعزٌز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 المبنى اإلجتماعى بنادى شربٌن بملن/ نادى شربٌن الرٌاضى 27سٌف اإلسالم محل رلم وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  25878صالح ابو الفتوح البرعً النادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 641وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  25878ح ابو الفتوح البرعً النادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صال -  318

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر عن نشاط حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  25878صالح ابو الفتوح البرعً النادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر عن نشاط حبوب واعالف

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  114371دمحم عٌد دمحم عبد المجٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 مد المٌر وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ سلكا بملن/ اٌمن حسٌن دمحم اح

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142782احمد ابو شعٌشع احمد ابو شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس العزبة الحمراء أرض أبو دسولى بملن/ أبو شعٌشع أحمد أبو شعٌشع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142697لٌده برلم    عمر جمعه دمحم موسى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك  -  322

 الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع فلسطٌن بملن / جمعه دمحم موسى دٌاب

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142795محمود محمود دمحم الدٌسطى سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 الحاج خلٌل تبع بطرة بملن/ أحمد إبراهٌم سند سندوصف الـتأشٌر:   ، عزبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  133532احمد دمحم دمحم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/  شارع منتزه الكنانى سوق الحدادٌن الساحه الشعبٌة بملن/ السٌد عوض خفاجة

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142799السٌد احمد مجاهد فراج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاة النصر بملن/ عادل حسن عبد البالى مراد

تعدٌل العنوان ,  تم 21191328وفً تارٌخ  142796بهجات عبدالسالم احمد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأة النصر بملن/ رضا دمحم عبد الوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142791دمحم محمود دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 الـتأشٌر:   ، عزبة موسى شكرى تبع الحصص بملن/ محمود دمحم عبد الرحٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142777احمد رزق دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 الـتأشٌر:   ، طنٌخ مركز نبروة بملن/ خالد رزق دمحم عبد العزٌز

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم ت 21191328وفً تارٌخ  87575دمحم على على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 ، تعدل الى/ مٌت عنتر شارع نجٌب حسان طلخا بملن/ سعاد النبوى المنٌاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142781عبدالرحٌم دمحم حامد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الششتاوى الـتأشٌر:   ، برق العز بملن/ مصطفى السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142785احمد الشافعى عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس عزبة صبحى بملن/ الشافعى عبد الغنى أحمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191328تارٌخ  وفً 93366مصطفى السعٌد عٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المالن الً/ السعٌد عٌد على احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  121968مؤسسة دمحم ابراهٌم ٌحى للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

بملن/ َمحَمد الِشربٌنى إبراهٌم أوِدع  5صورة ِمٌدان َمشعَل بُرج اللؤلؤة َمَحل َرلَم وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة بالَمن

 َدلهلٌة .  121968ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2733بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142788احمد ابو صالح دمحم ابو صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 الـتأشٌر:   ، الصفصافى تبع بلماس خامس بملن/ أٌمن دمحم أبو صالح عبد الرحمن وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142791فتحى جالل فتحى البشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره الجدٌد بملن/ اٌمن نور عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191328وفً تارٌخ  142789، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عوض  -  336

 عزبة بطرس تبع كفر الترعة الجدٌد بملن/ منى دمحم عادل على صالح

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191328وفً تارٌخ  142779دمحم حمدى الحسٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر خمٌس بملن/ أحمد ٌسرى أبو النصر

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ  141214( حامد حسن السٌد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141214) تابع  -  338

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدي اسم المالن للفرع / توفٌك ابراهٌم خطاب 

تم  21191328وفً تارٌخ  121968( مؤسسة دمحم ابراهٌم للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     121968) تابع  -  339

 بملن/ دمحم الشربٌنى إبراهٌم 5تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌدان مشعل برج اللؤلؤة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142798فاٌز عبدالهادى دمحم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الـتأشٌر:   ، منشأة النصر بملن/ جٌهان عطٌة عبد الغنى عطوة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  142783احمد سمٌر مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 طفى أحمد سٌد أحمدالـتأشٌر:   ، بوشة تبع السعدٌة بملن/ سمٌر مص

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142784عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 وصف الـتأشٌر:   ، بجوار سور الجامعة ـ أمام كوبرى الجامعة بملن/ مسعود زغلول عبد الفتاح سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  142781السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شكرى السٌد عبدالحك  -  343

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس أمام المرور بملن/ دمحم أشرف أنور عبد الوهاب

نوان , تم تعدٌل الع 21191328وفً تارٌخ  142787صباح السٌد السٌد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصف الـتأشٌر:   ، جدٌدة الهالة بملن/ أسامة دمحم دمحم رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  142812ٌاسر طوسون محمود هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 وصف الـتأشٌر:   ، طلخا شارع البحر األعظم بملن/ نعمان على على الحلو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  141265دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     راشد السٌد -  346

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / راشد السٌد دمحم على

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191331وفً تارٌخ  142811احمد ابراهٌم السٌد الضبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 الـتأشٌر:   ، شارع المستشفى العام بملن/ رشدى السعٌد على حندق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  142811دمحم ثروت عطا عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

  أحمد العاٌكالـتأشٌر:   ، شارع الصفطاوى المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ العاٌك دمحم عبد هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  142815دمحم احمد دمحم انٌس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع ساحل طعٌمة بملن/ ٌاسر أبو النور عبد المادر عبد هللا

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  142814لٌده برلم    شحتو ابراهٌم حسن عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك  -  351

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت زنمر بملن/ إنتصار عبد العلٌم دمحم منصور

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  142584نفٌسة عبدالنبى احمد موافى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

شارع عباس العماد من شارع عبد السالم عارف امام اسواق على بملن/ السٌد عطٌه  17الى/ المنصورة  وصف الـتأشٌر:   ، تعدل

 السٌد سلٌم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

النشاط , وصف التأشٌر:   تم تعدٌل21191313وفً تارٌخ  88161ٌوسف احمد احمد لرلش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط الى / تجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  121571هانى دمحم دمحم على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدل الً/ بماله وتموٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  78886الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى دمحم السٌد  -  3

 تعدل الى/ تجارة اعالف

تم تعدٌل النشاط , 21191315وفً تارٌخ  141717ابراهٌم اشرف ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 رٌدات عمومٌةوصف التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب تو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191315وفً تارٌخ  132147دمحم الزهٌرى احمد العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مجزر دواجن نصف آلى وثالجات لخدمة النشاط .

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191315تارٌخ وفً  132147دمحم الزهٌرى احمد العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مجزر دواجن نصف آلى وثالجات لخدمة النشاط .

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191315وفً تارٌخ  132147الزهٌرى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 لنشاط .إلى : ـ مجزر دواجن نصف آلى وثالجات لخدمة ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191315وفً تارٌخ  132147الزهٌرى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 إلى : ـ مجزر دواجن نصف آلى وثالجات لخدمة النشاط .

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  119182االمانة لتجارة وتصنٌع االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  ٌضاف/ تصنٌع اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  119182احمد اسماعٌل الزاهى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  ٌضاف/ تصنٌع اخشاب

تم تعدٌل 21191316وفً تارٌخ  125691لٌده برلم   مؤسسة نعمان للتصدٌر والتورٌدات العامة ، تاجر فرد ،  سبك  -  11

 النشاط , وصف التأشٌر:  لصر النشاط على/ مكتب اعمال النظافة والتورٌدات العامة واالعمال المعاونه

تم تعدٌل 21191316وفً تارٌخ  125691مؤسسة نعمان للتصدٌر والتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  لصر النشاط على/ مكتب اعمال النظافة والتورٌدات العامة واالعمال المعاونه النشاط ,

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191316وفً تارٌخ  125691زٌنهم نعمان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 االعمال المعاونهلصر النشاط على/ مكتب اعمال النظافة والتورٌدات العامة و

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  136246منصور للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب نورٌدات ومماوالت عامة

م تعدٌل النشاط , وصف ت21191317وفً تارٌخ  141181السٌد معوض دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مماوالت وتورٌدات حكومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  116285دمحم ابو هٌكل احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اثاث مكتبى ومنزلى

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  131175ٌم ٌونس فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حماده محمود ابراه -  17

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  133941سعٌد احمد طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 لً/ لاعات مزادات وكافٌترٌات ومطاعمتعدل ا

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  91141حسٌن فاروق ابراهٌم الشربٌنى كاتبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصدٌر ومصنع ترٌكو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  96971 ولٌد ٌوسف دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  21

 تعدل النشاط الى / ورشة نجاره

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  142631دمحم حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافة تجارة وتوزٌع مواد عذائٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  117331الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام الدٌن مسعد عبد -  22

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  97142محمود دمحم حسن لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 كتب نظافهٌضاف الى نوع النشاط / م

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  97142محمود لطب للمماوالت وتورٌد العماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / مكتب نظافه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191311وفً تارٌخ  117344دمحم سعد المتولى سلوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 لصر النشاط علً/ تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191311وفً تارٌخ  128518دمحم عبد الغنى السٌد الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  لصر النشاط على / مكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191311وفً تارٌخ  118654،  سبك لٌده برلم    صدام رمضان رمضان متولى ، تاجر فرد -  27

 التأشٌر:  تعدل الً/ تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات والعسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  132583مجدى كمال حامد خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 ل الً/ كافٌه )مشروبات ساخنه وبارده(تعد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191312وفً تارٌخ  111147عادل دمحم الشناوى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191312وفً تارٌخ  142537ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى احمد اسماع -  31

طبما للموانٌن  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 الوارداتوالنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات و

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191312وفً تارٌخ  118119على دمحم جالل بكر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدل الى مركز كمبٌوتر وتصدٌر دون وفٌما عدا اجهزة االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191312تارٌخ  وفً 139671احمد فكرى عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تمدٌم مشروبات ووجبات سرٌعه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  121113كرٌم صالح عطٌة عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 حٌةالتأشٌر:  تعدل الى/ مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  141175اسماء السٌد احمد برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  ٌضاف/ مستلزمات دواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  71615محمود دمحمى محمود الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 :  لصر النشاط على / تجارة السٌاراتالتأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  138781اسالم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  لصر النشاط على كمبٌوتر واكسسوراتها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  138781اسالم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  لصر النشاط على كمبٌوتر واكسسوراتها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  141629مروة عادل ابراهٌم النخلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / غسٌل سجاد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  123911د السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد احم -  39

 لصر النشاط على / مخبز شامى نصف الى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  118157حسن احمد السٌد شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 رٌد عمالةٌضاف نشاط/ تو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191314وفً تارٌخ  141121ضٌاء حماٌه على ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  مركز تنمٌة مهارات االطفال فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  137411برلم   شرٌف محسن دمحم عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  42

 تعدل الى/ التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  141821اٌمن عادل الزم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدل النشاط الى / تجارة زٌوت وشحومات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  114118كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم البدوى محمود  -  44

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  135769دمحم احمد البدوى الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 مالةالتأشٌر:  تعدل الى/ ب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  139232عماد دمحم نصر دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

طبما للموانٌن  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 للرلابه على الصادرات والواردات والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  89266( خالد دمحم محمود العدوى بشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    89266) تابع  -  47

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى/ مركز خدمه لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  111712ه برلم   عنتر هالل داغر عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  48

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / ورشة تصنٌع اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  131191رحاب لممان ابراهٌم دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 مستلزمات مزارعالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اعالف و

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  112916حامد عزت ابو العٌنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تعدل الى/ تجارة ادوات منزلٌة وكهربائٌة

ل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعد21191317ٌوفً تارٌخ  112916حامد عزت ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تعدل الى/ تجارة ادوات منزلٌة وكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191318وفً تارٌخ  122164عبد الحلٌم دمحم حسن الشربٌنى مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ستٌرادوصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع مستلزمات انتاج حٌوانى وداجنى واعالف وحذف اال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191318وفً تارٌخ  84166عبد هللا حمزة السعٌد الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / معرض اجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191318وفً تارٌخ  138186ٌاسر عبد الرازق ابراهٌم ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مكتبة وخردوات ومالبس

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191318وفً تارٌخ  126511زاٌد رمضان السٌد الشرلبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب مماوالت عامه

تم 21191319وفً تارٌخ  125452ب ابراهٌم عزالعرب عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( عزالعر125452)تابع  -  56

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الً تصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  89191ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر ابو الٌزٌد عبد الحمٌد جال -  57

 التأشٌر:  تعدل الى/ اتٌله سوارٌهات وكوالٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  132114دمحم عبد السالم دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 هالتأشٌر:  ٌضاف مماوالت عام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  117849على حامد احمد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  تعدل الى/ بٌع مستلزمات االنتاج الحٌوانى والداجنى واالعالف والحبوب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319تارٌخ  وفً 114113طارق فرج على مصطفى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , 21191319وفً تارٌخ  125452عز العرب ابراهٌم عز العرب عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر:  تعدل الً/تجاره احذٌه خفٌفه وشنط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  129975شحات دمحم عبد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ال -  62

التأشٌر:  حذف نشاط الشحن وتعبئه وتغلٌف وتورٌدات مواد استهالكٌة وغذائٌة واضافة نشاط/ تجارة السٌارات والممطورات 

 والجرارات الزراعٌة ولطع غٌارها

تم تعدٌل النشاط , 21191319وفً تارٌخ  139133ٌد الخبٌرى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو رضا السع -  63

 وصف التأشٌر:  ٌضاف/ الامة وتشغٌل محطات بٌرولٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  142659محمود حامد ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 2119/ 3/ 14ف/بذور وتماوى زراعٌة اعتبارا من التأشٌر:  ٌضا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  93246احمد  عوض السٌد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  تعدل النشاط الً/ تجاره لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  138159 ٌسرى دمحم فهمى المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  66

 التأشٌر:  تعدل مسمً النشاط الً/ مماوالت عامه وانشاء وهدم واصالح اساسات وانشاء وتورٌد صوب زراعٌه

  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:21191321وفً تارٌخ  46113عبد هللا على على فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 تعدل الى/ تصنٌع حلوٌات من عجٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  141287حسام مسعود السعٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 2119/  3/  18التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تأجٌر معدات وتورٌدات مٌاه اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  141318اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رضا عثمان عفر ، ت -  69

 ٌضاف الى نوع النشاط / تصنٌع مفروشات

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  119782دمحم سمٌر عبد السمٌع دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 ادوصف التأشٌر:  حذف االستٌر

تم تعدٌل النشاط , 21191324وفً تارٌخ  128548ٌاسر عبد الفتاح عبد الغنى الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / توزٌع مواد غذائٌه ونمل وعد وحصر وتخلٌص جمركى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191324وفً تارٌخ  128255امٌنه السٌد خلٌفة سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر:  تعدل الى/ كوافٌر حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191324وفً تارٌخ  141956جمعه مسعد جمعه العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر:  تعدل الى/ تحضٌر وطهى وبٌع ماكوالت جاهزة وبٌع بعب اطفال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191325وفً تارٌخ  141616نرمٌن دمحم دمحم ابراهٌم طنٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تعبئة وتوزٌع البمولٌات

النشاط , وصف تم تعدٌل 21191326وفً تارٌخ  93819عادل فاروق احمد حامد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة عطاره ومنظفات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف 21191326وفً تارٌخ  67793دمحم دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191326تارٌخ وفً  67793دمحم دمحم الدسولى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191326وفً تارٌخ  129517هانى ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 2115/  9/  1التأشٌر:  تعدٌل النشاط / مصنع مواسٌر خرسانٌه من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191326وفً تارٌخ  141914طفى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق مص -  79

طبما للموانٌن  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 الصادرات والواردات والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191328وفً تارٌخ  93366مصطفى السعٌد عٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر:  تعدل الً/ مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191328وفً تارٌخ  142747برلم   احمد رجب دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  81

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها  6من المجموعه  36والفمرة  19التأشٌر:  ٌضاف / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌم عدا المجموعه 

 الهٌئة العامة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191328وفً تارٌخ  91141ك لٌده برلم   دمحم عبدالوهاب دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سب -  82

 التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب تصدٌر واضافه نشاط/ تعبئه وتغلٌف وتورٌد مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191328وفً تارٌخ  87575دمحم على على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 / مطعمتعدل الى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191328وفً تارٌخ  133532احمد دمحم دمحم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 فصر النشاط على/ تجارة لطع غٌار جرارات

تم تعدٌل النشاط , 21191328وفً تارٌخ  114371دمحم عٌد دمحم عبد المجٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع تشكٌل معادن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  142763مها دمحم غنٌم دمحم ابوفوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  142753رامى السعٌد احمد الزامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142788احمد ابو صالح دمحم ابو صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  142791حى جالل فتحى البشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فت -  4

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  142713دمحم الشحات خطاب على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  142634ابراهٌم على البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاصم ابراهٌم -  6

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  142719دمحم دمحم دمحم شادى سماحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142637الدٌن نعٌم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر عالء  -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191319وفً تارٌخ  129364( دمحم حسن عبدالغنى حسن الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    129364) تابع  -  9

 شٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  142673سوزان عبدالرازق عبدالحمٌد المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  142617طارق محمود دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  138111( السعٌد ثروت دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   138111)تابع  -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع21191315وفً تارٌخ  78749( حسٌن دمحم مجدى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    78749) تابع  -  13

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  142747احمد رجب دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191328وفً تارٌخ  121968( مؤسسة دمحم ابراهٌم للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    121968) تابع  -  15

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  142798فاٌز عبدالهادى دمحم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191321وفً تارٌخ  142727دمحم عبدالنعٌم اسماعٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142613دمحم السٌد المرسى عطٌة شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142721نهلة عبدالجواد السٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  142662عصام عبدهللا عبدالحمٌد المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191311وفً تارٌخ  142641( كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   142641) تابع  -  21

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  142621دمحم عبدالحمٌد دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  142691رفعت صالح صادق دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  142675احمد جمال عبده الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191311وفً تارٌخ  142646اٌهاب جالل عبدالرازق دمحم العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  142774انعام سعد مندوه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324ارٌخ وفً ت 142745دٌنا عٌد دمحم طالب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  142746دمحم احمد دمحم السٌد الناغى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  142793هاجر رجب ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  142694احمد دمحم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  142645السٌد المتولى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  142636امٌن مٌخائٌل عٌد الشهٌد عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  142721السٌد السٌد سعد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  142736سمر حامد دمحم العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا21191318وفً تارٌخ  142711طه احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  142622محمود دمحم عواد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  142672رضا مراد صالح مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  142616السٌد احمد السٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  142664غاده السٌد منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم 21191317وفً تارٌخ  135414(  رامى عباس محمود عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    135414) تابع  -  41

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21191317وفً تارٌخ  135414(  رامى عباس محمود عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    135414) تابع  -  41

 شركة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  142771المرسى ابو بكر شحاتة سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191331وفً تارٌخ  142812ٌاسر طوسون محمود هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  142783احمد سمٌر مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  142749احمد عبدالغنى احمد دغده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142784عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142681احمد دمحم لطفى دمحم على الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  142712هانى سعد عبدالعزٌز صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  142611دمحم دمحم رجب دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  142668فاطمة اسماعٌل عبدالحى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191313وفً تارٌخ  142669ام اوتو الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص

تم تعدٌل نوع 21191315وفً تارٌخ  72687( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    72687) تابع  -  52

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  142619محمود دمحم كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  142657دمحم نادر احمد السٌد راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  142629هاله السعٌد عبد الحك لرشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142728ماهر الشرلاوى عبدالحمٌد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  137155رضا مصطفى على البدوى مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  142751عبد الكرٌم رضا فرج ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191328وفً تارٌخ  142789ولٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  142779ٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حمدى الحس -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  142712وسٌم خلٌل عطٌه خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم 21191319وفً تارٌخ  129364الغنى حسن الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( دمحم حسن عبد 129364) تابع  -  62

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  142689السعٌد عبدالهادى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  142735الدٌن محمود متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف بدر  -  64

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  91223( عٌاد محمود محمود رمانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    91223) تابع  -  65

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  142638سوسن ٌسرى الحسٌنى خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142619اسامة عبدهللا ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  142644دمحم دمحم عبدالرحٌم نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142651اسامة ٌونس احمد دمحم لدادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  141214( حامد حسن السٌد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141214) تابع  -  71

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191324وفً تارٌخ  142752جمال عبدالناصر محمود صالح االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاصالشركة , وصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142739ماهر دمحم عبداللطٌف عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142794اسامة دمحم رضا عبدالعزٌز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  142661طه احمد عبده عٌسى حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  142716دمحم مصطفى مصطفى الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  142714دمحم عوض عبدالوهاب عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  142614سامٌة عوض الشبراوى الشبراوى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142641كرم فٌفى عبد الحافظ ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  142696شرٌف دمحم دمحم شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  142628نجالء دمحم عبدالسالم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  142647رضا دمحم ذكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 صخا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  142768دمحم فوزى عبدالمولى عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  142761عمر المغربى لتجارة الشنط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  142751دمحم صابر على دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142797عالء احمد عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142682احمد عبدالمنعم صالح بشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191311وفً تارٌخ  121816( احمد سامى السعٌد على عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    121816) تابع  -  87

 ف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  142611هشام عبدهللا الحسٌنى المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191311وفً تارٌخ  142656مائدة دمحم الجدٌدة للوجبات السرٌعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 21191316وفً تارٌخ  139574( دٌنا احمد محمود الدلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    139574) تابع  -  91

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191318وفً تارٌخ  142711دمحم السٌد سعد الدٌن دمحم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  142699دمحم عادل حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا21191311وفً تارٌخ  142648نبٌله احمد سعد نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  142762مسعد صبحى منصور حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142781شكرى السٌد عبدالحك السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  142743عماد طه عطٌه السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142787صباح السٌد السٌد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142731احمد شعبان رمضان عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  142614احمد شولى فائك البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  142665ٌسرى عبدهللا ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142685اشرف احمد لطفى دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  142617دمحم وحٌد عبدالممصود جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  142635دمحم رشاد صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  142718دمحم مصباح فضلى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  142597سمٌحه دمحم الشافعى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  142674دمحم حماد محمود شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  142611دمحم محمود الغمرى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  111328( السٌد زكرٌا ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111328ع ) تاب -  118

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  142723ماهر فرج عبدالجواد عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 خاص , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 21191326وفً تارٌخ  142767احمد دمحم عبدالعزٌز مجاهد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142799السٌد احمد مجاهد فراج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  142761دمحم محمود حسٌن العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  142756هالة السٌد عطٌة جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  142814شحتو ابراهٌم حسن عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142795محمود محمود دمحم الدٌسطى سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  132147دمحم الزهٌرى احمد العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  132147دمحم الزهٌرى احمد العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  132147الزهٌرى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  132147الزهٌرى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  142717، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌة زكى دمحم فودة  -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  142667معتز عادل عبداللطٌف االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142639، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الدسولى عبده دمحم عبده عجوة -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142722مؤسسة روزا للصناعات الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 21191319وفً تارٌخ  142711ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد صبرى الصدٌك خمٌس عنا -  124

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  142632الحسٌنى دمحم الحسٌنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  142671، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروه سعد زكرٌا دمحم مصطفى  -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142386فاطمة دمحم السٌد ابو سكٌنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  142764، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم توفٌك الدسولى اسماعٌل  -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  142754دمحم احمد دمحم احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142777ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رزق دمحم عبدالعزٌز ، تاج -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  142695دمحم السٌد بدٌر احمد ابراهٌم دنٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  142715دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا السٌد عبدالسالم  -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142651دالٌا عبدالموجود دمحم السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  142733سعدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد دمحم ابو -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142734سامٌة عطٌة السعٌد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  142691زق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ظرٌفه دمحم الشحات عبدالرا -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191315وفً تارٌخ  142623اسماعٌل العوضى عبدالجواد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142618السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نصر الدٌن عبدالحمٌد  -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191312وفً تارٌخ  142663سمر مصطفى دمحم خلٌل البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  142772 فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح دمحم السٌد دمحم -  141

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  142769السٌد احمد السٌد ابو العطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191328وفً تارٌخ  142782بو شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابو شعٌشع احمد ا -  142

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  142742صالح دمحم الهادى عبدالعلٌم ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  142726م على توفٌك كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسال -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142683ولٌد ابو الٌزٌد على على طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191315وفً تارٌخ  142615شعبان حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانم مسعد  -  146

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  142616على عبدالحمٌد على محضٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191311وفً تارٌخ  121816( احمد سامى السعٌد على عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    121816) تابع  -  148

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  142612سهام دمحم سعٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142655انى صالح دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ه -  151

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  118617( صٌدلٌة عمرو السٌد عبدالحمٌد متولى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    118617) تابع  -  151

 وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , 21191317

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142697عمر جمعه دمحم موسى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  142731دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم كشفٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191326وفً تارٌخ  142765طارق عبدهللا عبدالعزٌز على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191327وفً تارٌخ  142773احمد على المتولى شتٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142738السعٌد عبدالحمٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142741اسالم عبده الوصٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  142776رٌهام مٌالد جاد هللا عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل تم 21191324وفً تارٌخ  128862( عبدهللا احمد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    128862) تابع  -  159

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  142598ماهر احمد دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  142615حفناوى كمال دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  142679مؤسسة فتح هللا للمماوالت العامة وتورٌدات العمالة وتورٌدات عامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191314

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  142717رضا نجٌب السعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142659محمود حامد ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314ً تارٌخ وف 142686دمحم نصر فاروق السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  142688جمال السٌد دمحم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311 وفً تارٌخ 142652احمد مكٌن دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142654دمحم عبدالحاكم السٌد عبدالحاكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325ٌخ وفً تار 142759دمحم صادق عبداللطٌف ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  142755دمحم سعد احمد صالح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142786حجازى على ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142778السٌد فوزى دمحم عبدالستار لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  142714شاكر مسعود محمود الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142642محسن محمود ابو الفتوح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142732شٌماء رمضان على السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  142666دمحم ابراهٌم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191315وفً تارٌخ  142618صالح عاطف دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142641محمود فتحى على الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191317ٌوفً تارٌخ  142693ابراهٌم رمضان ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  142677دمحم السٌد دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع21191314وفً تارٌخ  142611عمر سمٌر فرج على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142724ولٌد احمد دمحم على ابو عمو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21191326وفً تارٌخ  142766دمحم طارق ابو مسلم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  142757السعٌد عبدالحسٌب السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة تم ت21191325وفً تارٌخ  142758طارق دمحم عبدالهادى حسن جوٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  142811احمد ابراهٌم السٌد الضبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع21191331وفً تارٌخ  142811دمحم ثروت عطا عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142681عبدهللا فوزى دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا21191311وفً تارٌخ  142643رأفت دمحم شحاته عبد لال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  142713محمود سعٌد معاطى عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل21191319وفً تارٌخ  132547( طارق سعد السعدنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    132547) تابع  -  191

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  142599الفرا لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا21191313وفً تارٌخ  142671نهاد عبدالسالم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191316وفً تارٌخ  142627حسٌن احمد حسٌن السٌد احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21191316وفً تارٌخ  142631اكرامى على مصطفى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191313وفً تارٌخ  142676الٌوجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  142725دمحم السعٌد دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل 21191326وفً تارٌخ  82664( عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    82664) تابع  -  198

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  142744احمد امٌن حامد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  142815دمحم احمد دمحم انٌس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142791دمحم محمود دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142796بهجات عبدالسالم احمد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  142716رضا سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  142718دمحم احمد دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  142613نجالء سمٌر االمٌر عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  142661مها السعٌد عبد النبى دمحم ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191314وفً تارٌخ  142684هٌثم عواد محى الدٌن محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  142719دمحم دمحم المتولى ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191319وفً تارٌخ  142711ٌاسر صالح عبدالخالك عبدالواحد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  142633السٌد ممبل دمحم شحتو ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  142596عالء الدٌن دمحم محمود السعٌد عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 ف التأشٌر: خاصالشركة , وص

تم تعدٌل نوع 21191316وفً تارٌخ  129512شرٌف مجدى عبداللطٌف السٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142781عبدالرحٌم دمحم حامد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  142775عبدهللا دمحم جمعة زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  142741ابراهٌم دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  142748السعٌد محمود برهام حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  142785احمد الشافعى عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142612صفا محمود ٌوسف البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191311وفً تارٌخ  142649هانى عبد السالم ابو الفتوح جزر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 : خاص, وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  142729عبدالعزٌز على دمحم االتربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  142692بٌتر جرجس عبده بشاره عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 خاص وصف التأشٌر:

تم 21191314وفً تارٌخ  133712( ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    133712) تابع  -  222

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142658احمد حسن فهمى حسن المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  142621صٌدلٌة نادر بدر الجدٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  142698محمود فتحى خطاب هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  142687اسماء شحاتة عبدالنعٌم شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  142653عمرو عصام دمحم على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 خاصوصف التأشٌر: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191315وفً تارٌخ  132147دمحم الزهٌرى احمد العجمى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191315وفً تارٌخ  132147الزهٌرى للدواجن ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 افراد

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  135414(  رامى عباس محمود عبدالغنى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    135414) تابع  -  3

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   Astrosالى: استروس  142591تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  1

   Concept Pharmالى: كونسبت فارم  141484تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: االمانة لتجارة وتصنٌع االخشاب   119182تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316 ،  فى تارٌخ :  -  3

الى: مؤسسة نعمان للتصدٌر والتورٌدات  125691تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  4

 العامة  

 الى: الحمد لتجارة الخمٌره البٌره   132592بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 21191316،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: ارابٌسن   133712تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  6

 الثاث المكتبى والمنزلى  الى: الدٌوان ل 116285تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: دورادو   123767تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  8

 Upcomingالى: ابكمٌنج للتسوٌك العمارى  142552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  9

for real estate   

 الى: المنار   142627تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: المنار   142627تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  11

 لى: مؤسسة الحور للتورٌدات العامه  ا 142548تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: هورا ٌزون للرحالت   121113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: اللٌنه للتصدٌر   137411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: مطعم وكافٌه العدوى   126413تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314:  ،  فى تارٌخ  -  15

 ela villeالى: مؤسسه اال فٌل جروب  141515تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  16

group   

 الى: حامد عزت ابو العنٌن   112916الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191317،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: المناره لالستٌراد والتصدٌر   139232تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  18

 ه ماشٌن  الى: المصرٌ 121368تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: الكروان الكسسوار المحمول   114113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  21

 (   VELVETالى: فٌلفت )  132895تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  21

الى: تعدٌل االسم التجارى هشام احمد السٌد  91153تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21191321،  فى تارٌخ :   -  22

 على الدنف  

 الى: مسعد للمستلزمات الطبٌه   142398تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: عٌسى دمحم عٌسى السماحى   127769لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا21191324،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: معان للتنمٌة البشرٌة   142113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  25

 ان لضرب االرز  الى: مؤسسة االٌم 116564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: عطاره خٌر زمان   93819تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: مصنع التوحٌد لتشكٌل المعادن   114371تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: فانتازٌا لالستٌراد والتصدٌر   142747تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  29

الى: دلتا فودز استف لتعبئة وتغلٌف وتورٌد  91141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  31

   DEL TA FOOD STUFFالمواد الغذائٌة  

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191314، وفى تارٌخ    141848احمد ابراهٌم عبد اللطٌف وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

تم حل الشركة وتصفٌتها  2119لسنه 1391م محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برل

 نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191315، وفى تارٌخ    86417شركه غانم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 559بموجب عمد حل شركة توصٌة بعمد مسجل وشهر عنه برلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191316، وفى تارٌخ    112159ة تضامن  سبك لٌدها برلم : معاذ وشرٌكته  ، شرك   - 3

/ ت لسنة 791هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه ومصدق على تولٌعاته برلم 

2116 

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    69718رلم : شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها ب   - 4

 السجل  تم فض الشركه وحلها نهائٌا ومحو المٌد

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    69718شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  تم فض الشركه وحلها نهائٌا ومحو المٌد

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    81173ٌمان حامد طه وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة ا   - 6

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2119لسنه  37السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌطه بعمد مسجل ومشهر عنة برلم 

تم    21191314، وفى تارٌخ    78651امن  سبك لٌدها برلم : شركة ناصر الحسٌنى علٌوه النجار وشرٌكته  ، شركة تض   - 7

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    78651شركة النجار لتعبئة المواد الغذائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 جب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌاالسجل  بمو

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    78651شركة النجار للمواد الغذائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 السجل  بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21191314، وفى تارٌخ    78651ة المواد الغذائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة النجار لتعبئ   - 11

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191314 ، وفى تارٌخ   78651شركة ناصر الحسٌنى علٌوه النجار وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191314، وفى تارٌخ    78651شركة النجار لتعبئة المواد الغذائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 وتصفٌتها نهائٌا محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    78651شركة النجار للمواد الغذائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191314، وفى تارٌخ    78651دها برلم : شركة النجار لتعبئة المواد الغذائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌ   - 14

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

   21191317، وفى تارٌخ    94938المصبى المصبى عبد العزٌز المصبى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 بموجب عمد فض وتم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا تم محو/شطب السجل  شطب المٌد

   21191317، وفى تارٌخ    94938المصبى المصبى عبد العزٌز المصبى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 تم محو/شطب السجل  شطب المٌد بموجب عمد فض وتم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191319، وفى تارٌخ    81865ابراهٌم وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة دمحم عبدالحمٌد دمحم    - 17

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2119لسنه  1558محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ برلم 

تم    21191321، وفى تارٌخ    84119: أٌمن دمحم مأمون الهوارى و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 18

محكمه المنصورة االٌتدائٌة تم حل الشركة  141محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مسجل ومشهر عن برلم 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191321، وفى تارٌخ    111939شركة ماهر محمود كرم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 2114/ أ لسنة  735محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    21191324، وفى تارٌخ    141413شركة هشام بهجات حسن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 /ء توثٌك بلماس تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا1738رلم محو/شطب السجل  بموجب عمد مصدق على تولٌعاتة ب

تم محو/شطب    21191325، وفى تارٌخ    66685عمر سعد دمحم المغربى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  بموجب عمد الفض تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل  بموجب عمد    21191325، وفى تارٌخ    66685: الٌوجد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 22

 الفض تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191325، وفى تارٌخ    66685عمر سعد دمحم المغربى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 السجل  بموجب عمد الفض تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    73559ثرٌا احمد عبدالسالم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 توثٌك بلماس تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2119/ 3/ 21بتارٌخ  3459السجل  بموجب عمد ثابت التارٌخ برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191314وفً تارٌخ   ، 135421شركة دمحم الدهشان وشركائه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191316وفً تارٌخ   ، 118771، سبك لٌدها برلم ،شركة احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن وشرٌكته توصٌة بسٌطة   -  2

 جنٌه   441110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191316وفً تارٌخ   ، 118771شركة رجب اسماعٌل فرغلى حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   441110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل رأس المال , وصف

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ   ، 118771شركة احمد عبدهللا السٌد عبدهللا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   441110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191316وفً تارٌخ   ، 118771شركة احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   441110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317ً تارٌخ   ،وف 69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   511110111لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 69871لٌدها برلم ،شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك  -  9

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأش

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191317وفً تارٌخ   ، 69871ركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة ورثة سعٌد غانم وش -  12

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

دٌل تم تع 21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191317فً تارٌخ   ،و 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   511110111مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

 21191311وفً تارٌخ   ، 137871شركة احمد عبدالحلٌم دمحم عوض عوض وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   25875110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191311وفً تارٌخ   ، 137871ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة حمدى ابراهٌم جبر وشركاه توص -  19

 جنٌه   25875110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191313وفً تارٌخ   ، 77226شركة شولى الشلمامى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   611110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191313وفً تارٌخ   ، 77226شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   611110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191313وفً تارٌخ   ، 77226ة شولى الشلمامى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شرك -  22

 جنٌه   611110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191313وفً تارٌخ   ، 77226شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   611110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191314وفً تارٌخ   ، 137193زرثة المتولى عبد الجلٌل المتولى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   211110111،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   5111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191321وفً تارٌخ   ، 71982ة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه شرك -  26

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   5111110111ل , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،الما

 21191321وفً تارٌخ   ، 71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   511111.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191325وفً تارٌخ   ، 139515مارٌانا فاٌز للدس وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191326وفً تارٌخ   ، 139471ا برلم ،شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌده -  31

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191326وفً تارٌخ   ، 139471شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   11111110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف الت

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ   ، 137527شركة ولٌد دمحم دمحم سالم ٌوسف وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   1211110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191328وفً تارٌخ   ، 95426شركة احمد على عبد الاله وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  71982غرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة ت -  1

شاِرع خاِلد بن الَولٌد بَحى الجاِمعة بملن/ الِدكتور َمحَمد إبراهٌم ٌونُس  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح   71982ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  1891وكافٌه أوِدع بَرلَم  َعن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات

 21191313وفً تارٌخ  71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

شاِرع خاِلد بن الَولٌد بَحى الجاِمعة بملن/ الِدكتور َمحَمد إبراهٌم  2صورة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمن

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح   71982ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  1891ٌونُس َعن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات وكافٌه أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  71982دها برلم    شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌ -  3

شاِرع الغَزالى الُمتفَرع من شاِرع الَمشاٌة الُسفلٌة ـ أَمام َحدٌمة َشجرة الُدر  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فَرع آَخر بالَمنصورة 

  2119نة لس 1892بملن/ الحاج َسٌد العَمرٌطى َعن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات أوِدع بَرلَم 

 21191313وفً تارٌخ  71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

شاِرع الغَزالى الُمتفَرع من شاِرع الَمشاٌة الُسفلٌة ـ أَمام َحدٌمة  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فَرع آَخر بالَمنصورة 

  2119لسنة  1892ر بملن/ الحاج َسٌد العَمرٌطى َعن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات أوِدع بَرلَم َشجرة الدُ 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 .  َدلهلٌة 71982العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع 

 21191313وفً تارٌخ  71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 َدلهلٌة .  71982تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  71982   شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  7

شاِرع خاِلد بن الَولٌد بَحى الجاِمعة بملن/ الِدكتور َمحَمد إبراهٌم ٌونُس  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح   71982ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  1891َعن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات وكافٌه أوِدع بَرلَم 

 21191313وفً تارٌخ  71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

ور َمحَمد إبراهٌم شاِرع خاِلد بن الَولٌد بَحى الجاِمعة بملن/ الِدكت 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح   71982ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  1891ٌونُس َعن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات وكافٌه أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

شاِرع الغَزالى الُمتفَرع من شاِرع الَمشاٌة الُسفلٌة ـ أَمام َحدٌمة َشجرة الُدر  11وصف الـتأشٌر:   ، فَرع آَخر بالَمنصورة  العنوان ,

  2119لسنة  1892بملن/ الحاج َسٌد العَمرٌطى َعن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات أوِدع بَرلَم 

 21191313وفً تارٌخ  71982شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى و -  11

شاِرع الغَزالى الُمتفَرع من شاِرع الَمشاٌة الُسفلٌة ـ أَمام َحدٌمة  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فَرع آَخر بالَمنصورة 

  2119لسنة  1892لَحلوٌات أوِدع بَرلَم َشجرة الُدر بملن/ الحاج َسٌد العَمرٌطى َعن نَشاط َمعَرض لبٌع ا

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 َدلهلٌة .  71982العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21191313وفً تارٌخ  71982ركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وش -  12

 َدلهلٌة .  71982تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  135421شركة دمحم الدهشان وشركائه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

شارع البدالى من شارع الجالء بملن / زٌنب ابراهٌم فهمى الفٌومى عن ورثة /  22تأشٌر:   ، المنصوره حى الجامعه وصف الـ

 سهٌر احمد دمحم النحاس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226شركة شولى الشلمامى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

ولٌُد  2119لسنة  2316تَم فَرع للَشركة بالَمنصورة شاِرع الَجالء بملن/ َمحَمد فؤاد َجمال الموجى أوِدع بَرلَم  وصف الـتأشٌر:   ،

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثان بالَمنصورة شاِرع التِرعة بملن/ ِعصام اإلمام بَهرام أوِدع بَرلَم 77226بَرلَم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه -  15

ولٌُد  2119لسنة  2316وصف الـتأشٌر:   ، تَم فَرع للَشركة بالَمنصورة شاِرع الَجالء بملن/ َمحَمد فؤاد َجمال الموجى أوِدع بَرلَم 

 لَمنصورة شاِرع التِرعة بملن/ ِعصام اإلمام بَهرام أوِدع بَرلَمَدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثان با 77226بَرلَم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226شركة شولى الشلمامى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

رع ثاِلث بالَمنصورة شاِرع الِشرٌف الراضى َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَ  77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2317وصف الـتأشٌر:   ، 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع رابِع  77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2318بتورٌل بملن/ الشُركاء أوِدع بَرلَم 

عنوان , تم تعدٌل ال 21191313وفً تارٌخ  77226شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث بالَمنصورة شاِرع الِشرٌف الراضى  77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2317وصف الـتأشٌر:   ، 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع رابِع  77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2318بتورٌل بملن/ الشُركاء أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226ى الشلمامى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة شول -  18

ولٌُد  2119لسنة  2319وصف الـتأشٌر:   ، بالَمنصورة شاِرع َعبد الَسالم عاِرف بملن/ إبراهٌم َمحَمد َمحمود الَمهدى أوِدع بَرلَم 

 َدلهلٌة . 77226بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

ولٌُد  2119لسنة  2319وصف الـتأشٌر:   ، بالَمنصورة شاِرع َعبد الَسالم عاِرف بملن/ إبراهٌم َمحَمد َمحمود الَمهدى أوِدع بَرلَم 

 ة .َدلهلٌ 77226بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226شركة شولى الشلمامى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

ولٌُد  2119لسنة  2316وصف الـتأشٌر:   ، تَم فَرع للَشركة بالَمنصورة شاِرع الَجالء بملن/ َمحَمد فؤاد َجمال الموجى أوِدع بَرلَم 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثان بالَمنصورة شاِرع التِرعة بملن/ ِعصام اإلمام بَهرام أوِدع بَرلَم 77226بَرلَم تابع 

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  77226شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

ولٌُد  2119لسنة  2316رة شاِرع الَجالء بملن/ َمحَمد فؤاد َجمال الموجى أوِدع بَرلَم , وصف الـتأشٌر:   ، تَم فَرع للَشركة بالَمنصو

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثان بالَمنصورة شاِرع التِرعة بملن/ ِعصام اإلمام بَهرام أوِدع بَرلَم 77226بَرلَم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226برلم    شركة شولى الشلمامى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  22

َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث بالَمنصورة شاِرع الِشرٌف الراضى  77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2317وصف الـتأشٌر:   ، 

 ٌة , وتَم إفتِتاح فَرع رابِع َدلهل 77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2318بتورٌل بملن/ الشُركاء أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  77226شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

رٌف الراضى َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث بالَمنصورة شاِرع الشِ  77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2317, وصف الـتأشٌر:   ، 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع رابِع  77226ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2318بتورٌل بملن/ الشُركاء أوِدع بَرلَم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  77226شركة شولى الشلمامى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

ولٌُد  2119لسنة  2319نصورة شاِرع َعبد الَسالم عاِرف بملن/ إبراهٌم َمحَمد َمحمود الَمهدى أوِدع بَرلَم وصف الـتأشٌر:   ، بالمَ 

 َدلهلٌة . 77226بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  77226شركة اسماعٌل الشلمامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

ولٌُد  2119لسنة  2319ر:   ، بالَمنصورة شاِرع َعبد الَسالم عاِرف بملن/ إبراهٌم َمحَمد َمحمود الَمهدى أوِدع بَرلَم , وصف الـتأشٌ

 َدلهلٌة . 77226بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

, وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بناحٌة مٌت َغمر شاِرع بورَسعٌد بملن/ َمحَمد ُمصَطفى َرمضان َعن نَشاط العنوان 

 شاِرع  3َمعَرض لبٌع الَحلوٌات ولٌُد تَبع َمكتَب ِسجل تِجارى مٌت َغمر , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر للَشركة بناحٌة الِسنبالوٌن 

 21191321وفً تارٌخ  71982مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة اٌمن دمحم -  27

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بناحٌة مٌت َغمر شاِرع بورَسعٌد بملن/ َمحَمد ُمصَطفى َرمضان َعن 

 شاِرع  3كتَب ِسجل تِجارى مٌت َغمر , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر للَشركة بناحٌة الِسنبالوٌن نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات ولٌُد تَبع مَ 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

عٌد َمحَمد أَحَمد َعن نَشاط َمعَرض بٌع الَحلوٌات ولٌُد تَبع َمكتَب ِسجل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الِعزبة البِرجاس بملن/ أَحَمد السَ 

 تِجارى الَسنبالوٌن , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث للَشركة بالَمنصورة شاِرع على ُمباَرن بتَمسٌم األَِطباء بتورٌل بملن/

 21191321وفً تارٌخ  71982لٌدها برلم     شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك -  29

تَبع  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الِعزبة البِرجاس بملن/ أَحَمد الَسعٌد َمحَمد أَحَمد َعن نَشاط َمعَرض بٌع الَحلوٌات ولٌُد

 ُمباَرن بتَمسٌم األَِطباء بتورٌل بملن/ َمكتَب ِسجل تِجارى الَسنبالوٌن , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث للَشركة بالَمنصورة شاِرع على

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 2119لسنة  2518العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، َمحَمد َمأمون َعبد اللطٌف الَهوارى َعن نَضاط َمصنَع َحلوى ِمن َعجٌن أوِدع بَرلَم 

 َدلهلٌة .  71982ولٌُد بَرلَم تابِع 

 21191321وفً تارٌخ  71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 2518ِمن َعجٌن أوِدع بَرلَم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، َمحَمد َمأمون َعبد اللطٌف الَهوارى َعن نَضاط َمصنَع َحلوى 

 َدلهلٌة .  71982ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

بورَسعٌد بملن/ َمحَمد ُمصَطفى َرمضان َعن نَشاط العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بناحٌة مٌت َغمر شاِرع 

 شاِرع  3َمعَرض لبٌع الَحلوٌات ولٌُد تَبع َمكتَب ِسجل تِجارى مٌت َغمر , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر للَشركة بناحٌة الِسنبالوٌن 

 21191321وفً تارٌخ  71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بناحٌة مٌت َغمر شاِرع بورَسعٌد بملن/ َمحَمد ُمصَطفى َرمضان َعن 

 شاِرع  3الِسنبالوٌن  نَشاط َمعَرض لبٌع الَحلوٌات ولٌُد تَبع َمكتَب ِسجل تِجارى مٌت َغمر , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر للَشركة بناحٌة

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  71982شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

ب ِسجل تَ العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الِعزبة البِرجاس بملن/ أَحَمد الَسعٌد َمحَمد أَحَمد َعن نَشاط َمعَرض بٌع الَحلوٌات ولٌُد تَبع َمك

 تِجارى الَسنبالوٌن , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث للَشركة بالَمنصورة شاِرع على ُمباَرن بتَمسٌم األَِطباء بتورٌل بملن/

 21191321وفً تارٌخ  71982شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

لـتأشٌر:   ، الِعزبة البِرجاس بملن/ أَحَمد الَسعٌد َمحَمد أَحَمد َعن نَشاط َمعَرض بٌع الَحلوٌات ولٌُد تَبع تم تعدٌل العنوان , وصف ا

 َمكتَب ِسجل تِجارى الَسنبالوٌن , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث للَشركة بالَمنصورة شاِرع على ُمباَرن بتَمسٌم األَِطباء بتورٌل بملن/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  71982رجب وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة تغرٌد ابراهٌم -  36

 2119لسنة  2518العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، َمحَمد َمأمون َعبد اللطٌف الَهوارى َعن نَضاط َمصنَع َحلوى ِمن َعجٌن أوِدع بَرلَم 

 َدلهلٌة .  71982ولٌُد بَرلَم تابِع 

 21191321وفً تارٌخ  71982من دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة اٌ -  37

 2518تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، َمحَمد َمأمون َعبد اللطٌف الَهوارى َعن نَضاط َمصنَع َحلوى ِمن َعجٌن أوِدع بَرلَم 

 َدلهلٌة .  71982ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة 

تم  21191326وفً تارٌخ  139471شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

أ شاِرع َمأمون الِشناوى بملن/ ماِجد جلٌل َمحَمد األَلفى َعن  2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بالَمنصورة 

 أ 7َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بالَمنصورة  139471ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2652َمكتَب إدارى أوِدع بَرلَم نِشاط 

تم  21191326وفً تارٌخ  139471شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  39

ِاع َمأمون الِشناوى بملن/ ماِجد جلٌل َمحَمد األَلفى َعن نَشاط َمخَزن مالبس جاهزة ) فٌما َعدا تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث 139471ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2653الُمِهمات والَمالبِس العَسَكرٌة ( أَوِدع بَرلَم 

تم  21191326وفً تارٌخ  139471اه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشرك -  41

شاِرع َمأمون الِشناوى بملن/ َعبد الَسالم عوف َعبد الَسالم َعن نَشاط َمخَزن  14تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بالَمنصورة 

 ولٌُد  2119لسنة  2654رٌة ( أَوِدع بَرلَم َمخَزن َمخَزن َمالبِس جاهزة ) فٌما َعدا الُمِهمات والَمالبِس العَسكَ 

تم  21191326وفً تارٌخ  139471شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 َدلهلٌة . 139471تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بَرلَم تابِع 

تم  21191326وفً تارٌخ  139471، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه  -  42

أ شاِرع َمأمون الِشناوى بملن/ ماِجد جلٌل َمحَمد األَلفى َعن  2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بالَمنصورة 

 أ 7َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع آَخر بالَمنصورة  139471تابِع ولٌُد بَرلَم  2119لسنة  2652نِشاط َمكتَب إدارى أوِدع بَرلَم 

تم  21191326وفً تارٌخ  139471شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

ن نَشاط َمخَزن مالبس جاهزة ) فٌما َعدا تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شِاع َمأمون الِشناوى بملن/ ماِجد جلٌل َمحَمد األَلفى عَ 

 َدلهلٌة , وتَم إفتِتاح فَرع ثاِلث 139471ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2653الُمِهمات والَمالبِس العَسَكرٌة ( أَوِدع بَرلَم 

تم  21191326خ وفً تارٌ 139471شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

شاِرع َمأمون الِشناوى بملن/ َعبد الَسالم عوف َعبد الَسالم َعن نَشاط َمخَزن  14تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بالَمنصورة 

 ولٌُد  2119لسنة  2654َمخَزن َمخَزن َمالبِس جاهزة ) فٌما َعدا الُمِهمات والَمالبِس العَسَكرٌة ( أَوِدع بَرلَم 

تم  21191326وفً تارٌخ  139471ة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شرك -  45

 َدلهلٌة . 139471تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بَرلَم تابِع 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة ورثة سعٌد غانم وش -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة  -  2

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة  -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

اعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزر -  4

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  -  5

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871ت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌال

 تضامن

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  7

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871. ،  سبك لٌدها برلم    والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات

 تضامن

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  -  8

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871دها برلم   الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌ

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  9

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317 وفً تارٌخ 69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  -  11

نشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل ال21191317وفً تارٌخ  69871الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  -  11

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامنوصف 

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  -  13

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  69871الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم شركة سعاد ابراهٌم  -  14

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة  -  15

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ  -  16

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  69871الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

الح األراضى الزراعٌة وتنظٌم شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستص -  17

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

ٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظ -  18

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  -  19

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم    الداخلٌة

 توصٌة بسٌطة

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  -  21

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871ت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   الرحالت الداخلٌة والتوكٌال

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  21

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191317وفً تارٌخ  69871. ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات 

 بسٌطة

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  -  22

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  69871م   الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برل

 توصٌة بسٌطة

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  -  23

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  24

عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة تم ت21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  -  25

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  69871الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  -  26

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة وصف التأشٌر: 

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  27

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  شركة -  28

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  69871الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  شركة سعاد ابراهٌم حامد -  29

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

سٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة ب -  31

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ -  31

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  69871الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإ -  32

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة -  33

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191317وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت  -  34

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  69871داخلٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   ال

 توصٌة بسٌطة

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم  -  35

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  69871لتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   الرحالت الداخلٌة وا

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة وإستصالح األراضى الزراعٌة وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  36

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191317وفً تارٌخ  69871رٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة والتو

 بسٌطة

شركة ولٌد دمحم دمحم سالم ٌوسف وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً/ مكتب مالبس فٌما عدا المهمات و المالبس العسكرٌه ،   -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191328وفً تارٌخ  137527سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191317ٌخ وفً تار 69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191317وفً تارٌخ  69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191317تارٌخ  وفً 69871شركة سعٌد غانم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191313وفً تارٌخ  69718شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191314وفً تارٌخ  78651   شركة ناصر الحسٌنى علٌوه النجار وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم -  5

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191314وفً تارٌخ  78651شركة النجار لتعبئة المواد الغذائٌة ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191314وفً تارٌخ  78651ها برلم   شركة النجار للمواد الغذائٌة ، سبك لٌد -  7

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191314وفً تارٌخ  78651شركة النجار لتعبئة المواد الغذائٌة ، سبك لٌدها برلم    -  8

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191317وفً تارٌخ  94938ى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   المصبى المصبى عبد العزٌز المصب -  9

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة احمد رجب  118771برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  21191316،  فى تارٌخ :   -  1

 اسماعٌل فرغلى حسن وشركاه

الى: شركة ورثة سعٌد غانم  69871توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: شركة ورثة سعٌد غانم  69871ٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  21191317،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركاه

الى: شركة ورثة سعٌد غانم  69871شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  4

 وشركاه

الى: شركة ورثة سعٌد غانم  69871شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  5

 وشركاه

الى: شركة احمد عبدالحلٌم  137871توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  6

 دمحم عوض عوض وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سٌن دمحم الدهشان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االطراف الثالثه لهم حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن هشام دمحم ح -  1

او منفردٌن نٌابه عن الشركه ولهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والخاصه والبنون ولهم الحك فى الرهن 

عٌن او منفردٌن ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض اخختصاصاتهم وٌتولى الشرٌن وااللتراض من البنون لصالح الشركه مجتم

 135421برلم       21191314الثالث مهما اضافٌة وهى االشراف على عملٌات التسوٌك والبٌع . ، تارٌخ : 

ره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن شرٌف دمحم حسٌن دمحم الدهشان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االطراف الثالثه لهم حك االدا -  2

او منفردٌن نٌابه عن الشركه ولهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والخاصه والبنون ولهم الحك فى الرهن 

ٌن وااللتراض من البنون لصالح الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض اخختصاصاتهم وٌتولى الشر

 135421برلم       21191314الثالث مهما اضافٌة وهى االشراف على عملٌات التسوٌك والبٌع . ، تارٌخ : 

دمحم شحاته دٌسطى احمد  شركة مساهمة  مدٌر عام  تعٌٌن عضو مجلس اداره ممثال عن الشركه المابضه ، تارٌخ :  -  3

 91133برلم       21191315

شركة مساهمة  مدٌر عام  تعٌٌن عضو مجلس اداره ممثال عن الشركه المابضه ، تارٌخ :  دمحم شحاته دٌسطى احمد  -  4

 91133برلم       21191315

دمحم شحاته دٌسطى احمد  شركة مساهمة  مدٌر عام  تعٌٌن عضو مجلس اداره ممثال عن الشركه المابضه ، تارٌخ :  -  5

 91133برلم       21191315

طعٌمه  شركة مساهمة  عضو غٌر متفرغ  تعٌٌن عضو مجلس اداره ممثال عن الشركه المابضه ، تارٌخ : احمد محمود احمد  -  6

 91133برلم       21191315

احمد محمود احمد طعٌمه  شركة مساهمة  عضو غٌر متفرغ  تعٌٌن عضو مجلس اداره ممثال عن الشركه المابضه ، تارٌخ :  -  7

 91133برلم       21191315

احمد محمود احمد طعٌمه  شركة مساهمة  عضو غٌر متفرغ  تعٌٌن عضو مجلس اداره ممثال عن الشركه المابضه ، تارٌخ :  -  8

 91133برلم       21191315

دمحم شحاته دٌسطى احمد  شركة مساهمة  مدٌر عام  تعٌٌن مدٌرا عام للحسابات بدال من السٌد/ اٌمن احمد السٌد عبدهللا كتولٌع  -  9

 91133برلم       21191315عالشٌكات ، تارٌخ :  ثان
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دمحم شحاته دٌسطى احمد  شركة مساهمة  مدٌر عام  تعٌٌن مدٌرا عام للحسابات بدال من السٌد/ اٌمن احمد السٌد عبدهللا  -  11

 91133برلم       21191315كتولٌع ثان عالشٌكات ، تارٌخ : 

مدٌر عام  تعٌٌن مدٌرا عام للحسابات بدال من السٌد/ اٌمن احمد السٌد عبدهللا   دمحم شحاته دٌسطى احمد  شركة مساهمة -  11

 91133برلم       21191315كتولٌع ثان عالشٌكات ، تارٌخ : 

احمد محمود احمد طعٌمه  شركة مساهمة  عضو غٌر متفرغ  تعٌٌن مدٌرا عام للحسابات بدال من السٌد/ اٌمن احمد السٌد  -  12

 91133برلم       21191315ٌع ثان عالشٌكات ، تارٌخ : عبدهللا كتول

احمد محمود احمد طعٌمه  شركة مساهمة  عضو غٌر متفرغ  تعٌٌن مدٌرا عام للحسابات بدال من السٌد/ اٌمن احمد السٌد  -  13

 91133برلم       21191315عبدهللا كتولٌع ثان عالشٌكات ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو غٌر متفرغ  تعٌٌن مدٌرا عام للحسابات بدال من السٌد/ اٌمن احمد السٌد احمد محمود احمد طعٌمه   -  14

 91133برلم       21191315عبدهللا كتولٌع ثان عالشٌكات ، تارٌخ : 

ٌع َعن حاتم دمحم صبرى على ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَول -  15

والخاص  الَشركة ُمجتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام

بنون بالفوائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَولٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِراض والَرهن ِمن األَفراد أَو الَهٌئات وال

الالصاِدرة  المانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم الَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون األعمال

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

ل بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن حاتم دمحم صبرى على ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخو -  16

والخاص  الَشركة ُمجتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام

راض والَرهن ِمن األَفراد أَو الَهٌئات والبنون بالفوائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَولٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِ 

الالصاِدرة  المانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم الَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون األعمال

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

و النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن حاتم دمحم صبرى على اب -  17

والخاص  الَشركة ُمجتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام

لٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِراض والَرهن ِمن األَفراد أَو الَهٌئات والبنون بالفوائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَو

الالصاِدرة  المانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم الَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون األعمال

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

حاتم دمحم صبرى على ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن  -  18

والخاص  الَشركة ُمجتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام

وائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَولٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِراض والَرهن ِمن األَفراد أَو الَهٌئات والبنون بالف

األعمال الالصاِدرة المانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم الَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون 

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن  -  19

العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام والخاص  الَشركة ُمجتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات

وائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَولٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِراض والَرهن ِمن األَفراد أَو الَهٌئات والبنون بالف

لَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون األعمال الالصاِدرة المانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم ا

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن  -  21

بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام والخاص الَشركة ُمجتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة 

وائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَولٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِراض والَرهن ِمن األَفراد أَو الَهٌئات والبنون بالف
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اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم الَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون األعمال الالصاِدرة المانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر 

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن  -  21

جتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام والخاص الَشركة مُ 

وائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَولٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِراض والَرهن ِمن األَفراد أَو الَهٌئات والبنون بالف

الالصاِدرة لمانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم الَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون األعمال ا

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

فان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطر -  22

والخاص  الَشركة ُمجتَِمعان أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة بما فٌها الِوزارات والَمصاِلح والَهٌئات العامة والَشركات وأَمام الِمطاع العام

فراد أَو الَهٌئات والبنون بالفوائِد واألَفراد , ولَُهما الَحك فى التَولٌع على الشٌكات وفَتح اإلعتِمادات واإللتِراض والَرهن ِمن األَ 

الالصاِدرة  المانونٌة , كما ٌَجوز لَُهما تَعدٌلَممر اإلدارة وإلامة فُروع أَو َمخاِزن بإسم الَشركة والبٌع والِشراء بَشرط أَن تَكون األعمال

 118771برلم       21191316، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإسم الَشركة وِضمن أَغراَضها , ولَُهما َحك تَوكٌل حاتم دمحم صبرى على ابو النور  توصٌة بسٌ -  23

 118771برلم       21191316الغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

حاتم دمحم صبرى على ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإسم الَشركة وِضمن أَغراَضها , ولَُهما َحك تَوكٌل  -  24

 118771برلم       21191316لغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : ا

حاتم دمحم صبرى على ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإسم الَشركة وِضمن أَغراَضها , ولَُهما َحك تَوكٌل  -  25

 118771برلم       21191316الغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

برى على ابو النور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإسم الَشركة وِضمن أَغراَضها , ولَُهما َحك تَوكٌل حاتم دمحم ص -  26

 118771برلم       21191316الغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

ها , ولَُهما َحك تَوكٌل احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإسم الَشركة وِضمن أَغراضَ  -  27

 118771برلم       21191316الغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإسم الَشركة وِضمن أَغراَضها , ولَُهما َحك تَوكٌل  -  28

 118771برلم       21191316الغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإسم الَشركة وِضمن أَغراَضها , ولَُهما َحك تَوكٌل  -  29

 118771برلم       21191316الغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

م الَشركة وِضمن أَغراَضها , ولَُهما َحك تَوكٌل احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ِمنُهما بإس -  31

 118771برلم       21191316الغٌر فى كُل ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

مصطفى احمد عبدالفتاح نور الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اخصاصات مدٌر الشركه       حك  -  31

    21191317لشرٌن مصطفى احمد عبد الفتاح نور الدٌن منفردا. ، تارٌخ : التصرفات محل نشاط الشركه سواء فى البٌع والشراء ل

 141173برلم   

مصطفى احمد عبدالفتاح نور الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اخصاصات مدٌر الشركه       حك  -  32

    21191317اح نور الدٌن منفردا. ، تارٌخ : التصرفات محل نشاط الشركه سواء فى البٌع والشراء للشرٌن مصطفى احمد عبد الفت

 141173برلم   

احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  33

 69871برلم       21191317
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) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  34

 69871برلم       21191317

احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  35

 69871برلم       21191317

انم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : احمد سعٌد سعٌد سعٌد غ -  36

 69871برلم       21191317

احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  37

 69871برلم       21191317

احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  38

 69871برلم       21191317

    21191317 سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : -  39

 69871برلم   

    21191317سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  41

 69871برلم   

    21191317فاتهُ ( . ، تارٌخ : سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لوَ  -  41

 69871برلم   

    21191317سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  42

 69871برلم   

    21191317دارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإ -  43

 69871برلم   

    21191317سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  44

 69871برلم   

    21191317َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )  -  45

 69871برلم   
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    21191317طة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌ -  47

 69871برلم   

    21191317سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  48
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احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  51

 69871برلم       21191317

رٌخ : احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تا -  52

 69871برلم       21191317

احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  53

 69871برلم       21191317

ها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارت -  54

 69871برلم       21191317

احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  -  55

 69871برلم       21191317

ٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ : احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شر -  56

 69871برلم       21191317

ام احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَم -  57

برلم       21191317كومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الحُ 

69871 

م احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَما -  58

برلم       21191317ر الُحكومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌ

69871 

ام احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَم -  59
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69871 

م احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَما -  61

برلم       21191317الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : َجمٌع الِجهات 

69871 

ام احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَم -  61

برلم       21191317لِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : َجمٌع ا
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م احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَما -  62
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 سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَمام -  63

برلم       21191317َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : 

69871 

م سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَما -  64
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69871 

مام سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَ  -  66
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69871 

أَمام  سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها -  67

برلم       21191317َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : 

69871 

ا أَمام سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌله -  68
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69871 

لها أَمام سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌ -  69

برلم       21191317َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : 

69871 

ٌلها أَمام سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمث -  71
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مثٌلها أَمام سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَ  -  71
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69871 

مثٌلها أَمام سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَ  -  72
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69871 

تَمثٌلها أَمام  سعٌد سعٌد سعٌد غانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك -  73

برلم       21191317َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والَشركات والبنون واألَفراد , ولَهُ َحك تَوكٌل الغٌر . ، تارٌخ : 

69871 

ك تَمثٌلها أَمام سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ حَ  -  74
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69871 
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َشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك تَمثٌلها أَمام احمد سعٌد سعٌد سعٌد غانم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن ال -  78
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د الجواد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركة/ اسالم السٌد اسالم السٌد عب -  166

عبدالجواد دمحم السٌد له وحده حك االلتراض واالستدانة والرهن من البنون بكافة انواعها وحك فتح الحسابات المدٌنة والدائنة 

، تارٌخ :  1ٌع وارهن والتنازل لنفسه او للغٌر وبالنسبة اٌضا الصول الشركة والحسابات الجارٌة والتولٌع على الشٌكات وله حك الب

 119178برلم       21191327

اسالم السٌد عبد الجواد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركة/ اسالم السٌد  -  167

دانة والرهن من البنون بكافة انواعها وحك فتح الحسابات المدٌنة والدائنة عبدالجواد دمحم السٌد له وحده حك االلتراض واالست

، تارٌخ :  1والحسابات الجارٌة والتولٌع على الشٌكات وله حك البٌع وارهن والتنازل لنفسه او للغٌر وبالنسبة اٌضا الصول الشركة 

 119178برلم       21191327

برلم       21191328امن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : هشام ٌحى ابو الفتوح على  شركة تض -  168

69396 

 69396برلم       21191328االء دمحم ٌحى ابو الفتوح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  169

برلم       21191328ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  ابراهٌم ٌحى ابو الفتوح على البٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) -  171

69396 

برلم       21191328هشام ٌحى ابو الفتوح على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  171

69396 

برلم       21191328نَهائًٌا ( . ، تارٌخ : االء دمحم ٌحى ابو الفتوح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة  -  172

69396 

    21191328ابراهٌم ٌحى ابو الفتوح على البٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  173

 69396برلم   

والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرداً , ولَهُ الَحك فى هشام ٌحى ابو الفتوح على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة  -  174

، تارٌخ التَعاُمل بإسم الَشركة ولِحسابها َمع الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والبنون , ولَهُ َحك الَرهن واإللتِراض بإسم الَشركة ولِحسابها . 

 69396برلم       21191328: 

ٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرداً , ولَهُ الَحك فى االء دمحم ٌحى ابو الفتوح  شركة تضامن  شر -  175

، تارٌخ التَعاُمل بإسم الَشركة ولِحسابها َمع الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والبنون , ولَهُ َحك الَرهن واإللتِراض بإسم الَشركة ولِحسابها . 

 69396برلم       21191328: 
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ابو الفتوح على البٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرداً , ولَهُ الَحك ابراهٌم ٌحى  -  176

. ،  فى التَعاُمل بإسم الَشركة ولِحسابها َمع الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والبنون , ولَهُ َحك الَرهن واإللتِراض بإسم الَشركة ولِحسابها

 69396برلم       21191328تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191313شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

71982 

بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه  توصٌة  -  2

 71982برلم       21191313

برلم       21191313شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

71982 

نه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر ع -  4

 71982برلم       21191313

برلم       21191314شركة عصام نصر دمحم نصر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

139719 

 شركة احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : -  6

 118771برلم       21191316

    21191316شركة رجب اسماعٌل فرغلى حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

 118771برلم   

 برلم      21191316شركة احمد عبدهللا السٌد عبدهللا وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

118771 

    21191316شركة احمد رجب اسماعٌل فرغلى حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

 118771برلم   

برلم       21191317شركة مصطفى نور الدٌن وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

141173 

برلم       21191317ٌن لالستثمار العمارى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة نور الد -  11

141173 

برلم       21191317شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

69871 

    21191317ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها  شركة تضامن -  13

 69871برلم   
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 69871برلم       21191317شركة سعٌد غانم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

برلم       21191317شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

69871 

    21191317شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 69871برلم   

 69871برلم       21191317شركة سعٌد غانم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

برلم       21191317سعٌد غانم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة ورثة  -  18

69871 

    21191317شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

 69871برلم   

 69871برلم       21191317هر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة سعٌد غانم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومش -  21

برلم       21191317شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

69871 

    21191317شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

 69871برلم   

 69871برلم       21191317شركة سعٌد غانم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

شركة احمد عبدالحلٌم دمحم عوض عوض وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

 137871برلم       21191311

برلم       21191311شركة حمدى ابراهٌم جبر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

137871 

برلم       21191314زرثة المتولى عبد الجلٌل المتولى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  26

137193 

برلم       21191321ا  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكته -  27

71982 

شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  28

 71982برلم       21191321

برلم       21191321ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها  شركة تضامن  -  29

71982 

شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 71982برلم       21191321

برلم       21191325بسٌطة ، تارٌخ : مارٌانا فاٌز للدس وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  31

139515 
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    21191326شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

 139471برلم   

    21191326شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  33

 139471برلم   

برلم       21191327شركة السٌد عبد الجـواد وشـركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

119178 

 119178برلم       21191327شركة اسالم السٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  35

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 114149برلم       21191313، تارٌخ :  1918  2121/ 9/ 26اٌهاب احمد دمحم دمحم ابو الوفا  ساري حتً  -  1

 112723برلم       21191313، تارٌخ :  1927  2116/  6/  12سارى حتى   السٌدة دمحم حسن لاسم -  2

 112723برلم       21191313، تارٌخ :  1928السٌدة دمحم حسن لاسم  شطب هذا المٌد   -  3

 61167برلم       21191313، تارٌخ :  1939  2124/  2/  24محمود عبدالحلٌم موسى الجمل  سارى حتى  -  4

 114947برلم       21191313، تارٌخ :  1917  2121/ 12/ 4عبد الحلٌم متولى دمحم حبٌب  سارى حتى  احمد -  5

 85659برلم       21191313، تارٌخ :  1919  2123/ 6/ 8ٌسرى احمد عبد العزٌز الخٌاط  سارى حتى  -  6

 67185برلم       21191313، تارٌخ :  1921  1988/ 11/ 17مصطفى عوض  دمحم رشاد  سارى حتى  -  7

 67185برلم       21191313، تارٌخ :  1921  2113/ 11/ 17مصطفى عوض  دمحم رشاد  سارى حتى  -  8

 67185برلم       21191313، تارٌخ :  1922  2118/ 11/ 17مصطفى عوض  دمحم رشاد  سارى حتى  -  9

 67185برلم       21191313، تارٌخ :  1923  2113/ 11/ 17مصطفى عوض  دمحم رشاد  سارى حتى  -  11

 67185برلم       21191313، تارٌخ :  1924  2118/ 11/ 17مصطفى عوض  دمحم رشاد  سارى حتى  -  11

 67185برلم       21191313، تارٌخ :  1925  2123/ 11/ 17مصطفى عوض  دمحم رشاد  سارى حتى  -  12

برلم       21191313، تارٌخ :  1911  2121/ 11/ 1هٌم دروٌش  سارى حتى ( دروٌش فرحات ابرا 115219) تابع  -  13

115219 
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 115219برلم       21191313، تارٌخ :  1919  2116/  12/  23دروٌش فرحات ابراهٌم دروٌش  سارى حتى  -  14

 115219برلم       21191313، تارٌخ :  1911  2121/  12/  23دروٌش فرحات ابراهٌم دروٌش  سارى حتى  -  15

 114149برلم       21191313، تارٌخ :  1914( اٌهاب احمد دمحم دمحم ابو الوفا  تم شطب الفرع   114149) تابع  -  16

برلم       21191313، تارٌخ :  1912  2123/  4/  1( عٌسى زكى جرجس خلٌل  سارى حتى  111527) تابع  -  17

111527 

 118593برلم       21191313، تارٌخ :  1912  2123/ 1/ 1احمد  سارى حتى  محمود محمود الحسٌنى -  18

 89151برلم       21191313، تارٌخ :  1941السٌد مصطفى شولى مختار     -  19

 89151برلم       21191313، تارٌخ :  1941السٌد مصطفى شولى مختار     -  21

 89151برلم       21191313خ : ، تارٌ 1942السٌد مصطفى شولى مختار     -  21

 89151برلم       21191313، تارٌخ :  1943السٌد مصطفى شولى مختار  تم شطب المٌد   -  22

 118911برلم       21191313، تارٌخ :  1894  2123/ 2/ 27أشرف عزاز السٌد سعد  سارى حتى  -  23

 111148برلم       21191313، تارٌخ :  1916  2122/ 3 /16السعٌد عبد السالم السعٌد الششتاوى  سارى حتى  -  24

 119287برلم       21191313، تارٌخ :  1897  2115/ 7/ 17دمحم السٌد عبد الهادى عطا  سارى حتى  -  25

 119287برلم       21191313، تارٌخ :  1897  2121/ 7/ 17دمحم السٌد عبد الهادى عطا  سارى حتى  -  26

 119287برلم       21191313، تارٌخ :  1898  2121/ 7/ 17سٌد عبد الهادى عطا  سارى حتى دمحم ال -  27

 53341برلم       21191314، تارٌخ :  1971  2115/ 4/ 18فوزى محمود حامد المصاص  سارى حتى  -  28

 53341لم   بر    21191314، تارٌخ :  1971  2111/ 4/ 18فوزى محمود حامد المصاص  سارى حتى  -  29

 53341برلم       21191314، تارٌخ :  1973فوزى محمود حامد المصاص  شطب هذا المٌد   -  31

 115176برلم       21191314، تارٌخ :  1151  2121/  12/  13دمحم مصباح عبد الممصود مجاهد  سارى حتى  -  31

 83128برلم       21191314تارٌخ : ،  1962  2117/  9/  29عاطف بولص صلٌب عبده  سارى حتى  -  32

 83128برلم       21191314، تارٌخ :  1963  2122/  9/  29عاطف بولص صلٌب عبده  سارى حتى  -  33

 78886برلم       21191314، تارٌخ :  1956  2111/ 7/ 9حمدى دمحم السٌد الشناوى  سارى حتى  -  34

 78886برلم       21191314، تارٌخ :  1957  2116/ 7/ 9حمدى دمحم السٌد الشناوى  سارى حتى  -  35

 78886برلم       21191314، تارٌخ :  1957  2121/ 7/ 9حمدى دمحم السٌد الشناوى  سارى حتى  -  36

 78886برلم       21191314، تارٌخ :  1958  2121/ 7/ 9حمدى دمحم السٌد الشناوى  سارى حتى  -  37
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 117161برلم       21191321، تارٌخ :  2541  2122/ 5/ 14احمد شكرى على حندق  سارى حتى  -  275

 72499برلم       21191321، تارٌخ :  2546  2123/ 1/ 17صٌـد لٌـه عسـكر  سارى حتى  -  276

 99367برلم       21191321، تارٌخ :  2541  2121/ 12/ 28م دمحم الجندى  سارى حتى ممدوح سعد عبد السال -  277

 131651برلم       21191321، تارٌخ :  2547  2124/  3/  21احمد دمحم عبد المنعم عبد المجٌد  سارى حتى  -  278

 72268برلم       21191321تارٌخ : ،  2567  2117/ 11/ 15دمحم عبد هللا دمحم عبد هللا السٌد  سارى حتى  -  279

 72268برلم       21191321، تارٌخ :  2568  2122/ 11/ 15دمحم عبد هللا دمحم عبد هللا السٌد  سارى حتى  -  281



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 93246برلم       21191321، تارٌخ :  2527  2111/ 3/ 25احمد  عوض السٌد الهادى  ساري حتً  -  281

 93246برلم       21191321، تارٌخ :  2573  2115/ 3/ 25هادى  ساري حتً احمد  عوض السٌد ال -  282

 93246برلم       21191321، تارٌخ :  2574  2121/ 3/ 25احمد  عوض السٌد الهادى  ساري حتً  -  283

 118886برلم       21191321، تارٌخ :  2534  2123/ 2/ 25رمضان عبد الحمٌدعلى مرعى  سارى حتى  -  284

 119782برلم       21191321، تارٌخ :  2576  2123/ 8/ 12دمحم سمٌر عبد السمٌع دمحم حجازى  سارى حتى  -  285

 73742برلم       21191321، تارٌخ :  2561( رضا حسن عبدالعزٌز الشربٌنى     73742) تابع  -  286

 73742برلم       21191321، تارٌخ :  2561 ( رضا حسن عبدالعزٌز الشربٌنى  شطب المٌد  73742) تابع  -  287

 121387برلم       21191324، تارٌخ :  2595  2119/ 7/ 6خالد دمحم غزالى على  سارى حتى  -  288

    21191324، تارٌخ :  2591  2117/  5/  19( مصطفى دمحم شولى ابراهٌم الطنطاوى  سارى حتى  117235) تابع  -  289

 117235برلم   

برلم       21191324، تارٌخ :  2591( مصطفى دمحم شولى ابراهٌم الطنطاوى  شطب هذا المٌد   117235) تابع  -  291

117235 

 127375برلم       21191324، تارٌخ :  2578  2122/ 5/ 15حماده رزق ابو الفتوح الحمالى  ساري حتً  -  291

 117235برلم       21191324، تارٌخ :  2588  2117/ 15/ 19حتى مصطفى دمحم شولى ابراهٌم الطنطاوى  سارى  -  292

 117235برلم       21191324، تارٌخ :  2589مصطفى دمحم شولى ابراهٌم الطنطاوى  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  293

 124198لم   بر    21191324، تارٌخ :  2594  2121/ 8/ 24السٌد منصور عبد العاطى الشربٌنى  سارى حتى  -  294

 117655برلم       21191324، تارٌخ :  2611  2122/ 6/ 29الموافى  سارى حتى  -  295

 117655برلم       21191324، تارٌخ :  2611  2122/ 6/ 29الموافى للتورٌدات العمومٌة  سارى حتى  -  296

 128255برلم       21191324خ : ، تارٌ 2614  2122/ 11/ 19امٌنه السٌد خلٌفة سلٌمان  سارى حتى  -  297

 98911برلم       21191324، تارٌخ :  2593  2121/  11/  3ابراهٌم ابراهٌم عبدالمادر الجاعوص  سارى حتى  -  298

 128876برلم       21191324، تارٌخ :  2613  2123/ 3/ 3محمود دمحم على دمحم جمعه  سارى حتى  -  299

 131492برلم       21191325، تارٌخ :  2637  2124/ 3/ 16لى ابراهٌم  سارى حتى حاتم دمحم عبد البا -  311

 126143برلم       21191325، تارٌخ :  2623  2121/  11/  12حسام على عبد السالم جالل على  سارى حتى  -  311

 123851برلم       21191325 ، تارٌخ : 2628  2121/ 7/ 17عبد السمٌع الحسٌنى عبد السمٌع عمر  سارى حتى  -  312

 126845برلم       21191325، تارٌخ :  2622  2122/  3/  3سعٌد ابراهٌم عبد الكرٌم العشرى  سارى حتى  -  313

 74116برلم       21191325، تارٌخ :  2616  2124/ 2/ 12بشرى لطفى سعٌد للٌنى  ساري حتً  -  314

برلم       21191325، تارٌخ :  2615  2123/  11/  16والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  مؤسسة البنا العالمٌة للتصدٌر -  315

82531 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191325، تارٌخ :  2615  2123/  11/  16مؤسسة البنا العالمٌة للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  -  316

82531 

،  2615  2123/  11/  16تٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى ( مؤسسة البنا العالمٌة لالس 82531) تابع  -  317

 82531برلم       21191325تارٌخ : 

،  2615  2123/  11/  16( مؤسسة البنا العالمٌة لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  82531) تابع  -  318

 82531برلم       21191325تارٌخ : 

 122554برلم       21191325، تارٌخ :  2617  2121/  2/  6دمحم ٌس دمحم ابراهٌم الحسٌنى  سارى حتى  -  319

 95811برلم       21191326، تارٌخ :  2264  2111/  11/  21هانى احمد المصبى احمد شمٌس  سارى حتى  -  311

 95811برلم       21191326، تارٌخ :  2265  2115/  11/  21هانى احمد المصبى احمد شمٌس  سارى حتى  -  311

 95811برلم       21191326، تارٌخ :  2266  2121/  11/  21هانى احمد المصبى احمد شمٌس  سارى حتى  -  312

 93819برلم       21191326، تارٌخ :  2681  2111/ 5/ 16عادل فاروق احمد حامد خلٌل  سارى حتى  -  313

 93819برلم       21191326، تارٌخ :  2682  2115/ 5/ 16حامد خلٌل  سارى حتى  عادل فاروق احمد -  314

 93819برلم       21191326، تارٌخ :  2683  2121/ 5/ 16عادل فاروق احمد حامد خلٌل  سارى حتى  -  315

 52166لم   بر    21191326، تارٌخ :  2688  2124/ 4/ 11اكرام ابراهٌم ابراهٌم غنٌم  سارى حتى  -  316

 77595برلم       21191326، تارٌخ :  2669  2121/ 12/ 3ابو العز لالدوات الكهربائٌه  سارى حتى  -  317

 82664برلم       21191326، تارٌخ :  2696  2123/ 8/ 8عبد الحلٌم كمال دمحم البسٌونى  سارى حتى  -  318

 77595برلم       21191326، تارٌخ :  2669  2121/ 12/ 3ٌاسر عبد الجلٌل احمد ابو العز  سارى حتى  -  319

 73183برلم       21191326، تارٌخ :  2685  2118/  7/  7عزت العطافى أبواألسعاد  سارى حتى  -  321

 73183برلم       21191326، تارٌخ :  2686  2123/  7/  7عزت العطافى أبواألسعاد  سارى حتى  -  321

 88499برلم       21191326، تارٌخ :  2675  2124/ 1/ 11عبدالرازق ٌوسف عفره  سارى حتى  دمحم دمحم -  322

 115583برلم       21191326، تارٌخ :  2648  2124/ 3/ 26رباح رزق االتربى الغاوى  سارؤى حتى  -  323

 88499برلم       21191326، تارٌخ :  2675  2124/ 1/ 11دمحم دمحم عبد الرازق  سارى حتى  -  324

 119263برلم       21191326، تارٌخ :  2655بولس فتحى عطٌة مسعد  شطب هذا الفٌد   -  325

 118767برلم       21191326، تارٌخ :  2649  2121/ 5/ 21عصام معوض عبد الفتاح حامد  سارى حتى  -  326

 81862برلم       21191326، تارٌخ :  2711  2117/  5/  24مارسٌل رمزى كٌرلس ممار  سارى حتى  -  327

 81862برلم       21191326، تارٌخ :  2712  2112/  5/  24مارسٌل رمزى كٌرلس ممار  سارى حتى  -  328

 81862برلم       21191326، تارٌخ :  2713  2117/  5/  24مارسٌل رمزى كٌرلس ممار  سارى حتى  -  329

 81862برلم       21191326، تارٌخ :  2714شطب هذا المٌد  مارسٌل رمزى كٌرلس ممار   -  331

 85859برلم       21191326، تارٌخ :  2644  2118/  6/  22ٌحٌى وهبه فرج حسب هللا  سارى حتى  -  331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 85859برلم       21191326، تارٌخ :  2645  2113/  6/  22ٌحٌى وهبه فرج حسب هللا  سارى حتى  -  332

 85859برلم       21191326، تارٌخ :  2646  2118/  6/  22وهبه فرج حسب هللا  سارى حتى  ٌحٌى -  333

 85859برلم       21191326، تارٌخ :  2647ٌحٌى وهبه فرج حسب هللا  شطب هذا المٌد   -  334

 76353برلم       21191326، تارٌخ :  2689  2121/ 6/ 25مدحت عبد المادر عبد الوهاب احمد  سارى حتى  -  335

 53624برلم       21191326، تارٌخ :  2678  2115/ 6/ 18دمحم دمحم حسن الرفاعى  سارى حتى  -  336

 53624برلم       21191326، تارٌخ :  2679  2121/ 6/ 8دمحم دمحم حسن الرفاعى  سارى حتى  -  337

 114521برلم       21191326، تارٌخ :  2691  2121/  11/  8عادل شعبان على مصطفى  سارى حتى  -  338

 129517برلم       21191326، تارٌخ :  2699  2123/  7/  28هانى ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم  سارى حتى  -  339

 95896برلم       21191326، تارٌخ :  2663  2121/ 11/ 28احمد فرج عبد البالى  ٌوسف عٌش  سارى حتى  -  341

 81711برلم       21191327، تارٌخ :  2722  2122/ 5/ 6 ابوالعنٌن دمحم  ساري حتً عفاف دمحم -  341

 115688برلم       21191327، تارٌخ :  2716  2122/ 2/ 5السٌد سعد عبده حامد  سارى حتى  -  342

 121121برلم       21191327، تارٌخ :  2721  2123/ 11/ 16مدحت ٌوسف دمحم ٌوسف  ساري حتً  -  343

 121121برلم       21191327، تارٌخ :  2721  2123/ 11/ 16مدحت ٌوسف للحلوٌات  ساري حتً  -  344

 117236برلم       21191327، تارٌخ :  2715  2119/ 11/ 19تامر سالمة جمعة جمعة سالم  سارى حتى  -  345

 89452برلم       21191327، تارٌخ :  2724  2124/ 3/ 22صٌدلٌه عصام  سارى حتى  -  346

 98897برلم       21191327، تارٌخ :  2717  2111/ 11/ 2احمد دمحم العرالى محجوب  سارى حتى  -  347

 98897برلم       21191327، تارٌخ :  2718  2116/ 11/ 2احمد دمحم العرالى محجوب  سارى حتى  -  348

 98897برلم       21191327، تارٌخ :  2719  2121/ 11/ 2احمد دمحم العرالى محجوب  سارى حتى  -  349

 86244برلم       21191327، تارٌخ :  2726  2123/  7/  26عبد الحمٌد مجاهد عبد الحمٌد مجاهد  سارى حتى  -  351

 71144برلم       21191327، تارٌخ :  2719عرفات بكر السٌد سلطان     -  351

 71144برلم       21191327، تارٌخ :  2711  عرفات بكر السٌد سلطان   -  352

 71144برلم       21191327، تارٌخ :  2711عرفات بكر السٌد سلطان     -  353

 71144برلم       21191327، تارٌخ :  2712عرفات بكر السٌد سلطان     -  354

 71144برلم       21191327، تارٌخ :  2713عرفات بكر السٌد سلطان  تم شطب المٌد   -  355

 115967برلم       21191327، تارٌخ :  2721  2119/ 5/  9رمضان عباس عبد الوهاب دمحم  سارى  -  356

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2779( صالح ابو الفتوح البرعى النادى     25878) تابع  -  357

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2781  ( صالح ابو الفتوح البرعى النادى   25878) تابع  -  358



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2781( صالح ابو الفتوح البرعى النادى  شطب المٌد   25878) تابع  -  359

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2776صالح ابو الفتوح البرعى     -  361

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2777صالح ابو الفتوح البرعى     -  361

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2778صالح ابو الفتوح البرعى     -  362

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2776صالح ابو الفتوح البرعً النادي     -  363

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2777صالح ابو الفتوح البرعً النادي     -  364

 25878برلم       21191328، تارٌخ :  2778صالح ابو الفتوح البرعً النادي     -  365

 77564برلم       21191328، تارٌخ :  2761  2116/ 1/ 1سامى دمحم صالح عبد ربه على صالح  ساسارى حنى  -  366

 77564برلم       21191328تارٌخ :  ، 2762سامى دمحم صالح عبد ربه على صالح  شطب هذ المٌد   -  367

 117942برلم       21191328، تارٌخ :  2751  2117/ 8/ 21رانٌا احمد احمد محفوظ  سارى حتى  -  368

 117942برلم       21191328، تارٌخ :  2751  2122/ 8/ 21رانٌا احمد احمد محفوظ  سارى حتى  -  369

 131177برلم       21191328، تارٌخ :  2743  2124/ 1/ 7تى احمد مجاهد دمحم مجاهد  سارى ح -  371

 117861برلم       21191328، تارٌخ :  2764  2117/ 8/ 6محمود النادى صبح النادى  سارى حتى  -  371

 117861برلم       21191328، تارٌخ :  2765  2122/ 8/ 6محمود النادى صبح النادى  سارى حتى  -  372

 121758برلم       21191328، تارٌخ :  2791  2124/ 3/ 18عبد الرحٌم دمحم مرسى  سارى حتى دمحم  -  373

 87575برلم       21191328، تارٌخ :  2792  2118/ 11/ 18دمحم على على النجار  سارى حتى  -  374

 87575لم   بر    21191328، تارٌخ :  2793  2123/ 11/ 18دمحم على على النجار  سارى حتى  -  375

 121968برلم       21191328، تارٌخ :  2731  2124/ 14/ 22مؤسسة دمحم ابراهٌم ٌحى للتجارة  سارى حتى  -  376

 115396برلم       21191328، تارٌخ :  2752  2122/ 1/ 11دمحم عصام ٌوسف عبد الحلٌم  سارى حتى  -  377

 91532برلم       21191328، تارٌخ :  2739  2119/ 6/ 28وفاء على السٌد عبد الفتاح  سارى حتى  -  378

 118551برلم       21191328، تارٌخ :  2735  2121/ 4/ 22حسن عبد العظٌم على بشٌته  سارى حتى  -  379

 42145برلم       21191328، تارٌخ :  2756دمحم ابو صالح عبد الرحمن  شطب هذا المٌد   -  381

 93366برلم       21191328، تارٌخ :  2772  2111/ 4/ 4ٌد على احمد  ساري حتً مصطفى السعٌد ع -  381

 93366برلم       21191328، تارٌخ :  2773  2115/ 4/ 4مصطفى السعٌد عٌد على احمد  ساري حتً  -  382

 93366  برلم     21191328، تارٌخ :  2774  2121/ 4/ 4مصطفى السعٌد عٌد على احمد  ساري حتً  -  383

 119616برلم       21191328، تارٌخ :  2734  2121/ 8/ 21مدٌحة دمحم فهٌم دمحم  سارى حتى  -  384

 121847برلم       21191328، تارٌخ :  2757سحر دمحم إبراهٌم مصطفى  تم شطب المٌد   -  385



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 121265برلم       21191329: ، تارٌخ  2744  2119/ 6/ 16مسعود عبد المادر احمد سالم  سارى حتى  -  386

، تارٌخ :  2814  2124/  4/  7الشافعى بالزا لالستٌراد والتصدٌر والترٌكو والمالبس الجاهزه  سارى حتى  -  387

 131588برلم       21191331

 131588برلم       21191331، تارٌخ :  2814  2124/  4/  7دمحم على عبد المنعم الشافعى  سارى حتى  -  388

 131588برلم       21191331، تارٌخ :  2814  2124/  4/  7الشافعى بالزا لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  389

 81329برلم       21191331، تارٌخ :  2811( عبد هللا عبد الصمد عبد هللا  شطب المٌد   81329) تابع  -  391

 131679برلم       21191331، تارٌخ :  2813  2124/  4/  27ى حتى المأمون فاضل المأمون المرسى الشاعر  سار -  391

 131679برلم       21191331، تارٌخ :  2813  2124/  4/  27المأمون الشاعر  سارى حتى  -  392

 81329برلم       21191331، تارٌخ :  2818عبد هللا عبد الصمد عبد هللا  شطب المٌد   -  393

 81329برلم       21191331، تارٌخ :  2819( عبد هللا عبد الصمد عبد هللا عطٌة  شطب المٌد   81329) تابع  -  394

 123515برلم       21191331، تارٌخ :  2813  2121/ 6/ 1محمود فارس عبد الحلٌم على الشرلاوى  سارى حتى  -  395

 66729برلم       21191331، تارٌخ :  2813  2123/  4/  26دمحم اسماعٌل السٌد اسماعٌل  سارى حتى  -  396

 114859برلم       21191331، تارٌخ :  2811  2116/  11/  28احمد حامد عبد الرحٌم المغازى  سارى حتى  -  397

 114859برلم       21191331، تارٌخ :  2812  2121/  11/  28احمد حامد عبد الرحٌم المغازى  سارى حتى  -  398

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 43365برلم       21191311، تارٌخ :  2236  2124/ 4/ 3شركة دمحم عوض دمحم على وشرٌكه  سارى حتى  -  1

برلم       21191313، تارٌخ :  1893  2123/  3/  22ِشركة صالح الدٌن عبد الفتاح الباز دمحم شادى  سارى حتى  -  2

84817 

برلم       21191313، تارٌخ :  1893  2123/  3/  22ِشركة صالح الدٌن عبد الفتاح الباز دمحم شادى وُشركاه  سارى حتى  -  3

84817 

 84817برلم       21191313، تارٌخ :  1893  2123/  3/  22ِشركة أبناء عبد الفتاح الباز شادى  سارى حتى  -  4

 86988برلم       21191313، تارٌخ :  1917  2123/  9/  14أحمد عثمان  سارى حتى  شركة أوالد -  5

 131161برلم       21191313، تارٌخ :  1926  2124/ 1/ 1شركة السٌد احمد اسماعٌل متولى وشرٌكه  سارى حتى  -  6

 81142برلم       21191314خ : ، تارٌ 1968  2117/ 3/ 3شركة اسامة صبحى احمد الصباغ وشرٌكتة  سارى حتى  -  7

 81142برلم       21191314، تارٌخ :  1969  2122/ 3/ 3شركة اسامة صبحى احمد الصباغ وشرٌكتة  سارى حتى  -  8

 112159برلم       21191315، تارٌخ :  2111  2112/  11/  23معاذ وشرٌكته  سارى حتى  -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 86417برلم       21191315، تارٌخ :  1998  2119/ 11/ 28شركه غانم وشركاه  سارى حتى  -  11

 86417برلم       21191315، تارٌخ :  1999شركه غانم وشركاه  شطب هذ المٌد   -  11

 112159برلم       21191316، تارٌخ :  2112  2117/  11/  23معاذ وشرٌكته  سارى حتى  -  12

 112159برلم       21191316رٌخ : ، تا 2113معاذ وشرٌكته  شطب هذا المٌد   -  13

 68116برلم       21191317، تارٌخ :  2117  2119/  6/  14شركة عطٌة السٌد عمر شعبان وَشرٌكتهُ  سارى حتى  -  14

برلم       21191317، تارٌخ :  2117  2119/  6/  14شركة عطٌة السٌد عمر شعبان وَشرٌكهُ للِخراطة  سارى حتى  -  15

68116 

 83616برلم       21191317، تارٌخ :  2189  2122/  11/  19شركة فائمة على نبٌه السٌد  سارى حتى  -  16

برلم       21191317، تارٌخ :  2189  2122/  11/  19شركة فائمة على نبٌه الشرلاوى وشركائها  سارى حتى  -  17

83616 

 83616برلم       21191317، تارٌخ :  2189  2122/  11/  19شركة فائمة على نبٌه السٌد  سارى حتى  -  18

برلم       21191317، تارٌخ :  2189  2122/  11/  19شركة فائمة على نبٌه الشرلاوى وشركائها  سارى حتى  -  19

83616 

برلم       21191317، تارٌخ :  2111  2124/  2/  16( شركة فائمة على نبٌه السٌد  سارى حتى  83616) تابع  -  21

83616 

    21191317، تارٌخ :  2199  2121/  5/  11( شركة فائمة على نبٌه الشرلاوى وشركائها  سارى حتى  83616) تابع  -  21

 83616برلم   

    21191311، تارٌخ :  2151  2124/ 3/ 2شركة فتحٌة دمحم عبد المعطى وأوالدها ُخلفاء المنسى العٌسوى  سارى حتى  -  22

 61213  برلم 

 93812برلم       21191311، تارٌخ :  2145  2121/  5/  15شرعان دمحم ربٌع وشركاه  سارى حتى  -  23

 59737برلم       21191311، تارٌخ :  2219  2123/ 12/ 9الحاج ابراهٌم حسن رمضان وشرٌكة  سارى حتى  -  24

  2124/  3/  8ارٌة ) اٌمان السلكاوى وشركائها (  سارى حتى شركة السلكاوى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التج -  25

 131457برلم       21191311، تارٌخ :  2176

  2124/  3/  8شركة السلكاوى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) اٌمان السلكاوى وشركائها (  سارى حتى  -  26

 131457برلم       21191311، تارٌخ :  2176

    21191311، تارٌخ :  2192  2122/ 2/ 18( شركة دمحم ابراهٌم حسن المنشاوى وشركاه  ساري حتً  37513) تابع  -  27

 37513برلم   

 84413برلم       21191311، تارٌخ :  2218  2123/  2/  15شركة دمحم ابراهٌم عبد الجلٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  28

 82482برلم       21191311، تارٌخ :  2179  2122/ 17/ 31وشركاه  سارى حتى  شركة الدردٌرى عبدالعال ٌونس -  29

برلم       21191311، تارٌخ :  2179  2122/ 17/ 31شركة المعصراوى عبدالعال ٌونس وشركاه  سارى حتى  -  31

82482 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 37513برلم       21191311، تارٌخ :  2182  2121/ 8/ 5شركة دمحم وفرج  سارى حتى  -  31

 37513برلم       21191311، تارٌخ :  2182  2121/ 8/ 5شركة دمحم ابراهٌم حسن المنشاوى وولده  سارى حتى  -  32

 37513برلم       21191311، تارٌخ :  2182  2121/ 8/ 5شركة دمحم ابراهٌم حسن المنشاوى وشركاه  سارى حتى  -  33

 37513برلم       21191311، تارٌخ :  2182  2121/ 8/ 5كة  سارى حتى رضا دمحم ابراهٌم حسن المنشاوى وشرٌ -  34

برلم       21191311، تارٌخ :  2182  2121/ 8/ 5شركة رضا دمحم ابراهٌم حسن المنشاوى وشركاه  سارى حتى  -  35

37513 

 117629برلم       21191312، تارٌخ :  2259  2117/  6/  25شركة دمحم زٌان وشرٌكته  سارى حتى  -  36

 117629برلم       21191312، تارٌخ :  2261  2122/  6/  25شركة دمحم زٌان وشرٌكته  سارى حتى  -  37

برلم       21191312، تارٌخ :  2224  2114/ 7/ 21شركة محمود فوزى المرسى رٌحان واخٌه اٌمن  سارى حتى  -  38

91728 

برلم       21191312، تارٌخ :  2225  2119/ 7/ 21ٌه اٌمن  سارى حتى شركة محمود فوزى المرسى رٌحان واخ -  39

91728 

    21191313، تارٌخ :  2311  2117/ 11/ 25ورثة حسن عبد الحمٌد الكتاتنى دمحم حسن عبد الحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  41

 72418برلم   

    21191313، تارٌخ :  2311  2122/ 11/ 25اه  سارى حتى ورثة حسن عبد الحمٌد الكتاتنى دمحم حسن عبد الحمٌد وشرك -  41

 72418برلم   

 69718برلم       21191313، تارٌخ :  2296شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه     -  42

 69718برلم       21191313، تارٌخ :  2297شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه     -  43

 69718برلم       21191313، تارٌخ :  2298شطب المٌد  شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه  تم  -  44

 69718برلم       21191313، تارٌخ :  2296شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه     -  45

 69718برلم       21191313، تارٌخ :  2297شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه     -  46

 69718برلم       21191313، تارٌخ :  2298شركة رأفت ٌوسف بترو وشركاه  تم شطب المٌد   -  47

 94938برلم       21191317، تارٌخ :  2377المصبى المصبى عبد العزٌز المصبى وشرٌكه     -  48

 94938برلم       21191317، تارٌخ :  2378المصبى المصبى عبد العزٌز المصبى وشرٌكه     -  49

 94938برلم       21191317، تارٌخ :  2379شطب المٌد   المصبى المصبى عبد العزٌز المصبى وشرٌكه  -  51

 94938برلم       21191317، تارٌخ :  2377المصبى المصبى عبد العزٌز المصبى وشرٌكه     -  51

 94938برلم       21191317، تارٌخ :  2378المصبى المصبى عبد العزٌز المصبى وشرٌكه     -  52

 94938برلم       21191317، تارٌخ :  2379ٌز المصبى وشرٌكه  شطب المٌد  المصبى المصبى عبد العز -  53

 129354برلم       21191317، تارٌخ :  2353  2123/ 6/ 11شركة ابناء الششتاوى على السٌسى  سارى حتى  -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 85381م   برل    21191319، تارٌخ :  2441  2123/  5/  15شركة طارق المناوى وشرٌكه  سارى حتى  -  55

 96519برلم       21191319، تارٌخ :  2438  2121/ 12/ 4شركة هشام دمحم عصمت وشرٌكته  سارى حتى  -  56

 96519برلم       21191319، تارٌخ :  2438  2121/ 12/ 4هشام دمحم عصمت السٌد وشركاه  سارى حتى  -  57

 65576برلم       21191319، تارٌخ :  2496  2112/  5 / 12شركة عبده عبد النبى شلبى وشركاه  سارى حتى  -  58

 65576برلم       21191319، تارٌخ :  2497  2122/  5/  12شركة عبده عبد النبى شلبى وشركاه  سارى حتى  -  59

 121648  برلم     21191319، تارٌخ :  2481  2124/  2/  28شركة هٌثم دمحم شمس الدٌن أحمد وُشركاهُ  سارى حتى  -  61

 81865برلم       21191319، تارٌخ :  2463  2117/ 5/ 24شركة دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكة  سارى حتى  -  61

 81865برلم       21191319، تارٌخ :  2464شركة دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكة  شطب هذا المٌد   -  62

 93157برلم       21191319، تارٌخ :  2439  2121/ 13/ 13ى حتى شركة ولٌد عوض هللا وشركاه  سار -  63

،  2521  2124/ 3/ 24شركة المغربى لصناعة الكرتون المضلع وطباعته ) عبد الرحمن المغربى وشركاه (  سارى حتى  -  64

 131524برلم       21191321تارٌخ : 

 111939برلم       21191321، تارٌخ :  2543  2117/  6/  14شركة ماهر محمود كرم وشركاه  سارى حتى  -  65

 111939برلم       21191321، تارٌخ :  2544شركة ماهر محمود كرم وشركاه  شطب هذا المٌد   -  66

 121756برلم       21191324، تارٌخ :  2587  2124/  3/  17شركة الدٌب للمماوالت  سارى حتى  -  67

 131299برلم       21191325، تارٌخ :  2621  2124/ 2/ 4ٌد وشرٌكه  ساري حتً شركة دمحم دمحم عمر سع -  68

 121747برلم       21191325، تارٌخ :  2636  2124/  3/  17شركة هٌثم عادل محمود وشركاه  سارى حتى  -  69

 131314برلم       21191325، تارٌخ :  2625  2124/  2/  8اسالم ابو النصر احمد زهرة وشركاه  سارى حتى  -  71

 131314برلم       21191325، تارٌخ :  2625  2124/  2/  8تامر على امام على المرمانى وشركاه  سارى حتى  -  71

 131314برلم       21191325، تارٌخ :  2625  2124/  2/  8تامر على امام على المرمانى وشرٌكة  سارى حتى  -  72

 131318برلم       21191325، تارٌخ :  2633  2124/  2/  5ود وشركاه  سارى حتى احمد دمحم عبد الممص -  73

 73714برلم       21191326، تارٌخ :  2679  2123/ 12/ 5أبو النجا وُشركاهُ للُمماوالت والتَورٌدات  سارى حتى  -  74

 73559برلم       21191326: ، تارٌخ  2691  2118/ 11/ 9ثرٌا احمد عبدالسالم وشركاها  سارى حتى  -  75

 73559برلم       21191326، تارٌخ :  2662ثرٌا احمد عبدالسالم وشركاها  شطب هذا المٌد   -  76

 97974برلم       21191328، تارٌخ :  2745  2121/ 7/ 15شركة عبد الغفار بهى الدٌن وشركاه  سارى حتى  -  77

 114722برلم       21191331، تارٌخ :  3817  2123/ 12/ 9سارى حتى   شركة جالل دمحم عبد الصمد وشركاه -  78

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عة الطبالتعديل أو النشز أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

برلم       21191327شركة صالح فتحى دمحم وَشرٌكهُ  تم تجدٌد الرهن بموجب حافظه لٌد ّولن لصالح بنن الماهره ، تارٌخ :  -  1

71584 

برلم       21191327صالح فتحى دمحم صالح وَشرٌكهُ  تم تجدٌد الرهن بموجب حافظه لٌد ّولن لصالح بنن الماهره ، تارٌخ :  -  2

71584 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


