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 لطاعى ، بجهة : طلخا شارع الجمهورٌه خلف مولف مٌت عنتر عمارة السعٌد مشالى بملن / دمحم ٌوسف عبد هللا المرسى

عن  142913برلم  21191415، لٌد فى  51110111سولى حامد ابراهٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم الد -  51

 تجارة بمالة ومطعم . ، بجهة : جمصة شارع عمر بن عبد العزٌز ) فندق المدٌنة المنورة ( بملن/ طارق حامد إبراهٌم إسماعٌل

عن  142947برلم  21191421، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  هند دمحم ابراهٌم ابراهٌم عبدالعال  ، تاجر  -  52

 ورشة حدادة . ، بجهة : شها بملن/ شرٌف أحمد عبده الحداد

عن  142972برلم  21191423، لٌد فى  1511110111سلوى الطلحاوى عبدالحمٌد الموجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش بملن/ السعٌد دمحم السعٌد الحدادمصنع ترٌكو . ، بجهة : سالمون المما

عن مكتب عمارات . ،  142894برلم  21191411، لٌد فى  111110111اٌمن فاروق ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 بجهة : جمصة بملن/ دمحم فاروق ٌوسف متولى

عن معرض  142899برلم  21191411، لٌد فى  511110111احمد دمحم عبدالرؤف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

شارع الرى المدٌم المتفرع من شارع البحر األعظم بحوض الحرم بملن/ حافظ  2باركٌه ) خشب أرضٌات ( . ، بجهة : طلخا 

 محمود دمحم سالم

عن  142862برلم  21191418، لٌد فى  311110111ملكة مجدى ابراهٌم ابراهٌم احمد مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 تجارة بمالة . ، بجهة : كفر الترعة المدٌم بملن/ إٌمان مصطفى سلٌمان

عن  142882برلم  21191419، لٌد فى  111110111دمحم مصطفى حسن مصطفى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ورشة كبس فروماٌكا ، بجهة : برق العز بملن / حسن مصطفى مصطفى الشرلاوى

عن مزرعة  142871برلم  21191419، لٌد فى  1111110111رى ابو المعاطى طلبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شك -  58

 مواشى . ، بجهة : كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ طلبة شكرى أبو المعاطى

ن تجارة حدٌد وصاج ع 142814برلم  21191412، لٌد فى  251110111حسن الباز دمحم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 بصار بملن/ دمحم احمد الدسولى 27، بجهة : الحفٌر 

عن تجارة  142853برلم  21191417، لٌد فى  211110111دمحم محمود سعد محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 د عبد الحلٌمخردة . ، بجهة : شارع األمل ـ خلف األمن ) أمام المستشارٌن ( بملن/ محمود دمحم السعٌ

 142929برلم  21191417، لٌد فى  5111110111عبدالمعطى عبدالعاطى عبدالفتاح عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

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

 امة للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : بلماس عزبة صبحى بملن/ منال عبد المعطى عوض الشافعىتنظمها الهٌئة الع

برلم  21191418، لٌد فى  511110111( عزمى محمود رضوان دمحم كبشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  136554)تابع  -  62

 عن مزعة مواشى ، بجهة : كفر الشٌخ عطٌة بمكلة 136554

برلم  21191418، لٌد فى  511110111( اٌمن دمحم ابو بكر عبدالشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   113791) تابع  -  63

عن مصنع خلط وتعبئة وإضافات أعالف ومطهرات كٌماوٌة . ، بجهة : شارع الهوٌس بجدٌلة بملن/ خالد لاسم أبو العال  113791

 أبو العال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21191418، لٌد فى  511110111 ابو بكر عبدالشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( اٌمن دمحم 113791) تابع  -  64

شاِرع على بن أَبى طاِلب  23عن مصنع خلط وتعبئة وإضافات أعالف ومطهرات كٌماوٌة . ، بجهة : لَهُ فَرع بالَمنصورة  113791

 َدلهلٌة . 113791بتَمسٌم َطرطٌر بملن/ الَسٌد السٌد َعنبَر ولٌُد بَرلَم تابِع 

عن  142939برلم  21191418، لٌد فى  111110111صالح عبدالحمٌد طلحة دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 تجارة أخشاب جدٌدة . ، بجهة : بلماس شارع الثورة بملن/ دمحم عبد الحمٌد طلحة

عن تجارة مالبس  142945برلم  21191418، لٌد فى  11111.111احمد المتولى عز مشالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع الصدٌك المتفرع من شارع اإلمام دمحم عبده برج األشراف بملن/ 

 دمحم حسٌن دمحم المٌر

عن مكتب إستٌراد  143113برلم  21191428لٌد فى ،  5111110111اسامة دمحم دمحم شملول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

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

 / أسامة دمحم دمحم شملولالعامة للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : شارع سعد زغلول بتورٌل الجدٌدة برج الرحمة بملن

عن ورشه  143121برلم  21191431، لٌد فى  211110111احمد مسعود السٌد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 رخام ، بجهة : الجوادٌه بملن/ جمال عطٌه ابراهٌم

عن مكتب  142914برلم  21191411، لٌد فى  1111110111احمد نادر دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 شارع عبدالغفار من شارع الجمهورٌه بملن/ لٌلى عبدالسالم على 2و  1مماوالت عامه ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة مالبس  142861برلم  21191418، لٌد فى  121110111دمحم عادل عبدالفتاح خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ع المشاٌة السفلٌة ـ أمام نادى جزٌرة الورد بملن/ إٌمان مصطفى خٌرى الجوهرىوأحذٌة أطفال . ، بجهة : شار

عن مكتب  142877برلم  21191419، لٌد فى  1111110111دمحم احمد دمحم الدسولى الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 مماوالت عامه ، بجهة : منشٌه البدوي بملن/ رابحه لبٌب احمد على

عن تجارة  142815برلم  21191412، لٌد فى  251110111ربٌع دمحم على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رمزى -  72

 بصار بملن/ ابراهٌم محمود احمد 27مواد بناء ، بجهة : الحفٌر 

كتب عن م 142818برلم  21191412، لٌد فى  5111110111عبده مسعد عبده خلٌل حرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

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

 للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : بلماس عزبة الزٌنى بملن/ محمود فراج السٌد إبراهٌم

عن  142817برلم  21191411، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعزٌز دمحم محمود المتولى صمر   -  74

 حاللة . ، بجهة : درٌن مركز نبروة ـ بجوار مسجد الدرٌن بملن/ سمٌح عبد اللطٌف الحسانٌن عبود

عن تجارة لطع  142993برلم  21191424، لٌد فى  211110111سعد السٌد دمحم امام دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 غٌار سٌارات ، بجهة : المنصوره شارع الصحه مدٌنة الفردوس بملن / مصطفى دمحم الحسانٌن الشربٌنى

عن مكتب تاجٌر  143117برلم  21191428، لٌد فى  11111.111دمحم عوض زكى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 سٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : المطنة الجزاٌر بملن / احمد مجدى احمد دمحم

عن مكتبة  142911برلم  21191411، لٌد فى  11110111هشام فٌصل محمود رضوان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 بملن / امال رضوان دمحمشارع مساكن البلتاجى  23، بجهة : 

 21191418، لٌد فى  511110111( السٌد ابراهٌم احمد احمد دمحم االمبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  117372)تابع  -  78

 عن مطعم وكافٌه ، بجهة : المشاٌه السفلٌه ابراج السعودٌه امام نادي جزٌره الورد بملن/ سالم حسن المط 117372برلم 

برلم  21191414، لٌد فى  1111110111( كمال صالح دمحم ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   114199 ) تابع -  79

 عن مزرعة مواشى . ، بجهة : عزبة المجمع تبع بلماس خامس بملن/ أسامة صالح دمحم أبو العنٌن 114199



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  142831برلم  21191413، لٌد فى  21111.000عبدالموجود سعد سعد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 تجارة مستحضرات تجمٌل . ، بجهة : نبروة شارع المدارس بملن/ سعد سعد عبد الممصود صحصح

عن  142822برلم  21191412، لٌد فى  1111110111البحراوى منصور عبدالحفٌظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 نى بملن/ توفٌك دمحم زاهرمزرعة مواشى . ، بجهة : الستامو

عن بمالة . ،  142816برلم  21191411، لٌد فى  121110111لٌلى سلٌمان احمد العنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 بجهة : طلخا شارع طه ٌسن المال طرٌك شربٌن بملن/ أحمد دمحم دمحم أبو العنٌن

عن  142927برلم  21191417، لٌد فى  5111110111، رأس ماله ،   حاتم دمحم المرسى الدسولى دروٌش  ، تاجر فرد -  83

شارع العجمى من شارع المستشفى الدولى تمسٌم المحافظة بملن / دمحم المرسى  21مكتب تورٌدات حكومٌة ، بجهة : المنصورة 

 الدسولى دروٌش

عن تجارة  142933برلم  21191418ٌد فى ، ل 111110111ناهد حسٌن ابراهٌم البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 بحوض المعرم تبع البشطمٌر بالمجزر بملن/ مصطفى فاروق عبد المعطى السٌد 63أدوات كهربائٌة وسباكة . ، بجهة : لطعة 

 عن مزرعة 142935برلم  21191418، لٌد فى  1211110111دمحم عبدالعزٌز عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 مواشى . ، بجهة : نشا مركز نبروة بملن/ صبرة بالل دمحم إبراهٌم

عن تجارة حداٌد  142941برلم  21191418، لٌد فى  111110111اشرف السٌد احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 مى محمود دمحم مطاوع وبوٌات وكٌماوٌات بناء . ، بجهة : بلماس إمتداد كوبرى المستشفى ـ بجوار سوق بهٌة بملن/

عن  142959برلم  21191422، لٌد فى  111110111احمد عبدالكرٌم جاد المولى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 تجارة خضروات وفاكهه ، بجهة : المنصورة شارع سعد زغلول بجوار مترو بملن / عبدالكرٌم جاد المولى على

عن مكتب مماوالت  143111برلم  21191428، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم ابوزٌد لوت  ، تاجر -  88

 عامة ، بجهة : بدٌن بملن / بسمة رزق عبدهللا على

عن ترزى ستائر  143121برلم  21191431، لٌد فى  111110111صبحى دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 ة شارع الحوار بجوار حلوانى الشلمامى بملن/ رانٌا سعد عبد الهادىومنجد افرنجى ، بجهة : المنصور

عن تجارة  143115برلم  21191428، لٌد فى  211110111محمود فتحى محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 فتحى عبده الشحات البٌاضلطع غٌار اآلالت الزراعٌة . ، بجهة : شارع المتولى سالمة المتفرع من شارع سكة سندوب بملن/ 

عن تجارة طفاٌات  142885برلم  21191411، لٌد فى  111110111عالء انس احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 حرٌك . ، بجهة : شارع عز الدٌن شاهٌن المتفرع من شارع السلخانة بملن/ دمحم إبراهٌم العجمى

 142874برلم  21191419، لٌد فى  51110111ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ام هاشم سلٌمان عبدالعزٌز سلٌمان  -  92

 عن كوافٌر حرٌمً ، بجهة : لرٌه الروضه امام الجامع الجدٌد بملن/ لمعى محمود احمد سلٌمان

عن  142842برلم  21191414، لٌد فى  511110111كرٌم دمحم عبدالفتاح الحسٌنى اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 تجارة مسمار . ، بجهة : شارع على العمرى المتفرع من شارع حسٌن بن بالحسنٌة بملن/ حسن محمود حسن أحمد سالم

عن تجارة منتجات  142829برلم  21191413، لٌد فى  11110111رانٌا كمال سعد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 ود حامد أحمدألبان . ، بجهة : بطرة بملن/ دمحم محم

عن  142911برلم  21191414، لٌد فى  111110111احمد جمال احمد احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 تورٌدات عمومٌة ، بجهة : المنصورة شارع احمد ماهر شارع عبدالرحمن بن عوف بملن / عمرو السعٌد عبدالوهاب على

برلم  21191414، لٌد فى  251110111دالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( احمد دمحم شحتو عب 124875) تابع  -  96

 عن مكتب تورٌدات عامة . ، بجهة : شارع مكة المكرمة بحى الجامعة بملن/ شرٌف مسعد دمحم توفٌك 124875



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21191414، لٌد فى  251110111( احمد دمحم شحتو عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   124875) تابع  -  97

شاِرع أحَمد ماِهر بملن/ َمحَمد الَسٌد َعبد الَرحٌم َعن  32عن مكتب تورٌدات عامة . ، بجهة : لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بالَمنصورة  124875

 َدلهلٌة . 124875ولٌُد بَرلَم  2111/ 1/ 17نَشاط َمكتَب إستٌراد وتَصدٌر فى ُحدود المَوانٌن والمَرارات الُمنَظمة لَها أُفتِتح فى 

عن  142938برلم  21191418، لٌد فى  11110111نادر محمود عبدالبدٌع دمحم عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 تجاره زٌوت لطاعى ، بجهة : الخٌارٌه بملن/ محمود عبدالبدٌع دمحم عبدالحافظ

عن مشغل  142955برلم  21191421، لٌد فى  111110111الشناوى ابراهٌم عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 مالبس ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ دمحم إبراهٌم عبد العال دمحم

عن مكتب  142966برلم  21191422، لٌد فى  81110111دمحم عزالدٌن منصور عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ندلس بملن / جمال منصور عبدالحىشارع اال 21عمارات ، بجهة : عمار 

عن مكتب  142981برلم  21191423، لٌد فى  111110111دمحم حمدى دمحم محمود مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن/ دمحم رضا عبد البالى دمحم الشرٌفة 3توزٌع مستحضرات تجمٌل وتوكٌالت تجارٌة . ، بجهة : شارع الجالء مكتب رلم 

عن تجارة  142974برلم  21191423، لٌد فى  1211110111دمحم مسعد الشافعى الخضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 موباٌالت . ، بجهة : شارع جٌهان بحى الزعفران بملن/ أزهار عبد الحمٌد عطٌة حمودة

عن  142999برلم  21191424، لٌد فى  51110111رامى المرسى ابو العنٌن المرسى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تجارة مستلزمات بالستٌن . ، بجهة : شارع رشاد لاسم ـ أمام حى شرق بمدٌنة النزهة بملن/ أبو العٌون توفٌك على

عن  143113برلم  21191428، لٌد فى  111110111سالم نعمان عبدالحافظ نعٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

تجارة مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع عمل المتفرع من شارع كلٌة اآلداب بملن/ سوزان 

 حسنٌن أحمد شحاتة الجمٌزى

عن مصنع  142913برلم  21191411، لٌد فى  211110111امح شرٌف دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  س -  115

مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع عدن متفرع من شارع الزراعة بملن / رضا خالد السٌد 

 ابراهٌم

عن تجارة  142891برلم  21191411، لٌد فى  211110111رأس ماله ،   فتحى محمود دمحم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، -  116

 مواد غذذائٌة . ، بجهة : شارع البحراوى ـ خلف مول عوض هللا ) الفردوس ( بالمجزر اآللى بملن/ دمحم السعٌد على سبع

عن كافتٌرٌا  142816برلم  21191412، لٌد فى  111110111دمحم عبدالفتاح ٌوسف شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ماٌو بملن / دمحم مجدى زكى دمحم 15مشروبات باردة و ساخنة ، بجهة : منطمة 

 142835برلم  21191413، لٌد فى  111110111عبدالحمٌد الشحات عبدالحمٌد عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 رة الشرلٌة بملن/ الشحات عبد الحمٌد عبد الغفارعن فرن لتصنٌع الحلوٌات من عجٌن . ، بجهة : المستعم

عن تجارة  142925برلم  21191416، لٌد فى  111110111محمود على عبدالغفار عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

ربٌع  مستلزمات طبٌة ومستحضرات تجمٌل ومستحضرات طبٌه ومكمالت غذائٌة والتصنٌع لدى الغٌر ، بجهة : المنصورة شارع

 شارع كلٌة اآلداب بملن / عمرو فتحى الحسٌنى

عن مكتب  142926برلم  21191416، لٌد فى  51110111اٌمان حسن حسن محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 رحالت ركاب لحساب الغٌر . ، بجهة : عزبة عٌسوى تبع برق العز بملن/ إٌهاب نجاح السٌد الشربٌنى

عن  142965برلم  21191422، لٌد فى  111110111زٌز عبدالعزٌز حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالع -  111

 شارع المستشفى العام بملن / خالد احمد دمحم العجمى 23تجارة مستلزمات طبٌه ، بجهة : 

عن تجارة  142968برلم  21191422، لٌد فى  251110111احمد دمحم مصطفى عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 خامات البالستٌن ، بجهة : المعصرة بملن / دمحم مصطفى عبدالصمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  142956برلم  21191421، لٌد فى  121110111الشحات احمد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ٌم احمد ابراهٌم احمدالمحاصٌل الزراعٌه واعالف ، بجهة : بهوت العزبه الحمراء بملن/ ابراه

 142977برلم  21191423، لٌد فى  111110111هٌثم محمود حلمى بدر دمحم عبدالمتعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 عن تجارة أدوات كهربائٌة . ، بجهة : بلماس شارع الثورة بملن/ أمٌن دمحم أمٌن البهنسى

عن تجارة  142979برلم  21191423، لٌد فى  251110111رأس ماله ،   سٌد صالح دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، -  115

 الحبوب ومخلفات المطاحن ، بجهة : سندوب تمسٌم التموٌن خلف مدرسة طه حسٌن بملن / احمد حامد دمحم دمحم

مصنع  عن 142988برلم  21191424، لٌد فى  111110111على رجب احمد سعد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ رجب أحمد سعد صالح

عن إستٌراد  143111برلم  21191428، لٌد فى  5111110111السٌد ابراهٌم برهام السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

ظم التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة ( وفمًا للوائح والمرارات والن 6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 على الصادرات والواردات . ، بجهة : بساط بملن/ إبراهٌم برهام السٌد برهام

عن مصنع  142881برلم  21191419، لٌد فى  511110111دمحم دمحم الشربٌنى طبٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 رضا دمحم دمحم الشربٌنى ترنجات شعبٌه ، بجهة : منٌة محلة دمنة بملن /

عن توزٌع  142847برلم  21191414، لٌد فى  311110111احمد اٌمن وجدى عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 شارع سامٌه الجمل بملن / احمد دمحم عبدالبارى المنصورة 41مستحضرات تجمٌل طبٌه ، بجهة : 

عن تجارة  142841برلم  21191414، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  السٌد ابراهٌم السٌد عبدهللا  ، تا -  121

 أسمان . ، بجهة : بلماس شارع الحرٌة بملن/ عبد الرازق عبد السمٌع داود

عن مكتب  142823برلم  21191412، لٌد فى  211110111شكٌب السعٌد دمحم السعٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 امه ، بجهة : برق العز بملن/ السعٌد دمحم السعٌد علىتورٌدات ع

عن تجاره لطع  142821برلم  21191412، لٌد فى  111110111دمحم عصام احمد خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 غٌار سٌارات ، بجهة : ابوعرصه بملن/ صالح دمحم عبدالهادى عبدالعلٌم

عن ورشة  142827برلم  21191413، لٌد فى  211110111ر فرد ، رأس ماله ،  السٌد ٌحى كمال بدوى  ، تاج -  123

 ألومٌتال . ، بجهة : بلجاى بملن/ سحر صابر محمود الصٌاد

عن عطارة  142834برلم  21191413، لٌد فى  211110111حنان المغازى على المغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 عٌد عبده على مرجان. ، بجهة : كفر بساط بملن/ س

عن صالون حاللة  142916برلم  21191415، لٌد فى  11110111اسالم دمحم فتحى التهامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 . ، بجهة : المعصرة بملن/ عزة المرسى أحمد شلبى

عن تجارة وتورٌد  142934برلم  21191418، لٌد فى  111110111دمحم السٌد دمحم خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مستلزمات طبٌة وأجهزة طبٌة . ، بجهة : شارع سعد زغلول بمولنجٌل بملن/ لبٌب حامد سالم الهنداوى

عن  142984برلم  21191423، لٌد فى  11110111هبه عبدالستار مجاهد دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 دة ( . ، بجهة : أوٌش الحجر بملن/ فاروق عبد العزٌز إبراهٌمكافتٌرٌا ) مشروبات ساخنة وبار

عن تجارة  142978برلم  21191423، لٌد فى  51110111عوض رزق عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 خردوات . ، بجهة : أبو طه بملن/ ٌاسر دمحم دمحم أحمد سالم

عن تنجٌد  143112برلم  21191428، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   اسامه ابراهٌم عبدالعزٌز مناع  ، تاجر -  129

 فرش سٌارات ، بجهة : جوهر الصملى بملن / عمرو على ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  142997برلم  21191424، لٌد فى  251110111جمال ابراهٌم جمال ابراهٌم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

شارع السنترال من شارع عبدالسالم  32، بجهة : المنصورة  6من المجموعة  36والفمرة  19موعة مكتب تصدٌر فٌما عدا المج

 عارف بملن / عطا الشربٌنى دمحم

عن مكتب  143119برلم  21191428، لٌد فى  5111110111عبدالفتاح حسٌن دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

ا للوائح والمرارات والنظم التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعة  36والفمرة  19عة إستٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجمو ًً ( وفًك

 للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : شارع السٌد سلٌم وشارع الجالء بملن/ محمود دمحم دمحم إبراهٌم الجندى

عن تجارة  142891برلم  21191411، لٌد فى  121110111عوض دمحم عوض العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ألمشة ومنسوجات بالمطاعى . ، بجهة : شارع كلٌة الدراسات ـ أمام مولف طناح بملن/ إبراهٌم السعٌد دمحم األمشاطى

عن تجارة  142871برلم  21191419، لٌد فى  51110111باسم عبدالفتاح بدٌر الدٌاسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 خضروات وفاكهة . ، بجهة : بدواى بملن/ سعد عٌد الدسولى

عن  142839برلم  21191414، لٌد فى  51110111الٌك زكرٌا عبدالفتاح عوٌضة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 إكسسوار محمول . ، بجهة : كفر الطوٌلة بملن/ دمحم زكرٌا عبد الفتاح عوٌضة

عن تجارة  142819برلم  21191411، لٌد فى  111110111فتحى دمحم فتحى عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ٌنة مركز نبروة بملن/ خالد فتحى عبد الحلٌممالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : كفرالجن

عن مكتب  142921برلم  21191416، لٌد فى  111110111محمود فراج صادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 مماوالت ، بجهة : شارع معاذ بن جبل حى الجامعة بملن / مؤنس ابراهٌم السٌد

عن ورشه  142931برلم  21191417، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  لٌلى حجازى محمود دمحم  ، تاجر فرد  -  137

 نجاره شف اخشاب ، بجهة : كوم الدربى بملن / جمعهالمنباوى مجد

عن تجاره  142941برلم  21191418، لٌد فى  111110111دمحم احمد السٌد الدمناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ادٌن المبلى سوق التجار بملن/ احمد السٌد ٌوسف الدمناوىش الص8ٌخردوات جمله ، بجهة : 

عن مكتب  142957برلم  21191422، لٌد فى  111110111دمحم عبدهللا حسن ابراهٌم نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 مماوالت وتورٌدات . ، بجهة : دمٌرة بملن/ عبد هللا حسن إبراهٌم نوفل

 142973برلم  21191423، لٌد فى  1511110111ازى ابو حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف السٌد دمحم حج -  141

 عن مصنع ترٌكو . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ سامٌة إبراهٌم السٌد منصور

عن تجارة  143114برلم  21191428، لٌد فى  51110111نبوٌة صبحى عطٌه الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لبمالة ، بجهة : شارع المثلث خلف مجمع الرحمن بملن / سالمه دمحم دمحم حسانٌنا

عن مكتب  142983برلم  21191423، لٌد فى  5111110111احمد وجٌه رفعت عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

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

 الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : حى الجامعة بملن/ السٌد عبد العزٌز دمحم الحوٌدى

 عن تجارة 142887برلم  21191411، لٌد فى  111110111سماء دمحم ربٌع دمحم العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مستلزمات نباتات زراعٌة وزٌنة . ، بجهة : شارع سٌدى حالة المتفرع من شارع البحر بملن/ محمود دمحم دمحم الرخاوى

عن مكتب  142888برلم  21191411، لٌد فى  511110111حاتم دمحم على ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 بجهة : شارع على خلٌفة بتورٌل الجدٌدة بملن/ مصطفى أحمد زكى توزٌع مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌة . ،

عن  142876برلم  21191419، لٌد فى  111110111غزال طاهر الدسولى العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مكتب شحن بضائع . ، بجهة : كفر بداوى المدٌم بملن/ هبه دمحم أبو العنٌن منصور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة بمالة .  142878برلم  21191419، لٌد فى  211110111 عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا الغرٌب دمحم -  146

 ، بجهة : شارع السٌد عبد الحمٌد بالدراسات بملن/ حنان الدسولى عبد الجلٌل

عن  142812لم بر 21191412، لٌد فى  511110111احمد شاكر جمال النصر احمد رٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 تجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : المعصرة بملن/ عبد الملن ٌوسف الزاهى

عن مكتبة . ،  142831برلم  21191413، لٌد فى  111110111عفت كامل عبدهللا حفناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 بجهة : الستامونى بملن/ وحٌد كامل عبد هللا حفناوى

عن تجارة  142838برلم  21191413، لٌد فى  111110111زى مختار غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مختار غا -  149

 حداٌد وبوٌات . ، بجهة : لراش بملن/ غازى مختار غازى

عن ورشة  142914برلم  21191415، لٌد فى  51110111السٌد مسعد الحمادى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 أبو ماضى الحفٌر بملن/ رئٌة عبد الرحمن دمحم 55جهة : نجارة . ، ب

، لٌد فى  111110111( حسام دمحم الشحات السعٌد على على الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   141978) تابع  -  151

 عن توزٌع مواد غذائٌة . ، بجهة : بلماس شارع المرور بملن/ لطٌفة فهمى إبراهٌم 141978برلم  21191417

عن مكتب  142954برلم  21191421، لٌد فى  251110111محسن دمحم دمحم المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 تورٌدات عامة . ، بجهة : شارع حسٌن بن عمارة المناوى بملن/ عالء دمحم دمحم المناوى

عن صالون  142961برلم  21191422فى ، لٌد  111110111ابراهٌم على السعٌد الجنش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 حاللة ، بجهة : مدٌنة مبارن برج الصحابه بملن / ابراهٌم على السعٌد الجنٌش

عن  142981برلم  21191423، لٌد فى  251110111حماده رضا عبدالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 حمد عبدالحمٌدكوافٌر رجالى ، بجهة : شارع الشونه بملن/ اسامه ا

عن تجارة  142991برلم  21191424، لٌد فى  511110111احمد اشواق رجب عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

شارع السعٌد الفرة المتفرع من شارع  27مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( ومفروشات . ، بجهة : طلخا 

 اللطٌف السٌد حجازى الحرمٌن بملن/ أحمد عبد

 143111برلم  21191428، لٌد فى  1511110111الخمٌسى محمود السٌد صالح الخمٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 عن مزرعة مواشى . ، بجهة : أبو جالل بملكه

عن تجارة  142895رلم ب 21191411، لٌد فى  2511110111عبٌر على احمد على البٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 بمالة . ، بجهة : كفر الوكالة بملن/ عادل حسن عبد البالى مراد

عن مصنع  142896برلم  21191411، لٌد فى  111110111هانى مرٌود ٌوسف مرٌود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 تمطٌع أكٌاس بالستٌن . ، بجهة : بساط النصارى بملن/ شعبان مرٌود ٌوسف مرٌود

عن  142911برلم  21191411، لٌد فى  111110111محمود ٌسرى لطفى ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 اتجارة البماله ، بجهة : الطرٌك السرٌع بملن / دمحم المرسى المرسى الحزٌن

عن مكتب  142883برلم  21191419، لٌد فى  1111110111دمحم جمال محمود ابوالحسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 تورٌد عماله والٌجوز مزاوله النشاط اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمه. ، بجهة : جمصه بملن / طاهر السٌد عبدالعال

عن بٌع عدد  142873برلم  21191419، لٌد فى  111110111دمحم حسن حسن دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بجهة : العٌادٌة بملن/ رشا فرج حسن حسن ٌدوٌة . ،

عن تجارة  142811برلم  21191411، لٌد فى  121110111طارق السٌد العشرى الخضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 أعالف ومحاصٌل زراعٌة . ، بجهة : دمٌرة بملن/ سناء عبد الحى إبراهٌم اإلمام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  142911برلم  21191414، لٌد فى  511110111خلود طاهر دمحم رشاد دمحم العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

، بجهة :  2119لسنه 1611بالى استٌشن ومكتبة فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التارخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 رع االتوٌس الجدٌد بملن / دمحم سند السٌد علفهشارع احمد عبدالمهٌمن من شا 68المنصورة 

عن  142921برلم  21191416، لٌد فى  31110111عثمان عمر عثمان حسن السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 تجارة خردوات . ، بجهة : مٌدان الصالح أٌوب المتفرع من شارع الثورة بملن/ إنتصار عمر عثمان السمنودى

عن  142923برلم  21191416، لٌد فى  211110111ى عبدالرحمن زاٌد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجد -  165

 معرض سٌارات . ، بجهة : ترعة غنٌم بملن/ محمود أحمد مصطفى صالح

عن تجارة  142861برلم  21191418، لٌد فى  11110111امال حلمى حسانٌن فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 أعالف . ، بجهة : بطرة بملن/ السٌد شعبان السٌد كحلة

عن تجارة  142971برلم  21191422، لٌد فى  111110111عبدهللا حسنى عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 بصار حفٌر شهاب الدٌن بملن / حسنى عبدالرحمن على 27البماله ، بجهة : 

عن سوبر ماركت  143114برلم  21191428، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   مهنا احمد السٌد خضر  ، -  168

 وبماله ، بجهة : اول طرٌك بلماس عمارة حسن لش بملن / سمٌر دمحم دمحم زاهر

عن  142985برلم  21191424، لٌد فى  111110111مرسى ابراهٌم المرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 م شى لحوم . ، بجهة : شارع لابل شمس الدٌن المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ دمحم إبراهٌم المرسى إبراهٌممطع

عن  142986برلم  21191424، لٌد فى  511110111حسٌن احمد حسٌن البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ( . ، بجهة : بحمٌرة بملن/ أحمد حسٌن البسطوٌسىمشغل مالبس ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة 

عن  142991برلم  21191424، لٌد فى  211110111عالء السٌد عبدالسالم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ادى البالطمطعم وجبات سرٌعة . ، بجهة : شارع اإلٌمان بالزعفران ) حى الجامعة ( برج مرٌم بملن/ طه عبد العزٌز عبد اله

عن تجارة  143119برلم  21191431، لٌد فى  211110111احمد دمحم عبده السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 إكسسوارات محمول . ، بجهة : كفر الترعة الجدٌد بملن/ دمحم عبده السٌد علوان

عن مركز خدمه  142897برلم  21191411، لٌد فى  1111110111الشافعى موتورز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 تنظٌم شارع الجٌش امام حً شرق المنصوره بملن/ احمد ابراهٌم عبد العاطى السعٌد 37وصٌانه سٌارات ، بجهة : عمار رلم 

عن  142811برلم  21191412، لٌد فى  111110111احمد شولى عبدالرازق مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 رتون . ، بجهة : شارع مسجد التموى بجدٌلة طرٌك دمٌاط الشرلى بملن/ إبراهٌم حامد محمود علىتجهٌز علب ك

عن تجارة  142824برلم  21191412، لٌد فى  311110111حسٌن حامد دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 بمالة . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ حامد دمحم عبد الرحٌم

عن  142818برلم  21191411، لٌد فى  5111110111اٌهاب اسماعٌل الدمرداش اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

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

 ، بجهة : كفر أبو زاهر بملن/ لٌلى دمحم محمود المتولىللرلابة على الصادرات والواردات . 

عن تجارة لطع  142917برلم  21191414، لٌد فى  111110111دمحم مصطفى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 غٌار سٌارات . ، بجهة : بلماس عزبة صبحى الشارع العمومى بملن/ عطٌة دمحم المرسى الهوارى

عن  142919برلم  21191414، لٌد فى  111110111دمحم عبدالرحمن البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صبرى -  178

 تجارة حداٌد وبوٌات . ، بجهة : األلف بملن/ وهدان دمحم عبد العلٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  142936برلم  21191418، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم عبدالبالى خلٌل خٌال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 سوبر ماركت . ، بجهة : شارع توفٌك ٌاسٌن بملن/ أحمد السٌد عبد الهادى دمحم

عن  142971برلم  21191422، لٌد فى  111110111عبده دمحم نجٌب السٌد على زغلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 تجارة البماله ، بجهة : كفر البرامون بملن / دمحم نجٌب السٌد على زغلول

برلم  21191423، لٌد فى  511110111( دمحم سعد البدوى المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   127621) تابع  -  181

 عن مزرعة مواشى . ، بجهة : عزبة مخٌمر بملن/ عماد البدوى المتولى دمحم 127621

عن تجارة مواد  143115برلم  21191428، لٌد فى  81110111احمد حمدى احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 غذائٌة . ، بجهة : برق العز بملن/ صباح صابر إسماعٌل

عن  142813برلم  21191412، لٌد فى  511110111اسماعٌل دمحم رفعت احمد ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ابوالحسن شاكرمصنع تمطٌع بالستٌن من روالت جاهزة ، بجهة : الخازندار بملن/ اشرف 

عن تصنٌع  142836برلم  21191413، لٌد فى  111110111الشربٌنى لمنتجات االلبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 منتجات ألبان . ، بجهة : المعصرة بملن/ دمحم الشربٌنى أبو الغٌط صالح

برلم  21191416، لٌد فى  121110111د ، رأس ماله ،  ( عبدهللا دمحم عبدالحكٌم دمحم الطوٌل  ، تاجر فر 131581) تابع  -  185

 شارع الجمهورٌة بملن/ دمحم عبد الحكٌم دمحم الطوٌل 27عن مصنع مكرونة وتعبئة . ، بجهة : بلماس  131581

عن بوفٌه )  142919برلم  21191416، لٌد فى  51110111اٌهاب السعٌد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 دٌم مشروبات ساخنة وباردة ( . ، بجهة : شارع عبد السالم عارف ـ أمام الجزر اآللى بملن/ سعاد عبد هللا الشربٌنىتم

برلم  21191421، لٌد فى  111110111( جرجس ابو السعود فروٌز بسٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   135543) تابع  -  187

 طرٌك الحرٌة بملن/ ٌسرى فهمى المغازى عن تجارة مفروشات . ، بجهة : بلماس 135543

عن مصنع  143112برلم  21191428، لٌد فى  111110111زٌنب عباس السعٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 البهوتى شارع اإلمام دمحم عبده بملن/ دمحم فاروق دمحم 1مالبس جاهزة ) فٌما عدا اللمهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : طلخا 

عن مكتب  142886برلم  21191411، لٌد فى  111110111سعاد رمزى رضوان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 تورٌدات . ، بجهة : بساط كرٌم الدٌن بملن/ أحمد عبد الرحٌم محمود رزق

عن مخبز  142857برلم  21191417، لٌد فى  211110111ابراهٌم فرج محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 أفرنجى . ، بجهة : شارع أحمد زٌدان المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ عبد العال أحمد زٌدان بخٌت

عن منجد إنترٌهات .  142832برلم  21191413، لٌد فى  51110111سماح احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 ، بجهة : منٌة سندوب بملن/ عبد المحسن دمحم عطٌة

مزرعة مواشى  عن 142833برلم  21191413، لٌد فى  211110111دمحم بالل دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 . ، بجهة : نشا مركز نبروة بملن/ بالل دمحم إبراهٌم رمضان

عن  142916برلم  21191414، لٌد فى  111110111عبدهللا الطحاوى الدسولى سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 تجارة محاصٌل زراعٌة . ، بجهة : المعصرة بملن/ الطحاوى الدسولى سالمة

عن تصنٌع  142931برلم  21191417، لٌد فى  511110111 حسٌن احمد العاٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم -  194

 منتجات البان ، بجهة : سلكا بملن / دمحم حسٌن احمد العاٌدى

تجارة عن  142932برلم  21191417، لٌد فى  511110111لبنى احمد السٌد احمد طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 اكسسوار حرٌمى ، بجهة : بلماس طرٌك ابورجٌله بملن حاتم دمحم احمد حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  142937برلم  21191418، لٌد فى  511110111حمادة دمحم محمود عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 بد الواحد الصاوىوصٌانة تكٌٌفات وفالتر مٌاه . ، بجهة : سرسك تبع مٌت الكرما بملن/ دمحم محمود ع

عن تجارة  142942برلم  21191418، لٌد فى  111110111اٌة حسن الهادى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 أدوات تجمٌل . ، بجهة : مساكن العبور ـ بجوار صٌدلٌة عبادة بملن/ إٌمان محرم على عوض

عن  142951برلم  21191421، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  المعتز باهلل دمحم رضا عبدالسمٌع  ، تاجر فرد  -  198

 تجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : بلماس عزبة هجرس بملن/ دمحم رضا عبد السمٌع

عن تجارة  142962برلم  21191422، لٌد فى  111110111ٌوسف احمد ٌوسف دمحم هانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 ، بجهة : شارع ٌنابٌع الخٌر المتفرع من شارع باتا بالمجزر اآللى بملن/ أحمد رزق دمحم لطع غٌار سٌارات .

عن تجاره  143118برلم  21191431، لٌد فى  511110111رٌم المعداوى ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 منظفات صناعٌه ، بجهة : جمصه المروه بملن/ حماده سعد على شعبان

عن  142987برلم  21191424، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم حسٌن حامد دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 جزارة . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ حسٌن دمحم حسٌن حامد دروٌش

عن مكتب  142992برلم  21191424، لٌد فى  1111110111احمد على اسماعٌل حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مماوالت عامة وإستثمار عمارى . ، بجهة : شارع الترعة بملن/ دمحم مصطفى إبراهٌم

عن  142893برلم  21191411، لٌد فى  211110111ابراهٌم محمود ابراهٌم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 محمود إبراهٌم عبد الهادىبٌع وشراء وصٌانة موبٌالت . ، بجهة : بانوب مركز نبروة بملن/ 

 142915برلم  21191411، لٌد فى  11110111ماجد منصور المرسى عبدالحمٌد ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 عن تجارة البماله وتموٌن لطاعى ، بجهة : سرسو بملن / عبدالحمٌد منصور المرسى

عن  142865برلم  21191418، لٌد فى  111110111د ، رأس ماله ،  اسماعٌل دمحم اسماعٌل عبدالعاطى  ، تاجر فر -  215

 تجارة وتعبئة مواد غذائٌة . ، بجهة : المعصرة بملن/ عبد المطلب إبراهٌم عبد المطلب

عن  142881برلم  21191419، لٌد فى  111110111عبدالاله حسن مصطفى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بجهة : برق العز بملن / حسن مصطفى مصطفى الشرلاوىورشة شك اخشاب ، 

عن مكتب  142868برلم  21191419، لٌد فى  5111110111امٌر عطا دمحم العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

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

 الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : شارع سٌدى حالة بملن/ دمحم أحمد عطٌة محمود

عن  142856برلم  21191417، لٌد فى  511110111لبنى عبدالعزٌز طلبة دمحم البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 لن/ دمحم مرشود رشدى زرزورةلحام كاوتش . ، بجهة : كفر الدبوس بم

عن  142846برلم  21191414، لٌد فى  211110111دمحم ابوبكر عبدالمادر عمر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 مخزن لتجارة اكسسوارات الكمبٌوتر ، بجهة : شارع احمد عرفه السعادوه بملن / على مصطفى عثمان الجندى

عن مكتب  142855برلم  21191417، لٌد فى  111110111السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مروه السٌد عبد الحك -  211

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : للبشو الستامونى بملن / نعٌم عبد المسموع الكومى الشافعى

عن مصنع  142845برلم  21191414، لٌد فى  111110111احمد دمحم احمد عوض الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ، بجهة : العجوز تبع أم الرزق بملن/ عالء المٌاس مجاهد 1تفصٌل الخٌش والبالستٌن 

عن تجاره  142943برلم  21191418، لٌد فى  111110111فوزى احمد احمد تغان سٌاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ه بملن/ محمود فراج صادق دمحملطع غٌار سٌارات ، بجهة : تمسٌم سامٌه الجمل بجوار كوافٌر وهب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  142951برلم  21191421، لٌد فى  111110111شٌماء اٌمن رمضان زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ عمر حامد صالح المهدى

 142952برلم  21191421، لٌد فى  111110111عبدالعال عبدالهادى عنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لطفى لطفى  -  214

عن مصنع ترٌكو ومالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : سالمون المماش بملن/ لطفى عبد العال عبد 

 الهادى عنان

 143117برلم  21191428، لٌد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   راندا العرالى حسن دمحم حسن علم الدٌن  -  215

عن تجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : شارع ترعة المنصورٌة المتفرع من شارع الهدى والنور ـ بجوار المركز الطبى بملن/ 

 أحمد إبراهٌم أحمد

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه   شركة  ،   سٌاحة ) فمرة أ ( مزاولة كافة اعمال االنشطة السٌاحٌة وتنظٌم الرحالت  -  1

السٌاحٌة الفردٌة والجماعٌة داخل ج م ع وخارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌفضل بها من نمل والامة وما ٌلحك بها من خدمات 

السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران وبٌع او صرف تذاكر 

والمالحه وشركات النمل االخرى وتشغٌل وسائل النمل من برٌه وبحرٌه وجوٌه ونهرٌه لنمل السائحٌن وذلن طبما الحكام المانون رلم 

، عن سٌاحة )  142843برلم  21191414،لٌدت فى  21111110111لها   والمعدل بالمانون رلم   ،رأس ما 1977لسنة  38

فمرة أ ( مزاولة كافة اعمال االنشطة السٌاحٌة وتنظٌم الرحالت السٌاحٌة الفردٌة والجماعٌة داخل ج م ع وخارجها وفما لبرامج 

السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن  معٌنه وتنفٌذ ما ٌفضل بها من نمل والامة وما ٌلحك بها من خدمات وبٌع او صرف تذاكر

على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى وتشغٌل وسائل النمل من برٌه 

شارع كامل  والمعدل بالمانون رلم ، بجهة : 1977لسنة  38وبحرٌه وجوٌه ونهرٌه لنمل السائحٌن وذلن طبما الحكام المانون رلم 

 بملن/ البرلى نصر متولى السٌد 1المتفرع من شارع الجٌش برج النور بالدور األول شمة 

والئحته  2118لسنة  125والمعدل بالمانون رلم  1983لسنة  118شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه   شركة  ،   -  2

ممعد  ،رأس مالها    51موزٌن بتشغٌل وسائل النمل السائحٌن بحد ادنى واللٌ 2119لسنة  219التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزارى رلم 

والئحته  2118لسنة  125والمعدل بالمانون رلم  1983لسنة  118، عن  142843برلم  21191414،لٌدت فى  21111110111

ممعد ، بجهة :  51حٌن بحد ادنى واللٌموزٌن بتشغٌل وسائل النمل السائ 2119لسنة  219التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزارى رلم 

 بملن/ البرلى نصر متولى السٌد 1شارع كامل المتفرع من شارع الجٌش برج النور بالدور األول شمة 

شركة شمة للتجارة والتوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  تجارة وتورٌدات األدوات الكهربائٌة والتوكٌالت التجارٌة .  ،رأس مالها    -  3

، عن تجارة وتورٌدات األدوات الكهربائٌة والتوكٌالت التجارٌة . ، بجهة :  143116برلم  21191428ٌدت فى ،ل 2111110111

 تماطع شارع األدٌب وسامٌة الجمل بملن/ عصام عبد هللا حامد شمة

لى التراخٌص شركة عطٌه نزٌه فتوح موسى وشرٌكه   شركة  ،  مركز تدرٌب اداراى فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول اع -  4

، عن مركز  142918برلم  21191415،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      2119لسنة  893الالزمة موافمه امنٌه رلم 

شارع  19، بجهة :  2119لسنة  893تدرٌب اداراى فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول اعلى التراخٌص الالزمة موافمه امنٌه رلم 

 رانٌا نبٌل عبدالسالم عمل عمل خلف كلٌة االداب بملن /

شركة وائل البدوى على وشرٌكه احمد سمٌر عبد الحافظ   شركة  ،  تصنٌع وتورٌد خرسانة جاهزة .  ،رأس مالها    -  5

، عن تصنٌع وتورٌد خرسانة جاهزة . ، بجهة : جمصة الطرٌك الدولى ـ  142912برلم  21191415،لٌدت فى  5111110111

 بملن/ دمحم سمٌر عبد الحافظبجوار جامعة الدلتا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة وائل البدوى على وشرٌكه احمد سمٌر عبد الحافظ   شركة  ،  تصنٌع وتورٌد خرسانة جاهزة .  ،رأس مالها    -  6

، عن تصنٌع وتورٌد خرسانة جاهزة . ، بجهة : شارع المشاٌة السفلٌة  142912برلم  21191415،لٌدت فى  5111110111

 حى شعبان السٌدبملن/ نٌللى عبد ال

شركة حسن محمود مرسى رضوان وشركاه   شركة  ،  مملة لب وحبوب وغالل ومحاصٌل زراعٌة وعطارة .  ،رأس مالها    -  7

، عن مملة لب وحبوب وغالل ومحاصٌل زراعٌة وعطارة . ، بجهة : شارع  142889برلم  21191411،لٌدت فى  611110111

 نة بملن/ حسن محمود مرسى رضوانأحمد جاد المتفرع من شارع السلخا

شركة ولٌد محمود عبدالوهاب دمحم الجنٌدى وشرٌكه   شركة  ،  إنتاج وتجمٌع لطع غٌار السٌارات وتٌل الفرامل ) بدون  -  8

، عن إنتاج وتجمٌع لطع غٌار السٌارات  142961برلم  21191422،لٌدت فى  11111110111إسبستوس ( .  ،رأس مالها   

 امل ) بدون إسبستوس ( . ، بجهة : شارع بن الولٌد المتفرع من شارع على مبارن بملن/ صالح دمحم صالح الحجاروتٌل الفر

شركة حسام رفعت عوف وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامة ومتكاملة وتورٌدات وتوكٌالت تجارٌة .  ،رأس مالها    -  9

الت عامة ومتكاملة وتورٌدات وتوكٌالت تجارٌة . ، بجهة : ، عن مماو 142898برلم  21191411،لٌدت فى  1111110111

 شارع المشاٌة السفلٌة ـ أمام نادى الحوار برج المدس بملن/ وفاء دمحم عبد الحمٌد على حسن

برلم  21191417،لٌدت فى  61110111دمحم شولى محمود المطب و شرٌكه   شركة  ،  تجاره مواد غذائٌه  ،رأس مالها    -  11

 ش عبدهللا البلتاجى بملن/ عبدالمادر زكرٌا على 37، عن تجاره مواد غذائٌه ، بجهة : جدٌله  142851

برلم  21191419،لٌدت فى  9110111شركة دمحم على ابراهٌم احمد وشركاه   شركة  ،  كوافٌر حرٌمى .  ،رأس مالها    -  11

 جاح بملن/ دمحم نجاح محمود خلٌل، عن كوافٌر حرٌمى . ، بجهة : شارع الجمهورٌة عمارة ن 142879

،لٌدت فى  111110111شركة ورثة السٌد احمد دمحم بدر   شركة  ،  ثالجة لحفظ البطاطس والفاكهة .  ،رأس مالها    -  12

 ، عن ثالجة لحفظ البطاطس والفاكهة . ، بجهة : أوٌش الحجر بملن/ سعاد دمحم دمحم بدر 142995برلم  21191424

 السٌد السعٌد وشرٌكه   شركة  ،  لاعة أفراح ) فٌما عدا اإلنترنت ( وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة   شركة دمحم -  13

، عن لاعة أفراح )  142872برلم  21191419،لٌدت فى  1111110111[ .  ،رأس مالها    2119لسنة  892موافمة أمنٌة رلم 

[ . ، بجهة : شارع محمود شاهٌن  2119لسنة  892الزمة   موافمة أمنٌة رلم فٌما عدا اإلنترنت ( وبعد الحصول على التراخٌص ال

 ) سندوب ( بملن/ نادٌة الحسٌنى إبراهٌم

،لٌدت فى  51110111شركة مختار كمال مختار بٌومى وشرٌكه   شركة  ،  مكتب إستثمار عمارى .  ،رأس مالها    -  14

 . ، بجهة : برج خطاب ـ أمام المحافظة بملن/ مرفت عبد العاطى ٌوسف ، عن مكتب إستثمار عمارى 142821برلم  21191412

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    63487ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفى حسٌن على دمحم  ،  تاج   - 1

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    139149احمد رمزى موسى موسى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    25878و الفتوح البرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صالح اب   - 3

 شطب لحاله الوفاه

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    25878صالح ابو الفتوح البرعً النادي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  شطب لحاله الوفاه

تم    21191412، وفى تارٌخ    125497اشرف عبد المسٌح جرجس الالدٌوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191412، وفى تارٌخ    115871شادى صبحى دانٌال واصف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب 

تم محو/شطب السجل     21191413، وفى تارٌخ    99534دمحم محمود حامد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191413، وفى تارٌخ    78214دمحم ابراهٌم عبدالممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم    21191413، وفى تارٌخ    136122دمحم امٌن عبد العاطى حسن المغربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 و/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌامح

تم محو/شطب السجل     21191413، وفى تارٌخ    135313دمحم الحسٌنى احمد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191413، وفى تارٌخ    64717رد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم السٌد دمحم دمحم عبد السالم  ،  تاجر ف   - 11

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191414، وفى تارٌخ    91736زبٌده السٌد ابو العنٌن السٌد  احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    118158احمد ٌسن طه سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191414، وفى تارٌخ    82881ابراهٌم عبد الفتاح دمحم الدرٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 ب العتزالة التجارة نهائٌاالسجل  شط

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    91117عصام لطفى جمعة الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  ُشطب إلعتزالهُ التجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب    21191417فى تارٌخ ، و   68627عبدالستار عبدالغنى عبدالعال لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم شطب المٌد نهائٌا العتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تارٌخ    142311دمحم محمود احمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب السجل  شطب    21191418، وفى تارٌخ    69111تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  مجدى امٌن دمحم شتا  ،    - 18

 هدا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  شطب    21191418، وفى تارٌخ    79217جمال ٌحى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191418، وفى تارٌخ    141132دمحم حسن ابوالوفا مراد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    21191418، وفى تارٌخ    91951فٌصل حسن السٌد رخا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191418، وفى تارٌخ    43517على ابراهٌم احمد المحالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا ِلَوفاتهُ .

   21191419، وفى تارٌخ    81268تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ( هالة اسماعٌل عثمان اسماعٌل  ،  81268) تابع    - 23

 تم محو/شطب السجل  شُطب َهذا الفَرع وذَِلن بموَجب َطلَب تَأشٌر .

تم محو/شطب    21191419، وفى تارٌخ    123956امل احمد عبد الجلٌل لناوى حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 التجاره نهائٌا السجل  شطب العتزال

تم محو/شطب    21191419، وفى تارٌخ    62447احمد عبدهللا الشربٌنى ابوغزالهط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تارٌخ    88988حنان محمود المرسى العدل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

   21191419، وفى تارٌخ    94532( رفعت محمود محمود شمس الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  94532) تابع    - 27

 .تم محو/شطب السجل  شُطب إلعتزالهُ التِجارة فى َهذا الَمَحل وذَِلن بموَجب َطلَب تَأشٌر 

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تارٌخ    87297محسن دمحم السٌد  خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

جل  تم محو/شطب الس   21191419، وفى تارٌخ    71964حسن عبدالبارى رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تارٌخ    75159سنٌه حلمى عبدالوهاب دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    86138لم : ابراهٌم احمد عبدالمعطى العدل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 31

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    91799سعاد دمحم السعٌد زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهاٌئا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    142415رعى عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌد الب   - 33

 شطب هذاالمٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    97871دمحم المهدى الدمحمى مهدى عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 عتزالة النشاط نهائٌاالسجل  شطب ال

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    89729نبٌل السٌد سعد السٌد خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191411ى تارٌخ ، وف   91395رجاء عبد المادر السٌد االتربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    93151اكرام طلبه الشرباص ابوالمعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

، وفى تارٌخ    114921( اسامة دمحم السعٌد دمحم احمد دوٌدار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  114921) تابع    - 38

 تم محو/شطب السجل  شُطب إلعتزالهُ التِجارة فى َهذا الَمَحل وذَِلن بموَجب َطلَب تَأشٌر .   21191411

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    136278لٌده برلم :  نها رجب احمد العدل  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 39

 شطب العتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191414، وفى تارٌخ    135367دمحم السٌد عزالرجال محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    115146راهٌم دمحم المنباوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ٌحى اب   - 41

 شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    66489عاطف احمد السٌد شرف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 العتزال التجاره نهائٌا شطب

تم    21191414، وفى تارٌخ    139731دمحم رضا البدراوى احمد حسب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191415وفى تارٌخ ،    116158جابر طلعت االمام ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطب لوفاة الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    21191415، وفى تارٌخ    122747محمود أحمد عبد اللطٌف ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191416، وفى تارٌخ    115873تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   عادل محمود دمحم حسٌن  ،   - 46

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

، وفى تارٌخ    114887( رمضان حمودة ابو المعاطى شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  114887) تابع    - 47

 شطب الفرع بموجب طلب التاشٌر تم محو/شطب السجل  تم   21191416

تم محو/شطب    21191416، وفى تارٌخ    89661هوٌدا عوض على المعداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 السجل  ُشطب إلعتزالها التِجارة نَهائًٌا .

تم    21191416، وفى تارٌخ    141926شهٌرة رضا دمحم شمس الدٌن االمام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191416، وفى تارٌخ    119348دمحم نجٌب السعٌد ٌوسف عابد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  تم شطب المٌد العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تارٌخ    86216وى  مجد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم جمعه المنبا   - 51

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    111611دمحم المرسى الدسولى روٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 إلعتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب هذا المٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تارٌخ    122347سالمه السٌد اسماعٌل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191421، وفى تارٌخ    139134سامح عبده عبد الرحمن عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 ا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا\السجل  شطب ه

تم محو/شطب السجل     21191422، وفى تارٌخ    113283حسن عبد الرازق ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 1شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191422، وفى تارٌخ    134355،  سبك لٌده برلم :  عٌد عبد الحمٌد دمحم الطٌب  ،  تاجر فرد    - 56

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191422، وفى تارٌخ    135887اٌمان دمحم طه دمحم طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهاٌا

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تارٌخ    92381الباز السٌد الباز السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تارٌخ    132913حمدى حسٌن دمحم خشان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا شطب هذا

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تارٌخ    85193نوره احمد الوهٌدى فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم    21191423، وفى تارٌخ    95134عبد الحمٌد حسن محمود على عبد الحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تارٌخ    88181اٌمن كمال احمد شبانه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم    21191424، وفى تارٌخ    141379،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   احمد عبدالجلٌل الغرٌب العشرى غالى   - 63

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191424، وفى تارٌخ    92117فتحى عبدالعزٌز حسن سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    21191424، وفى تارٌخ    88466السٌد احمد دمحم بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21191424، وفى تارٌخ    91962أمل سعد الدٌن على فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21191424، وفى تارٌخ    76158راوٌه دمحم اسماعٌل محمود الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

 سجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌامحو/شطب ال

تم محو/شطب    21191424، وفى تارٌخ    94487احمد السٌد حرمى احمد المكاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191424، وفى تارٌخ    91191رضا عبدالحمٌد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21191424، وفى تارٌخ    127783شكرى عبد الحمٌد عبد الهادى العجمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191428، وفى تارٌخ    121839تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  افراج دمحم السعٌد لندٌل  ،    - 71

 شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191428، وفى تارٌخ    131322عبد الحمٌد السٌد احمد دمحم بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 االسجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌ

تم محو/شطب السجل     21191428، وفى تارٌخ    134221لٌلى السٌد عبد العلٌم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

سجل  تم محو/شطب ال   21191428، وفى تارٌخ    62221السٌد بدٌر السٌد الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21191431، وفى تارٌخ    73713الدسولى دمحم انٌس الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21191431، وفى تارٌخ    78167حسن عبدالفتاح محمود محمود الرشٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 76

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21191431، وفى تارٌخ    91961ابراهٌم صالح ابراهٌم عبد المجٌد جابر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 77

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191431، وفى تارٌخ    135876،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم على دمحم العنانى   - 78

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191431، وفى تارٌخ    84473عبدالرحٌم احمد االمام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 79

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191431، وفى تارٌخ    66913اٌمان ابراهٌم خلٌل رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191431، وفى تارٌخ    141383دمحم ابراهٌم دمحم السٌد الفرحاتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا  السجل

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس   21191411وفً تارٌخ ،   141991دمحم عبدالهادى عبدالهادى موسى الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1511110111س ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   141133الحداد لتجارة االدوات الكهربائٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   142526ٌده برلم الهادى دمحم عبدالعاطى على  تاجر فرد ،، سبك ل -  3

 جنٌه   351110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   141854حسام عبدالمعطى دمحم سمره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   111110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   141616نرمٌن دمحم دمحم ابراهٌم طنٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191412وفً تارٌخ ،   138634سبك لٌده برلم  تسبٌح انور مهدى سلومه  تاجر فرد ،، -  6

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191412وفً تارٌخ ،   142175نبوٌه دمحم عبد الرازق الشربٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191412وفً تارٌخ ،   138881لاسم عبد العزٌز لاسم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191413وفً تارٌخ ،   131978تصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سعد الشربٌنى لالستٌراد وال -  9

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191413وفً تارٌخ ،   131978سعد سمٌر الحسٌنى الشربٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   134469احمد حمدان رزق حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   139861خالد عبدالعزٌز دمحم عبدالبارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   411110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   111211احمد صالح سالم الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   111211احمد صالح سالم حسن الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   84151حسٌن   المتولى ابراهٌم السٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   91688عالء عبد الفتاح ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   91688رلم عالء عبد الفتاح ابراهٌم دمحم المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  17

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   114199كمال صالح دمحم ابو العنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   511110111ال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   141734فرج احمد ابراهٌم السٌد اغازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   191110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   119213،، سبك لٌده برلم محمود محمود شرٌف عبدالكرٌم  تاجر فرد  -  21

 جنٌه   411110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   21191417وفً تارٌخ ،   114721دمحم صالح عبد الهادى موسى معروف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   138815سعد منصور دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   142833جر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم بالل دمحم ابراهٌم  تا -  23

 جنٌه   811110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191418وفً تارٌخ ،   118425عمرو عبد الفتاح الحسانٌن دمحم غنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   142754دمحم احمد دمحم احمد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   134271ل على عبد الوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نسمة جما -  26

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

تم تعدٌل رأس   21191418وفً تارٌخ ،   141784احمد عاصم عبدالوهاب عبدالهادى صٌام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   138139دمحم حسٌن حسن سالم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 نٌه ج  5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   97488ابراهٌم عبد الحمٌد دمحم رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191419وفً تارٌخ ،   136445حنان دمحم ظرٌف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   138858صالح عبد الغفار مجد حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   191110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   128336دمحم فرج حسن عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس   21191411وفً تارٌخ ،   97934السٌد عبدالسمٌع عبدالحكٌم دمحم سعفان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   139674نرمٌن حسنى دمحم دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   111110111بح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   116663ابراهٌم المتولى مصطفى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   116663، سبك لٌده برلم ابراهٌم المتولى مصطفى المتولى  تاجر فرد ، -  36

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   142618صالح عاطف دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   311110111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   114921اسامة دمحم السعٌد دمحم احمد دوٌدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   115445عوض الحصرى دمحم الحصرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

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

م تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   ت  21191411وفً تارٌخ ،   82461دمحم دمحم احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   211110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   117668طه امٌن محمود حسب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191411وفً تارٌخ ،   114921( اسامة دمحم السعٌد دمحم احمد دوٌدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  114921) تابع  -  42

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

تم تعدٌل رأس   21191411وفً تارٌخ ،   133811ٌده برلم رضا عبدٌن عٌد عبد الممصود سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك ل -  43

 جنٌه   221110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   116561دمحم اسماعٌل دمحم التهامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   31111110111أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   141756مصطفى دمحم على ابو الناس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   142858فرد ،، سبك لٌده برلم  عبٌر ابراهٌم خلٌفه ابراهٌم  تاجر -  46

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   141814ثناء صالح عبدهللا االمام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   1111110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   136653محمود السٌد عوض السٌد رخا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191415وفً تارٌخ ،   72611تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فوزى سعد دمحم المال   -  49

 جنٌه   451110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   85814احمد ابوالٌزٌد المتولى دمحم عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   132386دمحم فؤاد ابو المعاطى فاضل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   99258لطٌف عرفات شبانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سمٌر عبدال -  52

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

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  21191415وفً تارٌخ ،   99258سمٌر عبد اللطٌف عرفات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191415وفً تارٌخ ،   137422شٌماء شولى الفضالى عبد العال عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 ه جنٌ  251110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191415وفً تارٌخ ،   96971ولٌد ٌوسف دمحم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191415خ ، وفً تارٌ  141874دمحم السعٌد الشحات عبدالحمٌد فلفل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   142713دمحم الشحات خطاب على جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191416وفً تارٌخ ،   142794اسامة دمحم رضا عبدالعزٌز سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191416تارٌخ ،  وفً  141974ابو الدهب للنمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191416وفً تارٌخ ،   141974ابراهٌم معوض ابراهٌم ٌوسف ابوالدهب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   2111110111ٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   142211كامل ضٌاء الدٌن السعٌد عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   191110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   142416سبك لٌده برلم  جمال السٌد دمحم االمام محجوب  تاجر فرد ،، -  62

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

تم تعدٌل رأس   21191417وفً تارٌخ ،   129211سامح اسطفانوس مٌخائٌل اسطفانوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   131894حازم الدسولى دمحم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس   21191418وفً تارٌخ ،   142837عبدالممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  خالد عبدالممصود السٌد -  65

 جنٌه   1511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصف تم تعدٌل رأس الما  21191418وفً تارٌخ ،   57128ابراهٌم دمحم دمحم صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   98578مها احمد السٌد موافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191418وفً تارٌخ ،   138163صبرى عبد الرازق العجمى حشٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   411110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   138163مكتب العجمى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   111175اسامة مصطفى دمحم خاطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 نٌه ج  5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191421وفً تارٌخ ،   138815سعد منصور دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191421وفً تارٌخ ،   119173احمد عادل محروس فرغلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191421وفً تارٌخ ،   111699السٌد على عطٌة دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191421وفً تارٌخ ،   131547احمد السٌد مصطفى دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191422وفً تارٌخ ،   141664ناصر دمحم عبدالجواد منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191422وفً تارٌخ ،   125812حسن حاتم الطائى دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191422وفً تارٌخ ،   111657دالٌا حمدان حسن عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191422وفً تارٌخ ،   98127اٌمن دمحم خالد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   251110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   91331دمحم السٌد احمد جاد شالطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191423وفً تارٌخ ،   91331دمحم السٌد احمد جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   116594دمحم حلمى دمحم مندور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   142881دمحم دمحم الشربٌنى طبٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191423وفً تارٌخ ،   131474خالد احمد غازى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   142419سمر ٌوسف على الماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   69547صٌدلٌة نصر الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191423وفً تارٌخ ،   112223احمد عبد العزٌز عبد المنعم عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424تارٌخ ، وفً   126911احمد دمحم احمد عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424وفً تارٌخ ،   116651حسن عوض الشربٌنى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424وفً تارٌخ ،   135111رضا جمعة احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424ً تارٌخ ، وف  141685اشرف محمود عبدالفتاح االشوح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424وفً تارٌخ ،   142814شحتو ابراهٌم حسن عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

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

تم تعدٌل رأس   21191424وفً تارٌخ ،   133765عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   451110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191424وفً تارٌخ ،   142663سبك لٌده برلم سمر مصطفى دمحم خلٌل البحراوى  تاجر فرد ،،  -  93

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191428وفً تارٌخ ،   127499عالء عاطف عبد المادر الموافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

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

تم تعدٌل رأس   21191431وفً تارٌخ ،   111151سامى احمد على عبد الحى المنزالوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191431وفً تارٌخ ،   127992تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   دمحم حسٌن طلبه حسٌن -  96

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191431وفً تارٌخ ،   131154عمر حامد عبد الغنى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  114128مغازى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انورعادل ال -  1

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/ سامٌه حسن خلٌفه النمر

ن , تم تعدٌل العنوا 21191411وفً تارٌخ  142818اٌهاب اسماعٌل الدمرداش اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر أبو زاهر بملن/ لٌلى دمحم محمود المتولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142816لٌلى سلٌمان احمد العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، طلخا شارع طه ٌسن المال طرٌك شربٌن بملن/ أحمد دمحم دمحم أبو العنٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  142817عبدالعزٌز دمحم محمود المتولى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 وصف الـتأشٌر:   ، درٌن مركز نبروة ـ بجوار مسجد الدرٌن بملن/ سمٌح عبد اللطٌف الحسانٌن عبود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142811برلم    طارق السٌد العشرى الخضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  5

 الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ سناء عبد الحى إبراهٌم اإلمام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142819فتحى دمحم فتحى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ة بملن/ خالد فتحى عبد الحلٌمالـتأشٌر:   ، كفرالجنٌنة مركز نبرو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  142825جورج منصور عبدالكرٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 وصف الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر الفردوس بملن/ تامر حمدى السٌد السٌد شلبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142175رد ،  سبك لٌده برلم    نبوٌه دمحم عبد الرازق الشربٌنى ، تاجر ف -  8

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع عبد السالم عارف بجوار عوض هللا بملن / دمحم السعٌد حشٌش

وان , تم تعدٌل العن 21191412وفً تارٌخ  142811احمد شولى عبدالرازق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع مسجد التموى بجدٌلة طرٌك دمٌاط الشرلى بملن/ إبراهٌم حامد محمود على

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  142819محسن زكى زكى جاد الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لن/ أم هاشم مصطفى شلبىوصف الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر بالمجزر اآللى بم

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  142812احمد شاكر جمال النصر احمد رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ عبد الملن ٌوسف الزاهى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142818عبده مسعد عبده خلٌل حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، بلماس عزبة الزٌنى بملن/ محمود فراج السٌد إبراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191412وفً تارٌخ  142814حسن الباز دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 د الدسولىبصار بملن/ دمحم احم 27، الحفٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142817دمحم حمزة عطٌة دمحم لمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، جمصة بملن/ عبد هللا السٌد عبد السالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142123مؤمن دمحم ابراهٌم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، المنصوره لولنجٌل امام مدرسة ابوالنجا الدور الخامس بملن / ذكرى دمحم احمد على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142815رمزى ربٌع دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بملن/ ابراهٌم محمود احمد بصار 27الـتأشٌر:   ، الحفٌر 

تم تعدٌل العنوان  21191412وفً تارٌخ  131464( تامر دمحم انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     131464) تابع -  17

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم جمال بتمسٌم سامٌة الجمل بملن/ فاطمة فتحى عبد الموى

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  137361 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم عبد السالم عبد هللا -  18

 شارع مسجد الصباحى من شارع جٌهان بملن / الطاهره اسماعٌل دمحم  17وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142823شكٌب السعٌد دمحم السعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الـتأشٌر:   ، برق العز بملن/ السعٌد دمحم السعٌد على 

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  142822البحراوى منصور عبدالحفٌظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن/ توفٌك دمحم زاهر

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  142826 دمحم ابراهٌم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب دمحم -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع األندلس المتفرع من شارع جٌهان برج الضحى بحى الجامعة بملن/ دمحم عبد المنصف محمود شكرى

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  142813،  سبك لٌده برلم     اسماعٌل دمحم رفعت احمد ابوالمعاطى ، تاجر فرد -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، الخازندار بملن/ اشرف ابوالحسن شاكر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142821دمحم عصام احمد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ح دمحم عبدالهادى عبدالعلٌمالـتأشٌر:   ، ابوعرصه بملن/ صال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  138881لاسم عبد العزٌز لاسم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن/ جمٌل حامد عبد السالم  6482ماٌو عمار رلم  15الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ جمصه مدٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142824حسٌن حامد دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ حامد دمحم عبد الرحٌم

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191412وفً تارٌخ  142111دمحم محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / محمود دمحم محمود خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  142816دمحم عبدالفتاح ٌوسف شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ماٌو بملن / دمحم مجدى زكى دمحم 15الـتأشٌر:   ، منطمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  121111ماعٌل هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام اس -  28

 الـتأشٌر:   ، الستامونى شارع البحر بملن / اسماعٌل هاشم دمحم شافع

العنوان , تم تعدٌل  21191412وفً تارٌخ  121111حسام اسماعٌل هاشم دمحم شافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى شارع البحر بملن / اسماعٌل هاشم دمحم شافع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191412وفً تارٌخ  131464تامر دمحم انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

َجمال بتَمسٌم سامٌة الَجَمل بملن/ فاطمة فَتحى َعبد المَوى َعن نَشاط َمكتَب  ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بالَمنصورة شاِرع َمحَمد

 َدلهلٌة . 131464ولٌُد بَرلَم تابِع  2861َدعاٌة وإعالن أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142834حنان المغازى على المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لـتأشٌر:   ، كفر بساط بملن/ سعٌد عبده على مرجانا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142828دمحم العرالى داود عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 رشدى/ ح بملن/ سمٌر عبد الواحد دمحم الم3149ماٌو المجاورة الثالثة ) أ ( لطعة رلم  15الـتأشٌر:   ، جمصة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142827السٌد ٌحى كمال بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، بلجاى بملن/ سحر صابر محمود الصٌاد

تم تعدٌل  21191413وفً تارٌخ  142835عبدالحمٌد الشحات عبدالحمٌد عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المستعمرة الشرلٌة بملن/ الشحات عبد الحمٌد عبد الغفار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142829رانٌا كمال سعد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، بطرة بملن/ دمحم محمود حامد أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191413وفً تارٌخ  52136 فرج خلٌل بربر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  36

 ه شارع مستشفى الصدر بملن / دمحم دمحم فرج خلٌل بربر9، المنصور

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    تم 21191413وفً تارٌخ  142833دمحم بالل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ، نشا مركز نبروة بملن/ بالل دمحم إبراهٌم رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  142837خالد عبدالممصود السٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الشحاتوصف الـتأشٌر:   ، نشا مركز نبروة شارع البحر بملن/ السٌد مسلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  133193دمحم كامل دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 الـتأشٌر:   ، بلماس الجزائر لؤٌة الطلمبات زٌان بملن/ على عبد العلٌم البٌلى

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  142831م    عبدالموجود سعد سعد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، نبروة شارع المدارس بملن/ سعد سعد عبد الممصود صحصح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142831عفت كامل عبدهللا حفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 / وحٌد كامل عبد هللا حفناوىالـتأشٌر:   ، الستامونى بملن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142838مختار غازى مختار غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، لراش بملن/ غازى مختار غازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142832سماح احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن/ عبد المحسن دمحم عطٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  142836الشربٌنى لمنتجات االلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ دمحم الشربٌنى أبو الغٌط صالح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  114199ل صالح دمحم ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كما -  45

د أَبو العَنبٌن الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة ِعزبة الُمَجمع تَبع بِلماس خاِمس َمرَكز بِلماس بملن/ أُسامة َصالح َمحمَ 

 َدلهلٌة .  114199ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  2941زَرعة مواشى أوِدع بَرلَم َعن نَشاط مَ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  137263ابراهٌم مسعد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / ابراهٌم مسعد دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142841عوض السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  47

 الـتأشٌر:   ، إصالح الغٌط الكبٌر بملن/ منى عطٌة حسن إبراهٌم

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ  114199( كمال صالح دمحم ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     114199) تابع  -  48

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة المجمع تبع بلماس خامس بملن/ أسامة صالح دمحم أبو العنٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142841السٌد ابراهٌم السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 الرازق عبد السمٌع داودالـتأشٌر:   ، بلماس شارع الحرٌة بملن/ عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142844نسمة السعٌد احمد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع فلسطٌن بملن/ أحمد دمحم عبد العال اللٌثى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142845برلم    احمد دمحم احمد عوض الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  51

 الـتأشٌر:   ، العجوز تبع أم الرزق بملن/ عالء المٌاس مجاهد

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142846دمحم ابوبكر عبدالمادر عمر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 عرفه السعادوه بملن / على مصطفى عثمان الجندى  وصف الـتأشٌر:   ، شارع احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142849محمود على دمحم ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 شارع عكاشة طرٌك بلماس بملن/ عطٌات محمود أحمد بدر 41الـتأشٌر:   ، طلخا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142842كرٌم دمحم عبدالفتاح الحسٌنى اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع على العمرى المتفرع من شارع حسٌن بن بالحسنٌة بملن/ حسن محمود حسن أحمد سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142839د ،  سبك لٌده برلم    الٌك زكرٌا عبدالفتاح عوٌضة ، تاجر فر -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الطوٌلة بملن/ دمحم زكرٌا عبد الفتاح عوٌضة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142847احمد اٌمن وجدى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 شارع سامٌه الجمل بملن / احمد دمحم عبدالبارى المنصورة  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142848عبٌر ربٌع عبدالرؤف احمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 وصف الـتأشٌر:   ، شط هٌكل بملن/ نظمى حمد هللا ابو الخٌر هٌكل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  123451، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد بدٌر الخولى  -  58

 الـتأشٌر:   ، مٌت خمٌس بملن / فاطمه احمد السعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  142854امٌر دمحم الشناوى محمود الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ، شها بملن/ دمحم الشناوى محمود الجناٌنى   وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  134368هٌثم عامر لتجارة االسمنت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن/ عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف البغدادى 1628ماٌو عمار رلم  15الـتأشٌر:   ، جمصة منطمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  142856دالعزٌز طلبة دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لبنى عب -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الدبوس بملن/ دمحم مرشود رشدى زرزورة 

عدٌل العنوان , تم ت 21191417وفً تارٌخ  142853دمحم محمود سعد محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع األمل ـ خلف األمن ) أمام المستشارٌن ( بملن/ محمود دمحم السعٌد عبد الحلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  142858عبٌر ابراهٌم خلٌفه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ف الدنابٌك بملن / عبٌر ناصر الشحات اسماعٌل الـتأشٌر:   ، الدراسات بجوار مول

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  133335نوران ابراهٌم دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 شارع ابوعمر من شارع الجالء خلف محطه المٌاه بملن / رضا بدٌر النحاس 12الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  142857اهٌم فرج محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابر -  65

 الـتأشٌر:   ، شارع أحمد زٌدان المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ عبد العال أحمد زٌدان بخٌت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  142851على ابراهٌم دمحم سنجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، محلة دمنة بملن/ رامى على إبراهٌم دمحم سنجاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  142855مروه السٌد عبد الحك السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ٌم عبد المسموع الكومى الشافعىالـتأشٌر:   ، للبشو الستامونى بملن / نع

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  142852المهدى هشام دمحم المهدى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مزاح بملن/ هشام دمحم المهدى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142863    ابراهٌم حسن ابراهٌم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  69

 الـتأشٌر:   ، محلة انجاق بملن / احمد فؤاد ابراهٌم 

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ  142859حنان شولى فوزى مصطفى مصطفى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 سٌد عز الدٌن عباس المرسىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر خمٌس بملن/ ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  117372السٌد ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

ن الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان المنصوره المشاٌه السفلٌه ابراج السعوٌه امام نادى جزٌره الورد بملن/ سالم حس

  117372ولٌد برلم تابع  3131واحد وخمسون الف جنٌها اودع برلم 51111المط عن نشاط مطعم وكافٌه براسمال لدره 

 21191418وفً تارٌخ  117372مؤسسة االمبابى لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌرامٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

تم افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان المنصوره المشاٌه السفلٌه ابراج السعوٌه امام نادى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

ولٌد  3131واحد وخمسون الف جنٌها اودع برلم 51111جزٌره الورد بملن/ سالم حسن المط عن نشاط مطعم وكافٌه براسمال لدره 

  117372برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  117372ر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ابراهٌم احمد دمحم االمبابى ، تاج -  73

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان المنصوره المشاٌه السفلٌه ابراج السعوٌه امام نادى جزٌره الورد بملن/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌد برلم تابع  3131جنٌها اودع برلم  واحد وخمسون الف51111سالم حسن المط عن نشاط مطعم وكافٌه براسمال لدره 

117372  

تم تعدٌل العنوان  21191418وفً تارٌخ  142862ملكة مجدى ابراهٌم ابراهٌم احمد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الترعة المدٌم بملن/ إٌمان مصطفى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142864، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فؤاد الشربٌنى ابراهٌم  -  75

 الـتأشٌر:   ، الشوامى ـ بجوار المسجد الكبٌر بملن/ فؤاد الشربٌنى إبراهٌم

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191418وفً تارٌخ  142867دمحم توفٌك ابوالفتوح عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بدواى المدٌم بملن / سامح احمد دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142861امال حلمى حسانٌن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 الـتأشٌر:   ، بطرة بملن/ السٌد شعبان السٌد كحلة

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  134581ن الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم سند رمضا -  78

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى منٌة سندوب بملن / حكمت حسن شرٌف ناصر

العنوان , وصف تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ  142861دمحم عادل عبدالفتاح خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الـتأشٌر:   ، شارع المشاٌة السفلٌة ـ أمام نادى جزٌرة الورد بملن/ إٌمان مصطفى خٌرى الجوهرى

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  142865اسماعٌل دمحم اسماعٌل عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 طلب إبراهٌم عبد المطلبوصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ عبد الم

 21191418وفً تارٌخ  117372( السٌد ابراهٌم احمد احمد دمحم االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    117372)تابع  -  81

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المشاٌه السفلٌه ابراج السعودٌه امام نادي جزٌره الورد بملن/ سالم حسن المط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142866 الدٌسطى السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  82

 الـتأشٌر:   ، بلماس العزبة الحمراء بملن/ الدٌسطى السٌد البٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  142881دمحم دمحم الشربٌنى طبٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الـتأشٌر:   ، منٌة محلة دمنة بملن / رضا دمحم دمحم الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  142875احمد غازى محمود ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الحرٌة بملن/ غازى محمود أبو زٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191419وفً تارٌخ  81268هالة اسماعٌل عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 صورة بملن/ َعبد الغَنى أَحَمد عٌد وذَِلن بموَجب َطلَب تَأشٌر .، تَم َشطب الفَرع الكائِن بناحٌة أَوٌش الَحَجر َمرَكز الَمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  81268هالة اسماعٌل عثمان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 َعبد الغَنى أَحَمد عٌد وذَِلن بموَجب َطلَب تَأشٌر . الـتأشٌر:   ، تَم َشطب الفَرع الكائِن بناحٌة أَوٌش الَحَجر َمرَكز الَمنصورة بملن/

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  94532رفعت محمود محمود شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

َمحمود َمحمود َشمس الدٌن وذَلن وصف الـتأشٌر:   ، تَم َشطب الَمَحل الَرئٌسى اآلَخر الكائِن بناحٌة َطناح َمرَكز الَمنصورة بملن/ 

 بموَجب َطلَب تَأشٌر .

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  142881عبدالاله حسن مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 وصف الـتأشٌر:   ، برق العز بملن / حسن مصطفى مصطفى الشرلاوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191419وفً تارٌخ  142874ان ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام هاشم سلٌمان عبدالعزٌز سلٌم -  89

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه الروضه امام الجامع الجدٌد بملن/ لمعى محمود احمد سلٌمان

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191419وفً تارٌخ  142868امٌر عطا دمحم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى حالة بملن/ دمحم أحمد عطٌة محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  118575السٌد الشربٌنى دمحم ابو كحلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 على رضوان على علوانشارع سوق السمن من شارع العباسى بملن /  4الـتأشٌر:   ، المنصوره عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان  21191419وفً تارٌخ  142882دمحم مصطفى حسن مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 , وصف الـتأشٌر:   ، برق العز بملن / حسن مصطفى مصطفى الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  142883دمحم جمال محمود ابوالحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الـتأشٌر:   ، جمصه بملن / طاهر السٌد عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  142878رشا الغرٌب دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الدسولى عبد الجلٌلالـتأشٌر:   ، شارع السٌد عبد الحمٌد بالدراسات بملن/ حنان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  142871دمحم شكرى ابو المعاطى طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ طلبة شكرى أبو المعاطى

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  142877برلم     دمحم احمد دمحم الدسولى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  96

 وصف الـتأشٌر:   ، منشٌه البدوي بملن/ رابحه لبٌب احمد على

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  142876غزال طاهر الدسولى العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ن/ هبه دمحم أبو العنٌن منصوروصف الـتأشٌر:   ، كفر بداوى المدٌم بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  142873دمحم حسن حسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 الـتأشٌر:   ، العٌادٌة بملن/ رشا فرج حسن حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  142871باسم عبدالفتاح بدٌر الدٌاسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الـتأشٌر:   ، بدواى بملن/ سعد عٌد الدسولى

تم تعدٌل  21191419وفً تارٌخ  142869طارق اسماعٌل مصطفى عبده طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ صبح على نصر شبانة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142885عالء انس احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع عز الدٌن شاهٌن المتفرع من شارع السلخانة بملن/ دمحم إبراهٌم العجمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  141214احمد السعٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الدهاٌمه بملن / سامح راغب رشٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  118638رشا حسن دمحم نصر لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ج الرغداء بملن / سامى صالح الدٌن شبانه دمحمالـتأشٌر:   ، المنصوره شارع احمد ماهر بر

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  142884هشام احمد عبدالغنى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع لالدة بمٌت حدر بملن/ أحمد عبد الغنى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142886رد ،  سبك لٌده برلم    سعاد رمزى رضوان سالم ، تاجر ف -  115

 الـتأشٌر:   ، بساط كرٌم الدٌن بملن/ أحمد عبد الرحٌم محمود رزق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21191411وفً تارٌخ  97934السٌد عبدالسمٌع عبدالحكٌم دمحم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، بسندٌلة بملن/ إبراهٌم بدر على , وصف

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  135514صفاء عبد الفتاح عثمان الخربطلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 حمودهشارع عبد الستار امٌن من شارع كلٌة االداب بملن / مى عبد البدٌع دمحم  14وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142899احمد دمحم عبدالرؤف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 شارع الرى المدٌم المتفرع من شارع البحر األعظم بحوض الحرم بملن/ حافظ محمود دمحم سالم 2الـتأشٌر:   ، طلخا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  114921دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامة دمحم السعٌد دمحم احمد -  119

 وصف الـتأشٌر:   ، تَم إلغاء َهذا الَمَحل وذَِلن بموَجب َطلَب تَأشٌر .

تعدٌل العنوان , تم  21191411وفً تارٌخ  114921اسامة دمحم السعٌد دمحم احمد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع لابل شمس الدٌن المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ دمحم السعٌد دمحم أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142891فتحى محمود دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 خلف مول عوض هللا ) الفردوس ( بالمجزر اآللى بملن/ دمحم السعٌد على سبع الـتأشٌر:   ، شارع البحراوى ـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142892دمحم سمٌر حسٌب عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الحرٌة بملن/ دمحم ٌاسٌن طه سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  138976سمٌر ماهر محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً/المنصوره ش مستشفى الصدر بملن/ دمحم احمد السٌد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142914احمد نادر دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شارع عبدالغفار من شارع الجمهورٌه بملن/ لٌلى عبدالسالم على 2و  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  142912دمحم احمد عبداللطٌف دمحم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ماٌو بالمجاورة األولى بملن/ دمحم عبد هللا السٌد جمعة 15، جمصة  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142891عوض دمحم عوض العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، شارع كلٌة الدراسات ـ أمام مولف طناح بملن/ إبراهٌم السعٌد دمحم األمشاطى

تم تعدٌل  21191411وفً تارٌخ  142915ماجد منصور المرسى عبدالحمٌد ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرسو بملن / عبدالحمٌد منصور المرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411 وفً تارٌخ 142888حاتم دمحم على ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، شارع على خلٌفة بتورٌل الجدٌدة بملن/ مصطفى أحمد زكى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142894اٌمن فاروق ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، جمصة بملن/ دمحم فاروق ٌوسف متولى

 21191411وفً تارٌخ  114921( اسامة دمحم السعٌد دمحم احمد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     114921تابع  ) -  121

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع أحمد غازى المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ مصطفى إبراهٌم المرسى 

 أبو زٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  142911حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود ٌسرى لطفى ابراهٌم -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع بملن / دمحم المرسى المرسى الحزٌن 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191411وفً تارٌخ  142887سماء دمحم ربٌع دمحم العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى حالة المتفرع من شارع البحر بملن/ محمود دمحم دمحم الرخاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191411وفً تارٌخ  142897الشافعى موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ن/ احمد ابراهٌم عبد العاطى السعٌدتنظٌم شارع الجٌش امام حً شرق المنصوره بمل 37، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142895عبٌر على احمد على البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، كفر الوكالة بملن/ عادل حسن عبد البالى مراد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142913م    سامح شرٌف دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  125

 الـتأشٌر:   ، شارع عدن متفرع من شارع الزراعة بملن / رضا خالد السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  142911هشام فٌصل محمود رضوان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 شارع مساكن البلتاجى بملن / امال رضوان دمحم 23 وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  142893ابراهٌم محمود ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 وصف الـتأشٌر:   ، بانوب مركز نبروة بملن/ محمود إبراهٌم عبد الهادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  142896، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هانى مرٌود ٌوسف مرٌود -  128

 الـتأشٌر:   ، بساط النصارى بملن/ شعبان مرٌود ٌوسف مرٌود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191411وفً تارٌخ  132563دمحم شندى دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 شارع النجار من شارع بور سعٌد بملن / كامل عباس كامل17المنصوره  ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  124875احمد دمحم شحتو عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

بحى الجاِمعة بملن/ َشرٌف ُمسعَد َمحَمد تَوفٌك َعن نَشاط  شاِرع َمكةُ الُمَكرمة 7الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بالَمنصورة 

 َدلهلٌة .  124875ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3241َمكتَب تَورٌدات عامة أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  127771احمد دمحم جمعة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

شاِرع فَرعى ِمن شاِرع ُمصَطفى البَحراوى بتَمسٌم الُشئون اإلجتِماعٌة بملن/ أُسامة ِرضا  4ر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة الـتأشٌ

 َدلهلٌة .   127771ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3219َعبد البالى َمحَمد 

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ  124875سبك لٌده برلم    ( احمد دمحم شحتو عبدالعال ، تاجر فرد ،   124875) تابع  -  132

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع مكة المكرمة بحى الجامعة بملن/ شرٌف مسعد دمحم توفٌك

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ  124875( احمد دمحم شحتو عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     124875) تابع  -  133

شاِرع أحَمد ماِهر بملن/ َمحَمد الَسٌد َعبد الَرحٌم َعن نَشاط َمكتَب  32, وصف الـتأشٌر:   ، لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بالَمنصورة  العنوان

 َدلهلٌة .  124875ولٌُد بَرلَم  2111/ 1/ 17إستٌراد وتَصدٌر فى ُحدود المَوانٌن والمَرارات الُمنَظمة لَها أُفتِتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  135761حسن سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم  -  134

شارع السودان بملن/ الطالب عن نشاط سوبر  319الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان الجٌزه لسم العجوزه عمار

 اودع برلم   ولٌد برلم   الجٌزه. 2117/ 1/ 31را من عشرة االف جنٌها اعتبا 11111ماركت "بماله" براسمال لدره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  141756مصطفى دمحم على ابو الناس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 شارع ابوطوق المشاٌه السفلٌه بملن / دمحم على احمد ابو الناس 17الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  111211مد صالح سالم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  136

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / اسالم السٌد امٌن حبل

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191414وفً تارٌخ  111211احمد صالح سالم حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / اسالم السٌد امٌن حبل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142858عبٌر ابراهٌم خلٌفه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن/ عطٌات السٌد ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  111114عبد العال خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عادل عبد هللا -  139

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شربٌن شارع جواد حسنى بملن / عبد السالم دمحم فهمى عطٌه خضٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142918رضا عبدهللا عبدالعاطى شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، الطوٌلة شارع المحطة بملن/ عبد السالم دمحم عبد اللطٌف أحمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142919صبرى دمحم عبدالرحمن البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، األلف بملن/ وهدان دمحم عبد العلٌم

تعدٌل العنوان , تم  21191414وفً تارٌخ  142911احمد جمال احمد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع احمد ماهر شارع عبدالرحمن بن عوف بملن / عمرو السعٌد عبدالوهاب على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  142917دمحم مصطفى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 رع العمومى بملن/ عطٌة دمحم المرسى الهوارىالـتأشٌر:   ، بلماس عزبة صبحى الشا

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ  127771( احمد دمحم جمعة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     127771) تابع  -  144

البالى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع فرعى من شارع مصطفى البحراوى بتمسٌم الشئون اإلجتماعٌة بملن/ أسامة رضا عبد 

 دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142911خلود طاهر دمحم رشاد دمحم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 شارع احمد عبدالمهٌمن من شارع االتوٌس الجدٌد بملن / دمحم سند السٌد علفه 68وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  142916لى سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا الطحاوى الدسو -  146

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ الطحاوى الدسولى سالمة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  99258سمٌر عبد اللطٌف عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 ، تعدل العنوان الى / كفر دمٌره بجوار المعهد الدٌنى بملن / السعٌد عٌد عبد اللطٌف    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  99258سمٌر عبداللطٌف عرفات شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 ٌنى بملن / السعٌد عٌد عبد اللطٌف وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / كفر دمٌره بجوار المعهد الد

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  85814احمد ابوالٌزٌد المتولى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى بملن / سعاد جمال خطاب الشحات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  142914فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد مسعد الحمادى السٌد ، تاجر -  151

 أبو ماضى الحفٌر بملن/ رئٌة عبد الرحمن دمحم 55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  132386دمحم فؤاد ابو المعاطى فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 :   ، المنصوره شارع السلخانه بملن / دمحم فؤاد ابو المعاطى فاضلالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  141171دمحم عبدالواحد عبدالسالم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره مجمع الجامع الكبٌر سندوب بملن / دمحم عادل محمود زاهر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  128859السٌد رمضان انور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / السٌد رمضان انور على

تم تعدٌل  21191415 وفً تارٌخ 142913ابراهٌم الدسولى حامد ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصة شارع عمر بن عبد العزٌز ) فندق المدٌنة المنورة ( بملن/ طارق حامد إبراهٌم إسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  142915اٌمان فؤاد سعد الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لخا شارع الجمهورٌه خلف مولف مٌت عنتر عمارة السعٌد مشالى بملن / دمحم ٌوسف عبد هللا المرسىالـتأشٌر:   ، ط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  142172صالح على دمحم البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

دمحم البسطوٌسى ( وهم امٌنه عبدالحمٌد ٌوسف وعشك على دمحم ومنى الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / ورثة المرحوم ) على 

على دمحم ومها على دمحم وصالح ناصف على دمحم ودمحم ناصف على دمحم ومحمود ناصف على دمحم وفاطمه ناصك على دمحم ومها 

 ناصف عل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415خ وفً تارٌ 142916اسالم دمحم فتحى التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ عزة المرسى أحمد شلبى

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  142917ابو الفتوح تامر دمحم ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ر علىوصف الـتأشٌر:   ، تٌرة مركز نبروة بملن/ هشام عبد العزٌز بد

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  142922دمحم ابراهٌم ابراهٌم البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 وصف الـتأشٌر:   ، بطرة بملن/ رباب عزت عبد العزٌز أبو الفتوح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416ً تارٌخ وف 131581الطوٌل لتعبئة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

شاِرع الُجمهورٌة بملن/ َمحَمد َعبد الَحكٌم َمحَمد الَطوٌل َعن َمصنَع  27الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة بِلماس 

 َدلهلٌة . 131581ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3295َمكرونة وتَعبِئة أوِدع بَرلَم 

تم  21191416وفً تارٌخ  131581( عبدهللا دمحم عبدالحكٌم دمحم الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     131581) تابع  -  161

 شارع الجمهورٌة بملن/ دمحم عبد الحكٌم دمحم الطوٌل 27تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  142924ٌده برلم    السٌد وجدى دمحم شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  162

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو سٌد احمد بملن / الفت دمحم دمحم صالح 

وفً تارٌخ  114887( رمضان حمودة ابو المعاطى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     114887) تابع  -  163

 تأشٌر:   ، تعدل العنوان الً/ شربٌن كفر الوكاله بملكهتم تعدٌل العنوان , وصف الـ 21191416

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  142926اٌمان حسن حسن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة عٌسوى تبع برق العز بملن/ إٌهاب نجاح السٌد الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  142919حمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب السعٌد م -  165

 الـتأشٌر:   ، شارع عبد السالم عارف ـ أمام الجزر اآللى بملن/ سعاد عبد هللا الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  142921محمود فراج صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، شارع معاذ بن جبل حى الجامعة بملن / مؤنس ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  142921عثمان عمر عثمان حسن السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 الثورة بملن/ إنتصار عمر عثمان السمنودى وصف الـتأشٌر:   ، مٌدان الصالح أٌوب المتفرع من شارع

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  114887رمضان حمودة ابو المعاطى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  114887رمضان حمودة ابو المعاطى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الً/ شربٌن كفر الوكاله بملكه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  134581دمحم ابراهٌم سند رمضان الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى منٌة سندوب شارع داٌر الناحٌه بملن / حكمت حسن شرٌف ناصر

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  142925لٌده برلم     محمود على عبدالغفار عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك -  171

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع ربٌع شارع كلٌة اآلداب بملن / عمرو فتحى الحسٌنى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  142923مجدى عبدالرحمن زاٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 شٌر:   ، ترعة غنٌم بملن/ محمود أحمد مصطفى صالحوصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  142931لٌلى حجازى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 الـتأشٌر:   ، كوم الدربى بملن / جمعهالمنباوى مجد

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ  142929،  سبك لٌده برلم     عبدالمعطى عبدالعاطى عبدالفتاح عوض ، تاجر فرد -  174

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس عزبة صبحى بملن/ منال عبد المعطى عوض الشافعى

وفً تارٌخ  141978( حسام دمحم الشحات السعٌد على على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141978) تابع  -  175

 عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع المرور بملن/ لطٌفة فهمى إبراهٌمتم ت 21191417

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  142927حاتم دمحم المرسى الدسولى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 تمسٌم المحافظة بملن / دمحم المرسى الدسولى دروٌش شارع العجمى من شارع المستشفى الدولى  21وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ  141978حسام دمحم الشحات السعٌد على على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

لَطٌفة فَهمى إبراهٌم َعن نَشاط تَوزٌع العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة بِلماس شاِرع الُمرور بملن/ 

 َدلهلٌة .  141978ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3321َمواد ِغذائٌة أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  135195محمود حسب النبى احمد دمحم بلطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 طبه بملن / صالح الشربٌنى دمحم الشربٌنىوصف الـتأشٌر:   ، كفر الح

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  142932لبنى احمد السٌد احمد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس طرٌك ابورجٌله بملن حاتم دمحم احمد حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  142928سبك لٌده برلم     طارق ٌونس عبدالعزٌز ٌونس ، تاجر فرد ،  -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، المنان بملن/ هالة عبد المنجى نور الدٌن البٌلى

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  142931احمد دمحم حسٌن احمد العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 سلكا بملن / دمحم حسٌن احمد العاٌدىوصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142937حمادة دمحم محمود عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الـتأشٌر:   ، سرسك تبع مٌت الكرما بملن/ دمحم محمود عبد الواحد الصاوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  142933جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناهد حسٌن ابراهٌم البسٌونى ، تا -  183

 بحوض المعرم تبع البشطمٌر بالمجزر بملن/ مصطفى فاروق عبد المعطى السٌد 63وصف الـتأشٌر:   ، لطعة 

م تعدٌل العنوان , ت 21191418وفً تارٌخ  142943فوزى احمد احمد تغان سٌاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 وصف الـتأشٌر:   ، تمسٌم سامٌه الجمل بجوار كوافٌر وهبه بملن/ محمود فراج صادق دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  57128ابراهٌم دمحم دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 بملن / ابراهٌم دمحم دمحم صمر الـتأشٌر:   ، مٌت غمر شارع صالح شارع الدرب االخضر

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  142939صالح عبدالحمٌد طلحة دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الثورة بملن/ دمحم عبد الحمٌد طلحة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142934برلم     دمحم السٌد دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  187

 الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول بمولنجٌل بملن/ لبٌب حامد سالم الهنداوى

تم  21191418وفً تارٌخ  136554( عزمى محمود رضوان دمحم كبشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    136554)تابع  -  188

 ـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ عطٌة بمكلة تعدٌل العنوان , وصف ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  124122هشام شولى احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، الخلٌج شارع المسجد بملن / رضا فتوح احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  142935ده برلم    دمحم عبدالعزٌز عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  191

 وصف الـتأشٌر:   ، نشا مركز نبروة بملن/ صبرة بالل دمحم إبراهٌم

تم  21191418وفً تارٌخ  56857( نجوى دمحم فتحى رٌاض الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    56857)تابع  -  191

 ، ش الجمهورٌه من ش صالح سالم بملن/نجوى دمحم فتحى رٌاض الجبالى تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142946سهام سعد سالم بلشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 ش البحراوي بملن/ دمحم احمد عبدالعزٌز احمد2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191418وفً تارٌخ  142938 عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادر محمود عبدالبدٌع دمحم -  193

 , وصف الـتأشٌر:   ، الخٌارٌه بملن/ محمود عبدالبدٌع دمحم عبدالحافظ

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191418وفً تارٌخ  142941دمحم احمد السٌد الدمناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 ش الصٌادٌن المبلى سوق التجار بملن/ احمد السٌد ٌوسف الدمناوى8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  142936مصطفى دمحم عبدالبالى خلٌل خٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 هادى دمحموصف الـتأشٌر:   ، شارع توفٌك ٌاسٌن بملن/ أحمد السٌد عبد ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142945احمد المتولى عز مشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 الـتأشٌر:   ، شارع الصدٌك المتفرع من شارع اإلمام دمحم عبده برج األشراف بملن/ دمحم حسٌن دمحم المٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142941رد ،  سبك لٌده برلم    اشرف السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر ف -  197

 الـتأشٌر:   ، بلماس إمتداد كوبرى المستشفى ـ بجوار سوق بهٌة بملن/ مى محمود دمحم مطاوع

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191418وفً تارٌخ  113791اٌمن دمحم ابو بكر عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

ن نَشاط َمصنَع َخْلط الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بالَمنصورة شاِرع الهاوٌس بِجدٌلة بملن/ خاِلد لاِسم أَبو الِعال أَبو الِعال عَ 

  2119لسنة  3354وتَعبِئة وإضافات أَعالف وُمَطهرات كٌماوٌة أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  113791اٌمن دمحم ابو بكر عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 َدلهلٌة . 113791الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع 

تم  21191418ً تارٌخ وف 113791( اٌمن دمحم ابو بكر عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     113791) تابع  -  211

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الهوٌس بجدٌلة بملن/ خالد لاسم أبو العال أبو العال

تم  21191418وفً تارٌخ  113791( اٌمن دمحم ابو بكر عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     113791) تابع  -  211

شاِرع على بن أَبى طاِلب بتَمسٌم َطرطٌر بملن/ الَسٌد السٌد َعنبَر ولٌُد  23هُ فَرع بالَمنصورة تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لَ 

 َدلهلٌة . 113791بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142942اٌة حسن الهادى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 عبور ـ بجوار صٌدلٌة عبادة بملن/ إٌمان محرم على عوضالـتأشٌر:   ، مساكن ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  56857نجوى دمحم فتحى الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 3382الى واودع برلم الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان طلخا ش الجمهورٌه من شارع صالح سالم بملن/ نجوي دمحم سعد الجب

 56857ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  142944مؤسسة عماشة للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، شارع لناة السوٌس ـ أمام البغل ) عمارة عماشة ( بملن/ سامى شحاتة دمحم عماشة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  142951 دمحم رضا عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المعتز باهلل -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس عزبة هجرس بملن/ دمحم رضا عبد السمٌع

دٌل العنوان , تم تع 21191421وفً تارٌخ  142955الشناوى ابراهٌم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ دمحم إبراهٌم عبد العال دمحم

تم  21191421وفً تارٌخ  135543( جرجس ابو السعود فروٌز بسٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     135543) تابع  -  217

 ى المغازىتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس طرٌك الحرٌة بملن/ ٌسرى فهم

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  135543جرجس ابو السعود فروٌز بسٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

جارة 1وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة بِلماس َطرٌك الُحرٌة بملن/ ٌُسرى فَهمى الُمغازى َعن نَشاط تِ 

 َدلهلٌة .  135543ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3411ِدع بَرلَم َمفروشات أو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  111699السٌد على عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الـتأشٌر:   ، الخازندار بملن /  خالد دمحم السٌد محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  142953تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عادل غانم دمحم حسن ، -  211

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ عادل غانم دمحم حسن

تم تعدٌل  21191421وفً تارٌخ  142952لطفى لطفى عبدالعال عبدالهادى عنان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 تأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ لطفى عبد العال عبد الهادى عنانالعنوان , وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  142956الشحات احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، بهوت العزبه الحمراء بملن/ ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  142947ابراهٌم ابراهٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند دمحم  -  213

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن/ شرٌف أحمد عبده الحداد

ان , تم تعدٌل العنو 21191421وفً تارٌخ  142951شٌماء اٌمن رمضان زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ عمر حامد صالح المهدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  142954محسن دمحم دمحم المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، شارع حسٌن بن عمارة المناوى بملن/ عالء دمحم دمحم المناوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  142948د احمد احمد الشربٌنى الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الصٌا -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة الجدٌد بملن/ أحمد أحمد الشربٌنى الصٌاد

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142968احمد دمحم مصطفى عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / دمحم مصطفى عبدالصمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142971عبده دمحم نجٌب السٌد على زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر البرامون بملن / دمحم نجٌب السٌد على زغلول

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142959احمد عبدالكرٌم جاد المولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع سعد زغلول بجوار مترو بملن / عبدالكرٌم جاد المولى على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  142958برلم    دمحم السٌد دمحم السٌد زغمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  221

 الـتأشٌر:   ، الضهرٌة بملن / اٌمان احمد السٌد زغمٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  111657دالٌا حمدان حسن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ن شارع عبدالسالم عارف بملن / عبدالحمٌد عبده السٌد الشربٌنىالـتأشٌر:   ، المنصوره شارع عبدالهادى م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142966دمحم عزالدٌن منصور عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 شارع االندلس بملن / جمال منصور عبدالحى  21وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142971بدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا حسنى ع -  223

 بصار حفٌر شهاب الدٌن بملن / حسنى عبدالرحمن على  27وصف الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21191422وفً تارٌخ  142961ابراهٌم على السعٌد الجنش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، مدٌنة مبارن برج الصحابه بملن / ابراهٌم على السعٌد الجنٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142957دمحم عبدهللا حسن ابراهٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ عبد هللا حسن إبراهٌم نوفل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  142964اسامة عمر خطاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، شارع مساكن العبور بملن/ أحمد حمدى كمال طه

ٌل العنوان , تم تعد 21191422وفً تارٌخ  142962ٌوسف احمد ٌوسف دمحم هانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ٌنابٌع الخٌر المتفرع من شارع باتا بالمجزر اآللى بملن/ أحمد رزق دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142965عبدالعزٌز عبدالعزٌز حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 شارع المستشفى العام بملن / خالد احمد دمحم العجمى  23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422تارٌخ  وفً 142967احمد دمحم احمد الددامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 شارع عبدالحمٌد المالكى بملن / عمرو عبدالخالك دمحم احمد السبع 86الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  142969اسالم عبدالعلٌم اسماعٌل الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ، شارع فلسطٌن بملن / سعد عبدو محمود ابوزٌد  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  142963سعد السعٌد دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ السعٌد دمحم عبد العزٌز عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  142975مى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه السعٌد عبدالحمٌد بدر الف -  232

 وصف الـتأشٌر:   ، الزعفران حى الجامعه بجوار حلوانى الرضا بملن/ مجدى سعد السٌد عوٌضه

م تعدٌل العنوان , ت 21191423وفً تارٌخ  142981حماده رضا عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشونه بملن/ اسامه احمد عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  142978عوض رزق عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، أبو طه بملن/ ٌاسر دمحم دمحم أحمد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  81411سف االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عوٌس دمحم ٌو -  235

شاِرع لَناة الِسوٌس بُرج الِهالل بملن/ َعبد الَحمٌد الِمتَولى َعبد  83الـتأشٌر:   ، تَم تَعدٌل ُعنوان َهذا الفَرع وَجعلهُ : ـ الَمنصورة 

 فتِتاح فَرع آَخر بناحٌة َجمصة َمرَكز بِلماس الُمجاورة األولى  الَحمٌد َمحَمد الِشناوى , تَم إ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  81411دمحم عوٌس دمحم ٌوسف االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 81411ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3458لَم ق بملن/ أَحَمد َزكرٌا ِهالل أوِدع برَ  1214ح /  1395ماٌو  15الـتأشٌر:   ، بتَمسٌم 

 َدلهلٌة .

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  142982دمحم حمدى حسن السٌد جوٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

  عبد الحلٌم وصف الـتأشٌر:   ، شارع مسجد النمٌطى المتفرع من شارع جٌهان وأحمد ماهر بملن/ باسم عبد هللا دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  142979سٌد صالح دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 الـتأشٌر:   ، سندوب تمسٌم التموٌن خلف مدرسة طه حسٌن بملن / احمد حامد دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191423وفً تارٌخ  91331رلم    دمحم السٌد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  239

 ، تعدل اسم المالن الى / عمرو السٌد احمد جاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  91331دمحم السٌد احمد جاد شالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 / عمرو السٌد احمد جاد الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  111428احمد سعد البٌلى الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى نشا مركز نبروه بملن / البدوى دمحم صالح السٌد

تم تعدٌل  21191423وفً تارٌخ  127621، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم سعد البدوى المتولى  127621) تابع  -  242

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة مخٌمر بملن/ عماد البدوى المتولى دمحم

تم تعدٌل العنوان  21191423وفً تارٌخ  139383دمحم احمد الحفنى احمد الحسٌنى الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 صف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً/ طلخا شارع عكاشه بملن/ دمحم الذكى دمحم على الهنداوى, و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  142983احمد وجٌه رفعت عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 دىالـتأشٌر:   ، حى الجامعة بملن/ السٌد عبد العزٌز دمحم الحوٌ

تم تعدٌل  21191423وفً تارٌخ  69547( صٌدلٌة نصر الدٌن الجدٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     69547) تابع  -  245

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن/ عبد الرحمن نصر الدٌن أحمد عبد المجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  131474  خالد احمد غازى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  246

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/ عصام محمود المتولى عوض

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  142972سلوى الطلحاوى عبدالحمٌد الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 ملن/ السعٌد دمحم السعٌد الحدادوصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش ب

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  142976محارب السٌد عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الثورة بملن/ أمٌن دمحم أمٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191423فً تارٌخ و 69547صٌدلٌة نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 ، تعدل عنوان هذا الفرع الى / المنصوره شارع ادرٌس من شارع بورسعٌد بملن / عبد الرحمننصر الدٌن احمد عبد المجٌد

ن , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوا 21191423وفً تارٌخ  69547صٌدلٌة نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ، تعدل اسم المالن الى / نهى عبدالحلٌم حبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191423وفً تارٌخ  69547صٌدلٌة نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ، شارع المختلط بملن/ نهى عبد الحلٌم حبٌب

تم تعدٌل  21191423وفً تارٌخ  81411ٌوسف االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم عوٌس دمحم  81411) تابع  -  252

 ق بملن/ أحمد زكرٌا هالل 1214ح /  1395ماٌو  15العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصة المجاورة األولى بتمسٌم 

تم تعدٌل العنوان  21191423وفً تارٌخ  142973اشرف السٌد دمحم حجازى ابو حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ سامٌة إبراهٌم السٌد منصور

تم تعدٌل  21191423وفً تارٌخ  142977هٌثم محمود حلمى بدر دمحم عبدالمتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 بملن/ أمٌن دمحم أمٌن البهنسى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الثورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  127621دمحم سعد البدوى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، بلماس عزبة أبو بدوى بملن/ عماد البدوى المتولى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  127621ٌده برلم    دمحم سعد البدوى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  256

َرعة َمواشى الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة بِلماس ِعزبة ِمخٌَمر بملن/ ِعماد البَدوى الِمتولى َمحَمد َعن نَشاط َمز

 َدلهلٌة .  127621ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3521أوِدع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  142984هبه عبدالستار مجاهد دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 وصف الـتأشٌر:   ، أوٌش الحجر بملن/ فاروق عبد العزٌز إبراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  142974دمحم مسعد الشافعى الخضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الـتأشٌر:   ، شارع جٌهان بحى الزعفران بملن/ أزهار عبد الحمٌد عطٌة حمودة

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  142981دمحم حمدى دمحم محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 / دمحم رضا عبد البالى دمحم الشرٌفةبملن 3وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجالء مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  142991احمد اشواق رجب عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 شارع السعٌد الفرة المتفرع من شارع الحرمٌن بملن/ أحمد عبد اللطٌف السٌد حجازى 27وصف الـتأشٌر:   ، طلخا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  142993السٌد دمحم امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعد  -  261

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع الصحه مدٌنة الفردوس بملن / مصطفى دمحم الحسانٌن الشربٌنى

 21191424وفً تارٌخ  137857بك لٌده برلم    تعدل الى/ مؤسسة رشدى للحداٌد والبوٌات ومواد بناء ، تاجر فرد ،  س -  262

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ كفر المباب طرانٌس البحر بملن/ ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم عبد الخالك ومنى عبد 

 المادر سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424 وفً تارٌخ 137857احمد رشدى احمد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ كفر المباب طرانٌس البحر بملن/ ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم عبد الخالك ومنى عبد المادر سٌد احمد 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191424وفً تارٌخ  142987ابراهٌم دمحم حسٌن حامد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ حسٌن دمحم حسٌن حامد دروٌش

تم تعدٌل العنوان  21191424وفً تارٌخ  142997جمال ابراهٌم جمال ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 عطا الشربٌنى دمحم  شارع السنترال من شارع عبدالسالم عارف بملن / 32, وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  142998والء عبده السٌد عبده المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع أحمد عبد العزٌز بملن/ منال السعٌد دمحم

تم تعدٌل  21191424وفً تارٌخ  142999ده برلم    رامى المرسى ابو العنٌن المرسى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  267

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع رشاد لاسم ـ أمام حى شرق بمدٌنة النزهة بملن/ أبو العٌون توفٌك على

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  142986حسٌن احمد حسٌن البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الـتأشٌر:   ، بحمٌرة بملن/ أحمد حسٌن البسطوٌسىوصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  142992احمد على اسماعٌل حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الـتأشٌر:   ، شارع الترعة بملن/ دمحم مصطفى إبراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  142985سبك لٌده برلم    مرسى ابراهٌم المرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  271

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع لابل شمس الدٌن المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ دمحم إبراهٌم المرسى إبراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  142991عالء السٌد عبدالسالم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع اإلٌمان بالزعفران ) حى الجامعة ( برج مرٌم بملن/ طه عبد العزٌز عبد الهادى البالط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  142996دمحم رفعت عطا على همل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 مود شحاته بملن/ اسالم حافظ كمال سندش مح1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  141451دمحم شحاته دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

ل تجارى الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة منٌة سمنود مركز اجا شارع الثوره بملن / دمحم حسٌن احمد العسال ولٌد تبع مكتب سج

 1اجا

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  142988على رجب احمد سعد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ رجب أحمد سعد صالح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  142989دمحم صالح الحفناوى ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 الـتأشٌر:   ، شارع أبو جعفر المنصورى المتفرع من شارع الترعة بملن/ صادق الشحات صادق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  142994مها السٌد دمحم امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 لى بملن/ إعتماد السٌد إبراهٌمالـتأشٌر:   ، شارع المجزر اآل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143111السٌد ابراهٌم برهام السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 الـتأشٌر:   ، بساط بملن/ إبراهٌم برهام السٌد برهام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143114نبوٌة صبحى عطٌه الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتأشٌر:   ، شارع المثلث خلف مجمع الرحمن بملن / سالمه دمحم دمحم حسانٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143119عبدالفتاح حسٌن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 د سلٌم وشارع الجالء بملن/ محمود دمحم دمحم إبراهٌم الجندىالـتأشٌر:   ، شارع السٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  143112اسامه ابراهٌم عبدالعزٌز مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 وصف الـتأشٌر:   ، جوهر الصملى بملن / عمرو على ابراهٌم 

وفً تارٌخ  123915ف معروف معروف الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم معرو 123915) تابع  -  281

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الفاروق المتعفرع من شارع الهدى والنور بملن/ محاسن دمحم فرٌد  21191428

 عارف عبد الهادى

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  143116برلم    احمد مختار الشحات السٌد الزكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  282

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأة البدوى بملن/ السباعى محمود السباعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  123915مؤسسة الشاعر التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

شااِرع الفاروق الُمتفَرع ِمن شاِرع الُهدى والنور بملن/ َمحاِسن َمحَمد فَرٌد عاِرف َعبد  21نصورة الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالمَ 

 َدلهلٌة .   123915ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3574الهادى أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  113519دمحم على دمحم محمود المزاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

َمد ساِلم وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بالَمنصورة شاِرع َعبد الَستار أَمٌن الُمتفَرع ِمن شاِرع آداب العام بملن/ الَسٌد َمحَمد َمح

 لهلٌة دَ  113519ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3572كَمخَزن لتِجارة اآلالت والِعَدد الٌَدوٌة أوِدع بَرلَم 

تم  21191428وفً تارٌخ  113519( دمحم على دمحم محمود المزاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     113519) تابع  -  285

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد الستار أمٌن المتفرع من شارع آداب العام بملن/ السٌد دمحم دمحم سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191428وفً تارٌخ  143117راندا العرالى حسن دمحم حسن علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع ترعة المنصورٌة المتفرع من شارع الهدى والنور ـ بجوار المركز الطبى بملن/ أحمد إبراهٌم 

 أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143112ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب عباس السعٌد  -  287

 شارع اإلمام دمحم عبده بملن/ دمحم فاروق دمحم البهوتى  1الـتأشٌر:   ، طلخا 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191428وفً تارٌخ  143115احمد حمدى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 الـتأشٌر:   ، برق العز بملن/ صباح صابر إسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  143118جمال عزمى عبدالمعطى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 وصف الـتأشٌر:   ، بساط بملن / احمد عزمى عبدالمعطى عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143111لوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم ابوزٌد  -  291

 الـتأشٌر:   ، بدٌن بملن / بسمة رزق عبدهللا على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143114مهنا احمد السٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 طرٌك بلماس عمارة حسن لش بملن / سمٌر دمحم دمحم زاهر الـتأشٌر:   ، اول

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  143111اسالم احمد السٌد احمد السطوحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 وصف الـتأشٌر:   ، سندوب بملن/ أمل المتولى أحمد شاهٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  143115فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود فتحى محمود ابراهٌم ، تاجر -  293

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المتولى سالمة المتفرع من شارع سكة سندوب بملن/ فتحى عبده الشحات البٌاض

تم تعدٌل  21191428وفً تارٌخ  143111الخمٌسى محمود السٌد صالح الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، أبو جالل بملكه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143117دمحم عوض زكى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 الـتأشٌر:   ، المطنة الجزاٌر بملن / احمد مجدى احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  143113،  سبك لٌده برلم    اسامة دمحم دمحم شملول ، تاجر فرد  -  296

 الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول بتورٌل الجدٌدة برج الرحمة بملن/ أسامة دمحم دمحم شملول

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191428وفً تارٌخ  143113سالم نعمان عبدالحافظ نعٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمل المتفرع من شارع كلٌة اآلداب بملن/ سوزان حسنٌن أحمد شحاتة الجمٌزى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  143119احمد دمحم عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 السٌد علوان الـتأشٌر:   ، كفر الترعة الجدٌد بملن/ دمحم عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  143122بشرى عوض دمحم الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الـتأشٌر:   ، منشأة عبد المادر بملن/ مندو الحمادى دمحم عطوة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431تارٌخ وفً  143118رٌم المعداوى ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، جمصه المروه بملن/ حماده سعد على شعبان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  143121احمد مسعود السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، الجوادٌه بملن/ جمال عطٌه ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  143123فاطمة السٌد حامد زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، بلماس حى السالم بملن/ رضا دمحم العدوى المغازى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191431وفً تارٌخ  143121صبحى دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الحوار بجوار حلوانى الشلمامى بملن/ رانٌا سعد عبد الهادى

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,21191412وفً تارٌخ  121111حسام اسماعٌل هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ٌضاف الى نوع النشاط / مكتب تورٌدات مستلزمات فنادق

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191412وفً تارٌخ  121111حسام اسماعٌل هاشم دمحم شافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / مكتب تورٌدات مستلزمات فنادق

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191412وفً تارٌخ  138881لاسم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لاسم عبد العزٌز  -  3

 التأشٌر:  ٌضاف/ مطعم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191412وفً تارٌخ  137361محمود دمحم عبد السالم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 جارة مالبس جاهزه ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه (التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413وفً تارٌخ  142764دمحم توفٌك الدسولى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدل مسمً النشاط الً/ تجاره مستلزمات مزارع وانتاج حٌوانى وداجنى واعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191413وفً تارٌخ  134252ٌد متولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن ع -  6

 ٌضاف / تجارة ادوات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191413وفً تارٌخ  131978سعد الشربٌنى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

تجارة اخشاب  8لٌكون النشاط  6من المجموعه  36والفمرة  19اف مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه وصف التأشٌر:  ٌض

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على  6من المجموعه  36والفمرة  19واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413وفً تارٌخ  131978سعد سمٌر الحسٌنى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

تجارة اخشاب  8لٌكون النشاط  6من المجموعه  36والفمرة  19التأشٌر:  ٌضاف مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على  6من المجموعه  36فمرة وال 19واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  84151حسٌن   المتولى ابراهٌم السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 ارعالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اعالف ومستلزمات مز

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  122558اٌهاب دمحم عباس دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 2119/ 2/ 21التأشٌر:  تعدل النشاط الى/ مركز بٌع ادوٌه ولماحات بٌطرٌة وتصنٌع اضافات اعالف لدى الغٌر اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191417وفً تارٌخ  142858ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبٌر ابراهٌم خلٌفه ابراه -  11

 التأشٌر:  تجارة مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191417وفً تارٌخ  114721دمحم صالح عبد الهادى موسى معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 شٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تجارة وتصنٌع انتاج زراعى وحٌوانىوصف التأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191418وفً تارٌخ  134271نسمة جمال على عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 والمرارات المنظمة لهاطبما للوائح  6من المجموعة  36والفمرة  9التأشٌر:  ٌضاف استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191418وفً تارٌخ  138139دمحم حسٌن حسن سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 طبما للوائح والمرارات المنظمة لها 6من المجموعة  36والفمرة  9التأشٌر:  ٌضاف استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , 21191418وفً تارٌخ  134581سند رمضان الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم -  15

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191418رٌخ وفً تا 141578دمحم محمود دمحم دمحم ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / صٌانه معدات ثمٌله وتورٌد لطع غٌار معدات ثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191419وفً تارٌخ  118372مدحت صالح الدٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  حذف االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191419وفً تارٌخ  128336 فرج حسن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  18

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  118638رشا حسن دمحم نصر لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 االستٌراد والتصدٌرالتأشٌر:  حذف نشاط / 

تم تعدٌل النشاط , 21191411وفً تارٌخ  137556اٌمان احمد الشربٌنى احمد العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مكتبه

تم تعدٌل النشاط , 21191411وفً تارٌخ  135514صفاء عبد الفتاح عثمان الخربطلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191411وفً تارٌخ  139749احمد نادر احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اضافة نشاط / مكتب مماوالت وتورٌدات

تم 21191411وفً تارٌخ  114921سعٌد دمحم احمد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( اسامة دمحم ال 114921) تابع  -  23

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مكتب إستٌراد وتصدٌر .

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191411وفً تارٌخ  132563دمحم شندى دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تعدل النشاط الى / تجارة مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  141756مصطفى دمحم على ابو الناس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

نظمها طبما للموانٌن والنظم التى ت 6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل النشاط الى / استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات.

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  111114عادل عبد هللا عبد العال خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 ل والتصنٌع لدى الغٌر.التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وتوزٌع المكمالت الغذائٌه واالغذٌه الخاصه ومستحضرات التجمٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191415وفً تارٌخ  132386دمحم فؤاد ابو المعاطى فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة ادوات صحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191415وفً تارٌخ  99258سمٌر عبداللطٌف عرفات شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مزرعة مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191415وفً تارٌخ  99258سمٌر عبد اللطٌف عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مزرعة مواشى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191416وفً تارٌخ  135714،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عادل دمحم احمد ، تاجر فرد  -  31

 التأشٌر:  لصر النشاط على / تجارة مواد بناء حدٌثه

تم تعدٌل 21191416وفً تارٌخ  142697مؤسسة موسى للمماوالت العامه والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ط /تورٌدات لٌكون النشاط / مكتب مماوالت وتورٌدات عامه.النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191416وفً تارٌخ  142697عمر جمعه دمحم موسى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  اضافة نشاط /تورٌدات لٌكون النشاط / مكتب مماوالت وتورٌدات عامه.

تم تعدٌل النشاط , 21191417وفً تارٌخ  135195احمد دمحم بلطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود حسب النبى  -  33

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191417وفً تارٌخ  131914مدحت دمحم سعد الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 : ـ تورٌدات عامة .تعدل إلى 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191418وفً تارٌخ  56857نجوى دمحم فتحى الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 حذف نشاط / االدوٌه البٌطرٌه

نشاط , وصف تم تعدٌل ال21191418وفً تارٌخ  111175اسامة مصطفى دمحم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / توزٌع مستحضرات تجمٌل بالعموله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191421وفً تارٌخ  111699السٌد على عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدل النشاط الى / تجارة منظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191421وفً تارٌخ  119173احمد عادل محروس فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

طبما للموانٌن والنظم التى  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌرفٌما عدا المجموعه 

 ى الصادرات والواردات.تنظمها الهٌئة العامه للرلابه عل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191421وفً تارٌخ  94114حسانٌن دمحم الحسانٌن المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مخبز طبالى مدعم مطور .

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191422وفً تارٌخ  111657دالٌا حمدان حسن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تعدٌل النشاط الى / فراشه

وفً تارٌخ  142536مؤسسة مصطفى محمود دروٌش محمود لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / بٌع فواكه21191422

تم تعدٌل النشاط 21191422وفً تارٌخ  142536ش محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود دروٌ -  42

 , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / بٌع فواكه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  لصر 21191422وفً تارٌخ  98127اٌمن دمحم خالد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 على / التصدٌر فمطالنشاط 

تم تعدٌل النشاط , 21191423وفً تارٌخ  139383دمحم احمد الحفنى احمد الحسٌنى الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى/ كامٌرات مرالبه فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه ودون االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191423وفً تارٌخ  131474فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد احمد غازى مصطفى ، تاجر  -  45

 التأشٌر:  تعدل الً / تجاره اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191423وفً تارٌخ  116594دمحم حلمى دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 2117/ 1/ 1بارا من تعدل النشاط الى / تجارة مواد غذائٌه اعت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191423وفً تارٌخ  91331دمحم السٌد احمد جاد شالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

طبما للموانٌن والنظم التى  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل النشا الى / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 1ٌئه العامه للرلابه على الصادرات والوارداتتنظمها اله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191423وفً تارٌخ  91331دمحم السٌد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

ظم التى تنظمها طبما للموانٌن والن 6من المجموعه  36والفمره  19تعدل النشا الى / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 1الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , 21191424وفً تارٌخ  142444محمود دمحم احمد عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وتعبئة المنظفات الصناعٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191424وفً تارٌخ  142663لٌل البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر مصطفى دمحم خ -  51

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191424وفً تارٌخ  126911احمد دمحم احمد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 النشاط الى / تجارة لطع غٌارموتوسٌكالتالتأشٌر:  تعدٌل 

تم تعدٌل النشاط 21191424وفً تارٌخ  139977مصطفى عبدالهادى السٌد عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 , وصف التأشٌر:  ٌضاف / تورٌدات عامة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191424تارٌخ  وفً 116651حسن عوض الشربٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

طبما للموانٌن والنظم التى  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191431وفً تارٌخ  127992ده برلم   دمحم حسٌن طلبه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  54

 تعدل الى/ تجارى مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  142815م   رمزى ربٌع دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191412وفً تارٌخ  131464( تامر دمحم انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    131464) تابع -  2

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  142831ٌده برلم   عبدالموجود سعد سعد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  142831عفت كامل عبدهللا حفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191418وفً تارٌخ  142862لٌده برلم   ملكة مجدى ابراهٌم ابراهٌم احمد مطر ، تاجر فرد ،  سبك  -  5

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142864دمحم فؤاد الشربٌنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191419وفً تارٌخ  142882برلم    دمحم مصطفى حسن مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  7

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  142883دمحم جمال محمود ابوالحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142918رضا عبدهللا عبدالعاطى شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142919صبرى دمحم عبدالرحمن البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  142919اٌهاب السعٌد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191418وفً تارٌخ  56857( نجوى دمحم فتحى رٌاض الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   56857)تابع  -  12

 : خاصنوع الشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  142947هند دمحم ابراهٌم ابراهٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  142958دمحم السٌد دمحم السٌد زغمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142991عالء السٌد عبدالسالم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  142996دمحم رفعت عطا على همل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  143111احمد دمحم ابوزٌد لوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142811طارق السٌد العشرى الخضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  142838مختار غازى مختار غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191414وفً تارٌخ  114199( كمال صالح دمحم ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    114199) تابع  -  21

 ٌر: خاصنوع الشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  142851على ابراهٌم دمحم سنجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  142878رشا الغرٌب دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142888حاتم دمحم على ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142894اٌمن فاروق ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  142926حسن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان حسن -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142935دمحم عبدالعزٌز عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142966ٌن منصور عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عزالد -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191423وفً تارٌخ  142972سلوى الطلحاوى عبدالحمٌد الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  142976سٌد عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محارب ال -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  143114مهنا احمد السٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  143119، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبده السٌد  -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191411وفً تارٌخ  142817عبدالعزٌز دمحم محمود المتولى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  142826محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب دمحم دمحم ابراهٌم  -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142842كرٌم دمحم عبدالفتاح الحسٌنى اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142856طلبة دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لبنى عبدالعزٌز  -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  142868امٌر عطا دمحم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142914احمد نادر دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  142914السٌد مسعد الحمادى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142941 احمد السٌد الدمناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  142953دمحم عادل غانم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142971نى عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا حس -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  142983احمد وجٌه رفعت عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191428وفً تارٌخ  113519( دمحم على دمحم محمود المزاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    113519) تابع  -  43

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191428وفً تارٌخ  143117راندا العرالى حسن دمحم حسن علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 خاص الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142819فتحى دمحم فتحى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  142825جورج منصور عبدالكرٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  142841احمد عوض السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142855مروه السٌد عبد الحك السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191419وفً تارٌخ  142869اسماعٌل مصطفى عبده طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق -  49

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142885عالء انس احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142911حمود رضوان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام فٌصل م -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  142916اسالم دمحم فتحى التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142928ٌز ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق ٌونس عبدالعز -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142939صالح عبدالحمٌد طلحة دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  142951ٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء اٌمن رمضان ز -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  142954محسن دمحم دمحم المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142971زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبده دمحم نجٌب السٌد على -  57

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  142984هبه عبدالستار مجاهد دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191424وفً تارٌخ  142999عنٌن المرسى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى المرسى ابو ال -  59

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  143113اسامة دمحم دمحم شملول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142816العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌلى سلٌمان احمد  -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  142829رانٌا كمال سعد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142853ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود سعد محمود سلٌما -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142867دمحم توفٌك ابوالفتوح عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191411وفً تارٌخ  142915حمٌد ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد منصور المرسى عبدال -  65

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142911احمد جمال احمد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  142921محمود فراج صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142941اشرف السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142957عبدهللا حسن ابراهٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  142964اسامة عمر خطاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191423وفً تارٌخ  127621( دمحم سعد البدوى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    127621) تابع  -  71

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  143112زٌنب عباس السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  143115د حمدى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  143118رٌم المعداوى ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  142814 بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن الباز دمحم -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  142817دمحم حمزة عطٌة دمحم لمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  142832ر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح احمد دمحم احمد ، تاج -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142863ابراهٌم حسن ابراهٌم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  142873سبك لٌده برلم     دمحم حسن حسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ، -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142893ابراهٌم محمود ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  142922فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم ابراهٌم البدراوى ، تاجر -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142933ناهد حسٌن ابراهٌم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142943،  سبك لٌده برلم    فوزى احمد احمد تغان سٌاق ، تاجر فرد -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  142974دمحم مسعد الشافعى الخضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  142981بك لٌده برلم   دمحم حمدى دمحم محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  س -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142991احمد اشواق رجب عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  142993ه برلم   سعد السٌد دمحم امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  143113سالم نعمان عبدالحافظ نعٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191411وفً تارٌخ  142818ك لٌده برلم   اٌهاب اسماعٌل الدمرداش اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سب -  89

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142839الٌك زكرٌا عبدالفتاح عوٌضة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142854سبك لٌده برلم     امٌر دمحم الشناوى محمود الجناٌنى ، تاجر فرد ، -  91

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142884هشام احمد عبدالغنى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142886لٌده برلم   سعاد رمزى رضوان سالم ، تاجر فرد ،  سبك  -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142899احمد دمحم عبدالرؤف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  141978( حسام دمحم الشحات السعٌد على على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141978) تابع  -  95

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191417

تم تعدٌل 21191418وفً تارٌخ  113791( اٌمن دمحم ابو بكر عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    113791) تابع  -  96

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  142967احمد دمحم احمد الددامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142969اسالم عبدالعلٌم اسماعٌل الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  142978عوض رزق عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

ارٌخ وفً ت 123915( دمحم معروف معروف معروف الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    123915) تابع  -  111

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191428

تم تعدٌل نوع الشركة 21191428وفً تارٌخ  143116احمد مختار الشحات السٌد الزكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412تارٌخ  وفً 142811احمد شولى عبدالرازق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  142819محسن زكى زكى جاد الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417تارٌخ  وفً 142852المهدى هشام دمحم المهدى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  142871باسم عبدالفتاح بدٌر الدٌاسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411خ وفً تارٌ 142913سامح شرٌف دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191414وفً تارٌخ  124875( احمد دمحم شحتو عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    124875) تابع  -  117

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142932لبنى احمد السٌد احمد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142934دمحم السٌد دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم 21191418وفً تارٌخ  136554رلم   ( عزمى محمود رضوان دمحم كبشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب136554)تابع  -  111

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142959احمد عبدالكرٌم جاد المولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142986برلم   حسٌن احمد حسٌن البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  142992احمد على اسماعٌل حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191412وفً تارٌخ  142812رلم   احمد شاكر جمال النصر احمد رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  142818عبده مسعد عبده خلٌل حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  142836 الشربٌنى لمنتجات االلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191418وفً تارٌخ  142859حنان شولى فوزى مصطفى مصطفى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  142877ه برلم   دمحم احمد دمحم الدسولى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  142876غزال طاهر الدسولى العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142896  هانى مرٌود ٌوسف مرٌود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  142917ابو الفتوح تامر دمحم ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142931برلم    احمد دمحم حسٌن احمد العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142937حمادة دمحم محمود عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191421وفً تارٌخ  142948الصٌاد احمد احمد الشربٌنى الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142968احمد دمحم مصطفى عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 خاصوصف التأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142987ابراهٌم دمحم حسٌن حامد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191424وفً تارٌخ  142997جمال ابراهٌم جمال ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 تأشٌر: خاصالشركة , وصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142998والء عبده السٌد عبده المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  142833دمحم بالل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142844نسمة السعٌد احمد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142845احمد دمحم احمد عوض الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142861امال حلمى حسانٌن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142891عوض دمحم عوض العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  142917دمحم مصطفى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191414وفً تارٌخ  127771( احمد دمحم جمعة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    127771) تابع  -  135

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191416وفً تارٌخ  142921عثمان عمر عثمان حسن السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142945احمد المتولى عز مشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142962ٌوسف احمد ٌوسف دمحم هانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142965عبدالعزٌز عبدالعزٌز حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  142979سٌد صالح دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191428وفً تارٌخ  143118جمال عزمى عبدالمعطى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  143122بشرى عوض دمحم الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191413وفً تارٌخ  142837خالد عبدالممصود السٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  142857ابراهٌم فرج محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142887سماء دمحم ربٌع دمحم العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142897لشافعى موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142895عبٌر على احمد على البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  142924شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد وجدى دمحم -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142946سهام سعد سالم بلشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191423وفً تارٌخ  81411ٌوسف االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم عوٌس دمحم 81411) تابع  -  151

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191423وفً تارٌخ  142973اشرف السٌد دمحم حجازى ابو حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191423وفً تارٌخ  142977حلمى بدر دمحم عبدالمتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم محمود -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191428وفً تارٌخ  143111الخمٌسى محمود السٌد صالح الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  143117دمحم عوض زكى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  142824حسٌن حامد دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  142827ٌحى كمال بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191413وفً تارٌخ  142835عبدالحمٌد الشحات عبدالحمٌد عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142861 عادل عبدالفتاح خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191418وفً تارٌخ  142865اسماعٌل دمحم اسماعٌل عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  117372( السٌد ابراهٌم احمد احمد دمحم االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   117372)تابع  -  161

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191418

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191416وفً تارٌخ  142925محمود على عبدالغفار عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  142942اٌة حسن الهادى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم 21191421وفً تارٌخ  135543( جرجس ابو السعود فروٌز بسٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    135543) تابع  -  163

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص تعدٌل

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  142982دمحم حمدى حسن السٌد جوٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21191428وفً تارٌخ  143119عبدالفتاح حسٌن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  143112اسامه ابراهٌم عبدالعزٌز مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191412ٌوفً تارٌخ  142823شكٌب السعٌد دمحم السعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191412وفً تارٌخ  142822البحراوى منصور عبدالحفٌظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191414وفً تارٌخ  142841السٌد ابراهٌم السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  142858عبٌر ابراهٌم خلٌفه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191419وفً تارٌخ  142871دمحم شكرى ابو المعاطى طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191411وفً تارٌخ  142911محمود ٌسرى لطفى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191415وفً تارٌخ  142913ابراهٌم الدسولى حامد ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  142915اٌمان فؤاد سعد الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم 21191416وفً تارٌخ  131581  ( عبدهللا دمحم عبدالحكٌم دمحم الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  131581) تابع  -  175

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191418وفً تارٌخ  142938نادر محمود عبدالبدٌع دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191421وفً تارٌخ  142952سبك لٌده برلم     لطفى لطفى عبدالعال عبدالهادى عنان ، تاجر فرد ، -  177

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  142956الشحات احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142985سبك لٌده برلم    مرسى ابراهٌم المرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191428وفً تارٌخ  143111اسالم احمد السٌد احمد السطوحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  143115سبك لٌده برلم     محمود فتحى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191412وفً تارٌخ  142813اسماعٌل دمحم رفعت احمد ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  142821دمحم عصام احمد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191414وفً تارٌخ  142846دمحم ابوبكر عبدالمادر عمر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142849محمود على دمحم ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191419وفً تارٌخ  142881عبدالاله حسن مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191419وفً تارٌخ  142874ام هاشم سلٌمان عبدالعزٌز سلٌمان ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142912دمحم احمد عبداللطٌف دمحم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة 21191414وفً تارٌخ  142911خلود طاهر دمحم رشاد دمحم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191417وفً تارٌخ  142927حاتم دمحم المرسى الدسولى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التأشٌر: خاص, 

تم تعدٌل نوع الشركة 21191418وفً تارٌخ  142936مصطفى دمحم عبدالبالى خلٌل خٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 , وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21191422وفً تارٌخ  142961ابراهٌم على السعٌد الجنش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142988على رجب احمد سعد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  143121احمد مسعود السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  142816دمحم عبدالفتاح ٌوسف شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  142828دمحم العرالى داود عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142866دمحم الدٌسطى السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  142881دمحم دمحم الشربٌنى طبٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142916عبدهللا الطحاوى الدسولى سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  142944مؤسسة عماشة للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  142951المعتز باهلل دمحم رضا عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  142955الشناوى ابراهٌم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  142989دمحم صالح الحفناوى ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  142994مها السٌد دمحم امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  143111السٌد ابراهٌم برهام السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  142834حنان المغازى على المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  142847احمد اٌمن وجدى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191414وفً تارٌخ  142848عبٌر ربٌع عبدالرؤف احمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 : خاص, وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  142875احمد غازى محمود ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  142891فتحى محمود دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 صوصف التأشٌر: خا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  142892دمحم سمٌر حسٌب عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  142923مجدى عبدالرحمن زاٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  142931لٌلى حجازى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191417وفً تارٌخ  142929عبدالمعطى عبدالعاطى عبدالفتاح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  142963سعد السعٌد دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191423وفً تارٌخ  142975فاطمه السعٌد عبدالحمٌد بدر الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 ر: خاص, وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  142981حماده رضا عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  143114نبوٌة صبحى عطٌه الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  143123فاطمة السٌد حامد زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  143121صبحى دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الزلزوق لتجارة لطع غٌار مستعمله   142175تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191412،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: الثالثى للهندسة والمماوالت   142123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191412،  فى تارٌخ :   -  2

الى: ام أ بى سٌلكت مودٌرنو للمماوالت  131464تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191412،  فى تارٌخ :   -  3

 والدعاٌة واالعالن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: الحسام للمماوالت العامه وتورٌد  121111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191412:  ،  فى تارٌخ  -  4

 مستلزمات الفنادق  

 الى: سعد الشربٌنى لالستٌراد والتصدٌر   131978تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191413،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: عالء عبد الفتاح ابراهٌم دمحم   91688تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191414،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: فارم فرٌندس   142762تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: هاٌبر ستٌل   123174تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: مٌكس لالكسسوار الحرٌمى   138777تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191419،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: ابراهٌم المتولى مصطفى ابراهٌم   116663تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: االٌمان لتوزٌع الحلوٌات   141886تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411تارٌخ :  ،  فى  -  11

 الى: حذف السمه التجارٌه   138976تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الطازج للمواد الغذائٌه   135514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: الحاجه لتجاره المٌاه الغازٌه   92615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: النادر للمماوالت والتورٌدات   139749أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21191411،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: سمٌر عبداللطٌف عرفات شبانه   99258تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191415،  فى تارٌخ :   -  16

   BROTHERSالى: برازرز  141357رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب21191416،  فى تارٌخ :   -  17

الى: مؤسسة موسى للمماوالت العامه  142697تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191416،  فى تارٌخ :   -  18

 والتورٌدات  

 (   mimocodesالى: ماٌموكودز )  131914تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: سٌدرا لتجارة وصٌانة السٌارات   141516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  21

الى: انترناشونال فٌت كٌر لالستٌراد  141157تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  21

 والتصدٌر  

 الى: صٌدلٌه الشعب   56857تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: الهمسه للرحالت ركاب لحساب الغٌر   142926تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: اٌمو للمنظفات المنزلٌه   111699م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس21191421،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: كوكا موكا   138976تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  25

 البناء الحدٌث   الى: المصرٌه لتجارة مواد 135714تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  26

الى: مؤسسة مصطفى محمود دروٌش  142536تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191422،  فى تارٌخ :   -  27

 محمود لالستٌراد والتصدٌر  

 دٌر  الى: الدلتا لالستٌراد والتص 142536تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191422،  فى تارٌخ :   -  28



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: المنصوره للتصدٌر   98127تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191422،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: الخالد لتجاره االخشاب   131474تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191423،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: دمحم السٌد احمد جاد شالطه   91331عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191423،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: الكهرمانه لالستٌراد والتصدٌر   91331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191423،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: الهنا لتجارة لطع غٌار الموتوسٌكالت   126911تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191424،  فى تارٌخ :   -  33

الى: مؤسسة البداٌه لتجارة وتعبئة  142444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191424،  فى تارٌخ :   -  34

 المنظفات الصناعٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 95721برلم       21191414د الحمٌد السٌد غنٌم   ، تارٌخ : اسماء عب -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    139226شركة صبرى زكى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

محكمة المنصورة االبتدائٌة تم حل الشركة وتصفٌتها  151لم السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مسجل ومشهر عنه بر

 نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    133742شركة الرشٌدى للحلوٌات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا الغاء الفرع

، وفى    136285امر السٌد ابراهٌم وشركاه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة ورثة السٌد ابراهٌم حسن جابر ) ت   - 3

تم حل  2119لسنه  177تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مسجل وشهر عنه برلم    21191413تارٌخ 

 الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191413، وفى تارٌخ    118336سبك لٌدها برلم : شركة سمٌر السٌد احمد حورٌة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة     - 4

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه التوصٌه تم حل الشركه وحلها نهائٌا

   21191418، وفى تارٌخ    77768شركة المتولى محمود اسماعٌل ابو حطب وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 2118لسنة  835المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب حكم محكمه رلم تم محو/شطب السجل  شطب هذا 

تم    21191419، وفى تارٌخ    74112شركة حسام احمد عبد العظٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2119لسنة  1371محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ثابت التارخ برلم 

تم    21191419، وفى تارٌخ    117278شركة جمعة عبد هللا احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض الشركه تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    139571لٌدها برلم :  شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك   - 8

الجٌزة وُمشَهر  2118لسنة  2786تم محو/شطب السجل  شُطب َهذا الفَرع وذَلن بموَجب َعمد ُملَخصهُ ُمسَجل برلَم    21191411

 أُكتوبَر . 6َعنهُ وبموَجب َطلَب تأشٌر صاِدر ِمن َمكتَب ِسجل تِجارى 

، وفى تارٌخ    139571(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  Herbal House Centersشركة هٌبربال هاوس سنترز )    - 9

الجٌزة وُمشَهر  2118لسنة  2786تم محو/شطب السجل  شُطب َهذا الفَرع وذَلن بموَجب َعمد ُملَخصهُ ُمسَجل برلَم    21191411

 أُكتوبَر . 6َعنهُ وبموَجب َطلَب تأشٌر صاِدر ِمن َمكتَب ِسجل تِجارى 

   21191411، وفى تارٌخ    81787شركة عبد الجواد محمود عبد الجواد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم محو/شطب السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191411 ، وفى تارٌخ   81647شركة ٌمنى ابراهٌم االمام صالح وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه وثابت التارٌخ 

 2119لسنة  1575برلم 

تم محو/شطب    21191416، وفى تارٌخ    71252شركة أحمد دمحم فوزى وُشركاهُ  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 2119لسنة  167سجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل برلم ال

تم محو/شطب    21191416، وفى تارٌخ    71252شركة أحمد دمحم فوزى وُشركاهُ  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 2119لسنة  167خصه مسجل برلم السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مل

تم    21191416، وفى تارٌخ    86814شركة حمدى ابراهٌم عطٌة وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

لسنة  174محو/شطب السجل  شُطب ِلَحل الَشركة وتَصفٌتها نَهائًٌا وذَِلن بموَجب َعمد َحل َشركة تَضاِمن ُعرفى ُملَخصهُ ُمَسجل 

 الَمنصورة وُمشَهر َعنهُ . 2119

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    76219عزٌزه حافظ الزٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  بموجب عمد حل الشركه تم حلها وفضها نهائٌا

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    76219عزٌزه حافظ الزٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 السجل  بموجب عمد حل الشركه تم حلها وفضها نهائٌا

م ت   21191417، وفى تارٌخ    116639شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه توصٌه بسٌطه تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191417، وفى تارٌخ    116639شركة احمد صالح الدحلب وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه توصٌه بسٌطه تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191417، وفى تارٌخ    116639شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه توصٌه بسٌطه تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191417وفى تارٌخ ،    116639شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه توصٌه بسٌطه تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191417، وفى تارٌخ    116639شركة احمد صالح الدحلب وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 ركه وتصفٌتها نهائٌامحو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه توصٌه بسٌطه تم حل الش

تم    21191417، وفى تارٌخ    116639شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه توصٌه بسٌطه تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

، وفى    29129ابراهٌم (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة الدمناوى للخردوات ) دمحم السٌد الدمناوى واخٌه    - 23

تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مصدق على    21191418تارٌخ 

 2119لسنة  2211تولٌعاته برلم 

تم    21191418، وفى تارٌخ    29129رلم : شركة احمد السٌد ٌوسف الدمناوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها ب   - 24

لسنة  2211محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مصدق على تولٌعاته برلم 

2119 

، وفى    29129شركة الدمناوى للخردوات ) دمحم السٌد الدمناوى واخٌه ابراهٌم (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مصدق على    21191418تارٌخ 

 2119لسنة  2211تولٌعاته برلم 

تم    21191418، وفى تارٌخ    29129شركة احمد السٌد ٌوسف الدمناوى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

لسنة  2211ب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مصدق على تولٌعاته برلم محو/شط

2119 

تم    21191418، وفى تارٌخ    84736شركه رومانى سامى عبد المالن وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 ئٌامحو/شطب السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها نها

تم    21191418، وفى تارٌخ    84736شركه رومانى سامى عبد المالن وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 محو/شطب السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191421، وفى تارٌخ    53216شركة عبدالحكٌم ابراهٌم فرٌد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

 2119لسنة  49561ا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ثابت التارٌخ برلم \محو/شطب السجل  شطب ه

تم    21191421، وفى تارٌخ    53216شركة بدٌر فؤاد دمحم حامد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 2119لسنة  49561كه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ثابت التارٌخ برلم ا المٌد لحل الشر\محو/شطب السجل  شطب ه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191422، وفى تارٌخ    65235وجدى وعادل فرغلى للتجاره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 1992لسنه1211السجل  شطب بموجب عمد فض وتم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا لموجب عمد حل مثبت التارٌخ رلم 

تم محو/شطب    21191422، وفى تارٌخ    65235وجدى وعادل فرغلى للتجاره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 1992لسنه1211السجل  شطب بموجب عمد فض وتم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا لموجب عمد حل مثبت التارٌخ رلم 

تم    21191423، وفى تارٌخ    115473سٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة دمحم طلعت صمر وشركاه  ، توصٌة ب   - 33

محو/شطب السجل  شُطب ِلَحل الَشركة وتَصفٌتها نَهائًٌا وذَِلن بموَجب َعمد َحل َشركة تَوصٌة بَسٌطة ُعرفى ُملَخصهُ ُمَسجل بَرلَم 

 الَمنصورة ومُوشَهر َعنهُ . 2119لسنة  218

تم    21191423، وفى تارٌخ    128155وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة فاطمة دمحم الشربٌنى    - 34

 2119/ا لسنه1576محو/شطب السجل  شطب المٌد بموجب عمد حل شركه مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    21191423، وفى تارٌخ    128155شركة فاطمة دمحم الشربٌنى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 2119/ا لسنه1576محو/شطب السجل  شطب المٌد بموجب عمد حل شركه مصدق على تولٌعاته برلم 

تم محو/شطب    21191423، وفى تارٌخ    86936شركة السٌد محمود على وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

 2119/ء لسنة 6686مد مصدق على تولٌعاته برلم السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب ع

تم محو/شطب    21191431، وفى تارٌخ    86985شركه فاتن فتحى هاشم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 37

 السجل  بموجل عمد فض شركه تضامن تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم محو/شطب    21191431، وفى تارٌخ    86985ن  سبك لٌدها برلم : شركه فاتن فتحى هاشم وشركاها  ، شركة تضام   - 38

 السجل  بموجل عمد فض شركه تضامن تم فض الشركه وحلها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ   ، 135521رلم ،شركة احمد عبدالرحمن دمحم لداح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  1

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

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ   ، 135521مصطفى عزت صالح عبد الفتاح وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

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

تم  21191414وفً تارٌخ   ، 135521،شركة مصطفى عزت صالح عبدالفتاح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  3

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

تم تعدٌل رأس المال  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   511110111ال لٌصبح رأس مالها ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191418وفً تارٌخ   ، 69871امن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة سعٌد غانم وشركاه شركة تض -  6

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   511110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأ

تم تعدٌل رأس المال  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

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

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ   ، 69871م حامد جمعة وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة سعاد ابراهٌ -  9

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

عدٌل رأس المال , تم ت 21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

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

تم تعدٌل رأس المال  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 ٌه جن  511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

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

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

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

تم تعدٌل رأس المال  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

تم تعدٌل رأس المال  21191418وفً تارٌخ   ، 69871لٌدها برلم ، شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك -  16

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

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   511110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأ

تم تعدٌل رأس المال ,  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

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

تم تعدٌل رأس المال  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة ورثة سعٌد غانم و -  19

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

تم تعدٌل رأس  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

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

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 ٌه جن  511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191418وفً تارٌخ   ، 69871شركة سعٌد غانم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

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

تم تعدٌل رأس المال  21191418،   وفً تارٌخ 69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191418وفً تارٌخ   ، 139545شركة تامر عٌد محمود ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   3511110111ح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم  21191418وفً تارٌخ   ، 139545شركة تكنوجرٌن للتنمٌة الزراعٌة والحٌوانٌة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   3511110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191418وفً تارٌخ   ، 124588كاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة خالد متولى ٌونس وشر -  26

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

أس تم تعدٌل ر 21191418وفً تارٌخ   ، 124588شركة خالد متولى ٌونس وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191423وفً تارٌخ   ، 115473شركة دمحم طلعت صمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

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

تم تعدٌل رأس  21191423وفً تارٌخ   ، 139743شركة صالح دمحم السٌد وشركاؤه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   12117510111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191428،وفً تارٌخ    116472خالد سمٌر وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191428وفً تارٌخ   ، 116472خالد سمٌر دمحم على وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191428،   وفً تارٌخ 116472شركة امٌرعبد هللا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191414تارٌخ وفً  135521شركة احمد عبدالرحمن دمحم لداح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة دكرنس منشأه عبدالرحمن ابو سراٌا بملن/ دمحم عزت صالح عبد الفتاح 

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ  135521مصطفى عزت صالح عبد الفتاح وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 صف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة دكرنس منشأه عبدالرحمن ابو سراٌا بملن/ دمحم عزت صالح عبد الفتاح العنوان , و

تم  21191414وفً تارٌخ  135521شركة مصطفى عزت صالح عبدالفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 بناحٌة دكرنس منشأه عبدالرحمن ابو سراٌا بملن/ دمحم عزت صالح عبد الفتاح تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  124588شركة خالد متولى ٌونس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 وصف الـتأشٌر:   ، تَم إلغاء َهذا الفَرع .

تم تعدٌل العنوان  21191418وفً تارٌخ  124588كه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة خالد متولى ٌونس وشرٌ -  5

 , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إلغاء َهذا الفَرع .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  124588شركة خالد متولى ٌونس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

أَ شاِرع أَحَمد َشولى بالتََجُمع األَول بالماِهرة الِجدٌدة ولٌُد تَبع ِسجل تِجارى  97تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بالماِهرة وصف الـتأشٌر:   ، 

 الماِهرة .

تم تعدٌل العنوان  21191418وفً تارٌخ  124588شركة خالد متولى ٌونس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

أَ شاِرع أَحَمد َشولى بالتََجُمع األَول بالماِهرة الِجدٌدة ولٌُد تَبع ِسجل تِجارى  97:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بالماِهرة , وصف الـتأشٌر

 الماِهرة .

وفً تارٌخ  114211شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِعزبة الَحلوانى تَبع َسندوب أَول َطرٌك َطناح بملن/ الَسٌد تم تعدٌ 21191417

 ولٌُد  2119لسنة  3333َشلبى أَحَمد َشلبى َعن نَشاط َمخَزن لتِجارة ُمستَلَزمات إنتاج َحٌوانى داِجنى وأَعالف أوِدع بَرلَم 

وفً تارٌخ  114211ن محمود ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود عبدالرحم -  9

 َدلهلٌة . 114211تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بَرلَم تابِع  21191417

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191417وفً تارٌخ  132354ناصر الطامى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 تورٌل الجدٌده 17ش مكه المكرمه عمار2الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ  132354شركة الحلول التكنولوجٌه االفضل ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 لجدٌدهتورٌل ا 17ش مكه المكرمه عمار2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  132354ناصر الطامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 تورٌل الجدٌده 17ش مكه المكرمه عمار2الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ  132354شركة الحلول التكنولوجٌه االفضل ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 تورٌل الجدٌده 17ش مكه المكرمه عمار2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  116472خالد سمٌر وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

شارع المركز الرئٌسى مدٌنه المعراج البساتٌن الماهرة بملن/ على  18/9حافظة اخرى بالعنوان / الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع فى م

 عبد التواب على اودع برلم    ولٌد برلم     الماهرة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  116472خالد سمٌر دمحم على وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

شارع المركز الرئٌسى مدٌنه المعراج البساتٌن الماهرة بملن/  18/9لـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع فى محافظة اخرى بالعنوان / وصف ا

 على عبد التواب على اودع برلم    ولٌد برلم     الماهرة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  116472شركة امٌرعبد هللا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

شارع المركز الرئٌسى مدٌنه المعراج البساتٌن الماهرة بملن/  18/9وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع فى محافظة اخرى بالعنوان / 

 على عبد التواب على اودع برلم    ولٌد برلم     الماهرة 

وفً تارٌخ  142961ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة ولٌد محمود عبدالوهاب دمحم الجنٌدى وشرٌكه ، شرك -  17

شاِرع أَسعَد ) حوض الِجنٌنة ( ـ َخْلف  25تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع للَشركة بالَمنصورة  21191431

 َدلهلٌة . 142961ولٌُد بَرلَم تابِع  2119لسنة  3614َمدَرسة أَبو النَجا بِجدٌلة بملن/ َمحمود أَحَمد َجبر الَسٌد َخلف هللا أوِدع بَرلَم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة احمد عبدالرحمن دمحم لداح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف / تجارة وتوزٌع حاصالت زراعٌة وتجارة اسمدة  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191414وفً تارٌخ  135521،  سبك لٌدها برلم    1ومخصبات زراعٌة 

مصطفى عزت صالح عبد الفتاح وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف / تجارة وتوزٌع حاصالت زراعٌة وتجارة اسمدة  -  2

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأ21191414وفً تارٌخ  135521،  سبك لٌدها برلم    1ومخصبات زراعٌة 

شركة مصطفى عزت صالح عبدالفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف / تجارة وتوزٌع حاصالت زراعٌة وتجارة اسمدة  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191414وفً تارٌخ  135521،  سبك لٌدها برلم    1ومخصبات زراعٌة 

شركة ابناء الششتاوى على السٌسى ، شركة تضامن  الغاء االستٌراد والتصدٌر من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191414وفً تارٌخ  129354

ٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظ -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ت شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌال -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871 والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم  

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  8

 اط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النش21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة ش -  11

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

نظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وت -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871جارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   الت

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  14

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871دها برلم   والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌ

 تضامن

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  15

 ل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد21191418ٌوفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشر -  18

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌ -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ت شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌال -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871ها برلم   التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌد

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  22

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  23

 توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

نم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت شركة احمد سعٌد غا -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة   -  26

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحال -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871تورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   التجارٌة وال

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  31

النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تم تعدٌل 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، ش -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجار -  34

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

الت التجارٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌ -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871ا برلم   التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌده

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  37

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  38

ر:  توصٌة تم تعدٌل النشاط , وصف التأش21191418ٌوفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

م وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت شركة ورثة سعٌد غان -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

لرحالت الداخلٌة شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم ا -  42

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871ورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   والت

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  45

 , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  46

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 ةبسٌط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  47

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توص -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

رات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌا -  49

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ة شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌ -  51

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871ك لٌدها برلم   والتورٌدات . ،  سب

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  53

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر: 21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  54

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة سعٌد  -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى :  -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

خلٌة والتوكٌالت شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الدا -  57

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  58

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871تورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة وال

 تضامن

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  59

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418رٌخ وفً تا 69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  61

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  62

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة سعٌد غانم وشركا -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

والتوكٌالت شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  66

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191418وفً تارٌخ  69871ٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة والتور

 بسٌطة

شركة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  67

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191418ٌخ وفً تار 69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  68

 تأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف ال21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  69

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعاد  -  71

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

دل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تع -  71

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

الت الداخلٌة والتوكٌالت شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرح -  72

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  73

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871تورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   التجارٌة وال

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  74

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871  والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم 

 تضامن

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  75

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط 21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  76

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  شركة -  77

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

كة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شر -  78

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظ -  79

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871ٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   التجار

شركة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة  -  82

عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تم ت21191418وفً تارٌخ  69871والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت التجارٌة  -  83

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، شركة تضامن  تعدل إلى : ـ تجارة السٌارات وتنظٌم الرحالت الداخلٌة والتوكٌالت  -  84

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191418وفً تارٌخ  69871التجارٌة والتورٌدات . ،  سبك لٌدها برلم   

وفً  81787شركاه ، شركة تضامن  تعدل الً شى اسمان ،  سبك لٌدها برلم   شركة عبد الجواد محمود عبد الجواد و -  85

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191411تارٌخ 

( شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف : ـ تجارة مستلزمات  114211) تابع  -  86

ف , وحدة تصنٌع صوٌا مبثولة كاملة الدهن ) فول فات صوٌا ( للتداول . ،  سبك لٌدها برلم   إنتاج حٌوانى وداجنى وأعال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191417وفً تارٌخ  114211

, وحدة تصنٌع  شركة المائد لالعالف والتجارة ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف : ـ تجارة مستلزمات إنتاج حٌوانى وداجنى وأعالف -  87

تم تعدٌل النشاط , 21191417وفً تارٌخ  114211صوٌا مبثولة كاملة الدهن ) فول فات صوٌا ( للتداول . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

لتغلٌف خالد سمٌر وشرٌكته ، شركة تضامن  خذف نشاط االستٌراد والتصدٌر واضافة التورٌد والتتجهٌز والتعبئة وا -  88

والتصنٌع لدى الغٌر للالدوٌة ومستحضرات الطبٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالعشاب الطبٌة والمطهرات واغذٌة االطفال واالغذٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191428وفً تارٌخ  116472الخاصة والتوزٌع فٌما هو مسموح به المانون ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

الد سمٌر دمحم على وشرٌكته ، شركة تضامن  خذف نشاط االستٌراد والتصدٌر واضافة التورٌد والتتجهٌز والتعبئة والتغلٌف خ -  89

والتصنٌع لدى الغٌر للالدوٌة ومستحضرات الطبٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالعشاب الطبٌة والمطهرات واغذٌة االطفال واالغذٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191428وفً تارٌخ  116472المانون ،  سبك لٌدها برلم    الخاصة والتوزٌع فٌما هو مسموح به

 التأشٌر:  شركة تضامن

شركة امٌرعبد هللا وشركاه ، شركة تضامن  خذف نشاط االستٌراد والتصدٌر واضافة التورٌد والتتجهٌز والتعبئة والتغلٌف  -  91

والتصنٌع لدى الغٌر للالدوٌة ومستحضرات الطبٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالعشاب الطبٌة والمطهرات واغذٌة االطفال واالغذٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191428وفً تارٌخ  116472وح به المانون ،  سبك لٌدها برلم   الخاصة والتوزٌع فٌما هو مسم

 التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191418وفً تارٌخ  69871كة احمد سعٌد غانم وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم   شر -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191418وفً تارٌخ  69871شركة سعاد ابراهٌم حامد جمعة وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191418وفً تارٌخ  69871شركة سعٌد غانم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191418وفً تارٌخ  69871شركة ورثة سعٌد غانم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191417وفً تارٌخ  116639ركة احمد صالح الدحلب وشركاه ، سبك لٌدها برلم   ش -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191417وفً تارٌخ  116639شركة احمد صالح الدحلب وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191417وفً تارٌخ  116639شركة احمد صالح الدحلب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  132354ناصر الطامى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191417وفً تارٌخ  132354شركة الحلول التكنولوجٌه االفضل ، سبك لٌدها برلم    -  9

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  76219عزٌزه حافظ الزٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191422وفً تارٌخ  65235وجدى وعادل فرغلى للتجاره ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191423وفً تارٌخ  128155شركة فاطمة دمحم الشربٌنى وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  12

 سٌطةوصف التأشٌر: توصٌة ب

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191431وفً تارٌخ  86985شركه فاتن فتحى هاشم وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  13

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مصطفى عزت صالح  135521أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم الت  21191414،  فى تارٌخ :   -  1

 عبد الفتاح وشرٌكة

الى: شركة احمد سعٌد غانم  69871شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191418،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكته

الى: شركة احمد سعٌد غانم  69871بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر  21191418،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكته

الى: شركة احمد سعٌد غانم  69871توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191418،  فى تارٌخ :   -  4

 وشرٌكته

الى: شركة احمد سعٌد غانم  69871توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191418،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكته

الى: شركة احمد سعٌد غانم  69871شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191418،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكته

الى: شركة خالد متولى  124588توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191418فى تارٌخ : ،    -  7

 ٌونس وشركاه

 الى: خالد سمٌر وشرٌكته 116472شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191428،  فى تارٌخ :   -  8

الى: خالد سمٌر دمحم على  116472شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191428،  فى تارٌخ :   -  9

 وشرٌكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

كافة حموله من الشركة (  احمد عبدالرحمن دمحم لداح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا بعد استالمة -  1

 135521برلم       21191414، تارٌخ :  1وخروج شرٌن موصى من الشركة بعد استالمه كافة حموله بالشركة 

احمد عبدالرحمن دمحم لداح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا بعد استالمة كافة حموله من الشركة (  -  2

 135521برلم       21191414، تارٌخ :  1ركة بعد استالمه كافة حموله بالشركة وخروج شرٌن موصى من الش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد عبدالرحمن دمحم لداح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا بعد استالمة كافة حموله من الشركة (  -  3

 135521برلم       21191414 ، تارٌخ : 1وخروج شرٌن موصى من الشركة بعد استالمه كافة حموله بالشركة 

كرٌم الدٌن محب الششتاوى السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى/ مدٌر الشركة حك بٌع اصول الشركة  -  4

 129354برلم       21191414مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

    21191418رج ِمن الَشركة نَهائًٌا ( . ، تارٌخ : احمد بدر الدٌن دمحم عبدالحمٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خَ  -  5

 139545برلم   

    21191418احمد بدر الدٌن دمحم عبدالحمٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  6

 139545برلم   

برلم       21191418َخرج ِمن الَشركة نَهائًٌا ( . ، تارٌخ : السٌد دمحم سلٌمان مسلم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )  -  7

139545 

برلم       21191418السٌد دمحم سلٌمان مسلم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج ِمن الَشركة نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  8

139545 

برلم       21191418) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : احمد بدر الدٌن دمحم عبدالحمٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  9

139545 

برلم       21191418احمد بدر الدٌن دمحم عبدالحمٌد زاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  11

139545 

 139545برلم       21191418. ، تارٌخ :  السٌد دمحم سلٌمان مسلم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  11

 139545برلم       21191418السٌد دمحم سلٌمان مسلم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  12

مٌع الِجهات اإلدارٌة . وائل البدوى على بدوى  شركة تضامن  مدٌر فرع  للطرفان َحك اإلدارة والتَولع ُمجتَِمعان فَمَط أَمام جَ  -  13

 142912برلم       21191419، تارٌخ : 

وائل البدوى على بدوى  شركة تضامن  مدٌر فرع  للطرفان َحك اإلدارة والتَولع ُمجتَِمعان فَمَط أَمام َجمٌع الِجهات اإلدارٌة .  -  14

 142912برلم       21191419، تارٌخ : 

ز  شركة تضامن  مدٌر فرع  للطرفان َحك اإلدارة والتَولع ُمجتَِمعان فَمَط أَمام َجمٌع الِجهات احمد سمٌر عبدالحافظ عبدالعزٌ -  15

 142912برلم       21191419اإلدارٌة . ، تارٌخ : 

لِجهات احمد سمٌر عبدالحافظ عبدالعزٌز  شركة تضامن  مدٌر فرع  للطرفان َحك اإلدارة والتَولع ُمجتَِمعان فَمَط أَمام َجمٌع ا -  16

 142912برلم       21191419اإلدارٌة . ، تارٌخ : 

برلم       21191411لبٌبه عباس عبد اللطٌف حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  17

81787 

    21191423لَوفاتهُ ( . ، تارٌخ :  دمحم طلعت على صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج ِمن الَشركة وإدارتهانَهائًٌا -  18

 115473برلم   

    21191423نانسى على دمحم الشحات نار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرَجت ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  19

 138684برلم   

    21191423نانسى على دمحم الشحات نار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرَجت ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  21

 138684برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود سالمة سلٌمان حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  21

 138684برلم       21191423

محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  22

 138684برلم       21191423

تارٌخ :  عمرو رضا السعٌد الخبٌرى عامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرَجت ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، -  23

 138684برلم       21191423

عمرو رضا السعٌد الخبٌرى عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرَجت ِمن الَشركة وإدارتها نَهائًٌا ( . ، تارٌخ :  -  24

 138684برلم       21191423

برلم       21191423تارٌخ :  نانسى على دمحم الشحات نار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، -  25

138684 

برلم       21191423نانسى على دمحم الشحات نار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  26

138684 

برلم       21191423محمود سالمة سلٌمان حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  27

138684 

برلم       21191423محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  28

138684 

برلم       21191423عمرو رضا السعٌد الخبٌرى عامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  29

138684 

برلم       21191423عٌد الخبٌرى عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : عمرو رضا الس -  31

138684 

ع نانسى على دمحم الشحات نار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك التَعاُمل مَ  -  31

واإللتِراض والَرهن , ولَهُ َحك التَعاُمل َمع البنون وفَتح الِحسابات وإصدار الشٌكات وتَحصٌلها بإسم الَشركة .  كافة الِجهات الُحكومٌة

 138684برلم       21191423، تارٌخ : 

لَهُ َحك التَعاُمل نانسى على دمحم الشحات نار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , و -  32

َمع كافة الِجهات الُحكومٌة واإللتِراض والَرهن , ولَهُ َحك التَعاُمل َمع البنون وفَتح الِحسابات وإصدار الشٌكات وتَحصٌلها بإسم 

 138684برلم       21191423الَشركة . ، تارٌخ : 

دارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك التَعاُمل محمود سالمة سلٌمان حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإل -  33

َمع كافة الِجهات الُحكومٌة واإللتِراض والَرهن , ولَهُ َحك التَعاُمل َمع البنون وفَتح الِحسابات وإصدار الشٌكات وتَحصٌلها بإسم 

 138684برلم       21191423الَشركة . ، تارٌخ : 

حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك التَعاُمل محمود سالمة سلٌمان  -  34

َمع كافة الِجهات الُحكومٌة واإللتِراض والَرهن , ولَهُ َحك التَعاُمل َمع البنون وفَتح الِحسابات وإصدار الشٌكات وتَحصٌلها بإسم 

 138684برلم       21191423الَشركة . ، تارٌخ : 

عمرو رضا السعٌد الخبٌرى عامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك  -  35

ات وتَحصٌلها التَعاُمل َمع كافة الِجهات الُحكومٌة واإللتِراض والَرهن , ولَهُ َحك التَعاُمل َمع البنون وفَتح الِحسابات وإصدار الشٌك

 138684برلم       21191423بإسم الَشركة . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمرو رضا السعٌد الخبٌرى عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لَهُ َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمنفَرًدا , ولَهُ َحك  -  36

لتَعاُمل َمع البنون وفَتح الِحسابات وإصدار الشٌكات وتَحصٌلها التَعاُمل َمع كافة الِجهات الُحكومٌة واإللتِراض والَرهن , ولَهُ َحك ا

 138684برلم       21191423بإسم الَشركة . ، تارٌخ : 

 116472برلم       21191428خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  37

 116472برلم       21191428مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :   خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن -  38

 116472برلم       21191428خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  39

برلم       21191428ائٌا ، تارٌخ : امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة نه -  41

116472 

برلم       21191428امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  41

116472 

برلم       21191428امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  42

116472 

برلم       21191428نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  43

116472 

برلم       21191428نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  44

116472 

برلم       21191428عموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ : نبٌل بشرى ٌ -  45

116472 

 116472برلم       21191428خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ :  -  46

 116472برلم       21191428ج من الشركة وادارتها ، تارٌخ : خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خر -  47

 116472برلم       21191428خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ :  -  48

برلم       21191428امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ :  -  49

116472 

برلم       21191428امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ :  -  51

116472 

برلم       21191428 عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ : امٌر عبد هللا -  51

116472 

برلم       21191428نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ :  -  52

116472 

برلم       21191428ن متضامن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ : نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌ -  53

116472 

برلم       21191428نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة وادارتها ، تارٌخ :  -  54

116472 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة امام خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل بالشركة وله حك االدا -  55

 116472برلم       21191428الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة امام  -  56

 116472برلم       21191428 الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ :

خالد سمٌر دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة امام  -  57

 116472برلم       21191428الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌ -  58

 116472برلم       21191428امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة  -  59

 116472برلم       21191428مام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : ا

امٌر عبد هللا عزٌز عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة  -  61

 116472برلم       21191428امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة  -  61

 116472برلم       21191428امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخل بالشركة وله حك ا -  62

 116472برلم       21191428امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

نبٌل بشرى ٌعموب ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وتمثٌل الشركة  -  63

 116472برلم       21191428ارٌخ : امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، ت

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191414شركة ابناء الششتاوى على السٌسى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

129354 

برلم       21191414من  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة ابناء الششتاوى على السٌسى  شركة تضا -  2

129354 

برلم       21191414شركة احمد عبدالرحمن دمحم لداح وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

135521 

برلم       21191414ة بسٌطة ، تارٌخ : مصطفى عزت صالح عبد الفتاح وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌ -  4

135521 

    21191414شركة مصطفى عزت صالح عبدالفتاح وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 135521برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191418شركة تامر عٌد محمود ابراهٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

139545 

    21191418شركة تكنوجرٌن للتنمٌة الزراعٌة والحٌوانٌة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

 139545برلم   

برلم       21191418شركة خالد متولى ٌونس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

124588 

برلم       21191418شركة خالد متولى ٌونس وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

124588 

شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 114211برلم       21191417

( شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  114211) تابع  -  11

 114211برلم       21191417بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21191417شركة المائد لالعالف والتجارة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

114211 

برلم       21191417شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

116639 

برلم       21191417شركة احمد صالح الدحلب وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

116639 

برلم       21191417كاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة احمد صالح الدحلب وشر -  15

116639 

برلم       21191417شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

116639 

برلم       21191417توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة احمد صالح الدحلب وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه -  17

116639 

برلم       21191417شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

116639 

برلم       21191423شركة صالح دمحم السٌد وشركاؤه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  19

139743 

    21191423شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 138684برلم   

    21191423شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 138684برلم   

برلم       21191423شركة دمحم طلعت صمر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

115473 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 116472برلم       21191428خالد سمٌر وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

برلم       21191428ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  خالد سمٌر دمحم على وشرٌكته  شركة تضامن  -  24

116472 

 116472برلم       21191428شركة امٌرعبد هللا وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 126369برلم       21191411، تارٌخ :  2831  2121/ 12/ 17عبد الحى محمود شرف شرف  سارى حتى  -  1

 63487برلم       21191411، تارٌخ :  2827  2111/ 2/ 21مصطفى حسٌن على دمحم  سارى حتى  -  2

 63487برلم       21191411، تارٌخ :  2828  2116/ 2/ 21دمحم  سارى حتى مصطفى حسٌن على  -  3

 63487برلم       21191411، تارٌخ :  2829مصطفى حسٌن على دمحم  شطب هذا المٌد   -  4

 131661برلم       21191411، تارٌخ :  2831  2124/ 4/ 22ربٌع دمحم ابراهٌم السعٌد الحضرى  سارى حتى  -  5

 87476برلم       21191411، تارٌخ :  2836  2123/ 11/ 14 دمحمعطٌه على  سارى حتى دمحم -  6

 124481برلم       21191411، تارٌخ :  2837  2121/  11/  1البدوى احمد البدوى متولى  سارى حتى  -  7

 89317برلم       21191411، تارٌخ :  2838  2124/ 3/ 14عبد اللطٌف عبد هللا عطٌة الصفطاوى  ساري حتً  -  8

 89317برلم       21191411، تارٌخ :  2838  2124/ 3/ 14مؤسسة الصفطاوى لالستٌراد والتصدٌر  ساري حتً  -  9

 89317برلم       21191411، تارٌخ :  2838  2124/ 3/ 14عبد اللطٌف عبد هللا عطٌة الصفطاوى  ساري حتً  -  11

 87161برلم       21191412، تارٌخ :  2846  2123/ 9/ 25السٌد دمحم حسن الغندور  سارى حتى  -  11

 66913برلم       21191412، تارٌخ :  3852  2113/ 7/ 11اٌمان ابراهٌم خلٌل رزق  سارى حتى  -  12

 66913برلم       21191412، تارٌخ :  2857  2118/ 7/ 11لٌل رزق  سارى حتى اٌمان ابراهٌم خ -  13

 66913برلم       21191412، تارٌخ :  2854  2123/ 7/ 11اٌمان ابراهٌم خلٌل رزق  سارى حتى  -  14

 125497برلم       21191412، تارٌخ :  2862اشرف عبد المسٌح جرجس الالدٌوس  شطب هذا المٌد   -  15

 129137برلم       21191412، تارٌخ :  2844  2123/ 4/ 22اشرف عبد هللا دمحم سٌف  سارى حتى  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 115871برلم       21191412، تارٌخ :  2876  2119/  4/  25شادى صبحى دانٌال واصف  سارى حتى  -  17

 115871برلم       21191412، تارٌخ :  2877شادى صبحى دانٌال واصف  شطب هذا المٌد   -  18

 77878برلم       21191412، تارٌخ :  2851  2116/  2/  23عبد الحلٌم ابو عمره عبد الحلٌم  سارى حتى  -  19

 77878برلم       21191412، تارٌخ :  2851  2121/  2/  23عبد الحلٌم ابو عمره عبد الحلٌم  سارى حتى  -  21

 73492برلم       21191412، تارٌخ :  2856  2123/ 7/ 26 أنس الشبراوى ابراهٌم  سارى حتى -  21

 131464برلم       21191413، تارٌخ :  2896  2124/ 3/ 11تامر دمحم انور حسٌن  ساري حتً  -  22

 52136برلم       21191413، تارٌخ :  2899  2124/  4/  4دمحم فرج خلٌل بربر  سارى حتى  -  23

 89541برلم       21191413، تارٌخ :  2897  2124/ 4/ 4سٌد عطا  سارى حتى رفعت عبد الغنى ال -  24

 65377برلم       21191413، تارٌخ :  2891  2117/ 3/ 8دمحم شلبى المتولى السٌد  سارى حتى  -  25

 65377برلم       21191413، تارٌخ :  2892  2122/ 3/ 7دمحم شلبى المتولى السٌد  سارى حتى  -  26

 117283برلم       21191413، تارٌخ :  2894  2119/ 11/ 26عبد الحكٌم دمحم السٌد دمحم العطار  سارى حتى  -  27

 117372برلم       21191413، تارٌخ :  2898  2122/  5/  27السٌد ابراهٌم احمد دمحم  سارى حتى  -  28

    21191413، تارٌخ :  2898  2122/  5/  27سارى حتى  مؤسسة االمبابى لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌرامٌن  -  29

 117372برلم   

 117372برلم       21191413، تارٌخ :  2898  2122/  5/  27السٌد ابراهٌم احمد دمحم االمبابى  سارى حتى  -  31

برلم       21191413: ، تارٌخ  2882  2119/  8/  5( سحر خاطر السعٌد دمحم خاطر  سارى حتى  119425) تابع  -  31

119425 

 78214برلم       21191413، تارٌخ :  2887  2116/ 14/ 18دمحم ابراهٌم عبدالممصود  سارى حتى  -  32

 78214برلم       21191413، تارٌخ :  2888  2111/ 14/ 18دمحم ابراهٌم عبدالممصود  سارى حتى  -  33

 78214برلم       21191413، تارٌخ :  2889  2116/ 14/ 18دمحم ابراهٌم عبدالممصود  سارى حتى  -  34

 78214برلم       21191413، تارٌخ :  2891دمحم ابراهٌم عبدالممصود  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  35

 119425برلم       21191413، تارٌخ :  2881  2123/ 15/ 27سحر خاطر السعٌد دمحم خاطر  سارى حتى  -  36

 127143برلم       21191413، تارٌخ :  2886  2122/  4/  8جمعه دمحم عرفات السٌد  سارى حتى  -  37

 115695برلم       21191413، تارٌخ :  2917  2124/  4/  4ٌوسف توفٌك عبد الرحمن الطنطاوى  سارى حتى  -  38

 81467برلم       21191414خ : ، تارٌ 2921  2112/ 4/ 5احمد دمحم  دمحم الشال  سارى حتى  -  39

 81467برلم       21191414، تارٌخ :  2926  2122/ 4/ 5احمد دمحم  دمحم الشال  سارى  -  41
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