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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تجاره  143112برلم  21101126، لٌد فى  12111.111على خلٌل السٌد على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : الترزى بملن / مصطفى الزٌنى ابراهٌممالبس جاهز

عن عصٌر لصب ،  143110برلم  21101126، لٌد فى  11111.111على ٌحى عز طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بجهة : مجمع الرحمن بملن / عبٌر دمحم الشربٌنى حسٌن

عن  143140برلم  21101121، لٌد فى  21111.111مود عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم محمود طه مح -  3

 شارع المدارس بملن / عبدالحلٌم عبدالكرٌم عبدالحلٌم سعد 3تجارة عطارة ، بجهة : المنصورة تورٌل 

عن  143141برلم  21101128، لٌد فى  11111.111ضٌاء سلٌم السٌد احمد الدهراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 شارع الخلفاء الراشدٌن الترعة بجوار اتٌلٌه ضى الممر بملن / السعٌده عبدالتواب ابراهٌم 2تجارة ادوات تجمٌل ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  143115برلم  21101126، لٌد فى  5111.111احمد رشدى على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 زٌنب ابراهٌم عبدالجلٌل سوالى العرب بملن /

عن مكتب مماوالت عامة  143132برلم  21101128، لٌد فى  511111.111دمحم السٌد شمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ، بجهة : العوضٌة بملن / نادر دمحم السٌد

عن  143135برلم  21101128، لٌد فى  111111.111عبٌر ممدوح رمضان احمد شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 تجارة مالبس جاهزة حرٌمى ، بجهة : مٌت زنمر بملن / ممدوح رمضان احمد

عن تجارة  143656برلم  21101111، لٌد فى  5111.111امل ابراهٌم دمحم السٌد عوكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

شارع االشراف خلف عوض  26ى الغٌر ، بجهة : مستلزمات ومستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌة وتصنٌع مستلزمات طبٌه لد

 هللا المدٌم بملن / رمضان وهبه شبانه

عن  143663برلم  21101114، لٌد فى  11111.111فاطمه نبٌل عبدالمادر بدوى رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 مكتب تورٌدات عمومٌة ، بجهة : ارض االسكان بملن / فرج ابراهٌم ابراهٌم دمحم

عن  143681برلم  21101115، لٌد فى  25111.111هاجر طارق حسن عبدالغفار محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

تجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه واحذٌه واكسسوارات حرٌمى ، بجهة : المنصورة مدٌنة الزهراء امام 

 المرور بملن / اٌمان ابراهٌم خلٌل رزق

 

 130141برلم  21101111، لٌد فى  11111.111( ٌاسر احمد عٌسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  130141) تابع  -  11

 عن مكتب نمل ، بجهة : بلماس شارع الرتب بجوار مجبرة برعى بلماس خامس بملن/ حماده احمد عٌسى احمد

 130141برلم  21101111، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  ( ٌاسر احمد عٌسى دمحم  ، تاجر فرد ، 130141) تابع  -  12

/ 3/ 21عن مكتب نمل ، بجهة : له محل بناحٌة بلماس خامس بملن/ عباس شولى عباس عن نشاط/ مزرعة مواشى افتتح فى 

 دلهلٌة 130141ولٌد برلم  11111براس مال  2111

عن  143686برلم  21101115، لٌد فى  111111.111ولٌد عبدالسمٌع عبدالوهاب عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 تصنٌع احذٌه ٌدوى ، بجهة : شارع احمد الجوهرى من شارع السلن بملن / دمحم ابوالعنٌن متولى

عن  143614برلم  21101116، لٌد فى  5111.111  حسن مصطفى دمحم عبدالحمٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  14

 صالون حاللة ، بجهة : مٌت جراح بملن / رضا لطفى دمحم
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  143811برلم  21101118، لٌد فى  211111.111رضا العشرى رمضان خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 والى مكتب مماوالت عامة ، بجهة : المنصوره سلكا بملن / رٌحاب والى دمحم

عن  143814برلم  21101111، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالرؤف عبدالحمٌد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 حظٌرة مواشى ، بجهة : لراش بملن / اشواق ماضى فتح هللا

عن  143831م برل 21101115، لٌد فى  51111.111لمٌاء عبد الممصود دمحم العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 تجارة الخضروات والفاكهه ، بجهة : بلماس شارع الجمهورٌه بملن / محمود احمد عبدالشافى محمود

عن مزرعة  143861برلم  21101121، لٌد فى  51111.111اٌمان السعٌد حامد دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

  اسماعٌلمواشى ، بجهة : السعدٌة بملن / نوره عبدالرؤوف دمحم

عن  143861برلم  21101121، لٌد فى  11111.111المتولى عبدالمجٌد نصر المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 ثالجة لحفظ الخضروات والفاكهه ، بجهة : الطوٌلة شارع المحطه بملن / اٌه جمٌل بدر محى الدٌن

برلم  21101121، لٌد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  ( الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان  ، ت 143662) تابع  -  21

 عن تجاره واصالح كاوتش سٌارات ، بجهة : المنصورة الجالء برج الشرٌفٌن بملن / مجدى عوض سلٌمان 143662

رلم ب 21101121، لٌد فى  11111.111( الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   143662) تابع  -  21

عن تجاره واصالح كاوتش سٌارات ، بجهة : له محل بناحٌة المنصورة شارع الجامع مدٌنة السالم بملن/ علمى سالم عن  143662

 دلهلٌة 143662ولٌد برلم  5056اودع برلم  11111نشاط/ تجارة كاوتش براس مال 

عن تجارة  143803برلم  21101122، لٌد فى  11111.111عبدالرازق احمد البهى الزٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : مٌت عنتر بملن / باسم ابراهٌم رزق

عن مصنع  143111برلم  21101125، لٌد فى  25111.111مصطفى احمد حامد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بملن / سامح صبرى السعٌد عوضكرتون ، بجهة : البملٌة 

عن  143116برلم  21101126، لٌد فى  51111.111السعٌد هشام عثمان السعٌد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ورشة الومٌتال ، بجهة : منشاة البدوى بملن / هشام عثمان السعٌد حماد

عن  143114برلم  21101126، لٌد فى  41111.111له ،  صٌدلٌة الدكتورة دٌنا دمحم عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  25

 صٌدلٌة ، بجهة : شارع دمحم فرٌد بملن / كمال عوض الحسانٌن الشهاوى

عن  143151برلم  21101120، لٌد فى  25111.111عصام معوض ٌونس دمحم ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بن الولٌد من شارع مجمع المحاكم الجدٌدة بملن / نادٌة دمحم عبدالسالم مكتب تصدٌر ، بجهة : المنصورة شارع خالد

عن تجارة  143611برلم  21101116، لٌد فى  11111.111عبدالمعبود فهمى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ىادوات كهربائٌة ، بجهة : المنصورة شارع طابا من شارع كلٌة االداب بملن / دمحم احمد عل

عن تجارة  143600برلم  21101118، لٌد فى  11111.111عبٌر حسن منصور وهٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 منظفات ، بجهة : سالمون المماش بملن / عبدالحمٌد محمود ابراهٌم دمحم

عن توزرٌع  143826م برل 21101111، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد ٌوسف المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 شارع على خلٌفة تورٌل الجدٌدة بملن / مصطفى احمد ذكى 52اجهزة كهربائٌة ومستلزماتها ، بجهة : 

عن تجارة  143818برلم  21101118، لٌد فى  12111.111دمحم حمدى دمحم محمود البصٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ورة شارع ثروت من شارع عبدالبالى الحسٌنٌه بملن / وفاء عبدالعزٌز دمحم ابوالعاللطع غٌار االت الزراعٌة ، بجهة : المنص

عن صٌانه  143828برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد امبابى امبابى الغطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لغطاسمصوغات ذهبٌه ، بجهة : المنصورة حارة عوضٌن طه بملن / احمد امبابى امبابى ا
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  143885برلم  21101121، لٌد فى  11111.111ابراهٌم عبده عبدالعزٌز دمحم عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

شارع عرفات سلطان متفرع من شارع مستشفى الصدر بملن / مها ابراهٌم محمود  64ورشة تصلٌح الومٌتال ، بجهة : المنصورة 

 عبدالحمٌد

عن تجارة  143802برلم  21101122، لٌد فى  11111.111ى ٌوسف بٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن احمد عل -  33

 وتوزٌع منظفات صناعٌه ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع مدرسه التربٌه المومٌه بملن / احمد على ٌوسف بٌلى

عن تجارة اجهزه  143115برلم  21101126 ، لٌد فى 11111.111رٌهام جمعه راشد كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 شارع مكه المكرمه برج الصفا الدور التانى تورٌل الجدٌده بملن / اٌمن حسن دمحم حامد 2انذار ، بجهة : المنصورة 

عن تجاره  143148برلم  21101121، لٌد فى  12111.111رضا فتحى عبدالرازق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 راعٌة ، بجهة : زٌان بملن / دمحم فتحى عبدالرازقمبٌدات ز

عن  143124برلم  21101128، لٌد فى  11111.111حسن دمحم نجٌب بدٌر السٌد امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

راهٌم شارع سوق التجار بملن / ٌوسف اب 30تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : المنصورة 

 عبدالمادر

عن تجارة  143134برلم  21101128، لٌد فى  21111.111احمد جمعه عوض الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لطع غٌار موتوسكٌالت ، بجهة : درٌن بملن / عال عبدالجواد حسن

عن تجارة  143131برلم  21101128 ، لٌد فى 111111.111دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ادوات منزلٌة ، بجهة : كرم الجدٌده طرٌك طناح بملن / عبدالستار الجٌالنى العٌدروسى

عن مكتبة تصوٌر  143651برلم  21101111، لٌد فى  15111.111السٌد السٌد دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 م امام محل الدروانى لمطع غٌار السٌارات بملن / ثرٌا مصطفى السٌد بندقمستندات ، بجهة : دمٌرة الشارع العا

عن ورشة حدادة  143688برلم  21101115، لٌد فى  51111.111عادل فخرى سعد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ، بجهة : مٌت محمود بملن / دمحم فخرى سعد عطا

عن مكتب  143611برلم  21101116، لٌد فى  11111.111رد ، رأس ماله ،  جمال دمحم رٌاض محمود حسن  ، تاجر ف -  41

 مماوالت رخام ، بجهة : المنصورة الترعه امام صٌدلٌه ابراهٌم ناجى بملن / دمحم رٌاض محمود حسن

عن ورشة  143811برلم  21101111، لٌد فى  12111.111رشا محسن سٌد احمد دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مٌكانٌكى سٌارات ، بجهة : الدنابٌك بملن / السعٌد طه ابراهٌم جعفر

عن مصنع  143842م برل 21101111، لٌد فى  51111.111احمد السعٌد عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : البالوٌه االحمدٌه بملن / السعٌد عبدالمعبود على

عن تجارة  143862برلم  21101121، لٌد فى  5111.111ولٌد دمحم رزق رزق حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 فاٌزه دمحم دمحم عبدالعاطى سجاد ونجف ، بجهة : ابوزٌد الجمال بملن /

عن مصنع  143881برلم  21101121، لٌد فى  11111.111دمحم جمال حافظ دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : محلة دمنة بملن / دمحم السٌد محمود على السٌد شلبى

عن تجارة دواجن  143818برلم  21101122، لٌد فى  151111.111على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على دمحم حسن  -  46

 وبٌض وتربٌه دواجن بدارى تسمٌن ، بجهة : ابوجالل عزبة عبدهللا زكى بملن / دمحم حسن على

عن مصنع  143811م برل 21101122، لٌد فى  45111.111نسٌم جرجس عٌاد حناهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : المنصورة شارع عباد الرحمن خلف االمن المركزى بملن / دمحم 

 رجب دمحم طلعت ابراهٌم

عن  143113برلم  21101126، لٌد فى  12111.111حسن ابراهٌم احمد حسن عجٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ره ادوات تجمٌل ، بجهة : الصفا جمصه بملن / اسعد كامل الحمصانىتجا
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  143111برلم  21101125، لٌد فى  11111.111هشام عبد المنعم دمحم احمد الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 دٌن محمود السٌدتجارة اجهزه كهربائٌه ، بجهة : المنصوره شارع محمود نجم من شارع بورسعٌد بملن / طه صالح ال

عن  143158برلم  21101120، لٌد فى  111111.111محمود البدراوى جبر الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : دنجواى بملن / جبر البدراوى جبر الشرلاوى

عن مضرب  143120برلم  21101128فى  ، لٌد 11111.111فتحٌه سعد عثمان عرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ارز ، بجهة : المعصرة بملن / على على المرسى الوسط

عن  143133برلم  21101128، لٌد فى  25111.111دمحم البنهاوى عبدالرحمن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 تصدٌر ، بجهة : عزبة جاد امارة بملن / دمحم عبدالحى دمحم منصور

 143121برلم  21101126، لٌد فى  25111.111مصباح عبدالراضى المعصرواى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 عن تجارة خامات بالستٌن ، بجهة : المعصرة بملن / عبدالعزٌز ٌوسف الهاللى

عن تجارة خردوات  143664برلم  21101114، لٌد فى  12111.111دمحم جمال احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ، بجهة : المنصورة شارع الدراسات امام مولف شربٌن بملن / رلٌه عبدالممصود احمد

عن كافتٌرٌا  143680برلم  21101116، لٌد فى  1111.111احمد ابراهٌم عبدالعزٌز عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 كمال احمد عبدربه رباحمشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : شارع السلن بملن / 

عن تجارة  143615برلم  21101116، لٌد فى  21111.111بثٌنه دمحم مصطفى الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مفروشات ، بجهة : العبادٌة بملن / السٌد الحلو فكرى الزناتى

عن  143606برلم  21101118، لٌد فى  12111.111ابراهٌم عبدالهادى حامد مخمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 تجارة مالبس جاهزة فٌما عد المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : كفر العلو بملن / عبدالهادى حامد مخٌمر

برلم  21101118، لٌد فى  1111.111( على عبدالعزٌز مصطفى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   123501) تابع  -  51

ر مستندات ، بجهة : المنصورة شارع عبدالسالم عارف بجوار معرض السبع للسٌارات بملن / عصام عن محل تصوٌ 123501

 نور محمود وعطٌه عطٌه ٌوسف

عن سوبر  143813برلم  21101111، لٌد فى  21111.111جمعه السٌد السٌد الشوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 دمحم عامرماركت ، بجهة : الضهرٌة بملن / احمد دمحم 

عن تجارة لطع  143821برلم  21101115، لٌد فى  21111.111احمد احمد دمحم دمحم النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 غٌار سٌارات ، بجهة : راس الخلٌج بملن/ نفٌسه عثمان عثمان هاشم دمحم

عن  143845برلم  21101111، لٌد فى  111111.111جمال محمود عبدالخالك العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مزرعة مواشى ، بجهة : ابوجالل عزبة عبدهللا ذكى بملن / بشرى عبدالخالك الحدٌدى

عن مكتب  143882برلم  21101121، لٌد فى  15111.111هبه زناتى عبدالاله خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

والمهمات العسكرٌة ، بجهة : المنصورة شارع بورسعٌد حارة العرٌان بملن / محمود  لتجارة المالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس

 السٌد دمحم على خلٌفه

برلم  21101121، لٌد فى  21111.111( دمحم عبدالنبى حلمى عبده مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   133625) تابع  -  63

 راء خلف مكتبه خالد بجوار صٌدلٌه الشافعى بملن / احمد دمحم احمدعن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : العزبة الحم 133625

عن تجارة  143886برلم  21101121، لٌد فى  5111.111رضا عبدالممصود دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 االحذٌة ، بجهة : شارع زٌدان متفرع من طرٌك الحرٌة بملن / احمد على احمد على سرور

عن تنمٌة  143801برلم  21101122، لٌد فى  51111.111دمحم حامد ذكى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وداد  -  65

، بجهة : طرٌك  2110لسنة  4152مهارات اطفال فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمه امنٌه رلم 

 ابورجٌلة شارع الوفاق بملن / دمحم عبدالخالك على احمد



 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

عن  143141برلم  21101121، لٌد فى  11111.111دمحم رضا دمحم دمحم ابراهٌم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مستلزمات تجمٌل وعطور ومنتجات ورلٌه ، بجهة : محلة دمنة بملن / سنٌه توفٌك معوض سالم

 143153برلم  21101120، لٌد فى  12111.111عمر عبدالعزٌز االمام االمام الحلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 عن تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : مٌت الكرما بملن / احمد جمال عبدالمحسن

عن  143141برلم  21101121، لٌد فى  511111.111احمد مصطفى عبدالجواد سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعه  36والفمرة  10اد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه مكتب استٌر

العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجاره االجهزه والمستلزمات الطبٌه وتجاره منتجات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة 

 امتداد منتصر بملن / نهله مصطفى عبدالجواد سعفان 4عمار رلم والمطهرات واالعالف ، بجهة : المنصورة 

عن تعبئة مواد  143651برلم  21101111، لٌد فى  21111.111منى دمحم ٌوسف نوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 غذائٌة ، بجهة : الضهرٌة بملن / احمد كامل ٌوسف نوح

عن  143605برلم  21101116، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  عزالدٌن عبدهللا محمود عٌد على  ، تاجر  -  81

 شارع الصفا من تمسٌم الزعفران بملن / صفٌه احمد دمحم السٌد 2كوافٌر رجالى ، بجهة : المنصورة 

عن  143811برلم  21101111، لٌد فى  21111.111فرج ابوالفرج ممدوح عبدالجواد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : مٌت عنتر بملن / عبدهللا دمحم دمحم عزوز

عن استٌراد  143811برلم  21101111، لٌد فى  511111.111س ماله ،  وحٌد حامد وحٌد حامد البٌه  ، تاجر فرد ، رأ -  82

 ، بجهة : منشأة بسندٌلة بملن / حامد وحٌد حامد البٌه 6من المجموعة  36والفمرة  10وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

عن  143833برلم  21101115، لٌد فى  51111.111اداره عبد الغفار عبد السالم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 تجارة لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : دمٌرة بملن/ سعٌد السٌد البشٌر غزى

عن  143834برلم  21101115، لٌد فى  51111.111نورهان نصر احمد شاهٌن مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 لن / عبد الحمٌد احمد ابو زٌدشارع الرخاوى من شارع مستشفى الصدر بم 55تجارة مٌاه غازٌه ، بجهة : 

برلم  21101110، لٌد فى  11111.111( رشا دمحم السٌد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   143858) تابع  -  85

حوض خله البحرى بجوار حى االشجار بملن / جابر  2عن مكتب استثمار عمارى ، بجهة : المنصورة محل رلم  143858

 رمضان ٌوسف السٌد

عن  143111برلم  21101126، لٌد فى  111111.111عزٌزة عبدالفتاح عبدالفتاح ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 شارع الهوارى من الجالء بملن / رضا حلمى السٌد عمران 4مكتب تدرٌب وترجمة وحاسب ولغات ، بجهة : المنصورة 

عن  143142برلم  21101121، لٌد فى  111111.111ه ،  زٌنات عٌد منصور عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  88

 تجارة مستلزمات تجمٌل وعطور ، بجهة : الدنابٌك بملن / عبدالعزٌز دمحم احمد ابوالنجا

عن تجاره مواد  143146برلم  21101121، لٌد فى  11111.111مروه دمحم طاهر المغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لمنصورة شارع االمراء حى الجامعه بملن / مصطفى شعبان عبدالهادى حسب النبىغذائٌة ، بجهة : ا

عن تجاره  143121برلم  21101128، لٌد فى  11111.111ٌاسر الغرٌب دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 منظفات صناعٌه وورلٌات ، بجهة : دمٌرة بملن / رفعت ابراهٌم ابراهٌم حسٌن

عن مكتب  143123برلم  21101128، لٌد فى  511111.111لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   العدل -  11

شارع محمود فهمى النمراشى  23، بجهة : المنصورة  6من المجموعة  36والفمرة  10استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 الحسٌنٌة بملن / اٌهاب مرسى عبدالحمٌد المحالوى

عن  143684برلم  21101115، لٌد فى  11111.111امه عبدالغنى دمحم رزق مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اس -  11

تجارة الخردوات جمله ونصف جمله ، بجهة : المنصورة شارع رٌحان المتفرع من شارع العباسى بملن / خالد عبدالغنى دمحم رزق 

 مصطفى



 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

 143602برلم  21101116، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عالء الدٌن مصطفى عبداللطٌف الشاذلى -  12

 عن مطعم تجهٌز كرٌبات ولحوم ، بجهة : المنصورة شارع الخلفاء الراشدٌن مٌدان الجزار بملن / دمحم زٌنهم العباسى حسن

عن تجارة  143608برلم  21101118ى ، لٌد ف 11111.111اسماء دمحم بدٌر احمد البشبٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 المالبس الجاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : سالمون المماش بملن / رمضان شاكر مصطفى طعٌمه

عن تورٌد  143811برلم  21101118، لٌد فى  11111.111دمحم جمال مصباح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 هة : الجزاٌر بملن / جمال مصباح احمد الشحاتمحاصٌل زراعٌه ، بج

عن  143821برلم  21101111، لٌد فى  51111.111احمد ناصر حلمى السٌد السرجانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مصنع تشكٌل بالستٌن ، بجهة : المعصرة بملن / دمحم عبدالعزٌز السعٌد

عن تجارة  143841برلم  21101111، لٌد فى  21111.111فرد ، رأس ماله ،   عبدالرازق دمحم عبدالرازق دمحم  ، تاجر -  16

 اكسسوارات وخردوات ، بجهة : بلماس خامس بملن / اسماعٌل رضا عبدالحك بدٌر

، لٌد فى  11111.111( عبدالحمٌد عبدالرحٌم عبدالحمٌد عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   135318) تابع  -  18

 عن مضرب ارز ، بجهة : المعصرة بملن / عبدالرحٌم عبدالحمٌد عبدالعاطى 135318لم بر 21101110

عن  143855برلم  21101110، لٌد فى  3111.111ابراهٌم رضوان ابراهٌم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 هٌمتجارة بماله ، بجهة : كفر االصالى تبع كفر العرب بملن / عبدالعزٌز رضوان ابرا

عن تجارة  143850برلم  21101110، لٌد فى  3111.111نادٌه لطفى ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

سٌنما عدن ناصٌة الممر التجارى بملن / على احمد حسنٌن زٌن  2مشغوالت فضٌه ، بجهة : المنصورة شارع السكه المدٌمة خلف 

 الدٌن

عن مكتب  143883برلم  21101121، لٌد فى  511111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   عصام دمحم احمد الزلم  ، -  01

، بجهة : المنصورة شارع حاره السلحدار خلف مملة  6من المجموعة  36والفمرة  10استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 الطمٌهى بملن / اسعد دمحم صابر شلبى

عن تجارة  143815برلم  21101122، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،   احمد عاطف محمود المتولى  ، تاجر فرد -  01

 ورق ، بجهة : الخٌارٌة بملن / ربٌع دمحم عبدالواحد

عن  143114برلم  21101126، لٌد فى  51111.111امانى عبدالبدٌع ٌوسف على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 بملن / سعد الشحات ابراهٌم عرالىتجارة موبٌالت ، بجهة : منشاة النصر 

عن  143111برلم  21101126، لٌد فى  5111.111اسامه احمد عبدالغنى احمد حسونه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 تجاره شنط وطرح ، بجهة : المنصورة المستشفى العام الجدٌد امام بوابه العٌادات بملن / حمزه مختار حمزه اسماعٌل

عن ورشه تشكٌل  143156برلم  21101120، لٌد فى  11111.111دهللا دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عب -  04

 معادن ، بجهة : المنصورة شارع السندوبى من شارع عبدالسالم عارف بملن / مختار الشافعى السعٌد

عن مكتب  143612برلم  21101116فى  ، لٌد 11111.111رٌهام بدوى حسانٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 تورٌدات خامات كٌماوٌه ، بجهة : مٌت على بملن / رمضان رفعت نصر حجازى

عن  143823برلم  21101111، لٌد فى  511111.111عبدالكرٌم السٌد السٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ، بجهة : طناح بملن / ٌوسف دمحم ٌوسف الورش 6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

عن مكتب استثمار  143841برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم خلٌفه حسن عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  08

 ماٌو بملن / خالد دمحم عبدالمنعم 15عمارى ، بجهة : 

عن صالون حالله ،  143866برلم  21101121، لٌد فى  1111.111، رأس ماله ،   اٌمن دمحم ابوزٌد توفٌك  ، تاجر فرد -  01

 الدرافٌل حفٌر شهاب الدٌن بملن / اسماعٌل مصطفى اسماعٌل 31بجهة : لرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  143860برلم  21101121، لٌد فى  11111.111جمال عبدالهادى عبدالهادى عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 ٌار سٌارات ، بجهة : شارع ابوٌوسف بجوار دار االٌتام بملن / عزة رجب زكى محمودتجارة لطع غ

عن  143808برلم  21101125، لٌد فى  1111.111عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجارة جالٌرى وانتٌكات ، بجهة : برج المؤمن حى الجامعه امتداد شارع جٌهان بملن / دمحم دمحم عبدالكرٌم السعٌد النجار

عن  143151برلم  21101121، لٌد فى  111111.111فرد ، رأس ماله ،   خالد فاروق المغازى احمد  ، تاجر -  111

 مزرعة مواشى ، بجهة : ابودشٌشة بملن / السعٌد محبوب النبى مهدى

عن مكتب  143113برلم  21101125، لٌد فى  31111.111ولٌد صبحى عبدالعزٌز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ابوالنجا بملن / صبحى عبدالعزٌز على شارع رشاد 25مصاعد ، بجهة : 

 143138برلم  21101128، لٌد فى  21111.111محب السٌد الشربٌنى الشربٌنى الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 عن جزارة ، بجهة : ابوجالل بملن / دمحم محرم محمود ٌوسف شلبى

عن  143653برلم  21101111، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  ناجى احمد شولى عبدالحلٌم بدران  ، تاجر فرد ،  -  114

 شارع الخلفاء الراشدٌن بملن / حسام الدٌن عبدالمنعم عبدالرحمن 0تجارة مستحضرات تجمٌل ، بجهة : المنصورة 

ن ع 143616برلم  21101116، لٌد فى  21111.111شٌماء هشام السٌد على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 تجارة اكسسوار حرٌمى وتجمٌل ، بجهة : شارع دمحم سراج من شارع المحطه بملن / عماد الدٌن محى على حندق

عن تجارة  143812برلم  21101111، لٌد فى  11111.111خلود الصدٌك هالل المغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بملن / صالح السٌد ابراهٌمادوات تجمٌل ، بجهة : المنصورة شارع عبدالسالم عارف 

عن مزرعة  143835برلم  21101115، لٌد فى  51111.111فاطمه رزق االمام الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مواشى ، بجهة : عزبة موسى شكرى تبع االلف بملن/ دمحم صادق ابراهٌم على

 143820برلم  21101115، لٌد فى  11111.111س ماله ،  منه هللا على احمد حسنٌن زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأ -  111

 شارع كلٌة االداب بملن / حامد دمحم على 12عن تجارة فضٌات ، بجهة : المنصوره 

عن ورشة  143854برلم  21101110، لٌد فى  5111.111فاٌز السٌد فاٌز ابوالمندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ة : المعصرة الكوم االخضر بملن / دمحم داود احمد دمحمنجارة موبلٌات بمحرن ، بجه

عن  143840برلم  21101111، لٌد فى  151111.111احمد معوض على السٌد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مزرعة مواشى ، بجهة : منٌة محلة دمنة بملن / معوض على السٌد بدوى

عن جزارة ،  143116برلم  21101126، لٌد فى  5111.111رد ، رأس ماله ،  دمحم احمد المتولى هالل  ، تاجر ف -  111

 بجهة : منٌة سندوب بملن / احمد المتولى هالل

عن مصنع  143112برلم  21101125، لٌد فى  11111.111ربٌع على دمحم ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 رٌة ، بجهة : سالمون المماش بملن / ابراهٌم على دمحم السٌد ابوالعزمالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسك

عن محل  143126برلم  21101128، لٌد فى  11111.111دمحم ابراهٌم حمدى عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 اطعمه ومشروبات ، بجهة : طنٌخ بملن / ابرهٌم حمدى عبدالوهاب سالم

برلم  21101114، لٌد فى  111111.111دى عبداللطٌف ٌسن طه ورده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره عبدالها -  114

 شارع حسان ثابت تورٌل الجدٌدة بملن / محمود حسنى حامد محمود الحمامصى 24عن مكتب مماوالت ، بجهة :  143660

عن تجارة  143815برلم  21101118لٌد فى ،  51111.111خالد صالح دمحم الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ادوات كهربائٌة ، بجهة : المنصورة السكة المدٌمة خلف بنن مصر بملن / هشام دمحم احمد الزٌنى

عن مكتب  143853برلم  21101110، لٌد فى  51111.111دمحم مجدى محمود دمحم غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 شارع ناجى عبدالرازق متفرع من شارع جٌهان بملن / امال دمحم احمد دمحم عوض  3تصدٌر ، بجهة : المنصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  143851برلم  21101110، لٌد فى  11111.111ابراهٌم انور عوض كدش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : المنصورة شارع دمحم على بملن / هشام دمحم ابراهٌم رزق

عن بٌع  143816برلم  21101122، لٌد فى  25111.111عبدهللا ثروت عبدهللا العزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بٌالستٌن ، بجهة : المنصورة مٌدان الطمٌهى شارع دكتور محمود عبدالعظٌم بملن / باسل دمحم جمال الدٌن دمحم

عن  143810برلم  21101122، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  سامى ابراهٌم مصباح المغازى  ، تاجر فرد ،  -  110

 معرض سٌارات ، بجهة : حسن ابوعامر بملن / حسن حسن حامد

برلم  21101126، لٌد فى  1111.111عبدالرحمن عالء الدٌن الطنطاوى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ٌم سامٌه الجمل شارع االنصارى بملن / شرٌف دمحم عبدهللا عوض بدرعن تصوٌر مستندات ، بجهة : المنصورة تمس 143111

عن تجارة  143125برلم  21101128، لٌد فى  5111.111ٌاسر دمحم عبدالفتاح الجمٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عدد ٌدوٌة ، بجهة : كفر الدبوسى بملن / امل عبدالوارث عبدالمنعم الجمٌعى

عن  143655برلم  21101111، لٌد فى  511111.111العدروسى دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم رزق -  122

 ، بجهة : مٌت الكرماء بملن / رزق العروسى دمحم البنا 6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 143665برلم  21101114، لٌد فى  511111.111ر فرد ، رأس ماله ،  مهند ابراهٌم السٌد ابراهٌم الزٌادى  ، تاج -  123

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها 6من المجموعه  36والفمره  10عن مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 بملن/عبدالحمٌد احمد مصطفى بسٌونىالهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات ، بجهة : ش المفارق بجوار مسجد سماره 

عن بماله ،  143824برلم  21101111، لٌد فى  21111.111نسمه السٌد محمود اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بجهة : مٌت عنتر بملن / سرور نجاح عبدالهادى دمحم لندٌل

عن تجارة  143838برلم  21101115، لٌد فى  6111.111اٌمن جورج مسٌحه غبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مفروشات ، بجهة : شارع المتولى الجناٌنى الدراسات بملن/ دمحم محمود حسن عٌد السٌد

عن مكتب  143851برلم  21101110، لٌد فى  11111.111حسام شعبان على مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بملن / هدى عبدالستار ابراهٌممماوالت عامه ، بجهة : جامع مسعود 

عن  143864برلم  21101121، لٌد فى  5111.111عوض عباس السعٌد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 صالون حالله ، بجهة : شارع الجٌش خلف بنن االسكندرٌه بملن / المتولى عوض محمود الغرباوى

عن ورشه  143865برلم  21101121، لٌد فى  11111.111د ، رأس ماله ،  امٌره الدسولى السٌد صالح  ، تاجر فر -  121

 نجاره ٌدوى ، بجهة : مٌت على بملن / احمد دمحم رزق رزق

عن مكتب  143880برلم  21101121، لٌد فى  1111.111دمحم اشرف هانى ٌونس شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 سمسرة عمارات ، بجهة : المنصورة شارع صابر نصر متفرع من شارع مستشفى الصدر بملن / سنٌة على دمحم طلبه

عن تجاره  143144برلم  21101121، لٌد فى  11111.111ه ،  ساره عادل احمد دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس مال -  131

 شارع السعٌد الشرلاوى بملن / سعاد السٌد ابراهٌم توحٌد 13خضار وفاكهه وتجاره مواد غذائٌه ، بجهة : المنصورة 

عن  143151برلم  21101121، لٌد فى  511111.111مصطفى دمحم حسن على عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بصار الحفٌر بملن / حسن دمحم حسن على 31تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن  143131برلم  21101128، لٌد فى  511111.111محمود امجد عبدالشافى اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعة  36ة والفمر 10مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجارة حبوب جملة ، بجهة : الستامونى شارع البحر بملن / امجد عبدالشافى اللٌثى

برلم  21101128، لٌد فى  51111.111،   ( احمد محمود احمد دمحم النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله 132880) تابع  -  133

 عن بماله وتموٌن ، بجهة : الستامونى بملن / محمود احمد دمحم سالم 132880



 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 مزرعة  143812برلم  21101118، لٌد فى  51111.111على احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ح احمد علىمواشى ، بجهة : الحصص عزبه الدق بملن / دمحم مصبا

 143822برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد ابراهٌم حسن عبدالرؤف عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : كفر الغنامة بملن / احمد حسن عبدالرؤف عاصى

عن مزرعة  143831برلم  21101115د فى ، لٌ 11111.111دمحم شعبان دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 مواشى ، بجهة : طنبوها بملن / شعبان دمحم رمضان

عن  143843برلم  21101111، لٌد فى  11111.111السٌد على السٌد مجاهد الراجحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ماٌو جمصه بملن / خالد دمحم عبدالمنعم 15مكتب استثمار عمارى ، بجهة : 

عن تجارة ادوات  143848برلم  21101111، لٌد فى  111111.111وفاء دمحم عبده احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ابوماضى الحفٌر بملن / السباعى ابوالفتوح على الدرٌنى 54تجمٌل ، بجهة : 

عن تصوٌر  143858برلم  21101110، لٌد فى  11111.111رشا دمحم السٌد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 حوض خله البحرى بجوار حى االشجار بملن / جابر رمضان ٌوسف السٌد 1مستندات ، بجهة : المنصورة محل رلم 

عن تصوٌر  143858برلم  21101110، لٌد فى  11111.111رشا دمحم السٌد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

حوض خله البحرى  2ال رئٌسٌا اخر عن نشاط مكتب استثمار عمارى بناحٌة المنصورة محل رلم مستندات ، بجهة : تم افتتاح مح

 6211عشرة االف جنٌه مصرى الغٌر اودع برلم  11111بجوار حى االشجار بملن / جابر رمضان ٌوسف السٌد براسمال 

 ولٌد 2110/  1/  10بتارٌخ 

عن تصوٌر  143858برلم  21101110، لٌد فى  11111.111ماله ،  رشا دمحم السٌد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس  -  141

 دلهلٌة 143858مستندات ، بجهة : برلم تابع 

برلم  21101121، لٌد فى  11111.111مصطفى عالء مصطفى السعٌد الطنبولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 شواف الدراسات بملن / زٌنب السٌد دمحم السٌدعن تجارة لحوم مجمدة ، بجهة : المنصورة برج اللؤلؤه ال 143881

 143804برلم  21101122، لٌد فى  1111.111محمود محروس ابراهٌم حسن المنزالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 عن بٌع لحوم سودانٌه مبرده ، بجهة : بدواى طرٌك الوحده المحلٌه بملن / رئاسة مركز ومدٌنة المنصورة

عن  143143برلم  21101121، لٌد فى  21111.111محمود العالوى ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر  -  144

 شارع عبدالبالى الحسٌنٌه بملن / نبٌل عوض صدٌك مرسى 26تجارة لطع غٌار سٌارات مستعملة ، بجهة : المنصورة 

عن معرض  143130برلم  21101128، لٌد فى  111111.111دمحم رضا عطاهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 سٌارات ، بجهة : بانوب شارع المحطه النخلتٌن بملن / عالم احمد احمد حسنى

عن  143118برلم  21101126، لٌد فى  511111.111مصطفى عبدالعظٌم سلٌمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعة  36لفمرة وا 10مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

شارع االندلس حى الجامعة اول المنصورة بملن /  68العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجارة مواد غذائٌة . ، بجهة : 

 شادٌة احمد دمحم عزالدٌن

عن  143841برلم  21101111، لٌد فى  21111.111ر فرد ، رأس ماله ،  اعتماد حسن محمود على فتح الباب  ، تاج -  148

 كوافٌر حرٌمى ، بجهة : المنصورة الدراسات برج علفه بملن / السٌد سٌد السٌد علفه

عن  143128برلم  21101128، لٌد فى  5111.111وائل السٌد مصطفى السٌد العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 محالت سور مستشفى شربٌن العام بملن / رئٌس مركز ومدٌنه شربٌن 14ة : محل رلم جزارة ، بجه

عن  143152برلم  21101120، لٌد فى  511111.111دمحم جمال دمحم السعٌد على خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

وائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة طبماً لل 6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : مٌت جراح بملن / عثمان رجب فهمى دمحم 1العامة للرلابة على الصادرات والواردات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21101111، لٌد فى  5111.111( ولٌد انور محمود دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   138684) تابع  -  151

ر سٌارات ، بجهة : المنصورة شارع عبدالسالم عارف برج على فرج بملن / امل مصطفى عن تجارة لطع غٌا 138684

 عبدالفتاح الصباغ

عن تجارة  143681برلم  21101115، لٌد فى  51111.111حازم دمحم عبده اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ر محمود عبدالعظٌم الطمٌهى بملن / دمحم عبده اسماعٌل دمحمماكٌنات بالستٌن مستعمله ، بجهة : المنصورة شارع الدكتو

عن تجارة  143683برلم  21101115، لٌد فى  51111.111على السٌد على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ادوات كهربائٌة ، بجهة : تٌره بملن / فاٌزه احمد حمٌده وهبه

عن  143601برلم  21101116، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم رزق عبده ابراهٌم الحفناوى  -  153

 شارع فرٌده حسن المختلط بملن / محمود فاروق احمد السٌد المصبى 22تجهٌز وبٌع ماكوالت ، بجهة : المنصورة 

عن صاله العاب  143811م برل 21101118، لٌد فى  151111.111دمحم دمحم ابراهٌم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 رٌاضٌة ، بجهة : دنجواى بملن / هشام موسى دمحم خضر

عن معرض  143818برلم  21101111، لٌد فى  51111.111كمال دمحم كمال دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 دمحم خمٌس علىشارع برج المستشارٌن شارع الخلطة االسفلتٌة بملن /  11الومٌتال ، بجهة : المنصورة 

عن مكتب  143832برلم  21101115، لٌد فى  11111.111وجٌه السٌد دمحم عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 مماوالت عامه ، بجهة : مٌت جراح بملن/ جمال حافظ رمضان دمحم السٌد

عن  143851برلم  21101110لٌد فى  ، 31111.111اسالم عوض عوض دمحم الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ورشة خراطة ولحام ، بجهة : اللوزى بملن / السعٌد ابراهٌم الشربٌنى ساطور

عن مكتب  143812برلم  21101121، لٌد فى  51111.111عٌد سعد عٌد شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مماوالت عامه ، بجهة : منٌة سندوب بملن / سعد عٌد سعد شراره

تجارة  عن 143805برلم  21101122، لٌد فى  11111.111السعٌد دمحم السعٌد حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : ابوعرصة بملن / احمد دمحم السعٌد حافظ

برلم  21101126، لٌد فى  11111.111محى الدٌن محفوظ السٌد ٌونس العٌوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 وزٌر سعد الشربٌنى بملن / ابراهٌم دمحم احمد المرسىشارع ال 0عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : عمار رلم  143111

عن  143661برلم  21101114، لٌد فى  1111.111مصطفى عبداللطٌف اسماعٌل حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن / مرفت دمحم احمد عبده

عن اعداد  143661برلم  21101111، لٌد فى  51111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسن السعٌد حسن عالم  ، ت -  162

وتجهٌز الوجبات السرٌعة ، بجهة : المنصورة برج الهنداوى امام بوابه استاد الجامعه بملن / دمحم وعبدالناصر وعبدالحمٌد عبدهللا 

 محم الهنداوى

عن تجارة  143611برلم  21101116، لٌد فى  12111.111ماله ،  هٌثم عبدالفتاح فاضل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس  -  163

 اكسسوار محمول ، بجهة : عزبة ابوعطٌة بملن / عبدالفتاح فاضل السٌد

عن  143613برلم  21101116، لٌد فى  11111.111لطفى الرفاعى لطفى شراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 برج النخبة امام الجهاز الهضمى بملن / الرفاعى لطفى عبدالمجٌد شرابصٌدلٌة ، بجهة : المنصورة شارع جٌهان 

برلم  21101118، لٌد فى  11111.111محمود عبدالعزٌز محمود محمود شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 عن ورشة تشكٌل معادن ، بجهة : طناح بملن / رفعت محمود محمود شمس الدٌن 143813

برلم  21101111، لٌد فى  11111.111شٌخ العرب محمود محمود ورده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  166

 عن تصلٌح وبٌع اطارات وترصٌص ، بجهة : المنصورة شارع محمود شاهٌن سكة سندوب بملن / نبٌها ابراهٌم ابراهٌم 143810



 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 معرض  143844برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عوض دمحم ابراهٌم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 سٌارات ، بجهة : بهوت بجوار بنزٌنة الحاج حسٌن العمدة بملن / عالء محمود ابراهٌم الطنطاوى

عن  143846برلم  21101111، لٌد فى  5111.111عماد عبدالسالم العٌسوى جدامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 هة : كفر الدبوس بملن / عبدالسالم العٌسوى جدامىتجارة اعالف وحبوب ، بج

عن تجارة عطور  143811برلم  21101121، لٌد فى  12111.111اٌات السٌد دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 شارع الجمهورٌة البحر بملن / نائل احمد عبدالعزٌز السٌد 61، بجهة : المنصورة 

عن  143800برلم  21101125، لٌد فى  11111.111د زكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد السٌد احمد احم -  181

 مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : نمٌطه بملن / دمحم صادق النجدى الشرلاوى

عن مزرعة  143801برلم  21101125، لٌد فى  51111.111اسامه احمد البٌلى غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مواشى ، بجهة : كفر ابوسٌد بملن / دمحم احمد البٌلى غازى

عن تجارة  143856برلم  21101110، لٌد فى  12111.111دمحم رفعت كمال عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 امس الدولتلى بملن / دمحم عبدالبارى ابوصالحمالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : مركز بلماس خ

عن  143136برلم  21101128، لٌد فى  111111.111محمود مسعد حامد حامد عسل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 شارع الشٌخ الغزالى مدٌنة مبارن بملن / امال على عبدالصمد 10مكتب مماوالت متكاملة ، بجهة : المنصورة 

عن مكتب  143155برلم  21101120، لٌد فى  25111.111براهٌم عبده الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ا -  184

 شارع االندلس بملن / دمحم احمد عبدالحمٌد 1تصدٌر ، بجهة : جمصه 

برلم  21101126، لٌد فى  511111.111( دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   10118) تابع  -  185

 عن تصنٌع منتجات بالستٌن ، بجهة : دٌل البحر الستامونى بملن / دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش 10118

برلم  21101126، لٌد فى  511111.111( دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   10118) تابع  -  186

له محل بناحٌة االستامونى مركز بلماس بملن / السٌد اسماعٌل دمحم عن نشاط / تجارة عن تصنٌع منتجات بالستٌن ، بجهة :  10118

 دلهلٌه 10118ولٌد برلم  1000/  4/  21ادوات صحٌه وبٌع بالط افتتح فى 

عن تجار  143658برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد على دمحم عطوه الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 عزبة جاد بملن / دمحم ابراهٌم دمحم اسماعٌل 11بس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : شارع مال

عن  143604برلم  21101116، لٌد فى  51111.111وائل جالل عبدالستار معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 / معوض عبدالستار معوض تجارة حدٌد تسلٌح ، بجهة : مركز نبروه كفر االبحر بملن

برلم  21101118، لٌد فى  11111.111( احمد شولى احمد عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   130103) تابع  -  180

 عن تجارة وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : شارع الجمهورٌة بملن / اسماعٌل دمحم اسماعٌل عوض 130103

 143815برلم  21101111، لٌد فى  11111.111لسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدالعال عبدالسالم عبدا -  111

 عن ورشة نجارة موبٌلٌا ، بجهة : برق العز بملن / رضا عبدالعال عبدالسالم عبدالسالم

ن ع 143830برلم  21101115، لٌد فى  51111.111اٌمن عالء حسن عبد المجٌد غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

مكتب منالصات ومزاٌدات وتاجٌر محالت مطاعم وكافترٌات ، بجهة : شارع عمر بن عبد العزٌز امتداد جٌهان بملن/ حسن عالء 

 حسن غنٌم

عن بٌع  143884برلم  21101121، لٌد فى  11111.111اٌمن الغرٌب دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ارع الرصٌف بملن / دمحم شفٌك الحسٌنىمستحضرات تجمٌل ، بجهة : دمٌرة ش

عن كوافٌر  143814برلم  21101122، لٌد فى  11111.111حنان السٌد ابراهٌم الحكٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 شارع طلعت حرب بملن / ثرٌا مصطفى احمد على سمن 16حرٌمى ، بجهة : 



 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  143122برلم  21101128، لٌد فى  25111.111رأس ماله ،   عبدالرحمن على دمحم حمدى على  ، تاجر فرد ، -  114

شارع معاذ بن جبل وناصٌة جٌهان حى الجامعه بملن / على دمحم حمدى  1مكتب تصدٌر ، بجهة : المنصورة برج عباد الرحمن 

 على حسن

عن مكتب  143650برلم  21101111، لٌد فى  111111.111اٌهاب السعٌد عطا السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مماوالت عمومٌة واستثمار عمارى ، بجهة : ماٌو جمصه خلف هٌئة االستثمار بملن / سالم السٌد ابراهٌم

عن  143652برلم  21101111، لٌد فى  21111.111جانو احمد محمود عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 شارع المدٌر بملن / دمحم فرج عبدالحمٌد فرج المصرى 24مار رلم تجارة البمالة ، بجهة : المنصورة ع

عن  143654برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ٌوسف مختار السٌد عبدالنبى لبن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 شارع منتصر من شارع الجالء بملن / مصطفى دمحم ابراهٌم المتولى حماد 16صالة العاب رٌاضٌة ، بجهة : المنصورة عمار رلم 

عن  143682برلم  21101115، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  عاطف رمضان امٌن رمضان  ، تاجر  -  111

 تأجٌر االت ومعدات زراعٌة ، بجهة : مٌت محمود بملن / اشرف صابر المهدى السٌد

عن  143685برلم  21101115، لٌد فى  511111.111دمحم راغب الدردٌرى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

، بجهة : العوضٌة بملن / على هللا المطب  6من المجموعة  36والفمرة  10صدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة مكتب استٌراد وت

 احمد المشد

عن  143681برلم  21101115، لٌد فى  5111.111عبدالسالم ٌوسف ٌوسف عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 دٌن وعالء الدٌن بملن / محمود الحسٌنى محمود المغازىتجارة خضار وفاكهه ، بجهة : شارع صالح ال

عن مصنع  143618برلم  21101116، لٌد فى  25111.111السعٌد دمحم السعٌد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : نمٌطة بملن / اٌمن دمحم السعٌد عبدالهادى

عن  143610برلم  21101116، لٌد فى  11111.111السعٌد صبرى عبدالمادر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 صٌدلٌة ، بجهة : سرور البحرٌة بملن / السعٌد صبرى عبدالمادر احمد

عن ثالجة  143603برلم  21101116، لٌد فى  11111.111دمحم نبٌل نعٌم ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 حوض اوالد ابوطه بملن / نبٌل نعٌم ابراهٌم عبدهللا 8لحوم وتجهٌزها وتعبئتها ، بجهة : المنصورة شارع 

عن تعبئة  143816برلم  21101118، لٌد فى  111111.111دعاء دمحم دمحم ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 كفر الترعه المدٌم بملن / عبده احمد عبدالمطلب احمد وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة :

عن  143816برلم  21101111، لٌد فى  111111.111مسعد المغاورى مسعد عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 معرض المومٌتال مطابخ ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / دمحم المغاورى مسعد عوٌس

عن  143810برلم  21101111، لٌد فى  511111.111سوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم الشربٌنى عٌد العٌ -  106

وتورٌدات عامه ، بجهة : شارع السلخانه بملن /  6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 محسن كمال عبدالرازق البٌلى

 143831برلم  21101115، لٌد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد االمام الشافعى دمحم محمود لٌراط   -  108

عن تجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : المنصوره شارع سوق التجار من شارع الحدادٌن متفرع 

 من شارع بورسعٌد بملن / عمرو السٌد لدرى ابراهٌم

عن  143836برلم  21101115، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هشام حامد الغرٌب الشحات  -  101

 مزرعة مواشى ، بجهة : نشا بملن / دمحم حامد الغرٌب الشحات

عن  143852برلم  21101110، لٌد فى  11111.111حسانٌن صابر حسنٌن حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 منصورة شارع محمود عبدالعظٌم من شارع جٌهان بملن / دمحم سعد احمد ابوالمجدمشروبات فمط كافى شوب ، بجهة : ال



 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 صٌدلٌة ،  143861برلم  21101121، لٌد فى  11111.111احمد دمحم حسن دمحم جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 انشارع السمعان طرٌك بلماس بملن / عبدالهادى عبدالمادر عبدالهادى سلٌم 41بجهة : 

عن مصنع  143813برلم  21101122، لٌد فى  51111.111اوات السٌد السٌد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

شارع عبدالمجٌد الدسولى حوض الوالد طه بملن /  38مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : المنصورة 

 السٌد السٌد احمد حسٌن الجمل

عن  143801برلم  21101122، لٌد فى  11111.111 شرٌف عزت فرٌد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  212

 مشروبات ساخنة وباردة كافتٌرٌا ، بجهة : الدماٌرة بملن / سامٌة ٌسرى عبدالوهاب

عن مخبز حلوى من  143118برلم  21101126، لٌد فى  5111.111سامح سٌد على على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 عجٌن ، بجهة : شارع الجمهورٌة بملن / احمد دمحم دمحم احمد

عن  143145برلم  21101121، لٌد فى  21111.111مصطفى حمدى توكل ابراهٌم عبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 تجارة مستلزمات بناء وتشطٌبات ، بجهة : درٌن بملن / حمدى توكل ابراهٌم عبود

عن  143154برلم  21101120، لٌد فى  5111.111منار دمحم عطٌه عوض الحارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ورشة حدادة ، بجهة : مٌت بدر خمٌس بملن / دمحم عطٌه عوض الحارون

عن تجارة  143131برلم  21101128، لٌد فى  11111.111دمحم باتع فهمى عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 وتوزٌع منظفات ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع الجمهورٌة بملن / باتع فهمى عبداللطٌف

عن  143666برلم  21101114، لٌد فى  11111.111محمود اسماعٌل ابوالغٌط ابوالغٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 طاهر عزبة عمل بملن / طه دمحم طه احمد شارع 88تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : المنصورة ععمار رلم 

عن  143601برلم  21101118، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالممصود شفٌك المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مشغل تجهٌز ترٌكو ، بجهة : سالمون المماش بملن / نعٌمه عبدالغفار ابوخلٌل الحسٌنى

عن كافتٌرٌا  143821برلم  21101111، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دٌنا دمحم عبدالرؤف دمحم  ،  -  210

 شارع المدٌنة المنورة بملن / سامح سعد على حسن 21تمدٌم مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : المنصورة 

عن مكتب  143825برلم  21101111، لٌد فى  111111.111دمحم الشحات ابوزٌد السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مماوالت وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شارع ابوحسٌن الستامونى بملن / احمد الشحات ابوزٌد السعٌد

عن تجاره  143868برلم  21101121، لٌد فى  5111.111محمود فتحى دمحم الزكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

ش الجمعٌه التعاونٌه من ش عبدالسالم عارف بملن/ 32ودون االنترنت ، بجهة : كامٌرات مرالبه فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه 

 لٌلى دمحم جمعه لبٌب

عن مزرعة  143888برلم  21101121، لٌد فى  51111.111السٌد دمحم عثمان ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مواشى ، بجهة : كفر الحطبة بملن / احمد دمحم شحاته ابراهٌم كشن

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 111111.111ٌس احمد انس دمحم العطار وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وبٌع المجوهرات والمشغوالت الذهبٌه  ،رأس مالها    -  1

، عن تجاره وبٌع المجوهرات والمشغوالت الذهبٌه ، بجهة : ش سعد زغلول تورٌل برج  143668برلم  21101114،لٌدت فى 

 الحسٌنى و هبه زكرٌا اسماعٌل بملن/عمرو السٌد 21االوابٌن العمار رلم 



 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

شركة احمد دمحم جمعه على وشركاه   شركة  ،   استصالح واستزراع وتنمٌة االراضى الصحراوٌة وغٌر الصحراوٌة  -  2

واالستثمار الزراعى واالستزراع السمكى واالنتاج الحٌوانى والداجنى والتصنٌع الغذائى فى المناطك الزراعٌة والصناعٌة وتجارة 

ماوٌات والمبٌدات والحبوب والخدمات الزراعٌة االالت الزراعٌة والنباتات الطبٌه والعطرٌة و شتالت الفاكهه والزٌنه وكل ما الكٌ

ٌخص الزراعة والخضر والثروة السمكٌة والثروة الداجنة وتسوٌك المنتجات واالاراضى الزراعٌة والغٌر زراعٌة واالعالنات 

، عن  143806برلم  21101122،لٌدت فى  111111.111والمماوالت العامه   ،رأس مالها    والمؤتمرات العلمٌه والتورٌدات

استصالح واستزراع وتنمٌة االراضى الصحراوٌة وغٌر الصحراوٌة واالستثمار الزراعى واالستزراع السمكى واالنتاج الحٌوانى 

لكٌماوٌات والمبٌدات والحبوب والخدمات الزراعٌة االالت والداجنى والتصنٌع الغذائى فى المناطك الزراعٌة والصناعٌة وتجارة ا

الزراعٌة والنباتات الطبٌه والعطرٌة و شتالت الفاكهه والزٌنه وكل ما ٌخص الزراعة والخضر والثروة السمكٌة والثروة الداجنة 

دات والمماوالت العامه ، بجهة : وتسوٌك المنتجات واالاراضى الزراعٌة والغٌر زراعٌة واالعالنات والمؤتمرات العلمٌه والتورٌ

 الدهاٌمة بملن / دمحم مدحت عبدالسمٌع عبدالمنعم

شركة احمد دمحم جمعه على وشركاه   شركة  ،  والتصدٌر فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمه  -  3

، عن والتصدٌر فٌما عدا  143806برلم  21101122،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها     2110لسنة  4380امنٌه رلم 

، بجهة : الدهاٌمة بملن / دمحم مدحت  2110لسنة  4380االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمه امنٌه رلم 

 عبدالسمٌع عبدالمنعم

كاملة الدورٌة لجمٌع شركة اٌهلب احمد ٌوسف ابوشٌشع وشرٌكه   شركة  ،  خدمات النظافة الشاملة والمتخصصة والمت -  4

،لٌدت فى  51111.111المنشأت والمبانى والشركات والمطاعات التجارٌة والتعلٌمٌة والمرافك بجمٌع انواعها   ،رأس مالها   

، عن خدمات النظافة الشاملة والمتخصصة والمتكاملة الدورٌة لجمٌع المنشأت والمبانى والشركات  143661برلم  21101111

ارٌة والتعلٌمٌة والمرافك بجمٌع انواعها ، بجهة : المنصورة جدٌله شارع على خلٌفه من شارع عبدالحكٌم بملن / والمطاعات التج

 كرٌم احمد ٌوسف ابوشٌشع

شركه عالء صبحى دمحم غرٌب وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد المستلزمات الطبٌه واالجهزه الطبٌه والتوكٌالت  -  5

، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد المستلزمات الطبٌه  143601برلم  21101116،لٌدت فى  111111.111الها   التجارٌه   ،رأس م

 شارع االٌمان حى الجامعه بملن / صالح دمحم دمحم الدحلب 60واالجهزه الطبٌه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : المنصورة عمار رلم 

 5111.111رة لطع غٌار االت زراعٌة ومعدات زراعٌة  ،رأس مالها   عبدالحمٌد عبدالمحسن وشرٌكة   شركة  ،  تجا -  6

، عن تجارة لطع غٌار االت زراعٌة ومعدات زراعٌة ، بجهة : المنصورة شارع سالمة  143811برلم  21101121،لٌدت فى 

 حجازى الحسٌنٌة بملن / دمحم عادل السعٌد صالح

 

نٌه الحدٌثه لتسوٌك البرمجٌات   شركة  ،  تسوٌك برمجٌات الحاسب االلى فٌما التم -شركه سامح صبرى دمحم كٌوان وشرٌكته  -  8

،لٌدت فى  15111.111،رأس مالها     2110لسنه4311عدا اصدار الصحف والمجالت ودون االنترنت موافمه امنٌه رلم 

ودون االنترنت موافمه  ، عن تسوٌك برمجٌات الحاسب االلى فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت 143881برلم  21101121

 بملن/على محمود طه المهوجى 1ابراج المهندسٌن خلف حى شرق الدور 1، بجهة : عمار 2110لسنه4311امنٌه رلم 

 21101128،لٌدت فى  21111.111رضا محمود محمود عبدالرحمن وشرٌكها   شركة  ،  استثمار عمارى   ،رأس مالها    -  1

شارع جمال الدٌن االفغانى برج ابوفراج بملن / امل رشدى احمد  46ى ، بجهة : المنصورة ، عن استثمار عمار 143121برلم 

 حسن

 21101128،لٌدت فى  21111.111رضا محمود محمود عبدالرحمن وشرٌكها   شركة  ،  استثمار عمارى   ،رأس مالها    -  0

الصالحٌه ابوشلبى مركز الحسٌنٌه بملن / ورثة المرحوم ، عن استثمار عمارى ، بجهة : افتتاح فرع بناحٌة مفارق  143121برلم 

 محمود عبدالمجٌد بمحافظة الشرلٌة اودع برلم     بتارٌخ    ولٌد برلم      الشرلٌه

شركة دمحم احمد احمد الشربٌنى وشركاه   شركة  ،  تجارة مستحضرات تجمٌل وادوات تجمٌل   ،رأس مالها    -  11

، عن تجارة مستحضرات تجمٌل وادوات تجمٌل ، بجهة : المنصورة عمار  143651برلم  21101111،لٌدت فى  11111.111

 شارع الجمهورٌة بملن / دمحم دمحم الشحات 13رلم 

 21101118،لٌدت فى  1111111.111ولٌد بالط وشركاه لتجاره السٌارات   شركة  ،  تجارة سٌارات   ،رأس مالها    -  11

 شارع الجمهورٌة بملن / نوال عباس دمحم 105ٌارات ، بجهة : المنصورة ، عن تجارة س 143814برلم 



 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

 511111.111شركة شٌرٌن معوض وشركائها   شركة  ،  اعمال الدٌكور والتشطٌبات واالعمال الهندسٌة  ،رأس مالها    -  12

جهة : المنصورة المشاٌة السفلٌة ، عن اعمال الدٌكور والتشطٌبات واالعمال الهندسٌة ، ب 143110برلم  21101126،لٌدت فى 

 اعلى سٌنابون برج ابوطوق بملن / ابراهٌم دمحم عادل ابراهٌم

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    131024 زرد احمد عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم   - 1

 شطب الفرع اللغاؤه

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    131024دمحم زرد احمد عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب الفرع اللغاؤه

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    121850اشواق طه طه احمد حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

ب السجل  تم محو/شط   21101111، وفى تارٌخ    03511كامل احمد عبدالحلٌم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    136816حسن عبد المادر عبد هللا محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    05538 دمحم السٌد السٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 6

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    130151رمضان عوض احمد دمحم الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    81810،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم سعد محمود خشبه   - 1

 شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    13561على على السٌد الزغبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    51181عبد العال لندٌل عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب لحاله الوفاه

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    141111نجٌب ابراهٌم السٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 اتة الى رحمه هللا تعالىالسجل  شطب لوف



 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    21101115، وفى تارٌخ    81810( دمحم سعد محمود خشبة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : 81810) تابع    - 12

 محو/شطب السجل  تم الغاء الرئٌسً االخر وانهاء الرئٌسً

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    15121السٌد  خلٌل  ابراهٌم  خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    131201السٌد رمضان المرسى المرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    82020وجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عزة اسماعٌل عبد الحمٌد الم   - 15

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    06302طارق عبد الحى دمحم مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    03211حمدٌه حامد احمد صدٌك شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21101118، وفى تارٌخ    62211( صٌدلٌة سامح الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  62211) تابع    - 11

 طب السجل  تم شطب الفرعمحو/ش

تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    12106عالعبدالجواد حسن البراز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

م محو/شطب ت   21101118، وفى تارٌخ    111450زٌنب حسن على رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    143111علٌاء عالء دمحم امٌن عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطب العتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    111638رلم : دمحم الشحات راغب السٌد اإلمام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 22

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    03056شوكت ماهر اباده الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    110446،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  رزق االتربى دمحم االتربى    - 24

 السجل  شطب هذا المٌد للوفاه الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    124814اٌهاب سعد السٌد السٌد خشبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 عتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب هذا المٌد إل

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    80311عفاف  السعٌد  عوض  السعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    115515السٌد عوض دمحم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    21101111، وفى تارٌخ    141211حسٌن عبدالغفار عبدالجواد عبدالجواد خلٌفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    21101110، وفى تارٌخ    138418ق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد عبد المطلب المرغنى رز   - 20

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا



 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

   21101121، وفى تارٌخ    116610(  دمحم مسعد الدسولى صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  116610) تابع    - 31

 رع وذلن بموجب طلب تأشٌرتم محو/شطب السجل  الغاء هذا الف

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    116180شرٌف محمود حافظ دمحم حٌرم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    11514سعاد فرٌد دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    141111احمد مطاوع على ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

   21101121، وفى تارٌخ    141111فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( احمد مطاوع على ٌوسف  ،  تاجر  141111) تابع    - 34

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    125301السٌد عبد الوهاب موسى موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 أشٌر بمكتب دكرنسالسجل  شطب هذا المٌد بناء على طلب ت

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    142308دمحم محب نجاح احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

   21101121رٌخ ، وفى تا   111103عطٌة الشربٌنى عبد المجٌد الشربٌنى عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    122151محمود شكرى جبر ابراهٌم ٌسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    141130محرم رمضان محمود زغامٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

 تم محو/شطب السجل    21101122، وفى تارٌخ    08458احمد على على فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    121124هانى حامد احمد على البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21101122، وفى تارٌخ    142588عبدالحافظ لتجارة الجنوط والكاوتش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    14081محمود السٌد دمحم الصمدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    21101125، وفى تارٌخ    02641،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   صبرى على السٌد   - 44

 العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    112310دمحم حسن ابراهٌم العدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    21101126، وفى تارٌخ    118112فكرٌة عبد السالم ابراهٌم البرهمتوشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101128، وفى تارٌخ    64322مصطفى دمحم السٌد احمد ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب السجل     21101128، وفى تارٌخ    141311ٌاسر دمحم السٌد عرفات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101128، وفى تارٌخ    80431لم : طارق عادل مصطفى الدٌسطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 40

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101128، وفى تارٌخ    52625عبد الرؤوف عبد الغفار حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطب هذا المٌد للوفاه الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    01801ٌمن عبد النبى الدسولى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ا   - 51

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    14221هشام الشحات ابراهٌم عراضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 جل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالس

تم    21101120، وفى تارٌخ    13016( عماد إسماعٌل على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  13016) تابع    - 53

 محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى االخر بطلب تاشٌر

تم    21101120، وفى تارٌخ    141300سبك لٌده برلم : سمٌر عبد المادر على احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،     - 54

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس   21101111رٌخ ، وفً تا  143228اٌمان عبد المادر عبد الوكٌل عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   31111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   143228اٌمان عبد المادر عبد الوكٌل عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   31111.111صبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   141606اٌمان حمدى ابراهٌم ابوالمجد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101111وفً تارٌخ ،   128612سبك لٌده برلم حلمى مبرون عبد العلٌم عبد الولى  تاجر فرد ،،  -  4

 جنٌه   25111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   141010هانى مشرف عبد العال مشرف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   251111.111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   111328توفٌك عبد اللطٌف فتوح الحمالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101114وفً تارٌخ ،   124181ابوالغٌط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد خٌرى عبد الفتاح دمحم  -  8

 جنٌه   11111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , تم تعدٌل ر  21101114وفً تارٌخ ،   110332السـٌد أحمـد السـٌد أحمـد المــط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   05326سامح للتصدٌر واالستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101114وفً تارٌخ ،   53011بكر دمحم دمحم صٌام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   21111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف التأشٌر:   تم تعدٌل   21101114وفً تارٌخ ،   53011بكر دمحم دمحم صٌام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   21111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101115وفً تارٌخ ،   110124فاتن مرتضى دمحم عبد هللا الطوخى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   25111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101116وفً تارٌخ ،   143488صباح محمود عبدالكرٌم دمحم السعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   112511دمحم دمحم مصطفى موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21101118وفً تارٌخ ،   111132تعدٌل االسم وجعلة ابوالناس لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   511111.111ل لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس   21101118وفً تارٌخ ،   111132حسن دمحم عبد الجلٌل احمد ابو الناس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101118وفً تارٌخ ،   130525تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   هٌثم اسماعٌل احمد موسى الزناتى -  18

 جنٌه   11111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101118وفً تارٌخ ،   118016رأفت دمحم دمحم الحنفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   11111.111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

تم تعدٌل رأس   21101118وفً تارٌخ ،   131131اسالم احمد احمد المرسى السنباطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   5111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   130580د البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم معتز محمود حام -  21

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21101111وفً تارٌخ ،   133141عمرو معروف معروف معروف الشاعر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   351111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، رأس

تم تعدٌل رأس المال   21101115وفً تارٌخ ،   111316دمحم فوزى عبد المطلب عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   21111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   134066دمحم هاشم عبد الرازق الباز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   11511دمحم احمد سالمه ابراهٌم غازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21101111وفً تارٌخ ،   118166( احمد نبٌل مسعد عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  118166) تابع  -  25

 جنٌه   1111111.111اله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   126685ابو الفرج ابراهٌم سلٌمان على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   61651رلم مصطفى لطفى مصطفى االوٌشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  28

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   61651الوٌشى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111ال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   113106ماجد مورٌس زكى عزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   00501ه برلم هشام نبٌه احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  31

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   143610اٌمن دمحم عوض عوض غزى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   04851دمحم فؤاد أحمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   23111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   110163ٌده برلم خالد المنشاوى مصطفى الشافعى  تاجر فرد ،، سبك ل -  33

 جنٌه   121111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101121وفً تارٌخ ،   116141حامد اسماعٌل عبد المطلب اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   3111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   116610دمحم مسعد الدسولى صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   04150فرد ،، سبك لٌده برلم  طارق دمحم حسن الكنانى  تاجر -  36

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21101121وفً تارٌخ ،   131118اٌمن عبد الراضى المعصراوى السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   15111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، رأس المال ,

تم تعدٌل رأس المال   21101121وفً تارٌخ ،   143168بسنت جمال دمحم اسماعٌل محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   25111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101121وفً تارٌخ ،   134511دمحم ابراهٌم سند رمضان الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   511111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122، وفً تارٌخ   52818صالح عبد الحمٌد احمد فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   141108البٌومى رمضان البٌومى عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   211111.111له ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   143431عبدالحمٌد عمر انور الدٌسطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   123124م الهوارى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  43

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   123124رزق ابراهٌم الهوارى صبره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25111.111لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال



 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 ,   21101125وفً تارٌخ ،   130020عادل السٌد دمحم على طرباى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   111831، سبك لٌده برلم مصطفى دمحم دمحم الحسانٌن عالم  تاجر فرد ، -  46

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101125وفً تارٌخ ،   116818مدحت احمد احمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   45111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس   21101125وفً تارٌخ ،   134411محمود عبد العال محمود عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101126وفً تارٌخ ،   120518تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مهاب جمال حسن دمحم شعبان   -  40

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101126وفً تارٌخ ،   131655رجاء لطفى دمحم العدل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   51111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأش

تم تعدٌل رأس المال ,   21101126وفً تارٌخ ،   112311ٌاسر دمحم ابراهٌم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101126وفً تارٌخ ،   10118 حشٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد اسماعٌل دمحم -  52

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أشٌر:   تم تعدٌل رأس المال , وصف الت  21101128وفً تارٌخ ،   68803دمحم دمحم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   211111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101128وفً تارٌخ ،   68803دمحم دمحم الدسولى الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101128وفً تارٌخ ،   143811فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم دمحم ابراهٌم  -  55

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  21101128وفً تارٌخ ،   141856فاطمه ٌوسف عبد الحمٌد عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   142854دمحم احمد دمحم احمد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   143130 ٌوسف لٌبع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم خضر دمحم -  51

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصف تم تعدٌل رأس الم  21101121وفً تارٌخ ،   132121دمحم محمود عطٌه حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 العنوان  21101111وفً تارٌخ  18021مصطفى عبدالشكورعلى ابوالفتوح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ هوٌده على ٌونس دمحم , وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143652جانو احمد محمود عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع المدٌر بملن / دمحم فرج عبدالحمٌد فرج المصرى  24وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  143651منى دمحم ٌوسف نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ، الضهرٌة بملن / احمد كامل ٌوسف نوح 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143654ٌوسف مختار السٌد عبدالنبى لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 شارع منتصر من شارع الجالء بملن / مصطفى دمحم ابراهٌم المتولى حماد  16وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143653جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناجى احمد شولى عبدالحلٌم بدران ، تا -  5

 شارع الخلفاء الراشدٌن بملن / حسام الدٌن عبدالمنعم عبدالرحمن 0وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  138684( ولٌد انور محمود دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     138684) تابع  -  6

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع عبدالسالم عارف برج على فرج بملن / امل مصطفى عبدالفتاح الصباغ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143655دمحم رزق العدروسى دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 كرماء بملن / رزق العروسى دمحم البنا الـتأشٌر:   ، مٌت ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  138684ولٌد انور محمود دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

فرج شارع بناحٌة برج على  2110/  1/  1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محال رئٌسا اخر عن نشاط تجارة لطع غٌار سٌارات اعتبارا من 

 5033خمسة االف جنٌه اودع برلم  5111عبدالسالم عارف المنصورة الدلهلٌة بملن / امل مصطفى عبدالفتاح الصباغ براسمال 

 بتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  138684ولٌد انور محمود دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 دلهلٌة 138684ولٌد برلم تابع  2110/  1/  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  130141ٌاسر احمد عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

ى الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بلماس شارع الرتب بجوار مجبرة برعى / بلماس خامس بملن/ حماده احمد عٌس

 دلهلٌة  130141ولٌد برلم  5041عن نشاط/ مكتب نمل اودع برلم  11111دمحم براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143651السٌد السٌد دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 رات بملن / ثرٌا مصطفى السٌد بندق الـتأشٌر:   ، دمٌرة الشارع العام امام محل الدروانى لمطع غٌار السٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143656امل ابراهٌم دمحم السٌد عوكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 شارع االشراف خلف عوض هللا المدٌم بملن / رمضان وهبه شبانه  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  130141سى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( ٌاسر احمد ع130141ٌ) تابع  -  13

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الرتب بجوار مجبرة برعى بلماس خامس بملن/ حماده احمد عٌسى احمد

تم تعدٌل  21101111تارٌخ  وفً 130141( ٌاسر احمد عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    130141) تابع  -  14

/ 3/ 21العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة بلماس خامس بملن/ عباس شولى عباس عن نشاط/ مزرعة مواشى افتتح فى 

 دلهلٌة  130141ولٌد برلم  11111براس مال  2111

تم تعدٌل العنوان ,  21101111رٌخ وفً تا 143661احمد حسن السعٌد حسن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة برج الهنداوى امام بوابه استاد الجامعه بملن / دمحم وعبدالناصر وعبدالحمٌد عبدهللا محم الهنداوى 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  128612حلمى مبرون عبد العلٌم عبد الولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ نادى المنصورة الرٌاضى 



 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 العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143650اٌهاب السعٌد عطا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، ماٌو جمصه خلف هٌئة االستثمار بملن / سالم السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143658احمد على دمحم عطوه الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 عزبة جاد بملن / دمحم ابراهٌم دمحم اسماعٌل  11الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114 وفً تارٌخ 143661مصطفى عبداللطٌف اسماعٌل حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن / مرفت دمحم احمد عبده 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  124181السٌد خٌرى عبد الفتاح دمحم ابوالغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الترعه بملن/ اسامه دمحم ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم  ش الخلفاء الراشدٌن من ش1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143663فاطمه نبٌل عبدالمادر بدوى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، ارض االسكان بملن / فرج ابراهٌم ابراهٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143665هٌم الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مهند ابراهٌم السٌد ابرا -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، ش المفارق بجوار مسجد سماره بملن/عبدالحمٌد احمد مصطفى بسٌونى

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143536كرٌم محمود محمود دمحم النعسانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ كرٌم محمود محمود دمحم النعسانى 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  143660امٌره عبدالهادى عبداللطٌف ٌسن طه ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الجدٌدة بملن / محمود حسنى حامد محمود الحمامصى  شارع حسان ثابت تورٌل 24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143666محمود اسماعٌل ابوالغٌط ابوالغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 شارع طاهر عزبة عمل بملن / طه دمحم طه احمد  88وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة ععمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  143664جمال احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  26

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الدراسات امام مولف شربٌن بملن / رلٌه عبدالممصود احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115رٌخ وفً تا 143681عبدالسالم ٌوسف ٌوسف عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع صالح الدٌن وعالء الدٌن بملن / محمود الحسٌنى محمود المغازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143681حازم دمحم عبده اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الدكتور محمود عبدالعظٌم الطمٌهى بملن / دمحم عبده اسماعٌل دمحم الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143682عاطف رمضان امٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن / اشرف صابر المهدى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  116362لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌفان ابراهٌم شعبان المتو -  31

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط تصنٌع وتعبئة مواد غذائٌة بناحٌة جمٌزة بلجاى مركز المنصورة الدلهلٌة 

 بتارٌخ  6116عشرة االف جنٌه مصرى اودع برلم  11111مال براس 2110/  1/  1بملن / عادل دمحم عبدالسالم دمحم اعتبارا من 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  116362رٌفان ابراهٌم شعبان المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 دلهلٌة  116362ولٌد برلم تابع  2110/  1/  5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143683جر فرد ،  سبك لٌده برلم    على السٌد على ابراهٌم ، تا -  32

 الـتأشٌر:   ، تٌره بملن / فاٌزه احمد حمٌده وهبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143688عادل فخرى سعد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن / دمحم فخرى سعد عطا 



 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

العنوان , تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  143684اسامه عبدالغنى دمحم رزق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع رٌحان المتفرع من شارع العباسى بملن / خالد عبدالغنى دمحم رزق مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143686ولٌد عبدالسمٌع عبدالوهاب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 هرى من شارع السلن بملن / دمحم ابوالعنٌن متولى وصف الـتأشٌر:   ، شارع احمد الجو

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143685دمحم راغب الدردٌرى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 وصف الـتأشٌر:   ، العوضٌة بملن / على هللا المطب احمد المشد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143681تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاجر طارق حسن عبدالغفار محمود ،  -  38

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة مدٌنة الزهراء امام المرور بملن / اٌمان ابراهٌم خلٌل رزق 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101116وفً تارٌخ  143618السعٌد دمحم السعٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، نمٌطة بملن / اٌمن دمحم السعٌد عبدالهادى 

تم تعدٌل  21101116وفً تارٌخ  143602عالء الدٌن مصطفى عبداللطٌف الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 / دمحم زٌنهم العباسى حسن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الخلفاء الراشدٌن مٌدان الجزار بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143613لطفى الرفاعى لطفى شراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع جٌهان برج النخبة امام الجهاز الهضمى بملن / الرفاعى لطفى عبدالمجٌد شراب

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143680العزٌز عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم عبد -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع السلن بملن / كمال احمد عبدربه رباح 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101116وفً تارٌخ  143611هٌثم عبدالفتاح فاضل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، عزبة ابوعطٌة بملن / عبدالفتاح فاضل السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143611جمال دمحم رٌاض محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة الترعه امام صٌدلٌه ابراهٌم ناجى بملن / دمحم رٌاض محمود حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143612رٌهام بدوى حسانٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، مٌت على بملن / رمضان رفعت نصر حجازى 

تعدٌل العنوان ,  تم 21101116وفً تارٌخ  141083عبدهللا فتحى عبدالرحمن ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ احمد على على عوض

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143610السعٌد صبرى عبدالمادر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، سرور البحرٌة بملن / السعٌد صبرى عبدالمادر احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143604ئل جالل عبدالستار معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وا -  48

 وصف الـتأشٌر:   ، مركز نبروه كفر االبحر بملن / معوض عبدالستار معوض 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143605عزالدٌن عبدهللا محمود عٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شارع الصفا من تمسٌم الزعفران بملن / صفٌه احمد دمحم السٌد  2وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143601دمحم رزق عبده ابراهٌم الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 ع فرٌده حسن المختلط بملن / محمود فاروق احمد السٌد المصبى شار 22وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143611عبدالمعبود فهمى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع طابا من شارع كلٌة االداب بملن / دمحم احمد على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143615دمحم مصطفى الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بثٌنه  -  51

 الـتأشٌر:   ، العبادٌة بملن / السٌد الحلو فكرى الزناتى 



 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  21101116وفً تارٌخ  124162عبد الرازق عبد العزٌز عبد الرازق عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

ش عبدالرازق بجوار مولف طلخا الجدٌد بملن/ ابراهٌم عبدالعزٌز 3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً/طلخا 

 عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  135511عبد الحمٌد عبد الحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ، تعدل اسم المالن الى/ مرزولة البسطوٌسى دمحم الـتأشٌر:  

تم تعدٌل  21101116وفً تارٌخ  143614حسن مصطفى دمحم عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت جراح بملن / رضا لطفى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143616لٌده برلم     شٌماء هشام السٌد على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم سراج من شارع المحطه بملن / عماد الدٌن محى على حندق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143603دمحم نبٌل نعٌم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 حوض اوالد ابوطه بملن / نبٌل نعٌم ابراهٌم عبدهللا 8لـتأشٌر:   ، المنصورة شارع ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143600عبٌر حسن منصور وهٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / عبدالحمٌد محمود ابراهٌم دمحم

تم  21101118وفً تارٌخ  130103( احمد شولى احمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     130103تابع )  -  51

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بملن / اسماعٌل دمحم اسماعٌل عوض 

تم تعدٌل العنوان  21101118وفً تارٌخ  62211( صٌدلٌة سامح الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     62211) تابع  -  50

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/نبروه شارع الجمهورٌة بملن هدٌة دمحم عبد الغفار حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143812على احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لن / دمحم مصباح احمد على الـتأشٌر:   ، الحصص عزبه الدق بم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101118وفً تارٌخ  62211صٌدلٌه الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 تعدل الى/ نبروه شارع الجمهورٌة امام مجلس المدٌنة بملن/ منى عبد اللطٌف حسانٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143811رضا العشرى رمضان خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره سلكا بملن / رٌحاب والى دمحم والى

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143601دمحم عبدالممصود شفٌك المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / نعٌمه عبدالغفار ابوخلٌل الحسٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143608اسماء دمحم بدٌر احمد البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ى طعٌمه وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / رمضان شاكر مصطف

تم  21101118وفً تارٌخ  122661( نادٌة عبادة دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122661) تابع  -  65

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى شارع المنصور برج الهنا خلف التامٌن الصحى جدٌدله بملن / رامى حسن محمود 

 االمام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143811باح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمال مص -  66

 الـتأشٌر:   ، الجزاٌر بملن / جمال مصباح احمد الشحات 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  131131اسالم احمد احمد المرسى السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ شارع الهدى والنور خلف االستاد المنصورة بملن/ امل فاروق عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  130103احمد شولى احمد عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

وتورزٌع مواد غذائٌة بالعنوان بلماس شارع الجمهورٌة بملن / اسماعٌل  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط تجارة



 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

/  1/  8بتارٌخ  6151عشرة االف جنٌه مصرى والسمه التجارٌة النسمات اودع برلم  11111دمحم اسماعٌل عوض براسمال 

 ولٌد 2110

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118رٌخ وفً تا 130103احمد شولى احمد عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 دلهلٌة  130103الـتأشٌر:   ، برلم تابع 

 21101118وفً تارٌخ  123501( على عبدالعزٌز مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     123501) تابع  -  81

السبع للسٌارات بملن / عصام نور  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع عبدالسالم عارف بجوار معرض

 محمود وعطٌه عطٌه ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143811دمحم دمحم ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن / هشام موسى دمحم خضر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143816بك لٌده برلم    دعاء دمحم دمحم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  س -  82

 الـتأشٌر:   ، كفر الترعه المدٌم بملن / عبده احمد عبدالمطلب احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143606ابراهٌم عبدالهادى حامد مخمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ، كفر العلو بملن / عبدالهادى حامد مخٌمر وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143818دمحم حمدى دمحم محمود البصٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع ثروت من شارع عبدالبالى الحسٌنٌه بملن / وفاء عبدالعزٌز دمحم ابوالعال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143815خالد صالح دمحم الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، المنصورة السكة المدٌمة خلف بنن مصر بملن / هشام دمحم احمد الزٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  21101118فً تارٌخ و 123501على عبدالعزٌز مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محال رئٌسٌا اخر عن نشاط محل تصوٌر مستندات بالعنوان المنصورة شارع عبدالسالم عارف بجوار 

لسنة  61621الف جنٌه مصرى اودع برلم  1111معرض السبع للسٌارات بملن / عصام نور محمود عطٌه ٌوسف براسمال 

  123501برلم تابع  ولٌد 2110

تم تعدٌل  21101118وفً تارٌخ  143813محمود عبدالعزٌز محمود محمود شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / رفعت محمود محمود شمس الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143811    وحٌد حامد وحٌد حامد البٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  81

 الـتأشٌر:   ، منشأة بسندٌلة بملن / حامد وحٌد حامد البٌه 

تم  21101111وفً تارٌخ  128612( حلمى مبرون عبدالعلٌم عبدالولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    128612)تابع  -  80

 ش بورسعٌد بملن/ نادي المنصوره الرٌاضى 10ل رلمتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143825دمحم الشحات ابوزٌد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، شارع ابوحسٌن الستامونى بملن / احمد الشحات ابوزٌد السعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143810لعٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم الشربٌنى عٌد ا -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع السلخانه بملن / محسن كمال عبدالرازق البٌلى 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143810محمود شٌخ العرب محمود محمود ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع محمود شاهٌن سكة سندوب بملن / نبٌها ابراهٌم ابراهٌم ا

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143822احمد ابراهٌم حسن عبدالرؤف عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لرؤف عاصى , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الغنامة بملن / احمد حسن عبدا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143824نسمه السٌد محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / سرور نجاح عبدالهادى دمحم لندٌل



 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 تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  128612حلمى مبرون عبد العلٌم عبد الولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

اودع برلم  10وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره ش بورسعٌد بملن/ نادى المنصوره الرٌاضى محل رلم 

 128612ولٌد برلم تابع  6118

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143812خلود الصدٌك هالل المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع عبدالسالم عارف بملن / صالح السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143821دٌنا دمحم عبدالرؤف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 رة بملن / سامح سعد على حسن شارع المدٌنة المنو 21الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143828احمد امبابى امبابى الغطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، المنصورة حارة عوضٌن طه بملن / احمد امبابى امبابى الغطاس 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143814،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالرؤف عبدالحمٌد شلبى ، تاجر فرد -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، لراش بملن / اشواق ماضى فتح هللا 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143111الخمٌسى محمود السٌد صالح الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 اسم المالن الى/ ٌوسف محمود السٌد الخمٌسىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143815محمود عبدالعال عبدالسالم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 , وصف الـتأشٌر:   ، برق العز بملن / رضا عبدالعال عبدالسالم عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143813جمعه السٌد السٌد الشوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، الضهرٌة بملن / احمد دمحم دمحم عامر 

تعدٌل العنوان , تم  21101111وفً تارٌخ  143821احمد ناصر حلمى السٌد السرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / دمحم عبدالعزٌز السعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143816مسعد المغاورى مسعد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 وصف الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / دمحم المغاورى مسعد عوٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143811د احمد دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا محسن سٌ -  05

 وصف الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / السعٌد طه ابراهٌم جعفر 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101111وفً تارٌخ  143818كمال دمحم كمال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 شارع برج المستشارٌن شارع الخلطة االسفلتٌة بملن / دمحم خمٌس على  11الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143811فرج ابوالفرج ممدوح عبدالجواد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  08

  عزوز , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / عبدهللا دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143826دمحم السٌد ٌوسف المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 شارع على خلٌفة تورٌل الجدٌدة بملن / مصطفى احمد ذكى  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143823عبدالكرٌم السٌد السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / ٌوسف دمحم ٌوسف الورش 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143834نورهان نصر احمد شاهٌن مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لصدر بملن / عبد الحمٌد احمد ابو زٌدشارع الرخاوى من شارع مستشفى ا 55وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101115وفً تارٌخ  143833اداره عبد الغفار عبد السالم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 , وصف الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ سعٌد السٌد البشٌر غزى 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143831ده برلم    دمحم شعبان دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  112

 الـتأشٌر:   ، طنبوها بملن / شعبان دمحم رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143835فاطمه رزق االمام الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لن/ دمحم صادق ابراهٌم على الـتأشٌر:   ، عزبة موسى شكرى تبع االلف بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143821احمد احمد دمحم دمحم النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، راس الخلٌج بملن/ نفٌسه عثمان عثمان هاشم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143836رلم    هشام حامد الغرٌب الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، نشا بملن / دمحم حامد الغرٌب الشحات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143838اٌمن جورج مسٌحه غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 سات بملن/ دمحم محمود حسن عٌد السٌدالـتأشٌر:   ، شارع المتولى الجناٌنى الدرا

تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  143831احمد االمام الشافعى دمحم محمود لٌراط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع سوق التجار من شارع الحدادٌن متفرع من شارع بورسعٌد بملن / عمرو السٌد 

 درى ابراهٌمل

تم تعدٌل العنوان  21101115وفً تارٌخ  143820منه هللا على احمد حسنٌن زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع كلٌة االداب بملن / حامد دمحم على 12, وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143832لم    وجٌه السٌد دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت جراح بملن/ جمال حافظ رمضان دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143831لمٌاء عبد الممصود دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 مهورٌه بملن / محمود احمد عبدالشافى محمودوصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الج

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143830اٌمن عالء حسن عبد المجٌد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن عبد العزٌز امتداد جٌهان بملن/ حسن عالء حسن غنٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143841طٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خلٌفه حسن ع -  112

 ماٌو بملن / خالد دمحم عبدالمنعم  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143843السٌد على السٌد مجاهد الراجحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ماٌو جمصه بملن / خالد دمحم عبدالمنعم  15شٌر:   ، وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143845جمال محمود عبدالخالك العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، ابوجالل عزبة عبدهللا ذكى بملن / بشرى عبدالخالك الحدٌدى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143840لسٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد معوض على ا -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌة محلة دمنة بملن / معوض على السٌد بدوى 

ن , تم تعدٌل العنوا 21101111وفً تارٌخ  143841عبدالرازق دمحم عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، بلماس خامس بملن / اسماعٌل رضا عبدالحك بدٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143842احمد السعٌد عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، البالوٌه االحمدٌه بملن / السعٌد عبدالمعبود على 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143841محمود على فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اعتماد حسن  -  111

 , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة الدراسات برج علفه بملن / السٌد سٌد السٌد علفه 



 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  21101111وفً تارٌخ  143844عوض دمحم ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 الـتأشٌر:   ، بهوت بجوار بنزٌنة الحاج حسٌن العمدة بملن / عالء محمود ابراهٌم الطنطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143848وفاء دمحم عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ابوماضى الحفٌر بملن / السباعى ابوالفتوح على الدرٌنى  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111ارٌخ وفً ت 143846عماد عبدالسالم العٌسوى جدامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الدبوس بملن / عبدالسالم العٌسوى جدامى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143853دمحم مجدى محمود دمحم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 رع من شارع جٌهان بملن / امال دمحم احمد دمحم عوض شارع ناجى عبدالرازق متف  3وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143851ابراهٌم انور عوض كدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع دمحم على بملن / هشام دمحم ابراهٌم رزق 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143855المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم رضوان ابراهٌم عبد -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر االصالى تبع كفر العرب بملن / عبدالعزٌز رضوان ابراهٌم 

ل العنوان , تم تعدٌ 21101110وفً تارٌخ  143856دمحم رفعت كمال عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، مركز بلماس خامس الدولتلى بملن / دمحم عبدالبارى ابوصالح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143858رشا دمحم السٌد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ار بملن / جابر رمضان ٌوسف السٌد حوض خله البحرى بجوار حى االشج 1الـتأشٌر:   ، المنصورة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143858رشا دمحم السٌد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

حوض خله البحرى بجوار  2الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محال رئٌسٌا اخر عن نشاط مكتب استثمار عمارى بناحٌة المنصورة محل رلم 

/  10بتارٌخ  6211عشرة االف جنٌه مصرى الغٌر اودع برلم  11111حى االشجار بملن / جابر رمضان ٌوسف السٌد براسمال 

 ولٌد 2110/  1

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143858رشا دمحم السٌد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 دلهلٌة 143858الـتأشٌر:   ، برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143854فاٌز السٌد فاٌز ابوالمندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتأشٌر:   ، المعصرة الكوم االخضر بملن / دمحم داود احمد دمحم 

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  143858برلم     ( رشا دمحم السٌد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده 143858) تابع  -  131

 حوض خله البحرى بجوار حى االشجار بملن / جابر رمضان ٌوسف السٌد  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة محل رلم 

وان , تم تعدٌل العن 21101110وفً تارٌخ  143851اسالم عوض عوض دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، اللوزى بملن / السعٌد ابراهٌم الشربٌنى ساطور 

وفً تارٌخ  135318( عبدالحمٌد عبدالرحٌم عبدالحمٌد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     135318) تابع  -  132

 حمٌد عبدالعاطى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / عبدالرحٌم عبدال 21101110

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143851حسام شعبان على مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، جامع مسعود بملن / هدى عبدالستار ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  116535اشرف ٌحى لبٌب مسٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

ولٌد  6181اودع برلم  2110/ 8/ 1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة / لرٌه بداوى بملن/ رضا دمحم الدٌسطى العربى اعتبارا من 

 دلهلٌة  116535برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143852حسانٌن صابر حسنٌن حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع محمود عبدالعظٌم من شارع جٌهان بملن / دمحم سعد احمد ابوالمجد 



 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  21101110وفً تارٌخ  116535( اشرف ٌحى لبٌب مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     116535) تابع  -  136

 ة بدواى بملن / رضا دمحم الدٌسطى العربى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لرٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143850نادٌه لطفى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الدٌن سٌنما عدن ناصٌة الممر التجارى بملن / على احمد حسنٌن زٌن  2وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع السكه المدٌمة خلف 

تم  21101110وفً تارٌخ  135318عبد الحمٌد عبد الرحٌم عبد الحمٌد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ مضرب ارز بناحٌة بلماس المعصرة بملن/ عبد الرحٌم 

 دلهلٌة  135318ولٌد برلم تابع  6111اودع برلم  11111اس مال عبد الحمٌد عبد العاطى بر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143861احمد دمحم حسن دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 شارع السمعان طرٌك بلماس بملن / عبدالهادى عبدالمادر عبدالهادى سلٌمان  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143864عوض عباس السعٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش خلف بنن االسكندرٌه بملن / المتولى عوض محمود الغرباوى

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143861 المتولى عبدالمجٌد نصر المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، الطوٌلة شارع المحطه بملن / اٌه جمٌل بدر محى الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143882هبه زناتى عبدالاله خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ورسعٌد حارة العرٌان بملن / محمود السٌد دمحم على خلٌفه الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  116610دمحم مسعد الدسولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 2110/  1/  21 6241الـتأشٌر:   ، الغاء هذا الفرع وذلن بموجب طلب تأشٌر رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  116610لدسولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مسعد ا -  144

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ شربٌن شارع البرلى متفرع من ترعة البالمون بملن/ وائل صبرى الشربٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143865امٌره الدسولى السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، مٌت على بملن / احمد دمحم رزق رزق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143868محمود فتحى دمحم الزكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ارف بملن/ لٌلى دمحم جمعه لبٌبش الجمعٌه التعاونٌه من ش عبدالسالم ع32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143866اٌمن دمحم ابوزٌد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 الدرافٌل حفٌر شهاب الدٌن بملن / اسماعٌل مصطفى اسماعٌل  31الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143883،  سبك لٌده برلم    عصام دمحم احمد الزلم ، تاجر فرد  -  141

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع حاره السلحدار خلف مملة الطمٌهى بملن / اسعد دمحم صابر شلبى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143862ولٌد دمحم رزق رزق حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 وصف الـتأشٌر:   ، ابوزٌد الجمال بملن / فاٌزه دمحم دمحم عبدالعاطى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143881دمحم جمال حافظ دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، محلة دمنة بملن / دمحم السٌد محمود على السٌد شلبى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143860جمال عبدالهادى عبدالهادى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لن / عزة رجب زكى محمود وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوٌوسف بجوار دار االٌتام بم

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143861اٌمان السعٌد حامد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌة بملن / نوره عبدالرؤوف دمحم اسماعٌل 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143888السٌد دمحم عثمان ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، كفر الحطبة بملن / احمد دمحم شحاته ابراهٌم كشن 

 21101121وفً تارٌخ  133625( دمحم عبدالنبى حلمى عبده مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     133625) تابع  -  154

 العزبة الحمراء خلف مكتبه خالد بجوار صٌدلٌه الشافعى بملن / احمد دمحم احمد  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،

تم  21101121وفً تارٌخ  143662( الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143662) تابع  -  155

 جدى عوض سلٌمان تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة الجالء برج الشرٌفٌن بملن / م

تم  21101121وفً تارٌخ  143662( الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143662) تابع  -  156

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المنصورة شارع الجامع مدٌنة السالم بملن/ علمى سالم عن نشاط/ تجارة 

 دلهلٌة  143662ولٌد برلم  5056اودع برلم  11111كاوتش براس مال 

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  143885ابراهٌم عبده عبدالعزٌز دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

محمود  شارع عرفات سلطان متفرع من شارع مستشفى الصدر بملن / مها ابراهٌم 64العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

 عبدالحمٌد 

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  143881مصطفى عالء مصطفى السعٌد الطنبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة برج اللؤلؤه الشواف الدراسات بملن / زٌنب السٌد دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143811د ،  سبك لٌده برلم    اٌات السٌد دمحم حافظ ، تاجر فر -  150

 شارع الجمهورٌة البحر بملن / نائل احمد عبدالعزٌز السٌد 61الـتأشٌر:   ، المنصورة 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101121وفً تارٌخ  143884اٌمن الغرٌب دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، دمٌرة شارع الرصٌف بملن / دمحم شفٌك الحسٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  133625دمحم عبدالنبى حلمى عبده مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

جوار صٌدلٌة الشافعى بملن/ احمد دمحم وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة العزبة الحمراء خلف مكتبه خالد ب

والسمة التجارٌة الحمد  133625ولٌد برلم تابع  6240اودع برلم  21111احمد عن نشاط/ مكتب مماوالت عامة براس مال 

 للمماوالت

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21101121وفً تارٌخ  112311ٌاسر دمحم ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ ورثة دمحم ابراهٌم مصطفى وهم ) اٌات ةابراهٌم ةفٌفى ومصطفى ودمحم والعربى دمحم ابراهٌم 

 مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143880دمحم اشرف هانى ٌونس شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ، المنصورة شارع صابر نصر متفرع من شارع مستشفى الصدر بملن / سنٌة على دمحم طلبه  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143662الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

وتش سٌارات بالمنصورة الجالء برج الشرٌفٌن بملن/ وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ تجارة واصالح كا

 دلهلٌة  143662ولٌد برلم تابع  6280اودع برلم  11111مجدى عوض سلٌمان براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143812عٌد سعد عٌد شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ن / سعد عٌد سعد شراره الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بمل

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143886رضا عبدالممصود دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع زٌدان متفرع من طرٌك الحرٌة بملن / احمد على احمد على سرور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143802سبك لٌده برلم    حسٌن احمد على ٌوسف بٌلى ، تاجر فرد ،   -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع مدرسه التربٌه المومٌه بملن / احمد على ٌوسف بٌلى 



 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 العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  143801وداد دمحم حامد ذكى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ، طرٌك ابورجٌلة شارع الوفاق بملن / دمحم عبدالخالك على احمدالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  143818على دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 الـتأشٌر:   ، ابوجالل عزبة عبدهللا زكى بملن / دمحم حسن على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  143813اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اوات السٌد السٌد حموده ، ت -  181

 شارع عبدالمجٌد الدسولى حوض الوالد طه بملن / السٌد السٌد احمد حسٌن الجمل  38الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122 وفً تارٌخ 143814حنان السٌد ابراهٌم الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 شارع طلعت حرب بملن / ثرٌا مصطفى احمد على سمن  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143801دمحم شرٌف عزت فرٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 اب وصف الـتأشٌر:   ، الدماٌرة بملن / سامٌة ٌسرى عبدالوه

تم تعدٌل  21101122وفً تارٌخ  143804محمود محروس ابراهٌم حسن المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بدواى طرٌك الوحده المحلٌه بملن / رئاسة مركز ومدٌنة المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143815لم    احمد عاطف محمود المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  184

 وصف الـتأشٌر:   ، الخٌارٌة بملن / ربٌع دمحم عبدالواحد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143816عبدهللا ثروت عبدهللا العزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 هى شارع دكتور محمود عبدالعظٌم بملن / باسل دمحم جمال الدٌن دمحم وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة مٌدان الطمٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143810سامى ابراهٌم مصباح المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 وصف الـتأشٌر:   ، حسن ابوعامر بملن / حسن حسن حامد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143803ٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرازق احمد البهى الز -  188

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / باسم ابراهٌم رزق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  143811نسٌم جرجس عٌاد حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع عباد الرحمن خلف االمن المركزى بملن / دمحم رجب دمحم طلعت ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  143805برلم     السعٌد دمحم السعٌد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  180

 الـتأشٌر:   ، ابوعرصة بملن / احمد دمحم السعٌد حافظ 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143808عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الجامعه امتداد شارع جٌهان بملن / دمحم دمحم عبدالكرٌم السعٌد النجاروصف الـتأشٌر:   ، برج المؤمن حى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143113ولٌد صبحى عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع رشاد ابوالنجا بملن / صبحى عبدالعزٌز على  25وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143431د عمر انور الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحمٌ -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ عمر انور على الدٌسطى 

تم  21101125وفً تارٌخ  141563( دمحم حماده حجازى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141563) تابع  -  113

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شاوه بملن / عبدالحمٌد عبدالسالم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143800احمد السٌد احمد احمد زكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، نمٌطه بملن / دمحم صادق النجدى الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  143112ع على دمحم ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ربٌ -  115

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / ابراهٌم على دمحم السٌد ابوالعز 



 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

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101125وفً تارٌخ  143111مصطفى احمد حامد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، البملٌة بملن / سامح صبرى السعٌد عوض 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  112031اسامة مصطفى السٌد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

رع ثروت من شارع النمراشى بملن/ وائل السٌد شا 11بالعمار رلم  6وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الحسنٌة محل رلم 

 دلهلٌة  112031ولٌد برلم تابع  6348على السٌد شحاتة اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  143801اسامه احمد البٌلى غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لبٌلى غازىالـتأشٌر:   ، كفر ابوسٌد بملن / دمحم احمد ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143111هشام عبد المنعم دمحم احمد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع محمود نجم من شارع بورسعٌد بملن / طه صالح الدٌن محمود السٌد

تم  21101125وفً تارٌخ  130154منطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( احمد شاكر عبدال 130154) تابع  -  101

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة زلٌلمة الستامونى بملن / ممدوح دمحم المصبى عبدالغنى

 21101125رٌخ وفً تا 112031( اسامه مصطفى السٌد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     112031) تابع  -  101

شارع ثروت من شارع النمراشى الحسٌنٌه بملن /  11بالعمار رلم  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة محل رلم 

 وائل السٌد على السٌد شحاته 

عنوان , تم تعدٌل ال 21101125وفً تارٌخ  130154احمد شاكر عبدالمنطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 دلهلٌة  130154ولٌد برلم تابع  6324وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة لرٌة زلٌلمة بالستامونى مركز بلماس اودع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  116818مدحت احمد احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 رشاح جدٌله من ش الجنٌدى بملن/خالد دمحم عثمان احمد 21لً/ المنصوره عمارالـتأشٌر:   ، تعدل العنوان ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  143115احمد رشدى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 الـتأشٌر:   ، سوالى العرب بملن / زٌنب ابراهٌم عبدالجلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  143111ى احمد حسونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه احمد عبدالغن -  105

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة المستشفى العام الجدٌد امام بوابه العٌادات بملن / حمزه مختار حمزه اسماعٌل 

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  143121    مصباح عبدالراضى المعصرواى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  106

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / عبدالعزٌز ٌوسف الهاللى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  10118دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  108

خر بالعنوان دٌل البحر الستامونى بملن /دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش عن نشاط/ وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أ

 دلهلٌه  10118ولٌد برلم تابع  6411تصنٌع منتجات بالستٌن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  143114امانى عبدالبدٌع ٌوسف على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاة النصر بملن / سعد الشحات ابراهٌم عرالى  ,

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  143111عزٌزة عبدالفتاح عبدالفتاح ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 ان شارع الهوارى من الجالء بملن / رضا حلمى السٌد عمر 4وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101126وفً تارٌخ  143110على ٌحى عز طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ، مجمع الرحمن بملن / عبٌر دمحم الشربٌنى حسٌن 

صف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , و 21101126وفً تارٌخ  128161عمر جروب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

( شارع سٌف الدٌن المهرانى من كامل صدلى الفجالة بملن/ شرٌف عبد العظٌم  11تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة الماهرة ) 

 اودع برلم         ولٌد برلم      الماهرة  11111سالمة عن نشاط/ تجارة الكتب واالدوات الكتابٌة براس مال 



 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 ,  21101126وفً تارٌخ  143112ى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على خلٌل السٌد عل -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، الترزى بملن / مصطفى الزٌنى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  143116دمحم احمد المتولى هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ٌر:   ، منٌة سندوب بملن / احمد المتولى هالل الـتأش

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  143111محى الدٌن محفوظ السٌد ٌونس العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 شارع الوزٌر سعد الشربٌنى بملن / ابراهٌم دمحم احمد المرسى  0العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  143111عبدالرحمن عالء الدٌن الطنطاوى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة تمسٌم سامٌه الجمل شارع االنصارى بملن / شرٌف دمحم عبدهللا عوض بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  143118رلم    سامح سٌد على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  216

 الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بملن / احمد دمحم دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  143115رٌهام جمعه راشد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 شارع مكه المكرمه برج الصفا الدور التانى تورٌل الجدٌده بملن / اٌمن حسن دمحم حامد  2الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم  21101126وفً تارٌخ  10118 حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم السٌد اسماعٌل دمحم 10118) تابع  -  211

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دٌل البحر الستامونى بملن / دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش

تم  21101126وفً تارٌخ  10118( دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     10118) تابع  -  210

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة االستامونى مركز بلماس بملن / السٌد اسماعٌل دمحم عن نشاط / تجارة ادوات 

 دلهلٌه 10118ولٌد برلم  1000/  4/  21صحٌه وبٌع بالط افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  143113حسن ابراهٌم احمد حسن عجٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، الصفا جمصه بملن / اسعد كامل الحمصانى

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  143114صٌدلٌة الدكتورة دٌنا دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ل عوض الحسانٌن الشهاوى وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد بملن / كما

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  114461االمام احمد االمام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ سناء نسٌم اسماعٌل مصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  143118   مصطفى عبدالعظٌم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  213

 شارع االندلس حى الجامعة اول المنصورة بملن / شادٌة احمد دمحم عزالدٌن 68وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  143526نٌفٌن ابراهٌم رمضان العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 أشٌر:   ، تعدل الً/طلخا ش مسمه العرب طرٌك نبروه بملن/ ابراهٌم رمضان العرالًوصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  143116السعٌد هشام عثمان السعٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاة البدوى بملن / هشام عثمان السعٌد حماد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  143121ٌاسر الغرٌب دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن / رفعت ابراهٌم ابراهٌم حسٌن 

عدٌل العنوان , تم ت 21101128وفً تارٌخ  143128وائل السٌد مصطفى السٌد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 محالت سور مستشفى شربٌن العام بملن / رئٌس مركز ومدٌنه شربٌن  14وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143133دمحم البنهاوى عبدالرحمن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ن / دمحم عبدالحى دمحم منصوروصف الـتأشٌر:   ، عزبة جاد امارة بمل



 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 ,  21101128وفً تارٌخ  143135عبٌر ممدوح رمضان احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت زنمر بملن / ممدوح رمضان احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  143120فتحٌه سعد عثمان عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / على على المرسى الوسط 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143134احمد جمعه عوض الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، درٌن بملن / عال عبدالجواد حسن 

تم تعدٌل  21101128وفً تارٌخ  138442( على عادل عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     138442تابع  ) -  222

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الطٌبه بملن / دمحم مصطفى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  143131دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، كرم الجدٌده طرٌك طناح بملن / عبدالستار الجٌالنى العٌدروسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101128وفً تارٌخ  143132دمحم السٌد شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ، العوضٌة بملن / نادر دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143136د مسعد حامد حامد عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  225

 شارع الشٌخ الغزالى مدٌنة مبارن بملن / امال على عبدالصمد  10وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143131محمود امجد عبدالشافى اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى شارع البحر بملن / امجد عبدالشافى اللٌثى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  143131دمحم باتع فهمى عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 باتع فهمى عبداللطٌف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بملن / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143122عبدالرحمن على دمحم حمدى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

شارع معاذ بن جبل وناصٌة جٌهان حى الجامعه بملن / على دمحم حمدى على  1وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة برج عباد الرحمن 

 حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  132880حمد محمود احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  220

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة الستامونى مركز بلماس بملن / محمود احمد دمحم سالم عن نشاط/ تجارة البماله 

 دلهلٌه 132880م تابع ولٌد برل 6456والتموٌن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143124حسن دمحم نجٌب بدٌر السٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 شارع سوق التجار بملن / ٌوسف ابراهٌم عبدالمادر  30وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل  21101128وفً تارٌخ  143138تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محب السٌد الشربٌنى الشربٌنى الحسٌنى ،  -  231

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابوجالل بملن / دمحم محرم محمود ٌوسف شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  143130دمحم رضا عطاهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 بانوب شارع المحطه النخلتٌن بملن / عالم احمد احمد حسنى  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  138442على عادل عبد العلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

السالم عن نشاط / تجارة بماله سلع الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الطٌبه مركز نبروه بملن / محمود حامد ابراهٌم دمحم عبد 

 دلهلٌه 138442ولٌد برلم تابع  6425تموٌنٌه اودع برلم 

تم  21101128وفً تارٌخ  132880( احمد محمود احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     132880) تابع  -  234

 د دمحم سالمتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / محمود احم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  143123العدل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 شارع محمود فهمى النمراشى الحسٌنٌة بملن / اٌهاب مرسى عبدالحمٌد المحالوى  23الـتأشٌر:   ، المنصورة 



 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 ,  21101128وفً تارٌخ  143141ضٌاء سلٌم السٌد احمد الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 شارع الخلفاء الراشدٌن الترعة بجوار اتٌلٌه ضى الممر بملن / السعٌده عبدالتواب ابراهٌم  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143126اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم حمدى عبدالوهاب ، ت -  238

 وصف الـتأشٌر:   ، طنٌخ بملن / ابرهٌم حمدى عبدالوهاب سالم 

تم تعدٌل  21101128وفً تارٌخ  131114( دمحم عبدالجٌد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    131114)تابع  -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، حوض البشطمبر بجوار محطة توتال على طرٌك السرٌع بملن / امجد عبدالنبى السٌد دمحم ابواللٌلالعنوان , 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143125ٌاسر دمحم عبدالفتاح الجمٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 عبدالوارث عبدالمنعم الجمٌعى  وصف الـتأشٌر:   ، كفر الدبوسى بملن / امل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  131114دمحم عبد الجٌد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

نبى السٌد الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره حوض البشتمٌر بجوار محطه توتال على الطرٌك السرٌع بملن/ امجد عبدال

  131114ولٌد برلم تابع  6466دمحم ابواللٌل اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143142زٌنات عٌد منصور عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / عبدالعزٌز دمحم احمد ابوالنجا 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143143الوى ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر محمود الع -  242

 شارع عبدالبالى الحسٌنٌه بملن / نبٌل عوض صدٌك مرسى  26وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143148رضا فتحى عبدالرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصف الـتأشٌر:   ، زٌان بملن / دمحم فتحى عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143151خالد فاروق المغازى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، ابودشٌشة بملن / السعٌد محبوب النبى مهدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143146هر المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروه دمحم طا -  245

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع االمراء حى الجامعه بملن / مصطفى شعبان عبدالهادى حسب النبى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143151مصطفى دمحم حسن على عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 بصار الحفٌر بملن / حسن دمحم حسن على  31وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143141احمد مصطفى عبدالجواد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 له مصطفى عبدالجواد سعفان امتداد منتصر بملن / نه 4وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143141دمحم رضا دمحم دمحم ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، محلة دمنة بملن / سنٌه توفٌك معوض سالم 

تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  143145برلم    مصطفى حمدى توكل ابراهٌم عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  240

 , وصف الـتأشٌر:   ، درٌن بملن / حمدى توكل ابراهٌم عبود 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143144ساره عادل احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الشرلاوى بملن / سعاد السٌد ابراهٌم توحٌد  شارع السعٌد 13وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  143140احمد دمحم محمود طه محمود عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 شارع المدارس بملن / عبدالحلٌم عبدالكرٌم عبدالحلٌم سعد  3, وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة تورٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  143152 جمال دمحم السعٌد على خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  252

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت جراح بملن / عثمان رجب فهمى دمحم 



 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 ,  21101120وفً تارٌخ  142138دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ وجٌه حسن دمحم دسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  112156امٌر ابراهٌم على البط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ى العرالىالـتأشٌر:   ، شربٌن شارع الجٌش بجوار فودافون بملن / احمد احمد البدو

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  11411دمحم عوٌس دمحم ٌوسف االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

ق المجاورة  1214ح /  1305وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع عن نشاط تجارة مركز تلوٌن كمبٌوتر للدهانات بالعنوان جمصه 

 دلهلٌة  11411ولٌد برلم تابع  2110/  1/  20بتارٌخ  6536ن / احمد زكرٌا هالل الدلهلٌة اودع برلم ماٌو بمل 15االولى تمسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  143158محمود البدراوى جبر الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 شرلاوى وصف الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن / جبر البدراوى جبر ال

تم  21101120وفً تارٌخ  11411( دمحم عوٌس دمحم ٌوسف االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     11411) تابع  -  258

 ماٌو بملن / احمد زكرٌا هالل  15ق المجاورة االولى تمسٌم  1214ح /  1305تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  111584هدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجده المهدى إبراهٌم الم -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / حامد احمد حامد احمد الحنفى

ل تم تعدٌ 21101120وفً تارٌخ  143153عمر عبدالعزٌز االمام االمام الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / احمد جمال عبدالمحسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143156دمحم عبدهللا دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 فعى السعٌد الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع السندوبى من شارع عبدالسالم عارف بملن / مختار الشا

تم تعدٌل العنوان  21101120وفً تارٌخ  141301اسراء ابراهٌم عبدالحلٌم دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

شارع عمر بن عبدالعزٌز امتداد شارع جٌهان حى الجامعه بملن/ السٌد فكرى دمحم  1, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

 مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  143154منار دمحم عطٌه عوض الحارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر خمٌس بملن / دمحم عطٌه عوض الحارون 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21101120وفً تارٌخ  13016عماد إسماعٌل على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 الـتأشٌر:   ، تم شطب الرئٌسى االخر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143155دمحم ابراهٌم عبده الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 شارع االندلس بملن / دمحم احمد عبدالحمٌد 1الـتأشٌر:   ، جمصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143215احمد دمحم طاهر احمد كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / جزٌرة الخٌل ـ الزهراء بملن / دمحم الكحالوى دمحم فتحى البدراوى

تم تعدٌل العنوان  21101120وفً تارٌخ  143151سبك لٌده برلم      عصام معوض ٌونس دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ، -  266

 , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع خالد بن الولٌد من شارع مجمع المحاكم الجدٌدة بملن / نادٌة دمحم عبدالسالم

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  141606م ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان حمدى ابراهٌ -  1

 التأشٌر:  ٌضاف/ نشاط/ نمل عمال لحساب الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  16115السعٌد محمود السعٌد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ى/ تجارة عماراتالتأشٌر:  تعدل ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  142011احمد جمال احمد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/ تورٌد مالبس واحذٌه وادوات رٌاضٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  88311خالد عبد الفتاح دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تسجٌل وتصنٌع المستحضرات بهٌئه الغذاء لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  142050احمد عبدالكرٌم جاد المولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 لى / استٌراد وتصدٌر فمطالتأشٌر:  لصر النشاط ع

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  142050مؤسسة جاد لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  لصر النشاط على / استٌراد وتصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , 21101114وفً تارٌخ  124181السٌد خٌرى عبد الفتاح دمحم ابوالغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر:  تعدل الً/تجاره المشه فٌما عدا المهمات وااللمشه العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , 21101114وفً تارٌخ  00612( دمحم حامد على الدنف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    00612) تابع  -  1

 حربى 00ت مائدة ومطبخ ستانلس مصنع وصف التأشٌر:  ٌضاف/ بٌع وتوزٌع ادوا

تم تعدٌل النشاط 21101114وفً تارٌخ  135014عبد العزٌز حافظ دمحم عبد العزٌز البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 , وصف التأشٌر:  تعدل الً مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , 21101116وفً تارٌخ  143646برلم   وائل عبدالسالم عثمان ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  11

 2110/ 1/ 1وصف التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة وتداول تماوى زراعٌة على نفس العٌن اعتبارا من/ 

تم تعدٌل النشاط , 21101116وفً تارٌخ  143488صباح محمود عبدالكرٌم دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

طبما للوائح والمرارت المنظمه لها  6من المجموعه 36والفمره  10:  ٌضاف نشاط االستٌراد فٌما عدا المجموعه وصف التأشٌر

 الهٌئه العانه للرلابه على الصادرات والواردات

, تم تعدٌل النشاط 21101116وفً تارٌخ  141083عبدهللا فتحى عبدالرحمن ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  تعدل مسمى النشاط الى/ مشغل مالبس ٌدوى ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  143514دمحم ابوالسعود عثمان الظرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدل الى / مكتب تورٌدات عامة

تم تعدٌل النشاط , 21101118وفً تارٌخ  136285بد الحى على على بالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ع -  14

 وصف التأشٌر:  تعدل الً/تجاره اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , 21101118وفً تارٌخ  131131اسالم احمد احمد المرسى السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 أشٌر:  مطعم وكافٌة ) تمدٌم مشروبات ساخنة وبارده واطعمة (وصف الت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  142141السٌد ابراهٌم السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 2110/ 8/ 16التأشٌر:  ٌضاف/ مطعم اسمان اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  131211فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال ٌاسر السٌد السٌد على ، تاجر -  18

طبما للنظم والمرارات التى  6من المجموعه  36والفمرة  10التأشٌر:  ٌضاف/ استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات



 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 النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  130011، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد احمد ٌوسف -  11

 التأشٌر:  بضاف/ ورشة نجارة موبلٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  58011المتولى دمحم عبدالرحمن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 المشة التأشٌر:  تعدل النشاط الى/ تجارة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  116535اشرف ٌحى لبٌب مسٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  لصر النشاط على/ التصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  143610اٌمن دمحم عوض عوض غزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

طبما للموانٌن والنظم التى  6من المجموعه  36والفمره  10أشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌا عدا المجوعه الت

 تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات

عدٌل النشاط , وصف تم ت21101121وفً تارٌخ  116610دمحم مسعد الدسولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ مماوالت عامة

تم تعدٌل النشاط 21101121وفً تارٌخ  120312محمود دمحم ابو بكر على ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب مماوالت وتشطٌبات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  142261دمحم محمود دمحم الدسطى سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه

تم 21101121وفً تارٌخ  128113د ،  سبك لٌده برلم   ابو السعد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فر -  25

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة لطع غٌار سٌارات

تم 21101121وفً تارٌخ  111011( رمضان دمحم محمود العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111011) تابع  -  26

 واجن امهاتتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف/ مزرعة د

تم تعدٌل النشاط , 21101121وفً تارٌخ  142821ماهر الشرلاوى عبدالحمٌد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة لطع غٌار سٌارات مستعمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121خ وفً تارٌ 114382احمد سعٌد ابراهٌم حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة سائل تبرٌد سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  123124رزق ابراهٌم الهوارى صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر:  لصر النشاط على / ورشة اصالح كاوتش

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  123124ارى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الهو -  31

 التأشٌر:  لصر النشاط على / ورشة اصالح كاوتش

تم تعدٌل النشاط , 21101125وفً تارٌخ  111831مصطفى دمحم دمحم الحسانٌن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  لصر النشاط على / تصدٌر فمط وصف

تم تعدٌل 21101125وفً تارٌخ  111414( ٌاسر إبراهٌم محمود إبراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111414) تابع  -  32

 2110/ 8/ 25النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الً/ بٌع مستلزمات االنتاج الداجنى والحٌوانى اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  132121محمود عطٌه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  33

 التأشٌر:  ٌضاف/ مدشة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  130020عادل السٌد دمحم على طرباى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  ٌضاف/ نشاط تصنٌع حلوٌات



 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 النشاط , وصف 21101126وفً تارٌخ  114461االمام احمد االمام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 2110/ 1/ 21التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة البمالة اعتبارا من 

دٌل النشاط , وصف تم تع21101126وفً تارٌخ  120518مهاب جمال حسن دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101128وفً تارٌخ  143854فاٌز السٌد فاٌز ابوالمندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدل الى/ ورشة نجارة ٌدوى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101128وفً تارٌخ  143655سبك لٌده برلم    دمحم رزق العدروسى دمحم البنا ، تاجر فرد ،  -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / محل سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101128وفً تارٌخ  141856فاطمه ٌوسف عبد الحمٌد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 ٌاتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة لطن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  132121دمحم محمود عطٌه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 21140/ 1/ 22التأشٌر:  ٌضاف/ نشاط خلط اعالف اعتبارا من 

لنشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل ا21101121وفً تارٌخ  121211خالد عالم ابو زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ٌضاف/ مصنع كشكول وكراس

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  03154محمود دمحم محمود الزحاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 2110/  1/  28التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تورٌد مستلزمات طبٌه اعتبارا 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  143130تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خضر دمحم ٌوسف لٌبع ، -  43

طبما للوائح والمرارات  6من المجموعه 36والفمره  10التأشٌر:  ٌضاف تجاره اجهزه طبٌه واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه

 المنظمه لها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101120وفً تارٌخ  132428 عبدالعال دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  44

 2110/ 1/ 28التأشٌر:  تعدل الى/ تصنٌع عصائر على نفس العٌن اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , 21101120وفً تارٌخ  116313دمحم صالح الدٌن عوض سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر:  لصر النشاط على/ تجارة حبوب واعالف مزارع دواجن وتصدٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نوع الشركة , تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  143658احمد على دمحم عطوه الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  143681هاجر طارق حسن عبدالغفار محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21101116وفً تارٌخ  143618السعٌد دمحم السعٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101118وفً تارٌخ  143813محمود عبدالعزٌز محمود محمود شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143811وحٌد حامد وحٌد حامد البٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143830اٌمن عالء حسن عبد المجٌد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143841دمحم خلٌفه حسن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143861احمد دمحم حسن دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143886صود دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عبدالمم -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143802حسٌن احمد على ٌوسف بٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  143115تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رشدى على حسن ، -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143123العدل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143141تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ضٌاء سلٌم السٌد احمد الدهراوى ،  -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143151خالد فاروق المغازى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143650،  سبك لٌده برلم   اٌهاب السعٌد عطا السٌد ، تاجر فرد  -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143661مصطفى عبداللطٌف اسماعٌل حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  143602اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن مصطفى عبداللطٌف الشاذلى ، ت -  18

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21101111وفً تارٌخ  128612( حلمى مبرون عبدالعلٌم عبدالولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   128612)تابع  -  11

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143825زٌد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم الشحات ابو -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143831لمٌاء عبد الممصود دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143852ٌن حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسانٌن صابر حسن -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101110وفً تارٌخ  116535( اشرف ٌحى لبٌب مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    116535) تابع  -  22

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143850براهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌه لطفى ا -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  143801وداد دمحم حامد ذكى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101126وفً تارٌخ  143111احمد حسونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه احمد عبدالغنى  -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101126وفً تارٌخ  143121مصباح عبدالراضى المعصرواى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21101128وفً تارٌخ  132880( احمد محمود احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    132880) تابع  -  28

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143146مروه دمحم طاهر المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101114وفً تارٌخ  143663طمه نبٌل عبدالمادر بدوى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فا -  20

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143680احمد ابراهٌم عبدالعزٌز عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143810محمود شٌخ العرب محمود محمود ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143822احمد ابراهٌم حسن عبدالرؤف عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 خاصالشركة , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143824نسمه السٌد محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  143820منه هللا على احمد حسنٌن زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143861المتولى عبدالمجٌد نصر المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143882هبه زناتى عبدالاله خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  143813اوات السٌد السٌد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  143814حنان السٌد ابراهٌم الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101125وفً تارٌخ  130154( احمد شاكر عبدالمنطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    130154) تابع  -  30

 لتأشٌر: خاصنوع الشركة , وصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143125ٌاسر دمحم عبدالفتاح الجمٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143142زٌنات عٌد منصور عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143143سمٌر محمود العالوى ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101120وفً تارٌخ  143151عصام معوض ٌونس دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 أشٌر: خاصالشركة , وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143685دمحم راغب الدردٌرى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143611هٌثم عبدالفتاح فاضل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143812خلود الصدٌك هالل المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143821دٌنا دمحم عبدالرؤف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143828احمد امبابى امبابى الغطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143840احمد معوض على السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143866اٌمن دمحم ابوزٌد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143883عصام دمحم احمد الزلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101126وفً تارٌخ  143114البدٌع ٌوسف على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى عبد -  52

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  143111عزٌزة عبدالفتاح عبدالفتاح ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  143110على ٌحى عز طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143151مصطفى دمحم حسن على عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  143154الحارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منار دمحم عطٌه عوض  -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143661احمد حسن السعٌد حسن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101114وفً تارٌخ  143665هٌم الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مهند ابراهٌم السٌد ابرا -  51

 , وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143613لطفى الرفاعى لطفى شراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143815جى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد صالح دمحم الشورب -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143810ابراهٌم الشربٌنى عٌد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143832وجٌه السٌد دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143843السٌد على السٌد مجاهد الراجحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143864عوض عباس السعٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143812عٌد سعد عٌد شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  143818 حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم -  66

 التأشٌر: خاص

تم 21101125وفً تارٌخ  112031( اسامه مصطفى السٌد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    112031) تابع  -  68

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143126 ابراهٌم حمدى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101128وفً تارٌخ  131114( دمحم عبدالجٌد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   131114)تابع  -  60

 ر: خاصنوع الشركة , وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143148رضا فتحى عبدالرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  143684اسامه عبدالغنى دمحم رزق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 خاص , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  143686ولٌد عبدالسمٌع عبدالوهاب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143611جمال دمحم رٌاض محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143612رٌهام بدوى حسانٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  143816دعاء دمحم دمحم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143814دمحم عبدالرؤف عبدالحمٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  143831احمد االمام الشافعى دمحم محمود لٌراط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 أشٌر: خاصالشركة , وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143865امٌره الدسولى السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143868محمود فتحى دمحم الزكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  80

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143884اٌمن الغرٌب دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  143801اسامه احمد البٌلى غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101125وفً تارٌخ  143111م عبد المنعم دمحم احمد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشا -  12

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143122عبدالرحمن على دمحم حمدى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  143155دمحم ابراهٌم عبده الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143655دمحم رزق العدروسى دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143660امٌره عبدالهادى عبداللطٌف ٌسن طه ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143615بثٌنه دمحم مصطفى الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143811رضا العشرى رمضان خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143816مسعد المغاورى مسعد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143835مه رزق االمام الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاط -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143851اسالم عوض عوض دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143862ولٌد دمحم رزق رزق حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101121وفً تارٌخ  143881مصطفى عالء مصطفى السعٌد الطنبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143803عبدالرازق احمد البهى الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  143118سامح سٌد على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101128وفً تارٌخ  138442( على عادل عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    138442ع ) تاب -  06

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  143131دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  08

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143141احمد مصطفى عبدالجواد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143681حازم دمحم عبده اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143682عاطف رمضان امٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  143614حسن مصطفى دمحم عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143616شٌماء هشام السٌد على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143818كمال دمحم كمال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  143833اداره عبد الغفار عبد السالم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143861اٌمان السعٌد حامد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143888السٌد دمحم عثمان ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  143805السعٌد دمحم السعٌد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101126وفً تارٌخ  143116السعٌد هشام عثمان السعٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  143121ٌاسر الغرٌب دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101121وفً تارٌخ  143140احمد دمحم محمود طه محمود عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  143152دمحم جمال دمحم السعٌد على خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 ص, وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143651منى دمحم ٌوسف نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143654ٌوسف مختار السٌد عبدالنبى لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  143812على احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143811رشا محسن سٌد احمد دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143831شعبان دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143844عوض دمحم ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143848احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء دمحم عبده  -  111

 التأشٌر: خاص

تم 21101121وفً تارٌخ  133625( دمحم عبدالنبى حلمى عبده مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    133625) تابع  -  110

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101125وفً تارٌخ  143808عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  143113ولٌد صبحى عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101128وفً تارٌخ  143128وائل السٌد مصطفى السٌد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101128وفً تارٌخ  143133دمحم البنهاوى عبدالرحمن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 أشٌر: خاصالشركة , وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة 21101128وفً تارٌخ  143135عبٌر ممدوح رمضان احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  143664دمحم جمال احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  143681عبدالسالم ٌوسف ٌوسف عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143811فرج ابوالفرج ممدوح عبدالجواد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143826دمحم السٌد ٌوسف المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143823عبدالكرٌم السٌد السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143851ابراهٌم انور عوض كدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع 21101121وفً تارٌخ  143860جمال عبدالهادى عبدالهادى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل 21101125وفً تارٌخ  141563( دمحم حماده حجازى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141563) تابع  -  132

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101126وفً تارٌخ  143113حسن ابراهٌم احمد حسن عجٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  143114صٌدلٌة الدكتورة دٌنا دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21101121وفً تارٌخ  143144ساره عادل احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  143158محمود البدراوى جبر الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل تم 21101120وفً تارٌخ  11411( دمحم عوٌس دمحم ٌوسف االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    11411) تابع  -  138

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143688عادل فخرى سعد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21101116وفً تارٌخ  143604وائل جالل عبدالستار معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101116وفً تارٌخ  143605عزالدٌن عبدهللا محمود عٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21101118وفً تارٌخ  143811دمحم جمال مصباح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143841اعتماد حسن محمود على فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

نوع  تم تعدٌل21101110وفً تارٌخ  143855ابراهٌم رضوان ابراهٌم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143856دمحم رفعت كمال عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21101121وفً تارٌخ  143881دمحم جمال حافظ دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  143112ربٌع على دمحم ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21101126وفً تارٌخ  143112على خلٌل السٌد على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  143116دمحم احمد المتولى هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 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 21101126وفً تارٌخ  143111محى الدٌن محفوظ السٌد ٌونس العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  138684( ولٌد انور محمود دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    138684) تابع  -  151

 ركة , وصف التأشٌر: خاصنوع الش

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143666محمود اسماعٌل ابوالغٌط ابوالغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  143611عبدالمعبود فهمى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143601دمحم عبدالممصود شفٌك المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

نوع  تم تعدٌل21101111وفً تارٌخ  143821احمد ناصر حلمى السٌد السرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143821احمد احمد دمحم دمحم النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21101110وفً تارٌخ  143854فاٌز السٌد فاٌز ابوالمندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101110وفً تارٌخ  143858( رشا دمحم السٌد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    143858) تابع  -  158

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 21101121وفً تارٌخ  143811اٌات السٌد دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143810سامى ابراهٌم مصباح المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21101126وفً تارٌخ  143115رٌهام جمعه راشد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101126وفً تارٌخ  10118( دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    10118) تابع  -  161

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121خ وفً تارٌ 143141دمحم رضا دمحم دمحم ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101121وفً تارٌخ  143145مصطفى حمدى توكل ابراهٌم عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111ً تارٌخ وف 143652جانو احمد محمود عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  131024دمحم زرد احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143603دمحم نبٌل نعٌم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 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 , 21101118وفً تارٌخ  143600عبٌر حسن منصور وهٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21101118وفً تارٌخ  130103( احمد شولى احمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    130103) تابع  -  161

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  143834نورهان نصر احمد شاهٌن مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143846 عماد عبدالسالم العٌسوى جدامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  181

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143853دمحم مجدى محمود دمحم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21101121وفً تارٌخ  143662سبك لٌده برلم   ( الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان ، تاجر فرد ،   143662) تابع  -  182

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143811نسٌم جرجس عٌاد حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143120برلم   فتحٌه سعد عثمان عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  184

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143134احمد جمعه عوض الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101126وفً تارٌخ  143118 مصطفى عبدالعظٌم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  186

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  131024دمحم زرد احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143653ناجى احمد شولى عبدالحلٌم بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143683على السٌد على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  180

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101116وفً تارٌخ  143601دمحم رزق عبده ابراهٌم الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143608اسماء دمحم بدٌر احمد البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143813جمعه السٌد السٌد الشوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143836هشام حامد الغرٌب الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  143858رشا دمحم السٌد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21101121وفً تارٌخ  143885ابراهٌم عبده عبدالعزٌز دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 خاص الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  143800احمد السٌد احمد احمد زكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101126وفً تارٌخ  143111عبدالرحمن عالء الدٌن الطنطاوى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 ف التأشٌر: خاصنوع الشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101128وفً تارٌخ  143132دمحم السٌد شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143136محمود مسعد حامد حامد عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 21101120وفً تارٌخ  143153عمر عبدالعزٌز االمام االمام الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  143156دمحم عبدهللا دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143651السٌد السٌد دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143606ابراهٌم عبدالهادى حامد مخمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143818دمحم حمدى دمحم محمود البصٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143841عبدالرازق دمحم عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143842احمد السعٌد عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  135318( عبدالحمٌد عبدالرحٌم عبدالحمٌد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    135318) تابع  -  108

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص تم21101110

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143815احمد عاطف محمود المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21101122وفً تارٌخ  143816عبدهللا ثروت عبدهللا العزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  143111مصطفى احمد حامد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21101128وفً تارٌخ  143131محمود امجد عبدالشافى اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143131دمحم باتع فهمى عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل نوع الشركة , تم تعد21101111ٌوفً تارٌخ  143656امل ابراهٌم دمحم السٌد عوكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  130141( ٌاسر احمد عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   130141) تابع  -  214

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143610السعٌد صبرى عبدالمادر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  123501( على عبدالعزٌز مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    123501) تابع  -  216

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101118

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  143811دمحم دمحم ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143815محمود عبدالعال عبدالسالم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143838اٌمن جورج مسٌحه غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143845جمال محمود عبدالخالك العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  143851حسام شعبان على مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143880دمحم اشرف هانى ٌونس شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143801 شرٌف عزت فرٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101122وفً تارٌخ  143804محمود محروس ابراهٌم حسن المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143124حسن دمحم نجٌب بدٌر السٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101128وفً تارٌخ  143138محب السٌد الشربٌنى الشربٌنى الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 ر: خاصالشركة , وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  143130دمحم رضا عطاهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 الكٌان المانونى  , وصف 21101111وفً تارٌخ  131024م   دمحم زرد احمد عبد الحلٌم ، تاجر ،  سبك لٌده برل -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   MR gOLDالى: مستر جولد  55301تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: ابوالغٌط لتجاره االلمشه   124181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114فى تارٌخ :  ،   -  2

 الى: نور الصباح لالستٌراد   143488تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: مؤسسة العامر للتورٌدات العامة   143514لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا21101116،  فى تارٌخ :   -  4

الى: تعدٌل االسم وجعلة ابوالناس لالستٌراد  111132تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101118،  فى تارٌخ :   -  5

 والتصدٌر  

 الى: اورجانٌن   142401ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد21101111،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: ٌوانا للتصدٌر   116535تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101110،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: دٌزٌنز للمماوالت والتشطٌبات   120312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: سنترال الحمد   133625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121خ : ،  فى تارٌ  -  0

 الى: اورباكون للمماوالت العامة   110166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: السلطانه نٌو   143610تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: االمل للبسكوٌت   142623تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  12

   2الى: داٌس  141856الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21101128،  فى تارٌخ :   -  13

الى: ٌضاف سمه تجارٌة/ مكتب  131323تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  14

 االخالص لتجارة السٌارت  

   الى: افرست كول 143116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  15

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ات  تعدٌالت السجل التجارى شرك 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    68646حسٌن دمحم دمحم السٌد وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 2110لسنه380ل ومشهر عنه برلم السجل  شطب المٌد بموجب عمد الفض ملخصه مسج

تم    21101116، وفى تارٌخ    68646شركة حسٌن واحمد دمحم دمحم السٌد الحلوانى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 كه وحلها نهائٌاتم فض الشر 2110لسنه380محو/شطب السجل  شطب المٌد بموجب عمد الفض ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم    21101116، وفى تارٌخ    60181دمحم محمود ابراهٌم خلٌل وشرٌكه محمود  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 1001لسنه510محو/شطب السجل  بموجب عمد فض ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم    21101118، وفى تارٌخ    08032شركة احمد ابراهٌم المرسى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض مصدق علً تولٌعاته

تم    21101118، وفى تارٌخ    13081شركه بدر الدٌن ابراهٌم عطوه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه مصدق على تولٌعاته تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    21101111، وفى تارٌخ    111840شركة دمحم فرٌد ابراهٌم عنانى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 ها نهائٌامحو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق على تولٌعاته تم فض الشركه وحل

تم    21101111، وفى تارٌخ    111840شركة دمحم فرٌد ابراهٌم عنانى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق على تولٌعاته تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    15815شركة السعٌد هاشم حسانٌن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  بموجب عمد فض شركه ملخصه مشهر عنه تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    13148دمحم عبد الحمٌد البٌومى وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 0

 ى تولٌعاته تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌاالسجل  بموجب عمد فض شركه تضامن مصدق عل



 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    21101121، وفى تارٌخ    113082شركة منال احمد دمحم الدٌسطى وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 2116لسنه118محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه ملخصه مشهر عنه برلم 

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    60304فتحى محجوب وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  اعتماد   - 11

 السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    21101121، وفى تارٌخ    60304هشام عبد العلٌم احمد الحدٌدى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    60304اعتماد فتحى محجوب وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    21101121، وفى تارٌخ    60304العلٌم احمد الحدٌدى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : هشام عبد    - 14

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    60304اعتماد فتحى محجوب وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    21101121، وفى تارٌخ    60304هشام عبد العلٌم احمد الحدٌدى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

   21101122، وفى تارٌخ    111583كة السٌد فراج اسماعٌل النجار وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شر   - 18

توثٌك المنصورة تم حل  2110لسنه  3124تم محو/شطب السجل  بموجب عمد شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    21101126، وفى تارٌخ    118084كه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة رزق فاروق رزق وشرٌ   - 11

 محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض ملخصه مسجل ومشهر عنه محكمه المنصوره االبتدائٌه

تم    21101126، وفى تارٌخ    84111شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 10

 شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌامحو/

تم    21101126، وفى تارٌخ    84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

   21101126، وفى تارٌخ    84111شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21101126، وفى تارٌخ    84111: شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 22

 محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21101126، وفى تارٌخ    84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 ع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌامحو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌ

   21101126، وفى تارٌخ    84111شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 تم محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21101126، وفى تارٌخ    84111د البٌومى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة ممدوح ودمحم احم   - 25

 محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

م ت   21101126، وفى تارٌخ    84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا



 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

   21101126، وفى تارٌخ    84111شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 وتصفٌتها نهائٌاتم محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض صحه تولٌع ونفاذ تم حل الشركه 

تم    21101126، وفى تارٌخ    111111سمٌر محمود العالوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 2110/دلسنه5151محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن برلم

تم    21101126، وفى تارٌخ    111111دها برلم : سمٌر محمود العالوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌ   - 20

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 2110/دلسنه5151محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن برلم

تم    21101128، وفى تارٌخ    115531شركة رضا دمحم الخبٌرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 النحالل الشركه وفضها نهائٌا 2110لسنه315جب عمد فض ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم محو/شطب السجل  شطب بمو

تم    21101128، وفى تارٌخ    115531شركة رضا دمحم الخبٌرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 الشركه وفضها نهائٌا النحالل 2110لسنه315محو/شطب السجل  شطب بموجب عمد فض ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم    21101128، وفى تارٌخ    88311شركه عادل المتولى دمحم المتولى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 81121شركة المزاحى للتجارة والتورٌدات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   11111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ة الرمالوى للتجاره والتوكٌالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم مؤسس-شركة اسامه محمود عوض الرمالوى وشركاه -  2

  0111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101111وفً تارٌخ   ، 50536،

 جنٌه 

تم  21101111فً تارٌخ   ،و 50536شركة مؤسسة محمود وشركاه للتجارة والتوزٌع شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   0111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 50536شركة مؤسسة الرمالوى للتجارة والتوكٌالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   0111.111مال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس  21101116وفً تارٌخ   ، 122314السٌد عبد النبى على حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   11111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101116وفً تارٌخ   ، 122314ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،السٌد عبد النبى على حسن وشركا -  6

 جنٌه   11111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركه احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2111111.111ها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة احمد ٌسرى فهمى المغازى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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  21101121وفً تارٌخ   ، 123361تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشرٌكه شركة  -  11

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111111.111م تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ت

 21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركه احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2111111.111رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101121وفً تارٌخ   ، 123361ركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة احمد ٌسرى فهمى المغازى وش -  14

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم 21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   2111111.111ح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

 21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركه احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 123361المغازى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركة دمحم ٌسرى فهمى -  11

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة احمد ٌسرى فهمى المغازى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   2111111.111مالها ، رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

 21101121وفً تارٌخ   ، 123361شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 121121وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، نصر الدٌن ابو زٌد هجرس -  22

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  21101121وفً تارٌخ   ، 121121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101121وفً تارٌخ   ، 121121هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   111111.111ا ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 121121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101121وفً تارٌخ   ، 121121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101121وفً تارٌخ   ، 121121برلم ،هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  28

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

وفً  65401المهندسون المتحدون للتكٌٌف والكهرباء ) طارق دمحم صبحى و َشرٌكهُ ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   511111.111عدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم ت 21101125تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    65401المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) طارق صبحى و ُشركاهُ ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

 جنٌه   511111.111ال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم 21101125،

المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) فهمى على عبد الرحمن البطة وُشركاهُ ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  31

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101125وفً تارٌخ   ، 65401،

 جنٌه   511111.111،

 65401المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) احمد فهمى على عبد الرحمن وشرٌكة( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125وفً تارٌخ   ،

 65401لهندسة والتجارة) فهمى على عبد الرحمن البطه وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،المهندسون المتحدون ل -  32

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125وفً تارٌخ   ،

وفً  65401و َشرٌكهُ ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، المهندسون المتحدون للتكٌٌف والكهرباء ) طارق دمحم صبحى -  33

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    65401المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) طارق صبحى و ُشركاهُ ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125،

المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) فهمى على عبد الرحمن البطة وُشركاهُ ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  35

م تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ت 21101125وفً تارٌخ   ، 65401،

 جنٌه   511111.111،

 65401المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) احمد فهمى على عبد الرحمن وشرٌكة( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ   ،

 65401المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة) فهمى على عبد الرحمن البطه وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   511111.111ا ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 21101125وفً تارٌخ   ،

وفً  65401المهندسون المتحدون للتكٌٌف والكهرباء ) طارق دمحم صبحى و َشرٌكهُ ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    65401متحدون للهندسة والتجارة ) طارق صبحى و ُشركاهُ ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،المهندسون ال -  30

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125،

البطة وُشركاهُ ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) فهمى على عبد الرحمن -  41

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101125وفً تارٌخ   ، 65401،

 جنٌه   511111.111،

 65401ك لٌدها برلم ،المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) احمد فهمى على عبد الرحمن وشرٌكة( شركة تضامن  ، سب -  41

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125وفً تارٌخ   ،

 65401المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة) فهمى على عبد الرحمن البطه وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101125وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 84111شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   011.111ا ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   011.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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  21101126وفً تارٌخ   ، 84111، سبك لٌدها برلم ،شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه شركة تضامن   -  45

 جنٌه   011.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 84111شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   011.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   011.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 84111سلٌمان الشوٌحى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه لبنً دمحم دمحم  -  41

 جنٌه   011.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 84111شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  40

 جنٌه   011.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   011.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 84111شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   011.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 130481، سبك لٌدها برلم ،شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه شركة تضامن   -  52

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 130481شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   1111111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل رأس المال

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 130481شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 ٌه جن  1111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101121وفً تارٌخ   ، 61120ٌاسر حسنى احمد على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   5111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ   ، 61120شركة حسنى احمد على المكاوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   5111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21101118وفً تارٌخ  122143شركة عبد العزٌز دمحم احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش مساكن جدٌله بملن/ محمود ابوالفتوح ابراهٌم عبدالمادر3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً 

تم تعدٌل  21101118وفً تارٌخ  122143امن ،  سبك لٌدها برلم    شركة عبد العزٌز دمحم احمد دمحم وشرٌكته ، شركة تض -  2

 ش مساكن جدٌله بملن/ محمود ابوالفتوح ابراهٌم عبدالمادر3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً 

لـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21101118وفً تارٌخ  122143الٌوجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ش مساكن جدٌله بملن/ محمود ابوالفتوح ابراهٌم عبدالمادر 3تعدل العنوان الً/ 



 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

وفً تارٌخ  122143(شركه عبدالعزٌز دمحم احمد دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    122143)تابع -  4

ش مساكن جدٌله بملن/ محمود ابوالفتوح ابراهٌم  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً/  21101118

 عبدالمادر

 21101111وفً تارٌخ  111581شركة السٌد دمحم ابراهٌم اسماعٌل االمبابى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

ر المركزى ش على لطفى الشٌخ زاٌد المحو 33اكتوبر عمار6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان الجٌزه 

 بملن/ احمد دمحم ابراهٌم اسماعٌل عن نشاط معرض سٌارات اودع برلم  ولٌد برلم   الجٌزه

 21101111وفً تارٌخ  111581شركة السٌد دمحم ابراهٌم اسماعٌل االمبابى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

المحور المركزى ش على لطفى الشٌخ زاٌد  33اكتوبر عمار6ٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان الجٌزه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأش

 بملن/ احمد دمحم ابراهٌم اسماعٌل عن نشاط معرض سٌارات اودع برلم  ولٌد برلم   الجٌزه

تم تعدٌل  21101121ٌخ وفً تار 121121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره ش الجٌش خلف مصر للطٌران عماره التهامى الدور االول علوى بملن/هشام 

 محبوب النبى السٌد عبدالستار

تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  121121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره ش الجٌش خلف مصر للطٌران عماره التهامى الدور االول علوى بملن/هشام محبوب 

 النبى السٌد عبدالستار

تم  21101121وفً تارٌخ  121121هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  0

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره ش الجٌش خلف مصر للطٌران عماره التهامى الدور االول علوى 

 بملن/هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  121121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره ش الجٌش خلف مصر للطٌران عماره التهامى الدور االول علوى بملن/هشام ال

 محبوب النبى السٌد عبدالستار

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  121121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

صف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره ش الجٌش خلف مصر للطٌران عماره التهامى الدور االول علوى بملن/هشام العنوان , و

 محبوب النبى السٌد عبدالستار

تم  21101121وفً تارٌخ  121121هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

ف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره ش الجٌش خلف مصر للطٌران عماره التهامى الدور االول علوى تعدٌل العنوان , وص

 بملن/هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  84111شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31، تعدل الً المنصوره  , وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 لشوٌحىش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج ا31, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم  21101126وفً تارٌخ  84111شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  84111ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى ، شرك -  16

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

ٌل العنوان تم تعد 21101126وفً تارٌخ  84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 



 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  21101126وفً تارٌخ  84111شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  84111شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  10

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  84111احمد بٌومى دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ممدوح  -  21

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم  21101126وفً تارٌخ  84111دها برلم    شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌ -  21

 ش بورسعٌد وش سوق التجار الشرلى ببرج الشوٌحى31تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة اٌهاب بدوى وهشام الشافعى وشركاهم ، شركة تضامن  حذف نشاط استغالل مزارع الدواجن والمواشى.ٌضاف نشاط/  -  1

وفً تارٌخ  18345تركٌب وصٌانه المصاعد وتجاره وتعبئه المواد الغذائٌه والمحاصٌل الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 كة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شر21101111

شركة اٌهاب بدوى وهشام الشافعى وشركاهم ، شركة تضامن  حذف نشاط استغالل مزارع الدواجن والمواشى.ٌضاف نشاط/  -  2

وفً تارٌخ  18345تركٌب وصٌانه المصاعد وتجاره وتعبئه المواد الغذائٌه والمحاصٌل الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت21101111

شركة اٌهاب بدوى وهشام الشافعى وشركاهم ، شركة تضامن  حذف نشاط استغالل مزارع الدواجن والمواشى.ٌضاف نشاط/  -  3

وفً تارٌخ  18345تركٌب وصٌانه المصاعد وتجاره وتعبئه المواد الغذائٌه والمحاصٌل الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط 21101111

شركة اٌهاب بدوى وهشام الشافعى وشركاهم ، شركة تضامن  حذف نشاط استغالل مزارع الدواجن والمواشى.ٌضاف نشاط/  -  4

وفً تارٌخ  18345تركٌب وصٌانه المصاعد وتجاره وتعبئه المواد الغذائٌه والمحاصٌل الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد21101111ٌ

وفً  81121شركة المزاحى للتجارة والتورٌدات ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً/ المماوالت والتورٌدات ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111تارٌخ 

 131200ٌضاف الً غرض الشركه نشاط التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم     شركة دمحم دمحم عمر سعٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114وفً تارٌخ 

شركة السلكاوى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) اٌمان السلكاوى وشركائها ( ، شركة تضامن  ٌضاف الً غرض  -  8

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21101114وفً تارٌخ  131458عمارى ،  سبك لٌدها برلم   الشركه االستثمار ال

 تضامن

شركة السلكاوى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) اٌمان السلكاوى وشركائها ( ، شركة تضامن  ٌضاف الً غرض  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21101114وفً تارٌخ  131458الشركه االستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  14451



 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

العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها  شركة عبد -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  14451برلم   

وفً  14451ك لٌدها برلم   شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سب -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110تارٌخ 

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 امنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تض21101110وفً تارٌخ  14451

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها  -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110وفً تارٌخ  14451برلم   

وفً  14451ات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌد -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110تارٌخ 

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف ال21101110وفً تارٌخ  14451

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  14451برلم   

وفً  14451ة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه ، توصٌ -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110تارٌخ 

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت21101110وفً تارٌخ  14451

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها  -  10

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  14451برلم   

وفً  14451لعزٌز  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   شركة شولى اسماعٌل عبد ا -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110تارٌخ 

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110تارٌخ  وفً 14451

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110وفً تارٌخ  14451برلم   

وفً  14451لى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   شركة شو -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110تارٌخ 

لم   شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها بر -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110وفً تارٌخ  14451

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110وفً تارٌخ  14451برلم   

وفً  14451شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101110تارٌخ 

،  سبك لٌدها برلم   شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه  -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  14451



 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

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  14451برلم   

وفً  14451ت عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تورٌدا -  20

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110تارٌخ 

وفً  121121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 ٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توص21101121تارٌخ 

وفً  121121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121تارٌخ 

اد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌر -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121وفً تارٌخ  121121

وفً  121121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر: 21101121تارٌخ 

وفً  121121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121تارٌخ 

ستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط اال -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121وفً تارٌخ  121121

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 21101121وفً تارٌخ  123361شركه احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101121وفً تارٌخ  123361شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 صف التأشٌر: شركة تضامنو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101121وفً تارٌخ  123361شركة احمد ٌسرى فهمى المغازى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

ان المانونى  , تم تعدٌل الك21101121ٌوفً تارٌخ  123361شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21101121وفً تارٌخ  123361شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  5

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن



 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 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101121ٌخ وفً تار 121121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101121وفً تارٌخ  121121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  8

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21101121وفً تارٌخ  121121رلم   هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه ، سبك لٌدها ب -  1

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101121وفً تارٌخ  60304اعتماد فتحى محجوب وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  0

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101121وفً تارٌخ  60304ك لٌدها برلم   هشام عبد العلٌم احمد الحدٌدى وشركاه ، سب -  11

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101126وفً تارٌخ  111111سمٌر محمود العالوى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101126وفً تارٌخ  131500بك لٌدها برلم   خالد السٌد دمحم على وشرٌكه ، س -  12

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101126وفً تارٌخ  131500شركة دمحم ابراهٌم دمحم رضوان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101126وفً تارٌخ  131500شركة خالد السٌد دمحم على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101126وفً تارٌخ  84111شركة ممدوح ودمحم احمد البٌومى ، سبك لٌدها برلم    -  15

 صٌة بسٌطةالتأشٌر: تو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101126وفً تارٌخ  84111ممدوح احمد بٌومى دمحم وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  16

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ى  تم تعدٌل الكٌان المانون21101126وفً تارٌخ  84111شركه لبنً دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  18

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 21101128وفً تارٌخ  130481شركة محمود خٌرى دمحم احمد غزى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة اسامه محمود  50536شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111رٌخ : ،  فى تا  -  1

 مؤسسة الرمالوى للتجاره والتوكٌالت-عوض الرمالوى وشركاه

د دمحم الى: شركه احم 123361شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  2

 عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه



 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

الى: شركه احمد دمحم  123361توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  3

 عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه

الى: شركه احمد دمحم  123361ٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  21101121،  فى تارٌخ :   -  4

 عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه

الى: هشام محبوب النبى  121121توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  5

 السٌد عبدالستار وشركاه

الى: هشام محبوب النبى  121121ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌ  21101121،  فى تارٌخ :   -  6

 السٌد عبدالستار وشركاه

الى: خالد السٌد دمحم على  131500شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126،  فى تارٌخ :   -  8

 وشرٌكه

الى: خالد السٌد دمحم على  131500أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم الت  21101126،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكه

الى: شركه لبنً دمحم دمحم  84111شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126،  فى تارٌخ :   -  0

 سلٌمان الشوٌحى وشركاه

الى: شركه لبنً دمحم دمحم  84111م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  ت  21101126،  فى تارٌخ :   -  11

 سلٌمان الشوٌحى وشركاه

الى: شركه لبنً دمحم دمحم  84111توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126،  فى تارٌخ :   -  11

 سلٌمان الشوٌحى وشركاه

الى: ٌاسر حسنى احمد  61120توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  12

 على وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101111: طارق محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ  -  1

50536 

برلم       21101111طارق محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  2

50536 

برلم       21101111طارق محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  3

50536 

برلم       21101111منى محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  4

50536 

برلم       21101111منى محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  5

50536 



 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

برلم       21101111منى محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  6

50536 

برلم       21101111محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  8

50536 

برلم       21101111مدٌر و شرٌن متخارج  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن   -  1

50536 

برلم       21101111محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  0

50536 

 50536برلم       21101111تارٌخ : ملكه الموافى صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  11

 50536برلم       21101111ملكه الموافى صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  11

 50536برلم       21101111ملكه الموافى صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  12

برلم       21101111ود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسامة محم -  13

50536 

برلم       21101111اسامة محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  14

50536 

برلم       21101111و شرٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسامة محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر  -  15

50536 

برلم       21101111ناهد محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  16

50536 

برلم       21101111 ناهد محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -  18

50536 

برلم       21101111ناهد محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  11

50536 

برلم       21101111امٌره محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  10

50536 

برلم       21101111ره محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : امٌ -  21

50536 

برلم       21101111امٌره محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  21

50536 

برلم       21101111مدٌر وشرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ : طارق محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن   -  22

50536 

برلم       21101111طارق محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  23

50536 

برلم       21101111الوفاه ، تارٌخ :  طارق محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج لحاله -  24

50536 



 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

 50536برلم       21101111منى محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  25

 50536برلم       21101111منى محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  26

 50536برلم       21101111منى محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  28

برلم       21101111محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  21

50536 

برلم       21101111مدٌر و شرٌن متخارج  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ : محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن   -  20

50536 

برلم       21101111محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  31

50536 

 50536برلم       21101111:  ملكه الموافى صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ -  31

 50536برلم       21101111ملكه الموافى صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  32

 50536برلم       21101111ملكه الموافى صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  33

برلم       21101111اسامة محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  34

50536 

برلم       21101111اسامة محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  35

50536 

برلم       21101111ضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ : اسامة محمود عوض الرمالوى  شركة ت -  36

50536 

برلم       21101111ناهد محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  38

50536 

برلم       21101111رٌخ : ناهد محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تا -  31

50536 

برلم       21101111ناهد محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  30

50536 

برلم       21101111امٌره محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  41

50536 

برلم       21101111ٌره محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ : ام -  41

50536 

برلم       21101111امٌره محمود عوض الرمالوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  42

50536 

مدٌر و شرٌن  خروج شركاء موصٌٌن لحاله الوفاه ودخول الورثه الشرعٌٌن   دمحم حسن دمحم محمود المزاحى  توصٌة بسٌطة -  43

 81121برلم       21101111كشركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

حسن عبدالنبى على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لكال من السٌد عبد النبى حسن راشد وعبد  -  44

د النبى على حسن و على عبدالنبى راشد ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركه امام الغفار عب



 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

برلم       21101116كافه الجهات الحكومٌه والهٌئات العامه وحك االلتراض والرهن وفتح حسابات باسم الشركه ، تارٌخ : 

122314 

كة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لكال من السٌد عبد النبى حسن راشد وعبد حسن عبدالنبى على حسن  شر -  45

الغفار عبد النبى على حسن و على عبدالنبى راشد ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركه امام 

برلم       21101116هن وفتح حسابات باسم الشركه ، تارٌخ : كافه الجهات الحكومٌه والهٌئات العامه وحك االلتراض والر

122314 

السٌد عبد النبى على حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لكال من السٌد عبد النبى حسن راشد وعبد  -  46

شركه مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركه امام الغفار عبد النبى على حسن و على عبدالنبى راشد ولهم حك االداره والتولٌع عن ال

برلم       21101116كافه الجهات الحكومٌه والهٌئات العامه وحك االلتراض والرهن وفتح حسابات باسم الشركه ، تارٌخ : 

122314 

النبى حسن راشد وعبد  السٌد عبد النبى على حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لكال من السٌد عبد -  48

الغفار عبد النبى على حسن و على عبدالنبى راشد ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركه امام 

برلم       21101116كافه الجهات الحكومٌه والهٌئات العامه وحك االلتراض والرهن وفتح حسابات باسم الشركه ، تارٌخ : 

122314 

اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  41

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121ر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : للشرٌن احمد دمحم عبدالماد

اشرف سعد سعد الداودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  40

وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه 

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  51

الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون  البنون وكذلن التصرفات

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

جتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع م -  51

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

الداودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع اشرف سعد سعد  -  52

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121فردا ، تارٌخ : للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر من

اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  53

ومنموالتها تكون البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها 

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  -  54

صه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخا

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره  -  55

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، 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

د دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا احم -  56

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121المادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : تكون للشرٌن احمد دمحم عبد

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  -  58

لغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او ا

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

 احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا -  51

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شرك -  50

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121: تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ 

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  -  61

ومنموالتها  التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  -  61

خاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها التعامل مع البنون وكذلن التصرفات ال

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره -  62

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  -  63

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ :  تكون للشرٌن احمد

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  -  64

للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل 

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

فٌما عدا  احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن -  65

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضا -  66

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

اشرف سعد سعد الداودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  68

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121لشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : ل

اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  61

او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون  البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 
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عدا  احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما -  60

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  -  81

التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها 

 123361برلم       21101121ارٌخ : تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، ت

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا  -  81

ارتها ومنموالتها التعامل مع البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌ

 123361برلم       21101121تكون للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  82

ن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالره

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

فردٌن فٌما عدا التعامل مع اشرف سعد سعد الداودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او من -  83

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع اشرف سعد سعد الداودى  شرك -  84

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121: للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ 

اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  85

ون البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تك

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

اشرف سعد سعد الداودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع  -  86

للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل 

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

امل مع اشرف سعد سعد الداودى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التع -  88

البنون وكذلن التصرفات الخاصه بالرهن والبٌع والتنازل للنفس او الغٌر الصول الشركه وعماراتها وسٌارتها ومنموالتها تكون 

 123361برلم       21101121للشرٌن احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر منفردا ، تارٌخ : 

شرٌن متخارج  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ : والء دمحم احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  81

 121121برلم       21101121

والء دمحم احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  80

 121121برلم       21101121

ٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ : والء دمحم احمد ابراه -  11

 121121برلم       21101121

والء دمحم احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  11

 121121برلم       21101121

والء دمحم احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  12

 121121برلم       21101121
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والء دمحم احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  13

 121121برلم       21101121

برلم       21101121**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  14

121121 

برلم       21101121**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  15

121121 

برلم       21101121**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  16

121121 

برلم       21101121**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  18

121121 

برلم       21101121**  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ : ******** -  11

121121 

برلم       21101121**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  10

121121 

الستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ هشام محبوب النبى السٌد عبد -  01

 121121برلم       21101121: 

هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ  -  01

 121121برلم       21101121: 

هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ  -  02

 121121برلم       21101121: 

خ هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌ -  03

 121121برلم       21101121: 

هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ  -  04

 121121برلم       21101121: 

د استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه بع -  05

 121121برلم       21101121: 

برلم       21101121*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  06

121121 

برلم       21101121رٌخ : *****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تا -  08

121121 

برلم       21101121*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  01

121121 

برلم       21101121*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  00

121121 

برلم       21101121*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت من الشركه بعد استالم كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  111

121121 
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نى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والسجل العٌ
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ره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزا
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الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، 
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    21101121خ : واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌ
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**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه  -  158

ب الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسح

    21101121واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

 121121برلم   

**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه  -  151

لحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسحب الجهات والهٌئات ا

    21101121واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

 121121برلم   

ٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه **********  توصٌة بسٌطة  شر -  150

الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسحب 

    21101121وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه 

 121121برلم   

**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه  -  161

ع البنون وفتح الحسابات بها والسحب الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل م

    21101121واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

 121121برلم   

شركه امام كافه **********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل ال -  161

الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسحب 

    21101121واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

 121121برلم   

هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا   -  162

وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح 
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اع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، الحسابات بها والسحب واالٌد

 121121برلم       21101121تارٌخ : 

هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا   -  163

لجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح وتمثٌل الشركه امام كافه ا

الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، 

 121121برلم       21101121تارٌخ : 

النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  هشام محبوب  -  164

وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح 

جل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والس

 121121برلم       21101121تارٌخ : 

هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا   -  165

لحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات والهٌئات ا

الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، 

 121121برلم       21101121تارٌخ : 

لستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  هشام محبوب النبى السٌد عبدا -  166

وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح 

العمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهر

 121121برلم       21101121تارٌخ : 

هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا   -  168

كومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وغٌر الح

الحسابات بها والسحب واالٌداع والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، 

 121121برلم       21101121تارٌخ : 

الداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات *****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك ا -  161

والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسحب واالٌداع 

برلم       21101121جدٌد ، تارٌخ : والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى ال

121121 

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات  -  160

والسحب واالٌداع  والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها

برلم       21101121والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

121121 

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات  -  181

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسحب واالٌداع والهٌئات 

برلم       21101121والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

121121 

وصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات *****  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  181

والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسحب واالٌداع 

برلم       21101121ه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشرك

121121 

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات  -  182

وفتح الحسابات بها والسحب واالٌداع والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون 
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برلم       21101121والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

121121 

الجهات  *****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا  وتمثٌل الشركه امام كافه -  183

والهٌئات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمؤسسات العامه والخاصه للدوله والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها والسحب واالٌداع 

برلم       21101121والضرائب والسجل العٌنى والشهرالعمارى و وزاره الزراعه وشركه الرٌف المصرى الجدٌد ، تارٌخ : 

121121 

على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  طارق فهمى -  184

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  185

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  186

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

الم كافه مستحماته طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد است -  188

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  181

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  180

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

: احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ  -  111

 65401برلم       21101125

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  111

 65401برلم       21101125

افه مستحماته ، تارٌخ : احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم ك -  112

 65401برلم       21101125

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  113

 65401برلم       21101125

ن الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ : احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج م -  114

 65401برلم       21101125

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  115

 65401برلم       21101125

مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :   احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن -  116

 65401برلم       21101125

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  118

 65401برلم       21101125

حمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ : احمد فهمى على عبد الر -  111

 65401برلم       21101125
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 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  110

 65401برلم       21101125

حمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ : ا -  101

 65401برلم       21101125

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  101

 65401برلم       21101125

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  102

 65401برلم       21101125

تارٌخ :  احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، -  103

 65401برلم       21101125

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  104

 65401برلم       21101125

بعد استالم كافه مستحماته ، عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه  -  105

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  106

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن   -  108

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  101

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

براهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، عالء الدٌن ا -  100

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  211

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  211

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

فه مستحماته ، عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كا -  212

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  213

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

امن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متض -  214

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  215

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

لٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ، عالء الدٌن ابراهٌم امام س -  216

 65401برلم       21101125تارٌخ : 
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طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  218

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  211

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  210

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  211

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته ،  -  211

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

لشركه بعد استالم كافه مستحماته ، عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من ا -  212

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  213

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة  -  214

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  215

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

ق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته طار -  216

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  218

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه بعد استالم كافه مستحماته  -  211

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

التولٌع وجعلها للشرٌكٌن طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة و -  210

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

من البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن طارق فهمى على عبد الرح -  221

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125خ : بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌ

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  221

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125البنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : ب

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  222

ان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌم

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 



 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

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  223

مد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه اح

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن -  224

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  225

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125ك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : والمصارف وااللتراض ولهم الح

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  226

لحسابات الجارٌه بالبنون على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح ا

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  228

امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون  على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  221

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  م -  220

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  231

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125توكٌل الغٌر ، تارٌخ :  والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  231

ات الجارٌه بالبنون على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحساب

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  232

م سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم اما

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

فهمى  احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد -  233

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و -  234

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  235

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125ٌل الغٌر ، تارٌخ : والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توك
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 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  236

لجارٌه بالبنون على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات ا

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  238

على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : والمصارف وااللتراض ولهم الحك 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  231

سابات الجارٌه بالبنون على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الح

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد فهمى  -  230

مام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم ا

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

كٌن احمد عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌ -  241

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌط -  241

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401  برلم     21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  242

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125راض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : والمصارف وااللت

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  243

لهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن و

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  244

لبطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون فهمى على عبد الرحمن ا

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل اال -  245

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد عالء الدٌن ابراه -  246

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125تارٌخ : والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  248

ٌه بالبنون فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجار

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  241

لٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام س

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 



 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

حمد عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن ا -  240

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مد -  251

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  251

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125لهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : والمصارف وااللتراض و

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  252

الحك فً فتح الحسابات الجارٌه احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  253

ه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه احمد فهمى على عبد الرحمن البط

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

رة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدا -  254

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  عالء الدٌن ابراهٌم -  255

فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

 65401برلم       21101125رٌخ : والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تا

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  256

بالبنون  فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

عالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن احمد  -  258

مان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه بالبنون فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌ

 65401برلم       21101125والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  251

مد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه اح

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  250

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  261

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : بالبنون والمصارف وااللتراض 

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  261

الحك فً فتح الحسابات الجارٌه  احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 



 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

طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن  -  262

طه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه احمد فهمى على عبد الرحمن الب

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االد -  263

احمد فهمى على عبد الرحمن البطه وعالء الدٌن ابراهٌم امام سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً فتح الحسابات الجارٌه 

 65401برلم       21101125بالبنون والمصارف وااللتراض ولهم الحك فً توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

لى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على انه فى حالة وفاة احد الطرفٌن فان ورثته ٌحلون خالد السٌد دمحم ع -  264

محل مورثهم دون التدخل فى ادارة النشاط والعمل اال بموافمة الطرف االخر وتكون موافمة مكتوبة وكل ما لهم حك استالم االرباح 

للشرٌن االخر االنفراد بالنشاط والشراكة اال بالتنازل مكتوب من ورثة  فى مواعٌدها واالطالع على حسابات النشاط وال ٌحك

 131500برلم       21101126الشرٌن المتوفى برغبتهم االنفصال عن الشراكة والصول على حصة مورثهم ، تارٌخ : 

احد الطرفٌن فان ورثته ٌحلون خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على انه فى حالة وفاة  -  265

محل مورثهم دون التدخل فى ادارة النشاط والعمل اال بموافمة الطرف االخر وتكون موافمة مكتوبة وكل ما لهم حك استالم االرباح 

ثة فى مواعٌدها واالطالع على حسابات النشاط وال ٌحك للشرٌن االخر االنفراد بالنشاط والشراكة اال بالتنازل مكتوب من ور

 131500برلم       21101126الشرٌن المتوفى برغبتهم االنفصال عن الشراكة والصول على حصة مورثهم ، تارٌخ : 

خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على انه فى حالة وفاة احد الطرفٌن فان ورثته ٌحلون  -  266

محل مورثهم دون التدخل فى ادارة النشاط والعمل اال بموافمة الطرف االخر وتكون موافمة مكتوبة وكل ما لهم حك استالم االرباح 

لى حسابات النشاط وال ٌحك للشرٌن االخر االنفراد بالنشاط والشراكة اال بالتنازل مكتوب من ورثة فى مواعٌدها واالطالع ع

 131500برلم       21101126الشرٌن المتوفى برغبتهم االنفصال عن الشراكة والصول على حصة مورثهم ، تارٌخ : 

ان على انه فى حالة وفاة احد الطرفٌن فان ورثته ٌحلون خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌك -  268

محل مورثهم دون التدخل فى ادارة النشاط والعمل اال بموافمة الطرف االخر وتكون موافمة مكتوبة وكل ما لهم حك استالم االرباح 

اال بالتنازل مكتوب من ورثة فى مواعٌدها واالطالع على حسابات النشاط وال ٌحك للشرٌن االخر االنفراد بالنشاط والشراكة 

 131500برلم       21101126الشرٌن المتوفى برغبتهم االنفصال عن الشراكة والصول على حصة مورثهم ، تارٌخ : 

خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على انه فى حالة وفاة احد الطرفٌن فان ورثته ٌحلون  -  261

ون التدخل فى ادارة النشاط والعمل اال بموافمة الطرف االخر وتكون موافمة مكتوبة وكل ما لهم حك استالم االرباح محل مورثهم د

فى مواعٌدها واالطالع على حسابات النشاط وال ٌحك للشرٌن االخر االنفراد بالنشاط والشراكة اال بالتنازل مكتوب من ورثة 

 131500برلم       21101126شراكة والصول على حصة مورثهم ، تارٌخ : الشرٌن المتوفى برغبتهم االنفصال عن ال

خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على انه فى حالة وفاة احد الطرفٌن فان ورثته ٌحلون  -  260

وافمة مكتوبة وكل ما لهم حك استالم االرباح محل مورثهم دون التدخل فى ادارة النشاط والعمل اال بموافمة الطرف االخر وتكون م

فى مواعٌدها واالطالع على حسابات النشاط وال ٌحك للشرٌن االخر االنفراد بالنشاط والشراكة اال بالتنازل مكتوب من ورثة 

 131500برلم       21101126الشرٌن المتوفى برغبتهم االنفصال عن الشراكة والصول على حصة مورثهم ، تارٌخ : 

لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع منفردا ودخول شركاء  -  281

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ولٌع منفردا ودخول شركاء لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره الت -  281

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع منفردا ودخول شركاء  -  282

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع منفردا ودخول شركاء  -  283

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 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

فردا ودخول شركاء لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع من -  284

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع منفردا ودخول شركاء  -  285

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 دمحم سلٌمان الشوٌحى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع منفردا ودخول شركاء لبنى دمحم -  286

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

خول شركاء لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع منفردا ود -  288

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

لبنى دمحم دمحم سلٌمان الشوٌحى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لها حك االداره التولٌع منفردا ودخول شركاء  -  281

 84111برلم       21101126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

برلم       21101121على المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  ٌاسر حسنى احمد -  280

61120 

برلم       21101121ٌاسر حسنى احمد على المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  211

61120 

برلم       21101121طة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ : حسنى احمد على المكاوى  توصٌة بسٌ -  211

61120 

برلم       21101121حسنى احمد على المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج لحاله الوفاه ، تارٌخ :  -  212

61120 

له وحده حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :   ٌاسر حسنى احمد على المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن -  213

 61120برلم       21101121

ٌاسر حسنى احمد على المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  له وحده حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  214

 61120برلم       21101121

و شرٌن متخارج  له وحده حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  حسنى احمد على المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  215

 61120برلم       21101121

حسنى احمد على المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  له وحده حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  216

 61120برلم       21101121

 ــــــــــــــــــــــ    

  العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101114شركة دمحم دمحم عمر سعٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

131200 

 شركة السلكاوى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) اٌمان السلكاوى وشركائها (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه -  2

 131458برلم       21101114شركة تضامن ، تارٌخ : 



 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 السلكاوى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) اٌمان السلكاوى وشركائها (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  3

 131458برلم       21101114شركة تضامن ، تارٌخ : 

برلم       21101116ة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : السٌد عبد النبى على حسن وشركاه  توصٌة بسٌط -  4

122314 

برلم       21101116السٌد عبد النبى على حسن وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

122314 

 68646برلم       21101116حسٌن دمحم دمحم السٌد وشرٌكتة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

    21101116شركة حسٌن واحمد دمحم دمحم السٌد الحلوانى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

 68646برلم   

برلم       21101116وشرٌكه محمود  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  دمحم محمود ابراهٌم خلٌل -  1

60181 

 122143برلم       21101118الٌوجد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  0

ه شركة تضامن ، تارٌخ : (شركه عبدالعزٌز دمحم احمد دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عن122143)تابع -  11

 122143برلم       21101118

برلم       21101118شركة عبد العزٌز دمحم احمد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

122143 

    21101118 شركة عبد العزٌز دمحم احمد دمحم وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : -  12

 122143برلم   

 15815برلم       21101111شركة السعٌد هاشم حسانٌن  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

شركة السٌد دمحم ابراهٌم اسماعٌل االمبابى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 111581برلم       21101111

شركة السٌد دمحم ابراهٌم اسماعٌل االمبابى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 111581برلم       21101111

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 14451   برلم    21101110

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  18

 14451برلم       21101110تارٌخ : 

    21101110شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 14451رلم   ب

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  10

 14451برلم       21101110

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  21

 14451برلم       21101110تارٌخ : 

    21101110شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 14451برلم   



 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

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

 14451برلم       21101110

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  23

 14451برلم       21101110تارٌخ : 

    21101110شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

 14451برلم   

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

 14451برلم       21101110

،  شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة -  26

 14451برلم       21101110تارٌخ : 

    21101110شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  28

 14451برلم   

خ : شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌ -  21

 14451برلم       21101110

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  20

 14451برلم       21101110تارٌخ : 

    21101110:  شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ -  31

 14451برلم   

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 14451برلم       21101110

ضامن ، شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة ت -  32

 14451برلم       21101110تارٌخ : 

    21101110شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

 14451برلم   

شركة عبد العزٌز اسماعٌل عبد العزٌز اسماعٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

 14451برلم       21101110

شركة عبد العزٌز اسماعٌل وشولى اسماعٌل عبد العزٌز وشرٌكهما  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  35

 14451برلم       21101110تارٌخ : 

    21101110شركة شولى اسماعٌل عبد العزٌز  وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36

 14451برلم   

    21101121شركه احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  38

 123361برلم   

    21101121شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 123361برلم   

    21101121شركة احمد ٌسرى فهمى المغازى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  30

 123361برلم   



 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

    21101121رى فهمى المغازى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دمحم ٌس -  41

 123361برلم   

شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

 123361برلم       21101121

ر دمحم ابوالنصر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه احمد دمحم عبدالماد -  42

 123361برلم       21101121

    21101121شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  43

 123361برلم   

    21101121اه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة احمد ٌسرى فهمى المغازى وشرك -  44

 123361برلم   

    21101121شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

 123361برلم   

ٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته  توص -  46

 123361برلم       21101121

    21101121شركه احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  48

 123361برلم   

    21101121خص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشركاه  شركة تضامن  مل -  41

 123361برلم   

    21101121شركة احمد ٌسرى فهمى المغازى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  40

 123361برلم   

    21101121، تارٌخ : شركة دمحم ٌسرى فهمى المغازى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  -  51

 123361برلم   

شركة احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  51

 123361برلم       21101121

برلم       21101121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  52

121121 

برلم       21101121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  53

121121 

    21101121هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  54

 121121برلم   

برلم       21101121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  55

121121 

برلم       21101121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  56

121121 

    21101121لسٌد عبدالستار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : هشام محبوب النبى ا -  58

 121121برلم   



 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

برلم       21101121نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  51

121121 

برلم       21101121بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها  توصٌة -  50

121121 

    21101121هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  61

 121121برلم   

برلم       21101121نه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : نصر الدٌن ابو زٌد هجرس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر ع -  61

121121 

برلم       21101121والء دمحم احمد ابراهٌم وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  62

121121 

    21101121هشام محبوب النبى السٌد عبدالستار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  63

 121121برلم   

    21101121شركة منال احمد دمحم الدٌسطى وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  64

 113082برلم   

ون المتحدون للتكٌٌف والكهرباء ) طارق دمحم صبحى و َشرٌكهُ (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن المهندس -  65

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) طارق صبحى و ُشركاهُ (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  66

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) فهمى على عبد الرحمن البطة وُشركاهُ (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  68

 65401برلم       21101125شركة تضامن ، تارٌخ : 

ضامن  ملخص ومشهر عنه شركة المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) احمد فهمى على عبد الرحمن وشرٌكة(  شركة ت -  61

 65401برلم       21101125تضامن ، تارٌخ : 

المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة) فهمى على عبد الرحمن البطه وشركاه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  60

 65401برلم       21101125تضامن ، تارٌخ : 

هرباء ) طارق دمحم صبحى و َشرٌكهُ (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة المهندسون المتحدون للتكٌٌف والك -  81

 65401برلم       21101125، تارٌخ : 

المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) طارق صبحى و ُشركاهُ (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  81

 65401برلم       21101125تارٌخ : 

المهندسون المتحدون للهندسة والتجارة ) فهمى على عبد الرحمن البطة وُشركاهُ (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  82
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 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 11511برلم       21101111، تارٌخ :  6181  2124/  1/  12ٌم غازى  سارى حتى دمحم احمد سالمه ابراه -  01

 121658برلم       21101110، تارٌخ :  6413  2124/  1/  11ٌاسر لبٌب عبد اللطٌف رجب  سارى حتى  -  01

 84851برلم       21101110، تارٌخ :  6111  2124/ 1/ 26ماجدة على هارون  سارى حتى  -  02

 116535برلم       21101110، تارٌخ :  6186  2124/ 8/ 16اشرف ٌحى لبٌب مسٌحة  سارى حتى  -  03

 61651برلم       21101110، تارٌخ :  6112  2124/  5/  23مصطفى لطفى مصطفى االوٌشى  سارى حتى  -  04

 61651برلم       21101110 ، تارٌخ : 6112  2124/  5/  23الوٌشى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  05

 82015برلم       21101110، تارٌخ :  6215  2123/ 5/ 14خالد احمد الشربٌنى السبع  سارى حتى  -  06

 126261برلم       21101110، تارٌخ :  6214  2121/  11/  26دمحم دمحم دمحم عوض  سارى حتى  -  08

 131110برلم       21101110، تارٌخ :  6184  2124/  1/  11حتى  السٌد سامى البٌلى البٌلى ابراهٌم  سارى -  01

 126261برلم       21101121، تارٌخ :  6211  2123/  8/  31( دمحم دمحم دمحم عوض  سارى حتى  126261) تابع  -  00

 131504لم   بر    21101121، تارٌخ :  6214  2124/  4/  1وائل ابراهٌم السٌد جاد هللا  سارى حتى  -  111

 110163برلم       21101121، تارٌخ :  6221  2123/ 3/ 26خالد المنشاوى مصطفى الشافعى  سارى حتى  -  111

برلم       21101121، تارٌخ :  6231  2124/ 6/ 24اٌمن عبد الراضى المعصراوى السٌد على  سارى حتى  -  112

131118 

 05103برلم       21101121، تارٌخ :  8128  2121/  0/  22رى حتى دمحم وحٌد حسنى دمحم المهوجى  سا -  113

 61132برلم       21101121، تارٌخ :  6213  2124/ 8/ 14صبرى دمحم عوض خلٌل لتجارة السٌارات  سارى حتى  -  114

 61132برلم       21101121، تارٌخ :  6213  2124/ 8/ 14صبرى دمحم عوض خلٌل  سارى حتى  -  115

 116610برلم       21101121، تارٌخ :  6230  2122/ 4/ 4دمحم مسعد الدسولى صالح  سارى حتى  -  116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121616برلم       21101121، تارٌخ :  6223  2124/ 2/ 23مروان اٌمن دمحم زكى زكرٌا  ساري حتً  -  118

 114212برلم       21101121خ : ، تارٌ 6245  2116/  11/  0احمد صدٌك حسانٌن زٌدان  سارى حتى  -  111

 114212برلم       21101121، تارٌخ :  6246  2121/  11/  0احمد صدٌك حسانٌن زٌدان  سارى حتى  -  110

 118110برلم       21101121، تارٌخ :  6251  2124/ 0/ 11سلوى سامى حنا منمرٌوس  سارى حتى  -  111

 122631برلم       21101121، تارٌخ :  6253  2121/ 2/ 15مالن تادرس ٌعموب تادرس  سارى حتى  -  111

 125301برلم       21101121، تارٌخ :  6256  2121/ 5/ 21السٌد عبد الوهاب موسى موسى  سارى حتى  -  112

 125301برلم       21101121 ، تارٌخ : 6265السٌد عبد الوهاب موسى موسى  شطب هذا المٌد   -  113

 66318برلم       21101121، تارٌخ :  6255  2111/ 1/ 21دمحم عبدالمعطى احمد  سارى حتى  -  114

 66318برلم       21101121، تارٌخ :  6256  2111/ 1/ 21دمحم عبدالمعطى احمد  سارى حتى  -  115

 66318برلم       21101121، تارٌخ :  6258  2111/ 1/ 21دمحم عبدالمعطى احمد  سارى حتى  -  116

 66318برلم       21101121، تارٌخ :  6251  2123/ 1/ 21دمحم عبدالمعطى احمد  سارى حتى  -  118

 66318برلم       21101121، تارٌخ :  6251  2123/ 1/ 21دمحم عبدالمعطى احمد  سارى حتى  -  111

 121111برلم       21101121، تارٌخ :  6213  2124/ 5/ 5ساري حتً  حسام اسماعٌل هاشم دمحم شافع  -  110

 121111برلم       21101121، تارٌخ :  6213  2124/ 5/ 5حسام اسماعٌل هاشم  ساري حتً  -  121

 121122برلم       21101121، تارٌخ :  6264  2124/  5/  0دمحم فهٌم عبد الحمٌد سلٌمان  سارى حتى  -  121

 121121برلم       21101121، تارٌخ :  6251  2124/  0/  15ابو العنٌن لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  122

 121121برلم       21101121، تارٌخ :  6251  2124/  0/  15دمحم احمد على على ابو العنٌن  سارى حتى  -  123

 131354برلم       21101121، تارٌخ :  6260  2124/ 0/ 1سامى دمحم السعٌد الشربٌنى برهام  سارى حتى  -  124

 110403برلم       21101121، تارٌخ :  6281  2123/  6/  11دمحم ابراهٌم الدسولى الكامل  سارى حتى  -  125

 122151برلم       21101121، تارٌخ :  6261محمود شكرى جبر ابراهٌم ٌسن  شطب هذا المٌد   -  126

 121481برلم       21101122، تارٌخ :  6211  2124/ 8/ 21عد دمحم عٌاد  سارى حتى عمرو احمد س -  128

 08458برلم       21101122، تارٌخ :  6311  2111/  5/  14احمد على على فرج  سارى حتى  -  121

 08458برلم       21101122، تارٌخ :  6312  2116/  5/  14احمد على على فرج  سارى حجتى  -  120

 08458برلم       21101122، تارٌخ :  6313احمد على على فرج  شطب هذا المٌد   -  131

 131256برلم       21101122، تارٌخ :  6218  2124/ 1/ 16حنان دمحم سعد عاشور  سارى حتى  -  131

 88623 برلم      21101122، تارٌخ :  6316  2121/  11/  1حسن على رجب على رجب  سارى حتى  -  132

 121124برلم       21101122، تارٌخ :  6205هانى حامد احمد على البنا  شطب هذا المٌد   -  133

 123430برلم       21101122، تارٌخ :  6204  2121/  5/  25عزت دمحم دمحم العشرى  سارى حتى  -  134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 61341برلم       21101122ٌخ : ، تار 6311  2124/  3/  25محمود عبد العال الهٌتمى  سارى حتى  -  135

 131111برلم       21101122، تارٌخ :  6200  2124/  5/  18دمحم عاطف السٌد محرم  سارى حتى  -  136

 110318برلم       21101125، تارٌخ :  6353  2123/  5/  11فلاير عبد هللا دٌاب المصرى  سارى حتى  -  138

 121361برلم       21101125، تارٌخ :  6352  2124/  8/  5محمود دمحم عبد المادر عبد الواحد  سارى حتى  -  131

 14081برلم       21101125، تارٌخ :  6311محمود السٌد دمحم الصمدى  شطب هذا المٌد   -  130

 04238برلم       21101125، تارٌخ :  6310  2111/ 6/ 26السٌد حسنى امٌن  سارى حتى  -  141

 04238برلم       21101125، تارٌخ :  6321  2115/ 6/ 25السٌد حسنى امٌن  سارى حتى  -  141

 04238برلم       21101125، تارٌخ :  6321  2121/ 6/ 26السٌد حسنى امٌن  سارى حتى  -  142

 02641برلم       21101125، تارٌخ :  6344صبرى على السٌد  شطب هذا المٌد   -  143

 112310برلم       21101125، تارٌخ :  6345دمحم حسن ابراهٌم العدوى     -  144

 112310برلم       21101125، تارٌخ :  6341دمحم حسن ابراهٌم العدوى  تم شطب المٌد   -  145

 131323برلم       21101125، تارٌخ :  6322  2124/ 1/ 31دمحم عبد السالم دمحم مراد صابر  سارى حتى  -  146

 111831برلم       21101125، تارٌخ :  6320  2122/  5/  21مصطفى دمحم دمحم الحسانٌن عالم  سارى حتى  -  148

 120110برلم       21101125، تارٌخ :  6341  2123/ 4/ 1مجدى السعٌد ابراهٌم السٌد اسماعٌل  سارى حتى  -  141

 13131برلم       21101125، تارٌخ :  6351  2122/ 0/ 20شمس الدٌن شمٌس  سارى حتى عبد الفتاح الغرٌب  -  140

 13131برلم       21101125، تارٌخ :  6351  2122/ 0/ 20عبد الفتاح الغرٌب شمٌس  سارى حتى  -  151

 131281برلم       21101125، تارٌخ :  6335  2124/ 1/ 21احمد سعد على الحاٌس  ساري حتً  -  151

 115460برلم       21101125، تارٌخ :  3661  2118/  1/  16دمحم ابراهٌم عبد العزٌز محمود برعى  سارى حتى  -  152

 115460برلم       21101125، تارٌخ :  6330  2122/  1/  16دمحم ابراهٌم عبد العزٌز محمود برعى  سارى حتى  -  153

برلم       21101126، تارٌخ :  6316  2123/  0/  0ضوان بهٌج  سارى حتى احمد جمال عبد الناصر احمد ر -  154

120651 

 118128برلم       21101126، تارٌخ :  6362  2124/  0/  10دمحم حمدى على احمد ابو الناس  سارى حتى  -  155

 122153برلم       21101126، تارٌخ :  6412  2110/ 11/ 14هند ابراهٌم دمحم عبد الهادى  سارى حتى   -  156

 118112برلم       21101126، تارٌخ :  6381  2118/  5/  2فكرٌة عبد السالم ابراهٌم البرهمتوشى  سارى حتى  -  158

 118112برلم       21101126، تارٌخ :  6380فكرٌة عبد السالم ابراهٌم البرهمتوشى  شطب هذا المٌد   -  151

 114461برلم       21101126، تارٌخ :  6415  2116/ 11/ 16احمد  سارى حتى االمام احمد االمام  -  150

 114461برلم       21101126، تارٌخ :  6416  2121/ 11/ 16االمام احمد االمام احمد  سارى حتى  -  161

 15043 برلم      21101126، تارٌخ :  6381  2123/ 6/ 20اٌهاب ابراهٌم على عبد هللا  سارى حتى  -  161

 121408برلم       21101126، تارٌخ :  6416  2124/ 2/ 3االمام لالدوٌه البٌطرٌه  سارى حتى  -  162



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121408برلم       21101126، تارٌخ :  6416  2124/ 2/ 3اسالم دمحم االمام االمام دروٌش  سارى حتى  -  163

 121408برلم       21101126، تارٌخ :  6416  2124/ 2/ 3اسالم دمحم االمام االمام دروٌش  سارى حتى  -  164

 131655برلم       21101126، تارٌخ :  6358  2124/  4/  10رجاء لطفى دمحم العدل  سارى حتى  -  165

 131553برلم       21101126، تارٌخ :  6315  2124/ 1/ 13فرٌد شولى حسن منصور  سارى حتى  -  166

 10118برلم       21101126، تارٌخ :  6411  2110/  4/  28دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش  سارى حتى  -  168

 10118برلم       21101126، تارٌخ :  6410  2124/  4/  28دمحم السٌد اسماعٌل دمحم حشٌش  سارى حتى  -  161

 110420برلم       21101126، تارٌخ :  6301  2115 / 1/  2مجدى عبد الحى حسانٌن سٌد احمد  سارى حتى  -  160

 110420برلم       21101126، تارٌخ :  6302  2121/  1/  2مجدى عبد الحى حسانٌن سٌد احمد  سارى حتى  -  181

 128810برلم       21101126، تارٌخ :  6414  2122/ 8/ 25دٌنا دمحم لطفى دمحم المنسى  سارى حتى  -  181

 121052برلم       21101126، تارٌخ :  6363  2123/  3/  11به دمحم عبد النبى سعد لزون  سارى حتى ه -  182

 123810برلم       21101126، تارٌخ :  6381  2121/  6/  21دمحم ربٌع عرفات محمود السٌد لصلة  سارى حتى  -  183

 83014برلم       21101126، تارٌخ :  6311  2124/ 1/ 4كمال الفونس ٌوسف عبد الملن  سارى حتى  -  184

 68800برلم       21101126، تارٌخ :  6311  2124/ 4/ 4عرفة عبد هللا عبد المتجلى بدوى  سارى حتى  -  185

 114662برلم       21101126، تارٌخ :  6361  2111/ 12/ 1دمحم الجعبٌرى  سارى حتى  -  186

 114662برلم       21101126، تارٌخ :  6361  2123/ 12/ 1دمحم الجعبٌرى  سارى حتى  -  188

 110218برلم       21101128، تارٌخ :  6421  2111/  5/  6حسام عبد العاطى حمد مرجان  سارى حتى  -  181

 110218برلم       21101128، تارٌخ :  6422  2123/  5/  6حسام عبد العاطى حمد مرجان  سارى حتى  -  180

    21101128، تارٌخ :  6421  2121/  0/  28( دمحم ربٌع عرفات محمود السٌد لصله  سارى حتى  123810) تابع  -  111

 123810برلم   

 131114برلم       21101128، تارٌخ :  6464  2124/ 6/ 24دمحم عبد الجٌد ابراهٌم السٌد  ساري حتً  -  111

 123130برلم       21101128، تارٌخ :  6454  2121/  4/  6ى حتى عبد هللا صدٌك دمحم عبد الوهاب  سار -  112

 111011برلم       21101128، تارٌخ :  6348  2116/  4/  11متولى متولى عبده خضر  سارى حتى  -  113

 111011برلم       21101128، تارٌخ :  6431  2121/  4/  11متولى متولى عبده خضر  سارى حتى  -  114

 131081برلم       21101128، تارٌخ :  6423  2124/  6/  15السٌد دمحم السٌد السعٌد حجوش  سارى حتى  -  115

 131802برلم       21101128، تارٌخ :  6452  2124/ 5/ 13دمحم عبد الرزاق صالح دمحم سالمه  سارى حتى  -  116

 116121برلم       21101128تارٌخ : ،  6433  2124/  1/  23دمحم ٌحى دمحم دمحم  سارى حتى  -  118

برلم       21101128، تارٌخ :  6446  2116/ 0/ 13ابراهٌم عبد العزٌز عبد العال عبد العزٌز  سارى حتى  -  111

113011 

برلم       21101128، تارٌخ :  6448  2121/ 0/ 13ابراهٌم عبد العزٌز عبد العال عبد العزٌز  سارى حتى  -  110

113011 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 110488برلم       21101128، تارٌخ :  6441  2121/ 1/ 8حالوتهم عطٌة على الشرلاوى  سارى حتى  -  101

 80431برلم       21101128، تارٌخ :  6421  2116/  0/  21طارق عادل مصطفى الدٌسطى  سارى حتى  -  101

 80431برلم       21101128ارٌخ : ، ت 6420  2112/  0/  21طارق عادل مصطفى الدٌسطى  سارى حتى  -  102

 80431برلم       21101128، تارٌخ :  6431طارق عادل مصطفى الدٌسطى  شطب هذا المٌد   -  103

 80431برلم       21101128، تارٌخ :  6431  2118/  0/  21طارق عادل مصطفى الدٌسطى  سارى حتى  -  104

 86204برلم       21101121، تارٌخ :  6413  2121/  6/  14زكرٌا اإلمام دمحم عمر  سارى حتى  -  105

 128145برلم       21101121، تارٌخ :  6481  2122/  0/  2اٌمان احمد عطٌه ابو الوفا  سارى حتى  -  106

 01183برلم       21101121، تارٌخ :  6416  2124/ 5/ 11خالد حسن ٌوسف السٌد احمد  سارى حتى  -  108

 14221برلم       21101121، تارٌخ :  6518  2113/  1/  24هشام الشحات ابراهٌم عراضى  سارى حتى  -  101

 14221برلم       21101121، تارٌخ :  6511  2113/  1/  24هشام الشحات ابراهٌم عراضى  سارى حتى  -  100

 14221برلم       21101121خ : ، تارٌ 6510هشام الشحات ابراهٌم عراضى  شطب هذا المٌد   -  211

 121611برلم       21101121، تارٌخ :  6414  2124/ 1/ 24حماده عٌد ابراهٌم البسٌونى  سارى حتى  -  211

 121601برلم       21101121، تارٌخ :  6488  2124/  1/  24ابراهٌم ابو الفتوح منصور عبد هللا  سارى حت  -  212

 131313برلم       21101121، تارٌخ :  6408  2124/ 1/ 25م احمد عبد الواحد  سارى حتى فٌصل احمد ابراهٌ -  213

برلم       21101121، تارٌخ :  6408  2124/ 1/ 25مؤسسة فٌصل احمد ابراهٌم احمد عبد الواحد  سارى حتى  -  214

131313 

 01801برلم       21101121، تارٌخ :  21اٌمن عبد النبى الدسولى رزق  شطب هذا المٌد   -  215

 128218برلم       21101121، تارٌخ :  6515  2122/ 4/ 21عبد العزٌز عادل عبد العزٌز حامد  سارى حتى  -  216

 116161برلم       21101121، تارٌخ :  6411  2124/ 1/ 21حبٌب للرحالت  سارى حتى  -  218

 11632برلم       21101121، تارٌخ :  6412  2124/  1/  28حتى  دمحم دمحم صالح الدٌم عبد المطلب  سارى -  211

 13016برلم       21101120، تارٌخ :  6522  2122/ 2/ 1عماد إسماعٌل على دمحم  سارى حتى  -  210

برلم       21101120، تارٌخ :  6520  2121/  0/  21( امٌر ابراهٌم على البط  سارى حتى  112156) تابع  -  211

112156 

 122565برلم       21101120، تارٌخ :  6511  2121/  2/  8فهمى ابراهٌم الششتاوى السٌد  سارى حتى  -  211
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 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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