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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  144541برلم  25111551، لٌد فى  555555.555احمد صالح ابراهٌم دمحم الجعبٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

وتجارة لطع غٌار معدات ، بجهة : الطرٌك السرٌع  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب استٌراد لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 بٌنى ساطوراللوزى بملن / السعٌد ابراهٌم الشر

عن مكتب  144515برلم  25111552، لٌد فى  25555.555السٌد منٌر احمد شعٌشع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مماوالت عامه ، بجهة : لالبشو الستامونى بملن / مجدى منٌر احمد ابوشعٌشع

عن ورشة لحام  144151برلم  25111554، لٌد فى  1555.555عمرو دمحم عبدالحى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بالكهرباء ، بجهة : كفرؤ الجنٌنه بملن / مصطفى عبدالحى مصطفى حامد

عن  144111برلم  25111551، لٌد فى  555555.555السعٌد محمود مصطفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

طبما للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه  6مجموعه من ال 36والفمره  11مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 على الصادرات والواردات ، بجهة : المنصوره شارع محمود العدوى حوض البشطمٌر بملن / السعٌد جمعه دمحم

عن بٌع  144141برلم  25111513، لٌد فى  15555.555الحسٌنى دمحم نصر عبدهللا رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مستلزمات مزارع دواجن ، بجهة : شارع الثورة بملن / عاطف دمحم عبدالعظٌم شاهٌن

عن مزرعة مواشى  144165برلم  25111515، لٌد فى  155555.555حماده احمد دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 اعٌلتسمٌن والبان ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن / ام احمد ابراهٌم اسم

عن بمالة  144145برلم  25111516، لٌد فى  1555.555حازم البدوى احمد احمد العتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 تموٌنٌة ، بجهة : اللوزى بملن / البدوى احمد احمد العتر

عن مكتب  144146برلم  25111516، لٌد فى  555555.555حسام حمدى عبدالستار على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  11إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : البر الشرلى خلف محالت نبروة  بملن / دمحم البسٌونى السٌد 5الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  144112برلم  25111525، لٌد فى  15555.555زٌز عبدالمجٌد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر عبدالع -  1

شارع ابو الفرج ٌوسف من شارع عبدالمنعم رٌاض امام مدرسة الملن الكامل تورٌل المدٌمة  4تورٌدات عامة ، بجهة : عمار رلم 

 جدٌلة بملن / هانى رمضان العوضى

 144255برلم  25111525، لٌد فى  15555.555ٌد ابراهٌم عبدالحمٌد نجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالحم -  15

 عن تجارة وتورٌد مخلفات زٌت ، بجهة : منٌه محله دمنه بملن / عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد نجٌد

عن مكتب  144215برلم  25111522فى  ، لٌد 555555.555مها محمود عبدالعال البطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعة  36والفمرة  11إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : برج ابوسمره مٌدان الهابى الند بملن / دمحم محمود عبدالعال البطه 5للرلابة على الصادرات والواردات

برلم  25111521، لٌد فى  155555.555( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   42614) تابع  -  12

عن تعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : المنصورة حارة ابن بطوطه من شارع جمال الدٌن االفغانى بملن / عبدالحمٌد دمحم  42614

 عبدالحمٌد

 144241برلم  25111531، لٌد فى  55555.555بٌومى غرٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو حماده عبداللطٌف ال -  13

 شارع مساكن العبور بملن / امجد دمحم شولى السٌد 13عن صٌانة ولطع غٌار سٌارات ، بجهة : المنصورة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن معمل تفرٌخ ،  144135برلم  25111515، لٌد فى  21555.555اسامة دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بجهة : المالحة بملن / دمحم احمد على دمحم

عن مزرعة  144144برلم  25111516، لٌد فى  155555.555دمحم الصباحى دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مواشى ، بجهة : كفر الجنٌنة بملن / حسام دمحم الصباحى

عن مكتب  144255برلم  25111521، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم توحٌد عبدالمادر خشبه  ،  -  16

 تورٌدات غذائٌة ، بجهة : ارض غٌث بملن / دٌنا دمحم حمدى دمحم احمد عٌسى

عن تمدٌم  144212برلم  25111522، لٌد فى  15555.555ابراهٌم دمحم عبدالفتاح السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ت بارده وساخنه ، بجهة : شارع المصرف البر الشرلى بملن / زٌنهم مجاهد رجب النفاضمشروبا

عن تجاره  144224برلم  25111523، لٌد فى  25555.555سحر عبده عبده عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 دى المهدى ابراهٌممبٌدات زراعٌة ، بجهة : الكوم االحمر بلماس خامس بملن / الحنفى عبدالها

عن تجاره  144231برلم  25111524، لٌد فى  15555.555ابراهٌم عٌد ابراهٌم دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اخشاب ، بجهة : طناح بملن / حنان دمحم العدل على الخمٌسى

عن تجاره احذٌه ،  144234برلم  25111524، لٌد فى  25555.555اشرف دمحم دمحم رجائى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 شارع الجمهورٌه بملن / عبد المنعم محمود احمد شلبى 15بجهة : 

عن مغسله وكى  144264برلم  25111521، لٌد فى  1555.555زٌنب السعٌد السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 المنورة خلف مستشفى الخٌر بملن / سمٌر دمحم اسماعٌلشارع المدٌنة  12مالبس ، بجهة : المنصورة عمار رلم 

عن تجاره مالبس  144243برلم  25111531، لٌد فى  15555.555منال حسٌن السعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن / عماد الدٌن وحسام الدٌن طه زٌنهم 3شارع المشاٌه محل رلم  14اطفال ، بجهة : 

عن بٌع  144153برلم  25111554، لٌد فى  15555.555نعم الشربٌنى عبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبرى عبدالم -  23

 موباٌالت ، بجهة : ارض الزٌنى بملكه

عن  144114برلم  25111551، لٌد فى  25555.555دمحم المرشدى صالح دمحم الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

شارع عبدالسمٌع الحسٌنى من لناة السوٌس بملن / شرٌف  23ا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : تجارة مالبس جاهزة فٌما عد

 المرشدى صالح دمحم ابراهٌم

عن  144141برلم  25111514، لٌد فى  555555.555اٌمان مصطفى كمال الٌمانى غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11ما عدا المجموعة مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌ

 تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ، بجهة : شارع السلن بجوار مولف بلماس بملن / احمد محفوظ دمحم الموجى

عن مصنع  144141برلم  25111516، لٌد فى  21555.555رضا حسن دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : سلكا بملن / رضا حسن دمحم حسن على

عن  144214برلم  25111522، لٌد فى  155555.555كرٌم دمحم طارق عبدالحلٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 هة : شارع مصنع الكوال طرٌك المشروع بملن / نانٌس شولى دمحممكتب مماوالت ، بج

عن ورشة تكسٌر  144223برلم  25111523، لٌد فى  25555.555السعٌد نجم دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شارع شرف خلف مساكن المٌناء بملن/ جمال توفٌك مصور سعد 24ورق ، بجهة : جدٌلة 

عن تجاره  144245برلم  25111524، لٌد فى  555555.555عبدهللا خضر ابٌض زوام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  11اسمان مجمده واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 والواردات ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن / مسعد عبدالعظٌم عبدالعلٌمالهٌئة العامة للرلابة على الصادرات 

عن تجاره  144244برلم  25111524، لٌد فى  1555.555زٌنب الشحات ابراهٌم دمحم لٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بماله لطاعى ، بجهة : جوجر بملن / على ابوزٌد دمحم غانم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  144265برلم  25111521، لٌد فى  15555.555زٌادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعد ابراهٌم سعد دمحم ال -  31

 مماوالت عامه ، بجهة : شارع مصعب بن عمٌر حى الجامعه خلف حلوانى الرضا بملن / سوسن السٌد رزق

برلم  25111521د فى ، لٌ 555555.555( فطٌم لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   41545) تابع  -  32

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11عن مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة  41545

 تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ، بجهة : برج الدالى عبدالسالم عارف بملن / دمحم صالح الدٌن دمحم

عن  144213برلم  25111531، لٌد فى  15555.555محسن عبدالسالم احمد عبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو  -  33

 مكتب فراشه ، بجهة : شارع عتلم بملن / رجب حسن عٌد

عن مخبز كاٌزر ،  144515برلم  25111551، لٌد فى  21555.555ولٌد كرٌم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بساط كرٌم الدٌن بملن / اسماعٌل الدرٌنى احمد عطا بجهة :

عن  144514برلم  25111553، لٌد فى  15555.555دمحم مدحت عباس على مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مستلومات حلوانى ، بجهة : شارع الشوانه بملن / ممدوح احمد فوزى ابراهٌم

عن  144115برلم  25111551، لٌد فى  35555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد ابراهٌم السعٌد السٌد االلفى -  36

 شارع الحوار بملن / سعد دمحم سعد 23تجارة عطارة ، بجهة : المنصورة 

عن  144126برلم  25111551، لٌد فى  25555.555احمد دمحم عبدالهادى دمحم ابوسمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 هة : جمال الدٌن االفغانى بملن / دمحم دمحم صبرى وجٌة عوضمطحنة بن ، بج

عن  144124برلم  25111551، لٌد فى  25555.555رشوان حلمى احمد عوض على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ورشة نجارة ، بجهة : عزبة المهندس بملن / نفٌسة السعٌد نصر ابراهٌم

عن  144144برلم  25111513، لٌد فى  555555.555ٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم االمبابى لالستٌراد والتصد -  31

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 / احمد سعد االمبابى ، بجهة : شارع الجمهورٌة بملن 5العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  144151برلم  25111515، لٌد فى  5555.555عوض حسٌن عوض العدوى جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

شارع الجمهورٌة بملن / عبدالحمٌد محمود  51تجارة المالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : المنصورة 

 احمد شلبى

عن بماله ،  144111برلم  25111525، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احالم -  41

 بجهة : عزبة ابوشحاتة الستامونى بملن / الشحات منصور دمحم حسن

برلم  25111525، لٌد فى  15555.555( اسامه مصطفى ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  112514)تابع  -  42

 عن تجارة مفروشات ، بجهة : الجمهورٌة بملن / مصطفى صبرى عمارة 112514

برلم  25111525، لٌد فى  15555.555( اسامه مصطفى ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  112514)تابع  -  43

ع منتصر من البحر بملن / دمحم عن تجارة مفروشات ، بجهة : له محل رئٌسى عن نشاط استٌراد وتصدٌر بالعنوان شار 112514

 2556لسنة  3161خمسمائة الف جنٌه مصرى الغٌر اودع برلم  555555مصطفى ابراهٌم على براسمال 

عن تجاره  144211برلم  25111522، لٌد فى  15555.555اٌمن حامد شهاب الدٌن عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : دٌل البحر الستامونى بملن / احمد موسى ابراهٌم مفتاحاكسسوار حرٌمى ومالبس فٌما عدا المال

عن  144211برلم  25111522، لٌد فى  55555.555وسام حسن سلٌمان عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 صٌدلٌه ، بجهة : عزبه الطلمبات الجزاٌر بملن / سماسم السٌد دمحم البرعى

عن مطعم ، بجهة  144221برلم  25111522، لٌد فى  12555.555دمحم اسماعٌل دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 شارع بن لممان المشاٌه السفلٌه بملن / عمر سعد دمحم المغربى 16: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  25111521، لٌد فى  12555.555( اٌمن صبحى احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   12351) تابع   -  44

 عن ثالجه خضار ، بجهة : كوم الدربى بملن / حلوه رمضان ابو العنٌن على 12351

برلم  25111521، لٌد فى  12555.555( اٌمن صبحى احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   12351) تابع   -  41

نصوره بملن / حلوه رمضان ابو العنٌن عن عن ثالجه خضار ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة كوم الدربى مركز الم 12351

 12351ولٌد برلم  1111/  12/ 1افتتح فٌى  6من المجموع 36والفمره  11نشاط/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 دلهلٌه

عن  144261برلم  25111535، لٌد فى  1555.555عواطف الحمالى عبدالنبى الحفناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 تجاره بماله وتموٌن ، بجهة : مٌت الكرما بملن / دمحم عونى دمحم ابراهٌم الراجحى

عن تجارة  144544برلم  25111551، لٌد فى  5555.555مروه السٌد ابراهٌم العثملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 شرف الشحات حسنشارع برهام من شارع الجالء بملن / ا 2اكسسوار محمول ، بجهة : المنصورة 

عن  144516برلم  25111553، لٌد فى  65555.555على المتولى عبداللطٌف دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 تجارة البمالة ، بجهة : كفر الوكالة بملن / دمحم على احمد عطوى

عن تورٌد  144152برلم  25111554، لٌد فى  25555.555مٌنا مٌالد جرجس عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مستلزمات بصرٌة وعدسات الصمة ، بجهة : برج الرفاعى اعلى العصارة السكة الجدٌده بملن / فاروق دمحم احمد عبدالخالك

عن  144114برلم  25111551، لٌد فى  15555.555الطاف ابوالمعاطى عبدهللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

طبٌة فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمة امنٌة رلم  تسوٌك خدمات

 ، بجهة : ابو جالل بملن / اسالم مهٌب على احمد سالمه 2511لسنه  4614

عن تجارة  144111برلم  25111514، لٌد فى  15555.555حنان خلٌفة خلٌفة دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 بمالةّ ، بجهة : دمٌرة بملن / سوزان مصطفى مصطفى على دهب

 25111514، لٌد فى  555555.555( محمود عادل محمود الغالى بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   143162) تابع  -  55

من المجموعه  36والفمره  11عه عن بٌع حاصالت زراعٌه ومكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجمو 143162برلم 

طبما للموانٌن والمرارات التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات . ، بجهة : كفر الحطبه بملن / احمد عادل  6

 محمود الغالى بركه

 25111514، لٌد فى  555555.555( محمود عادل محمود الغالى بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   143162) تابع  -  56

من المجموعه  36والفمره  11عن بٌع حاصالت زراعٌه ومكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه  143162برلم 

طبما للموانٌن والمرارات التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات . ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شربٌن  6

ولٌد برلم  2514/  1/  1اته ارمن الجردلى بملن / دمحم مدحت عبدهللا احمد شوشه عن نشاط/ مصنع شالمون  افتتح فى شارع شح

 دلهلٌه 143162

عن ورشه  144232برلم  25111524، لٌد فى  15555.555جالل عبدالحمٌد انور البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الومٌتال ، بجهة : شارع بدران من شارع مستشفى الصدر بملن / اٌمن السٌد حافظ احمد

عن تجاره  144261برلم  25111521فى ، لٌد  155555.555مجدى الحسٌنى جمعه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بماله جمله ، بجهة : كفر البرامون بملن / عبده شولى عبدالسمٌع

برلم  25111531، لٌد فى  2555.555( رضا دمحم على بدار حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   152312) تابع  -  51

 محمود شاهٌن بملن/ جٌهان دمحم عبد العزٌز عبدهللاعن مكتب عمارات ، بجهة : شارع المجٌره المتفرع من شارع  152312

برلم  25111531، لٌد فى  2555.555( رضا دمحم على بدار حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   152312) تابع  -  65

طفى شارع الدكتور على باشا ابراهٌم بملن/ نجوى مص 5عن مكتب عمارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة المنصورة  152312

 دلهلٌة 152312ولٌد برلم  2552/ 15/ 16الدماصى عن نشاط/ كوافٌر حرٌمى افتتح فى 



 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

 144264برلم  25111535، لٌد فى  15555.555عبدالهادى صابر عبدالهادى دمحم المصبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ستامونى بملن / مصطفى الزٌنى ابراهٌم الدهشانعن تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : ال

 144215برلم  25111531، لٌد فى  555555.555محمود عبدالعظٌم عبدالهادى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

ى تنظمها الهٌئة طبماً للوائح والمرارات المنظمة الت 6من المجموعة  36والفمرة  11عن مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : خلف عمر افندى بملن /  رامى جمعه عبدالبارى ابوصالح 5العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 144241برلم  25111531، لٌد فى  15555.555عبدالسالم عبدالستار عبدالسالم عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بملن / عبدالستار عبدالسالم عبدالستار احمد عن بماله ، بجهة : كفر البرامون

عن تجارة  144514برلم  25111553، لٌد فى  15555.555صالح ذاكى عبدالمنعم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : عزبه بحرى بسندٌلة بملن / شرٌف السٌد البدوى

عن  144116برلم  25111551، لٌد فى  15555.555حمود احمد مندوه البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  65

 تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : كوم بنى مراس بملن / محسن حامد السعٌد الوصٌف

عن بٌع  144125برلم  25111551، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن احمد سعد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 حلوٌات وتمدٌم مشروبات باردة ، بجهة : شارع مكة امتداد شارع جٌهان حى الجامعه بملن / خالد دمحم دمحم نعمة هللا مجاهد

عن مكتب  144121برلم  25111551، لٌد فى  12555.555ابراهٌم السٌد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ومعملٌة ومستلزمات تجمٌل ومكمالت غذائٌة ، بجهة : شاوة بملن / السٌد دمحم محمود تورٌد مستلزمات طبٌة

عن مكتب  144151برلم  25111514، لٌد فى  15555.555جمٌلة عبدالعزٌز عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عبدالمجٌد سالمتاجٌر عمارات ، بجهة : شارع عمر بن عبدالعزٌز حى الجامعة بملن / احمد احمد 

عن  144151برلم  25111515، لٌد فى  55555.555دمحم راغب ابراهٌم دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 تجارة مستحضرات تجمٌل ومستلزمات تجمٌل ، بجهة : منٌة سندوب بملن / احمد حسٌن الشربٌنى سالم

عن  144164برلم  25111516، لٌد فى  25555.555د ، رأس ماله ،  دمحم دمحم الظرٌف احمد ابراهٌم  ، تاجر فر -  45

 توكٌالت تجارٌة وتصدٌر ، بجهة : سالمون المماش بملن / احمد دمحم الظرٌف احمد

عن تجارة  144116برلم  25111525، لٌد فى  15555.555صبرى السٌد ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 جهة : عزبة جاد امارة طرٌك المعصرة  بملن / على السٌد حسن السٌدمالبس جاهزة ، ب

عن  144222برلم  25111523، لٌد فى  155555.555دعاء عوض على عبدالحلٌم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 تجاره وبماله وخردوات ، بجهة : شارع ابوعدوى بملن / ٌاسر رشاد حسن الرفاعى

عن تصمٌم  144262برلم  25111521، لٌد فى  5555.555حاته نوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى مسعود ش -  43

 ازٌاء مالبس ، بجهة : لالبشو الستامونى بملن / مسعود شحاته نوح

عن  1442246برلم  25111531، لٌد فى  15555.555عزه عبدالرازق محمود عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 اله ، بجهة : طناح بملن / عبدالرازق محمود عبدهللاتجاره بم

عن مكتب  144545برلم  25111551، لٌد فى  55555.555ابراهٌم على بٌومى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 شارع عمر بن الخطاب بملن / على البٌومى دمحم المرعى 13مماوالت عامة ، بجهة : السماحٌة الكبرى 

عن تجارة  144511برلم  25111552، لٌد فى  15555.555لسٌد ابوالعزم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء ا -  46

 شارع الجامع مدٌنة السالم بملن / شلبى كامل شلبى كامل 5اكسسوار حرٌمى ، بجهة : عمار رلم 

 44235برلم  25111554، لٌد فى  15555.555( دمحم اسماعٌل على حمودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  44235)تابع  -  44

 عن مصنع ترٌكو ، بجهة : شها بملن / سمٌره دمحم عبدهللا عصفور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  144156برلم  25111554، لٌد فى  51555.555رضا المندوة عبدالفتاح الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لشناوىمزرعة مواشى ، بجهة : السعدٌة بملن / رضا المندوة عبدالفتاح ا

عن مكتب دعاٌه  144513برلم  25111553، لٌد فى  5555.555احمد دمحم احمد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

واعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمة امنٌة رلم 

 ناح شارع البحر بملن / دمحم كمال الدٌن حسانٌن، بجهة : ط 2511لسنة  5142

برلم  25111551، لٌد فى  15555.555( احمد فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  145551)تابع  -  15

 د حافظعن تجارة خردوات ولعب اطفال ، بجهة : شارع ام كلثوم امام محكمة طلخا الجزئٌة بملن / نهاد محمود احم 145551

عن  144133برلم  25111515، لٌد فى  15555.555مصطفى دمحم دمحم مصطفى الحنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 تجارة المنسوجات ، بجهة : المنصورة شارع االسراء خلف االستاد بملن / دمحم محمود دمحم الشواف

عن  144123برلم  25111551، لٌد فى  51555.555ه ،  سمٌر محمود عبدالمادر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  12

 مزرعة مواشى ، بجهة : ابودشٌشة بملن / عصام مناع المغازى بردى

عن مستودع  144134برلم  25111513، لٌد فى  55555.555ابراهٌم ابراهٌم سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 د السٌد سٌد احمد موافىحدٌد خام ، بجهة : سندوب بملن / دمحم احم

عن تجارة  144161برلم  25111516، لٌد فى  12555.555محمود عبدالنبى دمحم لٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 زهور ونباتات زٌنه ، بجهة : جوجر بملن / عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم

عن مكتب  144143برلم  25111516، لٌد فى  155555.555له ،  دمحم ابراهٌم عبدالعزٌز خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ما -  15

 مماوالت عامة ، بجهة : عمر بن عبدالعزٌز جمصة بملن / وائل دمحم ابراهٌم

عن مزرعة  144141برلم  25111514، لٌد فى  55555.555محمود دمحم محمود عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مواشى ، بجهة : دنجواى بملن / موسى السٌد موسى عبدالعال حسون

عن اتٌلٌة  144113برلم  25111514، لٌد فى  15555.555سلوى محمود السٌد العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مالبس ، بجهة : شارع الصدٌك من شارع جٌهان بملن / مؤمن سعد رضوان فتوح

عن تجاره اللحوم  144225برلم  25111522، لٌد فى  15555.555وائل دمحم جابر ادم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

  عبداللطٌف مشالىوالجزاره ، بجهة : شارع الغفارة امام جامع مسعود بملن / رضا دمحم

عن تجاره  144231برلم  25111524، لٌد فى  5555.555زٌنب عبدالحمٌد السٌد زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع سٌدى عبدالمادر بملن / محسن عدلى مٌخائٌل 14مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : 

عن تجارة  144255برلم  25111521، لٌد فى  5555.555من  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فرٌد بدوى عبدالرح -  15

 حوض خله المبلى بملن / احمد فرٌد بدوى عبدالرحمن 34بماله ، بجهة : 

عن مكتب  144245برلم  25111524، لٌد فى  12555.555السٌد ابراهٌم صالح عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ت عامه ، بجهة : عزبه الجزار شارع عبدالرحمن شبانه بملن / محمود جمعه عبدالفتاح خلٌلمماوال

عن  144541برلم  25111551، لٌد فى  155555.555دمحم كمال احمد عبدالرحمن لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لن / عبدالمجٌد حسونه عبدالمنعمتجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : المنصورة شارع الفرن االلى المجزر بم

عن  144514برلم  25111552، لٌد فى  15555.555هانى العبادى ابراهٌم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 تجارة اكسسوار محمول ، بجهة : للبشو الستامونى بملن / العبادى ابراهٌم عبدالرحٌم

عن  144154برلم  25111554، لٌد فى  15555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن عبدالعلٌم عبدالرازق السٌد  ، ت -  14

 تجارة تكاتن وموتسٌكالت ، بجهة : شارع المزلمان المدٌم بملن / السٌد العربى دمحم



 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

برلم  25111554، لٌد فى  15555.555مصطفى بكرى مصطفى مصطفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 غٌار سٌارات ، بجهة : الترزى بملن / بكرى مصطفى مصطفى محمود عن تجارة لطع 144155

عن تجارة مالبس  144154برلم  25111554، لٌد فى  15555.555ٌحى شعبان دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 جاهزة رٌاضة ، بجهة : بسندٌلة بملن / حسام الدٌن جمعه راغب

عن تعبئة  144124برلم  25111551، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌده ابراهٌم توفٌك محمود  -  14

 عصائر لولٌتا ، بجهة : جمٌزة بلجاى بملن / محى الدٌن عطٌة عبدالوهاب

عن  144145برلم  25111516، لٌد فى  15555.555اسماء دمحم عبدالمادر عبدالعال حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 تورٌدات عمومٌة ، بجهة : طناح بملن / اسماء دمحم عبدالمادر عبدالعال حمادمكتب 

عن  144111برلم  25111525، لٌد فى  15555.555تامر صالح السٌد المتولى سٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 دمحم انور رجب سلطانتجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : سوق الحدادٌن بملن / 

عن  144254برلم  25111521، لٌد فى  12555.555دمحم ابراهٌم المغاورى على الزغٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 شارع المدارس طرٌك مستشفى نبروة بملن / محمود ابراهٌم المغاورى الزغٌبى 3تجارة االدوات المنزلٌة ، بجهة : عمار رلم 

، لٌد فى  25555.555( لطفى عوض لطفى عطٌه عبدهللا عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  125551) تابع  -  151

شارع السروجى شارع عبد السالم عارف بملن/  32عن تعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : المنصورة  125551برلم  25111524

 عوض لطفى عطٌه

، لٌد فى  25555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ( لطفى عوض لطفى عطٌه عبدهللا عٌاد 125551) تابع  -  152

عن تعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : له محل بناحٌة المنصورة  شارع محمود عبد العظٌم مٌدان الطمٌهى  125551برلم  25111524

 12551عن نشاط استٌراد وتصدٌر ولٌد برلم  2553/ 6/ 15بملن/ عوض لطفى عطٌه عبدهللا  افتتح فى 

عن  144241برلم  25111521، لٌد فى  15555.555ة  السٌد دمحم السٌد الزهٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مدٌح -  153

 مكتبة ، بجهة : الدنابٌك بملن / سامٌه على جعفر جعفر

عن  144253برلم  25111521، لٌد فى  25555.555دمحم عبدهللا دمحم شرٌف الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ماٌو بملن / الوحدة المحلٌة لمدٌنة جمصه 15(  114ٌر وتجارة عمارات ، بجهة : جمصه لطعه رلم )تصد

عن  144244برلم  25111531، لٌد فى  555555.555السعٌد رفعت السعٌد عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : 

 المنصورة الدراسات امام كلٌة الدراسات بملن / احمد فرج البٌومى المتولى

عن تاجٌر  144513برلم  25111552، لٌد فى  55555.555سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سماح احمد ال -  156

 فستان الزفاف ، بجهة : شارع ابو داود بملن / اشرف احمد السٌد احمد طلبه

 عن 144511برلم  25111553، لٌد فى  155555.555خالد سعد ابراهٌم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تجارة بماله ، بجهة : مٌت عزون بملن / نعمت ابوالمعاطى جاد

عن بٌع  144151برلم  25111554، لٌد فى  15555.555مصطفى على مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

م ، 2511لسنه  5413االت تصوٌر مستندات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمة امنٌة رلم 

 بجهة : شارع الشونه بملن / احمد الموافى احمد عامر

عن تجارة  144144برلم  25111513، لٌد فى  55555.555وجدى على ابراهٌم العٌوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 اطر الفرٌد سلٌمان هدهدشارع سٌدى عبدالمادر بملن / خ 42مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : 

عن مكتب  144146برلم  25111513، لٌد فى  25555.555السٌد دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مماوالت عامة ، بجهة : للبشو بملن / نجٌة احمد على ابراهٌم



 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 مكتب  144163برلم  25111515 ، لٌد فى 555555.555حسٌن دمحم حسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

، بجهة : المنصورة حى الجامعه برج الطوخى  6من المجموعة  36والفمرة  11استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 بملن / امال حبٌب دمحم حبٌب

برلم  25111514فى  ، لٌد 155555.555جماالت عبدالعظٌم الزناتى دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ابوماضى بملن / دمحم عبدالعظٌم دمحم 55عن مزرعة مواشى ، بجهة : لرٌة  144115

 144115برلم  25111525، لٌد فى  15555.555سحر عبدالحكٌم عبدالحكٌم لاسم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بجهة : الفرارجٌة بملن / اٌهاب ابراهٌم البدوى عن تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ،

عن  144113برلم  25111525، لٌد فى  555555.555وائل السٌد دمحم احمد الخلٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

نظمة التى طبماً للوائح والمرارات الم 6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

شارع المدٌر برج مكة بجوار شرطة النجدة بملن / مصطفى  64، بجهة :  5تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 مصطفى السٌد احمد

عن مكتب  144215برلم  25111521، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد عبدالمنعم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 شارع المستشفى العام من شارع الجالء بملن / احمد محسن طه حسن 2مماوالت ، بجهة : 

عن بٌع  144221برلم  25111524، لٌد فى  15555.555والء سعد توفٌك ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 وتداول ادوٌه بٌطرٌه ولماحات ، بجهة : دمٌره بملن / صالح دمحم بهرام صالح

عن  144231برلم  25111524، لٌد فى  15555.555ابراهٌم عوض محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

  عوض محمود ابراهٌمتوزٌع اسمده زراعٌه ، بجهة : طناح بملن / دمحم

عن  144241برلم  25111521، لٌد فى  155555.555دمحم سامى ماهر االمام البرمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجاره مفروشات سفره ، بجهة : دمحم فرٌد السكه المدٌمه شارع دلٌور بملن / رمضان شولى رمضان

عن مطعم  144252برلم  25111521، لٌد فى  155555.555، رأس ماله ،  حسان احمد حسٌن سلٌمان  ، تاجر فرد  -  111

 ابوسمبل جمصه بملن / نزٌه دمحم على ٌوسف 144مأكوالت ومشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : 

عن  144244برلم  25111531، لٌد فى  15555.555رانى السٌد ابراهٌم عبده غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ت ومشروبات بارده وساخنه ، بجهة : المركز بملن / دمحم طه ابراهٌم البرهمتوشىماكوال

عن  144511برلم  25111552، لٌد فى  5555.555احمد السٌد طلعت دمحم النصارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 تجارة بمالة بالمطاعى ، بجهة : شربٌن ارض غٌث بملن / طلعت دمحم حسن

عن  144514برلم  25111552، لٌد فى  35555.555دمحم عبدالرسول دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادٌه  -  122

 مشغل خٌاطه ، بجهة : عزبة صبحى بملن / ابراهٌم ابراهٌم عبدالفتاح عماره

 144151برلم  25111554، لٌد فى  21555.555ماجدة عبداللطٌف عبداللطٌف الطناملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 عن عصاره لصب ، بجهة : البرامون بملن / محمود جالل عرفات

عن بٌع ادوات  144112برلم  25111551، لٌد فى  5555.555فاٌزه فتحى دمحم عٌد الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 منزلٌة ، بجهة : بساط كرٌم الدٌن بملن / الطاف السٌد عطٌة الباز

عن  144131برلم  25111513، لٌد فى  15555.555لغرٌب ابوخلٌل نورالدنف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ا -  125

 تجارة مواد غذائٌة ، بجهة : مٌت الكرما بملن / الغرٌب ابوخلٌل نورالدنف

عن  144145برلم  25111513، لٌد فى  15555.555احمد ابراهٌم عبدالمادر رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن / السعٌد جمعة دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  144165برلم  25111516، لٌد فى  155555.555احمد صبرى مجاهد الفراش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

د عبدالهادى مسجد الموافى بملن / تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع الخواجات ممر احم

 مصطفى دمحم السعٌد رشوان

 144111برلم  25111525، لٌد فى  155555.555اسامه عبدالسالم عبدالحمٌد شهابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عن تجارة مواشى ، بجهة : كتامة بملن / عبدالحمٌد عبدالسالم عبدالحمٌد شهابى

عن مصنع  144111برلم  25111525، لٌد فى  155555.555دمحم صبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ٌحى صالح  -  121

 مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : منٌه محله دمنه بملن / ٌحى صالح دمحم صبح

 25111524، لٌد فى  15555.555( احمد مصطفى ابراهٌم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  135144)تابع  -  135

 شارع سٌدى حاله بملن / دمحم عبدالسمٌع كرٌم 36عن مطعم ، بجهة :  135144برلم 

عن  144244برلم  25111524، لٌد فى  555555.555مصطفى محمود دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11 مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة

 ، بجهة : جدٌله امام مدرسه ابوالنجا الصناعٌه بملن / عبده دمحم عبده 5تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  144242برلم  25111524، لٌد فى  15555.555السٌد عبدهللا عبد المنجى الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : نشا بملن / عبدالهادى فتحى عالم

عن تجارة  144251برلم  25111521، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالمجٌد على غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : السماحٌة الكبرى بملن / عبدالمجٌد على غازى مالبس جاهزة فٌما عدا

عن  144245برلم  25111535، لٌد فى  155555.555احمد الصبرى دمحم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ن / سهٌرمصطفى احمد مصطفىتصنٌع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : عزبة بلجاى بمل

برلم  25111531، لٌد فى  15555.555( السعٌد السٌد عبدالعزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   122551) تابع  -  135

 عن مصنع تشكٌل معادن ، بجهة : كفر دمٌرة المدٌم بملن / طلعت السٌد عبدالعزٌز 122551

عن  144224برلم  25111524، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد عبد الوهاب الغرٌب السٌد  ،  -  136

 تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : نشا بملن/ عبد الهادى محمود السٌد السٌد لصٌر

عن  144512برلم  25111552، لٌد فى  155555.555سلوى شولى ابراهٌم ابوشٌشع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 جهة : كفر الجنٌنة بملن / عبدالحكٌم السٌد ابوالمعاطى محمودمزرعة مواشى ، ب

عن تجارة  144515برلم  25111553، لٌد فى  55555.555احمد فرج للمواد الغذائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مواد غذائٌة ، بجهة : سالمون المماش بملن / فتحى رضوان عبدالعزٌز مشعل

 144132برلم  25111515، لٌد فى  15555.555لمى عبدالبالى مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالبالى ح -  131

 عن محل بٌع حلوى بدون تصنٌع تجارة حلوى ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / دولت عبدالهادى دمحم النبوى

 144142برلم  25111516ٌد فى ، ل 155555.555مصطفى عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 عن معمل البان ، بجهة : المعصرة بملن / عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح

عن  144114برلم  25111525، لٌد فى  25555.555عبدالفتاح حامد البدوى احمد العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 عادل صدٌك محمود ورشة نجارة شك اخشاب ، بجهة : كفر الحاج شربٌنى بملن / بكر

عن  144114برلم  25111525، لٌد فى  15555.555على حمدى ابراهٌم على لطامش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 تجارة دواجن ، بجهة : شارع دمحم فرٌد بملن / احمد محمود عمر

عن  144114برلم  25111514 ، لٌد فى 55555.555امل عبدالرؤف عثمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مصنع تمطٌع روالت بالستٌن ، بجهة : المعصرة بملن / على السٌد عبدالكرٌم احمد



 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 تجاره  144251برلم  25111521، لٌد فى  15555.555عبدهللا احمد عبدهللا دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 وهداٌا اكسسوار ، بجهة : شارع عمل من شارع كلٌة االداب بملن / عبدالحمٌد دمحم عبدالهادى

عن تجاره ادوات  144211برلم  25111522ٌد فى ، ل 5555.555حسن دمحم عباس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 كهربائٌه ، بجهة : نشا بملن /احمد دمحم نجاح

 144234برلم  25111524، لٌد فى  5555.555دمحم محسن مصطفى عبدالعظٌم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 عن بٌع مسلٌات ، بجهة : مٌدان المحطه بملن / محسن مصطفى عبدالعظٌم صابر

 25111521، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد فرج الشافعى لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 عن تعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه وتعبئه عصائر ، بجهة : جمٌزه بلجاى بملن/السٌد فرج الشافعى 144266برلم 

عن  144212برلم  25111531، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم عبدهللا عبدالبالى الحسٌنى   -  141

 تجاره احذٌه ، بجهة : شارع الثوره بملن / عبدهللا عبدالبالى الحسٌنى

عن مكتب  144512برلم  25111553، لٌد فى  15555.555دمحم اسماعٌل صالح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بجهة : مٌت نابت بملن / كرٌم دمحم دمحم عوض عبدالعالمماوالت عامه ، 

عن  144155برلم  25111554، لٌد فى  15555.555حمدى حسٌن عبداللطٌف عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 مكتب تورٌدات عامه ، بجهة : سالمون بملن / دمحم حمدى حسٌن عبدهللا

عن مكتب  144115برلم  25111551، لٌد فى  155555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدالرحٌم دمحم ابواالمام  -  151

 مماوالت عامه وتورٌدات عامه ، بجهة : عزبه ابو لورة شارع الثوره بملن / احمد عبدالرحٌم دمحم ابواالمام

عن مغسله  144125برلم  25111551، لٌد فى  1555.555دمحم البٌومى دمحم البٌومى رخا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ، بجهة : بطره بملن / نعٌمه على على عرفات

عن صناعه  144121برلم  25111551، لٌد فى  15555.555حلمى السعٌد نصر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 االثاث المعدنى ، بجهة : كفر الترعة الجدٌد بملن / غنا كامل موسى

عن  144135برلم  25111515، لٌد فى  5555.555وى صالح الدٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم الشنا -  154

 نمالى المركزٌه الحفٌر شهاب الدٌن بملن / عالء عبدالفتاح احمد ابراهٌم 3خدمات محمول ، بجهة : لرٌه 

عن مماوالت  144141برلم  25111513 ، لٌد فى 15555.555سالم مصطفى سالم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 عامة ، بجهة : الجوادٌة بملن / مصطفى سالم صالح

عن  144154برلم  25111514، لٌد فى  155555.555على مصطفى جالل على سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ثالجة خضروات وفاكهه ، بجهة : كفر الطوٌلة بملن / مصطفى جالل على سلطان

عن تعبئه  144252برلم  25111521، لٌد فى  555555.555دمحم عبدالعال دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 وتصنٌع مواد غذائٌه وتصنٌع عصائر ، بجهة : بلجاى بملن / رضا السٌد دمحم

عن  144254برلم  25111521، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالرازق عبدالغفار حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مزرعة مواشى ، بجهة : االلف بملن / عبدالرازق عبدالغفار حسن

عن  144216برلم  25111522، لٌد فى  15555.555هبه اسماعٌل حسن ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ورشه نجاره موبٌلٌا ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / سها دمحم عباده المرسى

عن بٌع الجرارات  144253برلم  25111521، لٌد فى  15555.555السعٌد دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 الزراعٌه ، بجهة : حوض البشطمٌر بملن / دمحم ابراهٌم دمحم الزامل



 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

 144235برلم  25111524ى ، لٌد ف 555555.555دمحم على ابراهٌم ابوالحسن الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

طبماً للوائح والمرارات المنظمة  6من المجموعة  36والفمرة  11عن تجاره حبوب جمله و إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 شارع ابوالحسن بملن / حمدٌه السٌد ابوزٌد شرشٌره 11، بجهة :  5التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

برلم  25111521، لٌد فى  155555.555( احمد عبد الهادى دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  145251)تابع  -  162

 عن مصنع تخرٌز بالستٌن ، بجهة : مٌت عنتر بملن / فرج رزق فرج البغدادى 145251

برلم  25111535، لٌد فى  5555.555 ( السٌد السٌد فهمى دمحم المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  124515) تابع  -  163

 عن تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : المنصورة شارع رٌحان مٌدان الطمٌهى بملن/ ثروت دمحم دمحم على العدوى 124515

برلم  25111535، لٌد فى  5555.555( السٌد السٌد فهمى دمحم المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   124515) تابع  -  164

شارع د/ محمود عبد العظٌم بملن/ السٌد  2ن تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : له محل بناحٌة المنصورة مٌدان الطمٌهى ع 124515

 5  124515ولٌد برلم  2515/ 11/ 4افتتح فى  555555فهمى دمحم المكاوى عن نشاط/ استٌراد وتصدٌر براس مال 

 144214برلم  25111531، لٌد فى  25555.555س ماله ،  ٌوسف عوض محمود ٌوسف الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأ -  165

 عن تجاره لعب اطفال ، بجهة : شارع احمد سلٌمان حماده بملن / شرٌف عبدالحلٌم عزت

عن  144511برلم  25111553، لٌد فى  15555.555احمد عبدالجلٌل شبل عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

لسنة  5144بشرٌة فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمة امنٌة رلم  مركز تدرٌب وتنمٌة مهارات

 ، بجهة : المنصورة شارع عبادالرحمن من شارع احمد ماهر بملن / عمرو دمحم عبدالحك جبر سلٌمان 2511

عن  144131برلم  25111515فى ، لٌد  55555.555حسنى محمود عبدالغنى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 مزرعة مواشى ، بجهة : العٌادٌة بملن / محمود عبدالغنى حسن سالمه

عن مغسلة  144142برلم  25111513، لٌد فى  125555.555فاروق فاروق صابر عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 وق صابر عبٌدسٌارات وتجارة زٌوت ، بجهة : عزبة السٌد دمحم ابوجالل بملن / فار

عن  144154برلم  25111515، لٌد فى  13555.555دمحم رضا عبدالبدٌع على الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مكتب مماوالت ، بجهة : شارع البحر االعظم برج الرضا بملن / رضا عبدالبدٌع على الدٌن

عن تعبئة  144162برلم  25111515، لٌد فى  15555.555حاتم عزت صادق الصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 منظفات ، بجهة : مٌت خمٌس بملن / دمحم امٌن السعٌد المناوى

عن  144166برلم  25111516، لٌد فى  15555.555البندارى عبدالعزٌز احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بملن / عوض دمحم عبدالعزٌز عبدهللامماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : جدٌدة الهالة 

 144161برلم  25111516، لٌد فى  15555.555نادٌة مصطفى النحاس السٌد على ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 عن مكتب استثمار عمارى ، بجهة : شارع المستشار ٌسرى ماهر من شارع الهدى والنور بملن / دمحم السٌد العٌسوى الصٌاد

عن  144114برلم  25111514، لٌد فى  55555.555ٌحى احمد ٌحى احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 شارع الجٌش برج المها امام حى شرق بملن/ احمد ابراهٌم عبد العاطى السعٌد 34مطعم مشوٌات ، بجهة : المنصورة  

عن استدٌو  144111برلم  25111525، لٌد فى  15555.555،   عبٌر خطاب على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  144

 تصوٌر ، بجهة : شارع جمعه شرشٌره بملن / حماده دمحم جمعه دمحم بدوى شرشٌره

عن استدٌو  144111برلم  25111525، لٌد فى  15555.555عبٌر خطاب على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 شرشٌره بملن / حماده دمحم جمعه دمحم بدوى شرشٌره تصوٌر ، بجهة : شارع جمعه

عن  144225برلم  25111523، لٌد فى  15555.555ابراهٌم دمحم ابراهٌم على فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ورشه حداده ولحام ، بجهة : الستامونى بملن / احمد عبدالبالى السٌد عٌسى

عن تجاره  144241برلم  25111524، لٌد فى  15555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن احمد حامد البٌلى  ، ت -  144

 ادوات منزلٌه ، بجهة : شارع نبروه شارع مسجد المصبى بملن / حسن على دمحم على



 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 تجارة بماله  144254برلم  25111521، لٌد فى  2555.555زٌنب على السعٌد البكله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بجهة : محلة انجاق بملن / رفعت عبدالرؤف جوده ،

عن  144242برلم  25111531، لٌد فى  155555.555امٌره السعٌد السٌد دمحم الحاج على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : الطٌبه بملن / السعٌد السٌد دمحم الحاج

عن  144226برلم  25111523، لٌد فى  55555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  ناجى السعٌد حسن عوض عمر  ، ت -  115

 مخزن لتجاره المستلزمات الطبٌه ، بجهة : شارع الدكتور ناجى السعٌد تمسٌم الشربٌنى بملن/ نعٌمه ٌوسف احمد ٌوسف

عن  144544رلم ب 25111551، لٌد فى  2555.555ٌاسر عشور عبدالعاطى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع الشهٌد متولى جمال الدٌن بملن / حمدى عبدالسمٌع حسن 5عصارة لصب ، بجهة : جدٌله 

عن  144121برلم  25111551، لٌد فى  12555.555عبدالرؤف دمحم عبد الرؤف ضبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 حسن ابوالعالصٌدلٌة ، بجهة : ابوجالل عبدهللا زكى بملن / احمد على حسن 

عن تجارة لطع  144136برلم  25111513، لٌد فى  21555.555منى ابراهٌم دمحم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 غٌار سٌارات جدٌدة ، بجهة : ابوزاهر بملن / عبدهللا هاشم دمحم سلٌمان

عن تجارة  144143برلم  25111513، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد عبدالجلٌل الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بمالة ، بجهة : شارع السٌدة زٌنب بملن / سعاد نصر عبدالحمٌد خلٌفة

عن  144251برلم  25111525، لٌد فى  15555.555سمر عبدالحمٌد احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ن بملن/ هوٌدا دمحم على احمددٌكورات واعمال تشطٌب ، بجهة : ش المدس حً الزعفرا

عن تعبئة  144115برلم  25111514، لٌد فى  15555.555دمحم رمضان عبدالمادر موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مواد غذائٌة لحسابة ولحساب الغٌر ، بجهة : شارع لناة السوٌس خلف مستشفى الخٌر بملن / سامح شعبان االلفى

عن مكتب  144116برلم  25111514، لٌد فى  555555.555اد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لندٌل لالستٌر -  114

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  11إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

: شارع دمحم العزب بجوار مجمع الرحمن بملن / عطا عبدالعزٌز عطا ، بجهة  5الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 ابراهٌم

عن تجاره  144243برلم  25111524، لٌد فى  15555.555هاشم الشربٌنى دمحم الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 جٌش بملن / دمحم دمحم جادمالبس جاهزه فٌما المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : دوران جدٌله بجوار منفذ ال

عن تجاره لطع  144256برلم  25111521، لٌد فى  15555.555ناشد ٌحًٌ سعد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 غٌار سٌارات ، بجهة : جدٌلة شارع الجامع الكبٌر بملن / دمحم فاروق السٌد

عن  144546برلم  25111551، لٌد فى  15555.555،   لبنى عبدالعزٌز حسن الحارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  115

 شارع نسٌم من شارع رٌاض ٌس من الجالء بملن / السعٌد دمحم دمحم احمد الجمل 14مكتب استثمار عمارى ، بجهة : المنصورة 

د فى ، لٌ 555555.555( سمٌر ابراهٌم المتولى دمحم السحرٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   141644) تابع  -  111

 عن مزرعة مواشى ، بجهة : اصالح سرسو الدنابٌك بملن/ دمحم عبد الحمٌد دمحم على 141644برلم  25111552

، لٌد فى  555555.555( سمٌر ابراهٌم المتولى دمحم السحرٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   141644) تابع  -  112

بناحٌة منٌه محل الدمنة بملن/ هند عبد الغنى سالمة احمد معله عن مزرعة مواشى ، بجهة : له محل  141644برلم  25111552

 141644ولٌد برلم  2511/ 11/ 12عن نشاط/ استٌراد وتصدٌر افتتح فى 

عن  144511برلم  25111553، لٌد فى  155555.555نفاد عبدالغفار دمحم معاطى عنبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 سالمون المماش بملن / سنجاب السٌد على سنجاب مكتب مماوالت عامه ، بجهة :

عن  144511برلم  25111554، لٌد فى  15555.555مصطفى ودٌع ذكى السٌد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 اتٌلٌة تاجٌر فساتٌن ، بجهة : شارع سامح الرفاعى بملن / شحاتة السٌد على الداودى



 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

 144111برلم  25111551، لٌد فى  355555.555دو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى حسٌن عبد الرازق عبٌ -  115

 عن مكتب مماوالت عامه وحكومٌه ، بجهة : مٌت جراح بملن / سهٌر عبد الغنى فرج ابراهٌم

عصاره عن  144122برلم  25111551، لٌد فى  5555.555دمحم عبدالخالك دمحم حامد غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لصب ، بجهة : ارض الزٌنى بملن / عبدالخالك دمحم حامد غنٌم

، لٌد فى  555555.555( ابو لٌله لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المنسوجات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   13432) تابع  -  114

من  36والفمرة  11 عن تصنٌع منسوجات جاهزة ومكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 13432برلم  25111551

شارع حسٌن  22، بجهة : المنصورة  5طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات  6المجموعه 

 غالب امام االستاد بملن/ حسٌن على حسٌن غالب

، لٌد فى  555555.555رأس ماله ،  ( ابو لٌله لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المنسوجات  ، تاجر فرد ،  13432) تابع  -  111

من  36والفمرة  11عن تصنٌع منسوجات جاهزة ومكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  13432برلم  25111551

 4، بجهة : له محل بناحٌة المنصورة  5طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات  6المجموعه 

/ 11اهر بٌبرس متفرع من شارع جٌهان بملن/ دمحم جهاد احمد حسن عن نشاط/ مستلزمات طبٌه وتورٌدات عامة افتتح شارع الط

 13432ولٌد برلم  555555براس مال  2555/ 3

عن  144152برلم  25111514، لٌد فى  35555.555ٌحٌى ٌجٌى صبرى السٌد عبد الال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ٌع مالبس لحساب الغٌر فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : نمٌطة بملن / حسٌن عبدالفتاح صدٌكورشة تصن

عن  144161برلم  25111515، لٌد فى  355555.555عبدالنور الغرٌب وهبه الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لحمٌدمزرعة مواشى ، بجهة : درٌن بملن / ام هاشم سلٌمان عبدا

عن  144112برلم  25111514، لٌد فى  5555.555عبدالفتاح رفعت احمد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 تورٌد ومماوالت اعمال كهربائٌه حكومٌه وخاصه ، بجهة : شارع العباسى بملن / ٌوسف جبرائٌل ابراهٌم خلٌل

عن  144213برلم  25111522، لٌد فى  55555.555السٌد نبٌل السعٌد ٌونس برغوث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 شارع عمر بن العاص حى الجامعه بملن / دمحم عبدالجلٌل عبدالحمٌد 15تجارة لطع غٌار سٌارات ودراجات نارٌة ، بجهة : 

عن  144255برلم  25111521، لٌد فى  255555.555ر فرد ، رأس ماله ،  طارق دمحم نبٌل احمد الشربٌنى  ، تاج -  253

 شارع دمحم فرٌد بملن / سمٌر فهمى صلٌب 112مكتب توكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  144246برلم  25111524، لٌد فى  1555.555اسالم محسن السٌد الشربٌنى البدٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 عصاره لصب ، بجهة : العٌادٌه بملن / محسن السٌد الشربٌنى البدٌوى

عن  144251برلم  25111521، لٌد فى  35555.555دمحم فتحى السٌد احمد الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ٌنى الشربٌنى سالممطعم ومشروبات باردة وساخنة ، بجهة : شارع الجمهورٌه امام مدرسه عٌاد بملن / هشام الشرب

برلم  25111531، لٌد فى  155555.555عبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل احمد ابوالناس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : شارع الدرفٌل خلف المجلس المحلى بملن / فاطمه عبدالعزٌز موسى الحداد 144241

عن  144515برلم  25111553، لٌد فى  65555.555لك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌوسف حمدى ٌوسف عبدالخا -  254

 بصار بملن / سعدٌه احمد المحجوب 31حظٌره مواشى ، بجهة : 

عن ّتجارة  144131برلم  25111513، لٌد فى  15555.555نجالء صٌام رمضان شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 لشٌال متفرع من شارع الجٌش بملن / دمحم عبدالمنعم ابراهٌم الحلوالبمالة ، بجهة : شارع ا

عن تجارة  144156برلم  25111515، لٌد فى  5555.555دمحم عبدالبصٌر على عجٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 المتولى عوض كشنالبان ومواد غذائٌة ، بجهة : المنصورة برج المار شارع النور خلف االمن المركزى بملن / دمحم 

عن  144164برلم  25111515، لٌد فى  15555.555محمود جمال محمود ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 هداٌا واكسسوارات ، بجهة : المنصورة شارع جزٌرة الورد من شارع الجمهورٌة بملن / شرٌف عبدالفتاح ابولٌله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  144115برلم  25111525، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد وائل عوض عوض عبدالعال   -  211

تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : شارع الثوره حاره الشرٌف خلف صٌدلٌه لندٌل بملن / دمحم 

 فؤاد ابراهٌم احمد

عن تجارة  144236برلم  25111524، لٌد فى  15555.555احمد جمال مصباح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 حبوب واعالف ، بجهة : الجزاٌر بملن / جمال مصباح احمد

عن  144265برلم  25111521، لٌد فى  255555.555اٌهاب عبدالهادى عبدالغنى حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ا بملن / احمد فؤاد العتبانىتعبة مواد غذائٌه وتورٌدات عامه ، بجهة : شارع لٌبٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ورثة المرحوم دمحم بدوى ابراهٌم شحاتة)احمد دمحم بدوى شحاتة وشركاة(   شركة  ،  مصنع تنظٌف عوادم الطان  ،رأس مالها    -  1

، عن مصنع تنظٌف عوادم الطان ، بجهة : تٌرة بملن / خضرة ابراهٌم دمحم  144153برلم  25111514،لٌدت فى  1555.555

 بصبوص

،لٌدت فى  15555.555عزت دمحم فوزى على وشرٌكة   شركة  ،  الامة وتشغٌل المراكز والمعامل الطبٌة   ،رأس مالها    -  2

المنصورة برج الصفوه السكة الجدٌده بملن/  ، عن الامة وتشغٌل المراكز والمعامل الطبٌة ، بجهة : 144141برلم  25111516

 اسالم جمال عبدهللا

،لٌدت فى  15555.555عزت دمحم فوزى على وشرٌكة   شركة  ،  الامة وتشغٌل المراكز والمعامل الطبٌة   ،رأس مالها    -  3

ة دكرنس عماره مكه شارع ، عن الامة وتشغٌل المراكز والمعامل الطبٌة ، بجهة : له محل بناحٌ 144141برلم  25111516

العروبه الدور االول علوى بملن/ اسالم جمال عبدهللا والثانى / منشأه عبدالرحمن مركز دكرنس الشارع الرئٌسى الدور االرضى 

 فوق البدروم بملن/ اسالم جمال عبدهللا والثالث منٌه النصر م/ دكرنس شارع

،لٌدت فى  15555.555تشغٌل المراكز والمعامل الطبٌة   ،رأس مالها   عزت دمحم فوزى على وشرٌكة   شركة  ،  الامة و -  4

، عن الامة وتشغٌل المراكز والمعامل الطبٌة ، بجهة : التحرٌر برج النور الدور الرابع علوى بملن/  144141برلم  25111516

 اسالم جمال عبدهللا والرابع لرٌه المحمودٌة مركز دكرنس بملن/ اسالم جمال عبدهللا

،لٌدت فى  15555.555شركه نورا رضوان الرفاعى محفوظ وشرٌكتها   شركة  ،   اعمال نمل بالسٌارات  ،رأس مالها    -  5

 ، عن اعمال نمل بالسٌارات ، بجهة : كفر ابوفودة بملن / دمحم هجرس ابوالنجا 144261برلم  25111535

ول الكٌماوٌات واضافات االعالف وخاماتها والمستخلصات النباتٌة دمحم محمود سامى وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وبٌع وتدا -  6

، عن تجارة وبٌع وتداول الكٌماوٌات  144155برلم  25111515،لٌدت فى  14555.555والتصنٌع لدى الغٌر   ،رأس مالها   

الحنتٌرى تمسٌم الزعفرانة امام واضافات االعالف وخاماتها والمستخلصات النباتٌة والتصنٌع لدى الغٌر ، بجهة : المنصورة شارع 

 بوابة الجامعة بملن / ماجد شعبان عبدهللا

 25111513،لٌدت فى  1555.555احمد شولى دمحم الشحات وشركاه   شركة  ،  تجارة الحدٌد والبوٌات   ،رأس مالها    -  4

 وق لبٌب مصطفى، عن تجارة الحدٌد والبوٌات ، بجهة : مٌت مزاح بملن / نجوى دمحم فار 144145برلم 

ورثة المرحوم مجدى دمحم جالل البغدادى)دمحم مجدى دمحم جالل وشرٌكٌه(   شركة  ،  تجاره وفضة  ،رأس مالها    -  1

، عن تجاره وفضة ، بجهة : شارع ابن لممان بملن / اشرف وجمال دمحم  144155برلم  25111514،لٌدت فى  15555.555

 جالل

،لٌدت فى  55555.555ؤف وشرٌكة   شركة  ،  تجارة ادوٌة بٌطرٌة  ،رأس مالها   شركة احمد شحاتة عبدالر -  1

 ، عن تجارة ادوٌة بٌطرٌة ، بجهة : شارع ناصر الجٌالنى بملن / شحاتة عبدالرؤف دمحم 144516برلم  25111552



 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

ة الوظائف   شركة  ،   تصنٌع اللوحات شركه دمحم عبدالستار عبدالعزٌز الشناوى وشركاه لتصنٌع اللوحات االلكترونٌة متعدد -  15

  2511لسنه  5164االلكترونٌه متعدده الوظائف فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

عدا  ، عن تصنٌع اللوحات االلكترونٌه متعدده الوظائف فٌما 144263برلم  25111521،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها   

، بجهة : المنصورة شارع عبدالرحمن  2511لسنه  5164خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 بن عوف حى الجامعه بملن / دمحم فراج صادق دمحم

برلم  25111551 ،لٌدت فى 1555.555ابناء موسى ابراهٌم موسى سلٌم   شركة  ،  ورشة لحام كاوتش   ،رأس مالها    -  11

شارع غنام بجوار المحكمة المدٌمة بملن / السٌد السعٌد سلطان وهدى سعد احمد  22، عن ورشة لحام كاوتش ، بجهة :  144111

 منصور

 25555.555دمحم فاروق وشركاه للمماوالت العامه   شركة  ،  مكتب مماوالت عامة وبراده وسباكه وحداده   ،رأس مالها    -  12

، عن مكتب مماوالت عامة وبراده وسباكه وحداده ، بجهة : شارع محمود شاهٌن بملن /  144221برلم  25111524ى ،لٌدت ف

 نبوٌه عبد الغنى محمود

شركه اٌه عبدالمطلب المغازى الدٌسطى وشركائها   شركة  ،   استصالح وزراعه االراضى الصحراوٌه وتورٌد االالت  -  13

تطور والتنمٌط والرش واالجهزه الكهربائٌه المتطوره ) الطاله الذاتٌه بدون ولود والطاله الشمسٌه وطاله الزراعٌه واالالت الرى الم

الرٌاح ( واستٌراد كل ماٌلزم لذلن من بذور وتماوى ومبٌدات واسمده وشتالت بانواعها المختلفه وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه 

شى وجمٌع ما ٌلزم مزارع الحٌوانات والتعامل بالتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   والتعبئه والتغلٌف وانشاء مزراع الدواجن والموا

، عن استصالح وزراعه االراضى الصحراوٌه وتورٌد االالت  144256برلم  25111521،لٌدت فى  5555555.555

اتٌه بدون ولود والطاله الشمسٌه وطاله الزراعٌه واالالت الرى المتطور والتنمٌط والرش واالجهزه الكهربائٌه المتطوره ) الطاله الذ

الرٌاح ( واستٌراد كل ماٌلزم لذلن من بذور وتماوى ومبٌدات واسمده وشتالت بانواعها المختلفه وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه 

، بجهة :  والتعبئه والتغلٌف وانشاء مزراع الدواجن والمواشى وجمٌع ما ٌلزم مزارع الحٌوانات والتعامل بالتوكٌالت التجارٌه

 السلول طرٌك جمصه المنصوره السٌاحى بملن/ عبدالمطلب المغازى الدٌسطى

 155.555شركه حسٌن جمعه عبدالجٌد الباز كشكول وشركاه   شركة  ،  تجارة ادوات صحٌة ولوازمها   ،رأس مالها    -  14

، عن تجارة ادوات صحٌة ولوازمها ، بجهة : لرٌة مٌت مزاح بملن / منال دمحم الشحات  144233برلم  25111524،لٌدت فى 

 وجمعه عبدالجٌد الباز كشكولعطٌه الشهاوى ووالء جمعه عبدالجٌد الباز 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25111551وفى تارٌخ  ،   114255احمد حسٌن حسن الشماع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111552، وفى تارٌخ    143653حسام الدٌن دمحم السٌد عبدالبارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111552، وفى تارٌخ    45315اسماعٌل فوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : كمال عبدالحمٌد    - 3

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 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

تم    25111552، وفى تارٌخ    135634سمر دمحم النبوى دمحم حمزه المرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 ب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.محو/شطب السجل  شط

تم    25111552، وفى تارٌخ    111422( حاتم محمود ابراهٌم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  111422) تابع    - 5

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد وذلن بموجب طلب تأشٌر

تم محو/شطب السجل     25111552، وفى تارٌخ    151113: رضا فراج حامد شحوم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 6

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111552، وفى تارٌخ    44552ابتسام حسن دمحم عرفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25111552، وفى تارٌخ    153624د  ،  سبك لٌده برلم : جمال محمود عزت دمحم حسن  ،  تاجر فر   - 1

 السجل  شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111553، وفى تارٌخ    41115أحمد السٌد أحمد الخضرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25111553، وفى تارٌخ    12455نهم حسن البهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : زٌ   - 15

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111553، وفى تارٌخ    154532دمحم دمحم عبد الجلٌل حمودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب هذ

تم    25111554، وفى تارٌخ    14345سمٌر مصطفى مصطفى على دهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111554، وفى تارٌخ    15413صابر عبد الفتاح السٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111554، وفى تارٌخ    42215مصطفى عبد المطلب مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25111554، وفى تارٌخ    116125رد  ،  سبك لٌده برلم : اشرف خٌرى احمد حسٌن  ،  تاجر ف   - 15

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25111554، وفى تارٌخ    155454نبٌل المرسى ابو المعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم    25111551، وفى تارٌخ    141511بدالخالك على البٌومى الدغٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد ع   - 14

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    143455دمحم ٌسرى عبدالسالم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25111551، وفى تارٌخ    44614على عبدالجلٌل عباس  على الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  شطب لوفاتى الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    131161برلم : حماده عبدالهادى توفٌك عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 25

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب هذا    25111551، وفى تارٌخ    15415الومٌتال خالد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 المٌد إلعتزاله النشاط 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

تم محو/شطب السجل     25111551، وفى تارٌخ    153164زكرٌا دمحم عمر الجناٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    142462مسعد صبحى منصور حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم    25111551، وفى تارٌخ    111515دمحم دمحم متولى عبد العزٌز السمعان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111551، وفى تارٌخ    15533حمزه سامى احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    145513دمحم محمود محمود دمحم طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    11151،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   طارق ابراهٌم ابراهٌم   العزبى   - 24

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111551، وفى تارٌخ    133141باسم دمحم دمحم المنسى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 ط نهائٌاشطب هذا المٌد إلعتزاله النشا

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    16252عواطف ابوالمعاطى السٌد سالمة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم    25111551خ ، وفى تارٌ   143453سوزان عبدالفتاح مصباح عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25111551، وفى تارٌخ    134614دمحم طلعت حسٌن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111551، وفى تارٌخ    131441فرد  ،  سبك لٌده برلم :  امال نصر عبد النبى على  ،  تاجر   - 32

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111551، وفى تارٌخ    43451احمد دمحم جابر رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25111515، وفى تارٌخ    15361دالحى حسنٌن ابوراضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌد عب   - 34

 السجل  شطب لحاله الوفاه

   25111515، وفى تارٌخ    135211( دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  135211) تابع    - 35

 شطب هذا المحل وذلن بموجب طلب تأشٌر تم محو/شطب السجل 

تم محو/شطب السجل     25111513، وفى تارٌخ    143466اٌمن دمحم ابوزٌد توفٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111513، وفى تارٌخ    111431وئام عبد الهادى أحمد أحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

   25111513، وفى تارٌخ    132424( دمحم عبد العالدمحم عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  132424) تابع    - 31

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25111513، وفى تارٌخ    11652شولى دمحم الشحات عطٌه الشهاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى



 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

تم    25111513، وفى تارٌخ    145445معروف محمود معروف ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111513، وفى تارٌخ    132424دمحم عبدالعال دمحم عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111514، وفى تارٌخ    131434سبك لٌده برلم :  عمرو دمحم فوزى البلشه  ،  تاجر فرد  ،    - 42

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111514، وفى تارٌخ    41111ابراهٌم دمحم متولى عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 ئٌاالسجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نها

تم محو/شطب    25111514، وفى تارٌخ    111356ام احمد عطٌة عبد الحمٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111514، وفى تارٌخ    121341عوض على حسٌن الباز الزٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25111514، وفى تارٌخ    13216ضٌاء الدهشان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 العتزالة النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25111515وفى تارٌخ ،    64523احمد عوض هللا عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطب المٌد لحاله الوفاه الً رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     25111515، وفى تارٌخ    132654شٌماء فتح هللا دمحم الجٌار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم    25111515، وفى تارٌخ    111612براهٌم عبد المجٌد عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم ا   - 41

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25111515، وفى تارٌخ    12443دمحم حسن ابوعلى عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25111515، وفى تارٌخ    141114حسان عبدالمنعم عبدهللا عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالسجل  

تم محو/شطب    25111516، وفى تارٌخ    143314حسام عبدالحافظ دمحم حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111516، وفى تارٌخ    151611جمال دمحم امٌن مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111516، وفى تارٌخ    131543عوض عبد البدٌع ابراهٌم عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111514، وفى تارٌخ    15614ازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عٌد ابراهٌم دمحم عبدالر   - 55

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111514، وفى تارٌخ    115261هشام فوزى دمحم عبد الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 ره نهائٌاالسجل  شطب العتزال التجا

تم محو/شطب السجل     25111514، وفى تارٌخ    154523احمد احمد دمحم كاملة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25111514، وفى تارٌخ    14655اٌمان محرم على عوض العرالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25111525، وفى تارٌخ    155643ماجده أمٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم    25111525، وفى تارٌخ    122134لٌده برلم :  محمود محسن عربان السٌد جنٌنه  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 65

 محو/شطب السجل  شطب النهاء نشاط الفرع

تم    25111525، وفى تارٌخ    122134محمود محسن عربان السٌد جنٌنه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  شطب النهاء نشاط الفرع

تم محو/شطب    25111525، وفى تارٌخ    16461،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  منال حمدى حامد الخضرجى    - 62

 السجل  شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111521، وفى تارٌخ    154355عٌد لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25111521، وفى تارٌخ    151632هشام السٌد محمود البدوى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم    25111521، وفى تارٌخ    151632هشام السٌد محمود البدوى على الدحدوح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 شطب السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌامحو/

تم محو/شطب    25111521، وفى تارٌخ    63534عالءالدٌن شلبى السٌد شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 السجل  شطب لحاله الوفاه

تم محو/شطب    25111521رٌخ ، وفى تا   131213ابراهٌم دمحم ابراهٌم على مر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111521، وفى تارٌخ    131544شحتو زاكى دمحم سمره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    25111522، وفى تارٌخ    14221،  سبك لٌده برلم :   محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  ،  تاجر فرد   - 61

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25111522، وفى تارٌخ    156464محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

، وفى تارٌخ    156464( محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : 156464) تابع    - 41

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا   25111522

تم محو/شطب    25111522 ، وفى تارٌخ   152354جمعة عبدالحمٌد الباز كشكول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  شطب لحاله الوفاه الً رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25111522، وفى تارٌخ    114646مطاوع دمحم مطاوع المتولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

، وفى تارٌخ    131254وسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( محمود على عبد السالم  ٌ 131254) تابع    - 44

 تم محو/شطب السجل  شطب بطلب تاشٌر العتزالة التجارة نهائٌا   25111522

تم محو/شطب    25111522، وفى تارٌخ    14562فاتن حسانٌن مصطفى حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 عتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب هذا المٌد إل



 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 محو/شطب السجل  شطب    25111523، وفى تارٌخ    51444فاروق على صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     25111523، وفى تارٌخ    13415صبرى انور دمحم السعودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111523، وفى تارٌخ    15541ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم    25111523، وفى تارٌخ    13616صفاء ابو العنٌن الهوارى ابو العنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    25111523، وفى تارٌخ    11151احمد منٌر انور العطار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25111523، وفى تارٌخ    145411عبٌر عامر محمود الحسٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25111524وفى تارٌخ ،    45165دمحم حسن عبدالمادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم    25111524، وفى تارٌخ    121142بدٌر احمد ابو المعاطى حسن الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25111524، وفى تارٌخ    11414مٌد عباس  عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود عبدالح   - 14

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

، وفى تارٌخ    54223( شهاب الدٌن احمد عبد المطلب دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  54223) تابع    - 15

 تم محو/شطب السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى   25111521

تم محو/شطب السجل     25111521، وفى تارٌخ    11113على حامد العدوى التوابتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111521، وفى تارٌخ    11151اٌمن لطفى عبدالحمٌد ندا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25111521، وفى تارٌخ    123531عبد هللا صدٌك دمحم عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25111521، وفى تارٌخ    56436لمجٌد غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محسن احمد عبد ا   - 11

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111521، وفى تارٌخ    15616مهدى جابر دمحم عبد البالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 ة التجارة نهائٌاشطب العتزال

مكتب اشرف دمحم الشربٌنى متولى لالستٌراد والتصدٌر وتورٌدات عامة وتجارة وتورٌد المستلزمات الطبٌة وطب االسنان  ،     - 11

تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط    25111521، وفى تارٌخ    123352تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : 

 نهائٌاا

تم    25111521، وفى تارٌخ    54223شهاب الدٌن احمد عبد المطلب دمحم عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا



 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    25111521، وفى تارٌخ    66145( عادل احمد شكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  66145) تابع    - 13

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    25111521، وفى تارٌخ    11111حمدٌة عبد الفتاح ابراهٌم سلٌمان عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25111521، وفى تارٌخ    123342فرد  ،  سبك لٌده برلم : انور السٌد دمحم حجازى  ،  تاجر    - 15

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    25111521، وفى تارٌخ    123531حمادة عبد السمٌع عبد الرازق داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 هائٌامحو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط ن

تم محو/شطب السجل  شطب    25111521، وفى تارٌخ    66145عادل احمد شكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111521، وفى تارٌخ    66145عادل احمد احمد شكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 الة التجارة نهائٌاشطب العتز

تم محو/شطب    25111535، وفى تارٌخ    125326ربٌع صٌام توفٌك دمحم مناع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111535، وفى تارٌخ    41535نبٌهه على دمحم مخٌمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 155

 ذشطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25111535، وفى تارٌخ    51211عبد الرحمن محمود السٌد شرف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 151

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25111535، وفى تارٌخ    111261عالء سعد  ٌوسف احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 152

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم    25111535، وفى تارٌخ    121555ابراهٌم السٌد مصطفى جمعه غٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 153

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111535، وفى تارٌخ    14164عٌل فضل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم السٌد اسما   - 154

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25111535، وفى تارٌخ    115611فاٌزة نصر ابراهٌم الصوفانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 155

 لة التجارة نهائٌاالسجل  شطب العتزا

تم محو/شطب    25111535، وفى تارٌخ    135615اسامه عاشور جمعه محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 156

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25111531، وفى تارٌخ    45154هداٌات عرفات عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 154

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25111531، وفى تارٌخ    151315مخلص نجاح أحمد شعٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 151

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 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 رأس المال , وصف   25111551وفً تارٌخ ،   112615دمحم دمحم عطٌة جاللة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25111551وفً تارٌخ ،   134551، سبك لٌده برلم ( حمدى دمحم ٌوسف ابراهٌم على  تاجر فرد ، 134551) تابع  -  2

 جنٌه   5555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551وفً تارٌخ ،   141114البٌومى رمضان البٌومى عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   15555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   وصف التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111551وفً تارٌخ ،   44311خالد عبد الفتاح دمحم الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111553وفً تارٌخ ،   131611ان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مجدى عبداللطٌف حسٌن رضو -  5

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال تم تعدٌل رأس   25111553وفً تارٌخ ،   134155نورا عبد الهادى ابراهٌم عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   155555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111553وفً تارٌخ ،   143321طارق عبدالمنعم السٌد دمحم هاللى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   3555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111553وفً تارٌخ ،   131525هٌثم اسماعٌل احمد موسى الزناتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111553وفً تارٌخ ،   125146احمد على ٌسرى عباس الدمٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   12555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111553وفً تارٌخ ،   125146احمد على ٌسرى عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111553وفً تارٌخ ،   125146أحمد على ٌسرى أحمد عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   12555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111553خ ، وفً تارٌ  142415محمود محمود دمحم الدٌسطى سند  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111553وفً تارٌخ ،   144512دمحم اسماعٌل صالح ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   15555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111553وفً تارٌخ ،   45132طارق احمد ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111553رٌخ ، وفً تا  54514دمحم السٌد ابراهٌم عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111554وفً تارٌخ ،   134154دمحم حسن حسن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111551وفً تارٌخ ،   11652دمحم على حسٌن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551 وفً تارٌخ ،  11652دمحم على حسٌن على سالمة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   45555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25111551وفً تارٌخ ،   145656( دٌنا دمحم رشاد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  145656) تابع  -  11

 جنٌه   555555.555ماله ، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551وفً تارٌخ ،   142156منى ابراهٌم عبدالمادر احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111551وفً تارٌخ ،   154613اٌمن محمود دمحم المنسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551وفً تارٌخ ،   63114سمٌر عبد الغفار دمحم الزكراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   455555.555مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551وفً تارٌخ ،   135361كرٌم حاتم الطائى دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551وفً تارٌخ ،   143614د ،، سبك لٌده برلم السعٌد دمحم السعٌد عبدالهادى  تاجر فر -  24

 جنٌه   51555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111551وفً تارٌخ ،   14111شرٌف دمحم حامد لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25111551وفً تارٌخ ،   122331احمد الصعٌدى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111551وفً تارٌخ ،   122331احمد امام طه دمحم الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111515وفً تارٌخ ،   152414عادل على محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111515ً تارٌخ ، وف  135211دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25111515وفً تارٌخ ،   65651فؤاد سٌدران نسٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   15555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111513وفً تارٌخ ،   131414دمحم احمد عٌسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111513رٌخ ، وفً تا  114114امٌرة دمحم احمد احمد عٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111514وفً تارٌخ ،   133124السٌد صبرى محمود احمد جلف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   21555.555ه ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   25111514وفً تارٌخ ،   125143شٌماء مصطفى مصطفى سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111515وفً تارٌخ ،   122565فهمى ابراهٌم الششتاوى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   51555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25111516وفً تارٌخ ،   143521خالد دمحم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   51555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111516وفً تارٌخ ،   44545محمود دمحم دمحم جمعة طٌرة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111516فً تارٌخ ، و  131154وائل بكر دمحم فؤده سبع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111516وفً تارٌخ ،   131315رمضان احمد عبد هللا ابو العنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   55555.555بح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   25111516وفً تارٌخ ،   133562سحر السٌد عوض شعبان البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111514وفً تارٌخ ،   126454ده برلم اشرف دمحم عبد التواب محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  41

 جنٌه   51555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111514وفً تارٌخ ،   145516دمحم رٌاض ابراهٌم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   155555.555المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل   25111514وفً تارٌخ ،   145545احمد عبدالمعطى عبدالغنى النادى البلتاجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111525وفً تارٌخ ،   143246حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فاٌز محمود عبدالمنعم  -  44

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25111525وفً تارٌخ ،   11314اشرف عبد الهادى عبد الهادى الراعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111525وفً تارٌخ ،   44114َمكتب مجدى غٌث للُمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   455555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25111525وفً تارٌخ ،   44114ب مجدى دمحم عطٌه غٌث للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مكت -  44

 جنٌه   455555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25111521وفً تارٌخ ،   143641مها احمد محمود رمضان ابوحمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   45555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111522وفً تارٌخ ،   143554عبدالرازق حسن ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111522وفً تارٌخ ،   131254محمود على عبد السالم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111522ارٌخ ، وفً ت  114661طه امٌن محمود حسب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   225555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111522وفً تارٌخ ،   136462دالٌا محسن حسٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25111522وفً تارٌخ ،   141415احمد ابراهٌم عبدالسالم السٌد نجده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   155555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   25111522وفً تارٌخ ،   156114ولٌد دمحم فكرى عبد الودود حسن عسكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   455555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111522رٌخ ، وفً تا  111145مطاوع دمحم مطاوع المتولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111523وفً تارٌخ ،   111152دمحم عبدالظاهر دمحم فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   555555.555،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   25111523وفً تارٌخ ،   131611حنان دمحم عبد المنعم المهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111523وفً تارٌخ ،   126644م نشات مسعد السٌد احمد االختٌار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  51

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111523وفً تارٌخ ،   141414مصطفى دمحم مصطفى عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   155555.555ال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   25111524وفً تارٌخ ،   142415محمود محمود دمحم الدٌسطى سند  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111524وفً تارٌخ ،   133151لٌده برلم سعد سعد سعد المنسى  تاجر فرد ،، سبك  -  61

 جنٌه   23555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111524وفً تارٌخ ،   145421احمد المرسى السٌد المرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   25555.555أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,   25111524وفً تارٌخ ،   13524احمد البدوى الدسولى لطامش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111524وفً تارٌخ ،   133163بك لٌده برلم عاطف شاكر وٌصا نصٌر  تاجر فرد ،، س -  64

 جنٌه   15555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111524وفً تارٌخ ،   143144تامر السٌد ابراهٌم حسن جابر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   25555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   25111521وفً تارٌخ ،   135652عبد الواحد محمود خلف خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111521وفً تارٌخ ،   144515تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  شٌماء حافظ الشحات دمحم عنتر  -  64

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال , وصف  25111521وفً تارٌخ ،   131421دمحم دمحم احمد عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111521وفً تارٌخ ،   123541دمحم اسماعٌل عبد الرحمن حمٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25111521وفً تارٌخ ،   14111احمد التهامى دمحم الخمٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  وسام الدٌن -  45

 جنٌه   5555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111521وفً تارٌخ ،   14111وسام الدٌن احمد التهامى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   5555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111521وفً تارٌخ ،   125264فتوح دمحم عوض السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 ه جنٌ  15555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25111521وفً تارٌخ ،   124634عبدالرؤف محمود دمحم عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   55555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111521تارٌخ ،  وفً  134111ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111535وفً تارٌخ ،   143251عال احمد دمحم دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   255555.555ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111535وفً تارٌخ ،   143631دمحم جوده االمٌر همٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25111535وفً تارٌخ ،   144222 دعاء عوض على عبدالحلٌم نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  44

 جنٌه   15555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25111531وفً تارٌخ ،   155112عصام مصطفى ابو العنٌن عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   555555.555ل لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111531وفً تارٌخ ،   136325احمد السٌد دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111531وفً تارٌخ ،   133365لٌده برلم طاهر جمال احمد دمحم الجندى  تاجر فرد ،، سبك  -  15

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  135654الشرباصى للهندسة والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة حى الجامعه برج طٌبه الدور الرابع بملن/ عبد المادر حمزه جمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144544ده برلم    ٌاسر عشور عبدالعاطى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  2

 شارع الشهٌد متولى جمال الدٌن بملن / حمدى عبدالسمٌع حسن  5الـتأشٌر:   ، جدٌله 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144541احمد صالح ابراهٌم دمحم الجعبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع اللوزى بملن / السعٌد ابراهٌم الشربٌنى ساطور وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111551وفً تارٌخ  144515ولٌد كرٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ، بساط كرٌم الدٌن بملن / اسماعٌل الدرٌنى احمد عطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144545بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم على  -  5

 شارع عمر بن الخطاب بملن / على البٌومى دمحم المرعى  13الـتأشٌر:   ، السماحٌة الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144544مروه السٌد ابراهٌم العثملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 شارع برهام من شارع الجالء بملن / اشرف الشحات حسن  2الـتأشٌر:   ، المنصورة 



 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 ,  25111551وفً تارٌخ  144541دمحم كمال احمد عبدالرحمن لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 االلى المجزر بملن / عبدالمجٌد حسونه عبدالمنعم وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الفرن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111551وفً تارٌخ  16555بالل محى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ، تعدٌل اسم المالن/ خالد محى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144546م    لبنى عبدالعزٌز حسن الحارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  1

 شارع نسٌم من شارع رٌاض ٌس من الجالء بملن / السعٌد دمحم دمحم احمد الجمل  14الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم  25111551وفً تارٌخ  134551( حمدى دمحم ٌوسف ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     134551) تابع  -  15

( شارع عمر بن عبد العزٌز المتفرع من شارع الجمهورٌة بملن/ دمحم  1تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلخا عمار رلم ) 

 ٌوسف ابراهٌم على 

تم  25111551وفً تارٌخ  134551( حمدى دمحم ٌوسف ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     134551) تابع  -  11

شارع عمر بن عبد العزٌز من شارع الجمهورٌة بملن/ دمحم  15وان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة طلخا عمار رلم تعدٌل العن

  134551ولٌد برلم  2516/ 12/ 21ٌوسف ابراهٌم على عن نشاط/ محل اٌس كرٌم افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25111552وفً تارٌخ  144514نادٌه دمحم عبدالرسول دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة صبحى بملن / ابراهٌم ابراهٌم عبدالفتاح عماره 

 25111552وفً تارٌخ  141644( سمٌر ابراهٌم المتولى دمحم السحرٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141644) تابع  -  13

 ، اصالح سرسو الدنابٌك بملن/ دمحم عبد الحمٌد دمحم على   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:

 25111552وفً تارٌخ  141644( سمٌر ابراهٌم المتولى دمحم السحرٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141644) تابع  -  14

سالمة احمد معله عن نشاط/ استٌراد تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة منٌه محل الدمنة بملن/ هند عبد الغنى 

  141644ولٌد برلم  2511/ 11/ 12وتصدٌر افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  144511شٌماء السٌد ابوالعزم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 كامل شلبى كاملشارع الجامع مدٌنة السالم بملن / شلبى  5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111552وفً تارٌخ  144511احمد السٌد طلعت دمحم النصارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن ارض غٌث بملن / طلعت دمحم حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  25111552فً تارٌخ و 144514هانى العبادى ابراهٌم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، للبشو الستامونى بملن / العبادى ابراهٌم عبدالرحٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111552وفً تارٌخ  144512سلوى شولى ابراهٌم ابوشٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ٌم السٌد ابوالمعاطى محمود وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة بملن / عبدالحك

تم  25111552وفً تارٌخ  141644السحرٌت لالستٌراد والتصدٌر وتجارة التون تون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ مزرعة مواشى بناحٌة اصالح سرسو الدنابٌك مركز 

 دلهلٌة  141644ولٌد برلم تابع  4455اودع برلم  555555بملن/ دمحم عبد الحمٌد دمحم على براس مال  المنصورة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  111422صٌدلٌة حاتم محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لن بموجب طلب تأشٌروذ 215الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552وفً تارٌخ  144513سماح احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، شارع ابو داود بملن / اشرف احمد السٌد احمد طلبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111552ً تارٌخ وف 144515السٌد منٌر احمد شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، لالبشو الستامونى بملن / مجدى منٌر احمد ابوشعٌشع 



 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 ,  25111553وفً تارٌخ  144511احمد عبدالجلٌل شبل عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 من شارع احمد ماهر بملن / عمرو دمحم عبدالحك جبر سلٌمان وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع عبادالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  144515احمد فرج للمواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / فتحى رضوان عبدالعزٌز مشعل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  144514ولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح ذاكى عبدالمنعم مت -  25

 الـتأشٌر:   ، عزبه بحرى بسندٌلة بملن / شرٌف السٌد البدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  144511خالد سعد ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لـتأشٌر:   ، مٌت عزون بملن / نعمت ابوالمعاطى جادا

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  144514دمحم مدحت عباس على مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشوانه بملن / ممدوح احمد فوزى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  144513احمد دمحم احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، طناح شارع البحر بملن / دمحم كمال الدٌن حسانٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  141624محمود راغب ابراهٌم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/اٌهاب محمود العرالى 

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  144515ٌوسف حمدى ٌوسف عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بصار بملن / سعدٌه احمد المحجوب  31وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  144511عبدالغفار دمحم معاطى عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نفاد -  31

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / سنجاب السٌد على سنجاب 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25111553وفً تارٌخ  144512دمحم اسماعٌل صالح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، مٌت نابت بملن / كرٌم دمحم دمحم عوض عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  134155نورا عبد الهادى ابراهٌم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 على وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ نعمت ابوالمعاطى جاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111553وفً تارٌخ  151431جعفر للصناعات الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ محمود احمد جعفر احمد

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25111553وفً تارٌخ  151431محمود احمد جعفر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ محمود احمد جعفر احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25111553وفً تارٌخ  144516على المتولى عبداللطٌف دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الوكالة بملن / دمحم على احمد عطوى 

تم تعدٌل العنوان ,  25111554وفً تارٌخ  144155حمدى حسٌن عبداللطٌف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون بملن / دمحم حمدى حسٌن عبدهللا

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25111554وفً تارٌخ  44235دمحم اسماعٌل على حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة المنصورة شها بملن/ سمٌرة دمحم عبدهللا عصفور عن نشاط/ مصنع ترٌكو براس مال 

  44235ولٌد برلم تابع  4552اودع برلم  15555

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25111554وفً تارٌخ  144151مصطفى على مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، شارع الشونه بملن / احمد الموافى احمد عامر 



 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 ,  25111554وفً تارٌخ  144511مصطفى ودٌع ذكى السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع سامح الرفاعى بملن / شحاتة السٌد على الداودى

تم تعدٌل  25111554وفً تارٌخ  144151ماجدة عبداللطٌف عبداللطٌف الطناملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البرامون بملن / محمود جالل عرفات

تم تعدٌل العنوان ,  25111554وفً تارٌخ  144156رضا المندوة عبدالفتاح الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌة بملن / رضا المندوة عبدالفتاح الشناوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111554وفً تارٌخ  144154ٌحى شعبان دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، بسندٌلة بملن / حسام الدٌن جمعه راغب

تم تعدٌل  25111554وفً تارٌخ  144155ى مصطفى مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى بكر -  44

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الترزى بملن / بكرى مصطفى مصطفى محمود

ل تم تعدٌ 25111554وفً تارٌخ  44235( دمحم اسماعٌل على حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    44235)تابع  -  45

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن / سمٌره دمحم عبدهللا عصفور

تم تعدٌل العنوان ,  25111554وفً تارٌخ  144153صبرى عبدالمنعم الشربٌنى عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، ارض الزٌنى بملكه

تم تعدٌل العنوان ,  25111554وفً تارٌخ  144154فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن عبدالعلٌم عبدالرازق السٌد ، تاجر  -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المزلمان المدٌم بملن / السٌد العربى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111554وفً تارٌخ  144152مٌنا مٌالد جرجس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الرفاعى اعلى العصارة السكة الجدٌده بملن / فاروق دمحم احمد عبدالخالك الـتأشٌر:   ، برج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111554وفً تارٌخ  144151عمرو دمحم عبدالحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، كفرؤ الجنٌنه بملن / مصطفى عبدالحى مصطفى حامد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144115ٌم دمحم ابواالمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالرح -  55

 الـتأشٌر:   ، عزبه ابو لورة شارع الثوره بملن / احمد عبدالرحٌم دمحم ابواالمام

تم  25111551وفً تارٌخ  145551( احمد فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145551)تابع  -  51

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع ام كلثوم امام محكمة طلخا الجزئٌة بملن / نهاد محمود احمد حافظ 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144114دمحم المرشدى صالح دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 شارع عبدالسمٌع الحسٌنى من لناة السوٌس بملن / شرٌف المرشدى صالح دمحم ابراهٌم  23،   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144114الطاف ابوالمعاطى عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 مه وصف الـتأشٌر:   ، ابو جالل بملن / اسالم مهٌب على احمد سال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144113اسالم دمحم ابوالعزم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع االدارة التعلٌمة المدٌمة بملن / امٌره عبدهللا ابراهٌم دمحم 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144115برلم     احمد ابراهٌم السعٌد السٌد االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  55

 شارع الحوار بملن / سعد دمحم سعد  23وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  145551احمد فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

رئٌسً اخر بالعنوان طلخا ش ام كلثوم امام محكمه طلخا الجزئٌه بملن/نهاد محمود احمد حافظ عن  وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح

  145551ولٌد برلم تابع  4546عشره االف جنٌها اودع برلم  15555نشاط تجاره خردوات ولعب اطفال براسمال لدره 



 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  25111551وفً تارٌخ  135612عماد سعد البدراوى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / عماد سعد البدراوى الموافى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  154613اٌمن محمود دمحم المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة سندوب شارع عوٌضة من شارع مجمع المدارس خلف الممابر بملن/ هبه السٌد احمد وردة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144112فاٌزه فتحى دمحم عٌد الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ر:   ، بساط كرٌم الدٌن بملن / الطاف السٌد عطٌة البازالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144116محمود احمد مندوه البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، كوم بنى مراس بملن / محسن حامد السعٌد الوصٌف

تم تعدٌل  25111551وفً تارٌخ  112151الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى عبد الجواد مصطفى عبد -  61

 شارع لبنان المهندسٌن بملن/ على دمحم على المال 56العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/ محافظة الجٌزة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144125دمحم البٌومى دمحم البٌومى رخا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، بطره بملن / نعٌمه على على عرفات

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144121ابراهٌم السٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، شاوة بملن / السٌد دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان  25111551وفً تارٌخ  13432و لٌلة للمستلزمات الطبٌة ) ول مارن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اب -  64

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ تصنٌع منسوجات جاهزة ومكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

شارع  22نظم زالمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات بناحٌة طبما لل 6من المجموعه  36والفمرة  11

 غالب امام

تم تعدٌل العنوان  25111551وفً تارٌخ  13432ابو لٌلة للمستلزمات الطبٌة ) ول مارن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

  5دلهلٌة  13432ولٌد برلم تابع  4632اودع برلم  555555ل , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة بملن/ حسن غالب براس ما

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  13432ابراهٌم ابراهٌم عبدالغنى ابو لٌلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

تصدٌر فٌما عدا المجموعه وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ تصنٌع منسوجات جاهزة ومكتب استٌراد و

شارع  22طبما للنظم زالمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات بناحٌة  6من المجموعه  36والفمرة  11

 غالب امام

وان , تم تعدٌل العن 25111551وفً تارٌخ  13432ابراهٌم ابراهٌم عبدالغنى ابو لٌلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

  5دلهلٌة  13432ولٌد برلم تابع  4632اودع برلم  555555وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة بملن/ حسن غالب براس مال 

وفً تارٌخ  13432مؤسسة ابراهٌم ابو لٌلة للصناعات المعدنٌة وهٌاكل السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

أشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ تصنٌع منسوجات جاهزة ومكتب تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 25111551

طبما للنظم زالمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على  6من المجموعه  36والفمرة  11استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 شارع غالب امام 22الصادرات والواردات بناحٌة 

وفً تارٌخ  13432صناعات المعدنٌة وهٌاكل السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة ابراهٌم ابو لٌلة لل -  61

ولٌد  4632اودع برلم  555555تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة بملن/ حسن غالب براس مال  25111551

  5دلهلٌة  13432برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144111،  سبك لٌده برلم    مصطفى حسٌن عبد الرازق عبٌدو ، تاجر فرد  -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت جراح بملن / سهٌر عبد الغنى فرج ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144124رشوان حلمى احمد عوض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لمهندس بملن / نفٌسة السعٌد نصر ابراهٌموصف الـتأشٌر:   ، عزبة ا



 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

وفً تارٌخ  13432( ابو لٌله لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المنسوجات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     13432) تابع  -  42

 ن غالبشارع حسٌن غالب امام االستاد بملن/ حسٌن على حسٌ 22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة  25111551

وفً تارٌخ  13432( ابو لٌله لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المنسوجات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     13432) تابع  -  43

شارع الطاهر بٌبرس متفرع من شارع جٌهان  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المنصورة  25111551

ولٌد برلم  555555براس مال  2555/ 3/ 11نشاط/ مستلزمات طبٌه وتورٌدات عامة افتتح  بملن/ دمحم جهاد احمد حسن عن

13432  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144124السٌده ابراهٌم توفٌك محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، جمٌزة بلجاى بملن / محى الدٌن عطٌة عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144126احمد دمحم عبدالهادى دمحم ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، جمال الدٌن االفغانى بملن / دمحم دمحم صبرى وجٌة عوض

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144111السعٌد محمود مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع محمود العدوى حوض البشطمٌر بملن / السعٌد جمعه دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144121حلمى السعٌد نصر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لجدٌد بملن / غنا كامل موسىالـتأشٌر:   ، كفر الترعة ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111551وفً تارٌخ  144122دمحم عبدالخالك دمحم حامد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، ارض الزٌنى بملن / عبدالخالك دمحم حامد غنٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144125رلم    عبدالرحمن احمد سعد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع مكة امتداد شارع جٌهان حى الجامعه بملن / خالد دمحم دمحم نعمة هللا مجاهد

 تم تعدٌل العنوان , 25111551وفً تارٌخ  144123سمٌر محمود عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، ابودشٌشة بملن / عصام مناع المغازى بردى

تم تعدٌل العنوان ,  25111551وفً تارٌخ  144121عبدالرؤف دمحم عبد الرؤف ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، ابوجالل عبدهللا زكى بملن / احمد على حسن حسن ابوالعال

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144135ى صالح الدٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم الشناو -  12

 نمالى المركزٌه الحفٌر شهاب الدٌن بملن / عالء عبدالفتاح احمد ابراهٌم  3وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  135211  دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ المنصورة شارع االكٌاس من شارع بور سعٌد بملن/ مصطفى رفعت دمحم السٌد

عنوان , تم تعدٌل ال 25111515وفً تارٌخ  135211دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، تم شطب الرئٌسً االخر بموجب طلب التاشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  133436دمحم اسماعٌل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

لن/ صدٌك مسعد طه ربٌع عن نشاط/ شارع لناه السوٌس امام اوالد رجب بم 61الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصورة 

 دلهلٌة  133436ولٌد برلم تابع  4655اودع برلن   2511/ 15/ 3مطعم اعتبارا من 

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144133مصطفى دمحم دمحم مصطفى الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع االسراء خلف االستاد بملن / دمحم محمود دمحم الشواف 

تم  25111515وفً تارٌخ  135211رد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد ، تاجر ف 135211) تابع  -  14

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/المنصوره ش االكٌاس من ش بورسعٌد بملن/مصطفى رفعت دمحم السٌد



 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

عدٌل تم ت 25111515وفً تارٌخ  133323( علٌاء فرج على عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     133323) تابع  -  11

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع الى/ شارع المدارس امام ممر اللواء جمال عبد الظاهر مٌت عنتر مركز طلخا 

 بملن/ محمود على محمود عبد الغنى

تعدٌل العنوان , تم  25111515وفً تارٌخ  144132دمحم عبدالبالى حلمى عبدالبالى مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / دولت عبدالهادى دمحم النبوى 

تم تعدٌل  25111515وفً تارٌخ  133436( دمحم اسماعٌل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    133436)تابع  -  15

 د رجب بملن / صدٌك مسعد طه ربٌع شارع لناة السوٌس امام اوال 61العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  133323علٌاء فرج على عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع الى/ شارع المدارس امام ممر جمال عبد الظاهر مٌت عنتر مركز طلخا بملن/ محمود على 

 عبد الغنىمحمود 

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144131حسنى محمود عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، العٌادٌة بملن / محمود عبدالغنى حسن سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  144135اسامة دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، المالحة بملن / دمحم احمد على دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  125111محمود توفٌك دمحم الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / توفٌك دمحم الششتاوى دمحم عبد العا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  144134ابراهٌم ابراهٌم سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، سندوب بملن / دمحم احمد السٌد سٌد احمد موافى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513 وفً تارٌخ 144143دمحم السٌد عبدالجلٌل الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، شارع السٌدة زٌنب بملن / سعاد نصر عبدالحمٌد خلٌفة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  144141سالم مصطفى سالم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، الجوادٌة بملن / مصطفى سالم صالح

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  144144 االمبابى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بملن / احمد سعد االمبابى 

م تعدٌل العنوان , ت 25111513وفً تارٌخ  134361رضا دمحم عبد الموى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ابوماضى الحفٌر بملن / دمحم عبد الموى مصطفى 54وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  144144وجدى على ابراهٌم العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 / خاطر الفرٌد سلٌمان هدهد شارع سٌدى عبدالمادر بملن  42وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  144131احمد الغرٌب ابوخلٌل نورالدنف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / الغرٌب ابوخلٌل نورالدنف 

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  144145ده برلم    احمد ابراهٌم عبدالمادر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن / السعٌد جمعة دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  144131نجالء صٌام رمضان شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ارع الجٌش بملن / دمحم عبدالمنعم ابراهٌم الحلو وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشٌال متفرع من ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  143541دمحم عبدهللا احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / امٌمه ماهر مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  135115فرد ،  سبك لٌده برلم     كامل عباس كامل عبد الفتاح بدوى ، تاجر -  155

 شارع الموافى من شارع الظاهر بملن / لطفى عبد الحمٌد البٌار 11وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  144141الحسٌنى دمحم نصر عبدهللا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثورة بملن / عاطف دمحم عبدالعظٌم شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  144142فاروق فاروق صابر عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 دالـتأشٌر:   ، عزبة السٌد دمحم ابوجالل بملن / فاروق صابر عبٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  144136منى ابراهٌم دمحم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، ابوزاهر بملن / عبدهللا هاشم دمحم سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  25111513وفً تارٌخ  133114السعٌد عبد هللا حسنٌن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى الدولتلى بملن / اٌمان احمد مصطفى زاهر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111513وفً تارٌخ  144146السٌد دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، للبشو بملن / نجٌة احمد على ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144151جمٌلة عبدالعزٌز عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن عبدالعزٌز حى الجامعة بملن / احمد احمد عبدالمجٌد سالم

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144154على مصطفى جالل على سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الطوٌلة بملن / مصطفى جالل على سلطان

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144152ٌحٌى ٌجٌى صبرى السٌد عبد الال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 صدٌكوصف الـتأشٌر:   ، نمٌطة بملن / حسٌن عبدالفتاح 

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  125143شٌماء مصطفى مصطفى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / اٌمان دمحم منصور

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144141اٌمان مصطفى كمال الٌمانى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع السلن بجوار مولف بلماس بملن / احمد محفوظ دمحم الموجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  116145باسم على عبادة دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/ نبٌل عبدالشافى عوض

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144151عوض حسٌن عوض العدوى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 / عبدالحمٌد محمود احمد شلبى شارع الجمهورٌة بملن  51وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  144163حسٌن دمحم حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، المنصورة حى الجامعه برج الطوخى بملن / امال حبٌب دمحم حبٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144151د ،  سبك لٌده برلم    دمحم راغب ابراهٌم دمحم عبدالعال ، تاجر فر -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن / احمد حسٌن الشربٌنى سالم 

تم تعدٌل العنوان  25111515وفً تارٌخ  143145احمد عبدالمؤمن ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 :   ، تعدٌل اسم المالن الى/ مرٌم احمد حسن رضوان, وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  144165حماده احمد دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن / ام احمد ابراهٌم اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144164فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود جمال محمود ابراهٌم حسن ، تاجر -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع جزٌرة الورد من شارع الجمهورٌة بملن / شرٌف عبدالفتاح ابولٌله 



 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

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25111515وفً تارٌخ  144162حاتم عزت صادق الصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، مٌت خمٌس بملن / دمحم امٌن السعٌد المناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  144156دمحم عبدالبصٌر على عجٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لمتولى عوض كشنالـتأشٌر:   ، المنصورة برج المار شارع النور خلف االمن المركزى بملن / دمحم ا

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144154دمحم رضا عبدالبدٌع على الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع البحر االعظم برج الرضا بملن / رضا عبدالبدٌع على الدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25111515وفً تارٌخ  144161بك لٌده برلم    عبدالنور الغرٌب وهبه الدٌسطى ، تاجر فرد ،  س -  126

 وصف الـتأشٌر:   ، درٌن بملن / ام هاشم سلٌمان عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  144144دمحم الصباحى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ن / حسام دمحم الصباحىالـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة بمل

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  144164دمحم دمحم الظرٌف احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / احمد دمحم الظرٌف احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  11652  دمحم على حسٌن على سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  121

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ مجدى دمحم ابو السعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  11652دمحم على حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ابو السعدالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ مجدى دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  144165احمد صبرى مجاهد الفراش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الخواجات ممر احمد عبدالهادى مسجد الموافى بملن / مصطفى دمحم السعٌد رشوان 

تم تعدٌل العنوان  25111516وفً تارٌخ  144145تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء دمحم عبدالمادر عبدالعال حماد ،  -  132

 , وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / اسماء دمحم عبدالمادر عبدالعال حماد

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  144146حسام حمدى عبدالستار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 ٌر:   ، البر الشرلى خلف محالت نبروة  بملن / دمحم البسٌونى السٌدوصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111516وفً تارٌخ  143521خالد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ، تعدٌل اسم المالن الى / احمد الدسولى المرسى

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  144145ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم البدوى احمد احمد العت -  135

 وصف الـتأشٌر:   ، اللوزى بملن / البدوى احمد احمد العتر

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  144166البندارى عبدالعزٌز احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 :   ، جدٌدة الهالة بملن / عوض دمحم عبدالعزٌز عبدهللاوصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  122616عبد الرازق دمحم عبد الرازق خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 المجٌد حسن شارع الصدٌك من شارع جٌهان بملن/ الهادى فتحى عبد 14وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  25111516وفً تارٌخ  134411محمود عبد العال محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ بلماس طرٌك ابو رجٌله بملن/ وداد تمى الدٌن احمد

تم تعدٌل  25111516وفً تارٌخ  144161سبك لٌده برلم     نادٌة مصطفى النحاس السٌد على ربٌع ، تاجر فرد ،  -  131

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع المستشار ٌسرى ماهر من شارع الهدى والنور بملن / دمحم السٌد العٌسوى الصٌاد

م تعدٌل ت 25111516وفً تارٌخ  144142مصطفى عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  133425خالد سعد عبد الهادى سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

/ فوزٌة فخرى عبد اباسط عن نشاط/ مصنع مالبس الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة دمنهور شارع البطاط بملن

 اودع برلم   ولٌد برلم تابع     355555جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  133425خالد سعد عبد الهادى شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة دمنهور شارع البطاط بملن/ فوزٌة فخرى عبد اباسط عن نشاط/ مصنع وصف الـتأشٌر:   

 اودع برلم   ولٌد برلم تابع     355555مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  144143دمحم ابراهٌم عبدالعزٌز خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 وصف الـتأشٌر:   ، عمر بن عبدالعزٌز جمصة بملن / وائل دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111516وفً تارٌخ  144141رضا حسن دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، سلكا بملن / رضا حسن دمحم حسن على

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25111516وفً تارٌخ  144161محمود عبدالنبى دمحم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، جوجر بملن / عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111516وفً تارٌخ  135156ماجده ٌحى البدراوى السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الدسولى وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / شربٌن شارع الثوره بملن / دمحم فؤاد 

 25111514وفً تارٌخ  143162( محمود عادل محمود الغالى بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143162) تابع  -  144

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الحطبه بملن / احمد عادل محمود الغالى بركه

 25111514وفً تارٌخ  143162اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( محمود عادل محمود الغالى بركه ، ت 143162) تابع  -  141

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شربٌن شارع شحاته ارمن الجردلى بملن / دمحم مدحت عبدهللا احمد 

 دلهلٌه 143162ولٌد برلم  2514/  1/  1شوشه عن نشاط/ مصنع شالمون  افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  144116لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     لندٌل -  141

 الـتأشٌر:   ، شارع دمحم العزب بجوار مجمع الرحمن بملن / عطا عبدالعزٌز عطا ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111514تارٌخ وفً  144115دمحم رمضان عبدالمادر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع لناة السوٌس خلف مستشفى الخٌر بملن / سامح شعبان االلفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  133425خالد سعد عبد الهادى سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 بملن / حسٌن دمحم حسن شعبان ***** -شارع لٌبٌا  -الـتأشٌر:   ، شربٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  133425خالد سعد عبد الهادى شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بملن / حسٌن دمحم حسن شعبان ***** -شارع لٌبٌا  -وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  143162ر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عادل محمود الغالى بركه ، تاج -  153

لرٌة الحطبه بملن / احمد عادل محمود الغالى بركه اودع برلم  23وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة شربٌن 

 دلهلٌه 143162ولٌد برلم تابع  4116

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  144111تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان خلٌفة خلٌفة دمحم سالم ،  -  154

 الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن / سوزان مصطفى مصطفى على دهب

تم تعدٌل  25111514وفً تارٌخ  144115جماالت عبدالعظٌم الزناتى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ابوماضى بملن / دمحم عبدالعظٌم دمحم 55لـتأشٌر:   ، لرٌة العنوان , وصف ا

تم  25111514وفً تارٌخ  155546( اشرف على عبد الحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    155546)تابع  -  156

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ على عبد الحى على عواض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144114احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحى احمد ٌحى  -  154

 شارع الجٌش برج المها امام حى شرق بملن/ احمد ابراهٌم عبد العاطى السعٌد 34وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة  

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144112 عبدالفتاح رفعت احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع العباسى بملن / ٌوسف جبرائٌل ابراهٌم خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  141414سمٌره شولى السٌد دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ادل السٌد حسٌن ابراهٌم وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن/ ع

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144113سلوى محمود السٌد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الصدٌك من شارع جٌهان بملن / مؤمن سعد رضوان فتوح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111514وفً تارٌخ  144141ه برلم    محمود دمحم محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  161

 الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن / موسى السٌد موسى عبدالعال حسون

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  144114امل عبدالرؤف عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ن / على السٌد عبدالكرٌم احمدوصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بمل

تم تعدٌل  25111514وفً تارٌخ  145545احمد عبدالمعطى عبدالغنى النادى البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع عثمان بن عفان من شارع جٌهان بملن / عبدالمعطى عبدالغنى النادى البلتاجى

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144114عبدالفتاح حامد البدوى احمد العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الحاج شربٌنى بملن / بكر عادل صدٌك محمود

تم تعدٌل  25111525وفً تارٌخ  144255احمد عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد نجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منٌه محله دمنه بملن / عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد نجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144113وائل السٌد دمحم احمد الخلٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ٌر برج مكة بجوار شرطة النجدة بملن / مصطفى مصطفى السٌد احمدشارع المد 64وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111525وفً تارٌخ  63161النادى محمود ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

  محمود ابو العال على بملن/ دمحم 1الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ مٌت غمر شارع سعد زغلول الدور الثالث علوى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111525وفً تارٌخ  144111احالم دمحم السٌد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، عزبة ابوشحاتة الستامونى بملن / الشحات منصور دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144111لٌده برلم    تامر صالح السٌد المتولى سٌف ، تاجر فرد ،  سبك  -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، سوق الحدادٌن بملن / دمحم انور رجب سلطان

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144521نهال كمال صبح احمد شرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لن الى/ كمال صبحى احمد شرٌدهوصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم الما

تم  25111525وفً تارٌخ  112514( اسامه مصطفى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    112514)تابع  -  141

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمهورٌة بملن / مصطفى صبرى عمارة

تم  25111525وفً تارٌخ  112514د ،  سبك لٌده برلم    ( اسامه مصطفى ابراهٌم على ، تاجر فر112514)تابع  -  142

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى عن نشاط استٌراد وتصدٌر بالعنوان شارع منتصر من البحر بملن / دمحم 

  2556لسنة  3161خمسمائة الف جنٌه مصرى الغٌر اودع برلم  555555مصطفى ابراهٌم على براسمال 

تم تعدٌل  25111525وفً تارٌخ  144112عمر عبدالعزٌز عبدالمجٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

شارع ابو الفرج ٌوسف من شارع عبدالمنعم رٌاض امام مدرسة الملن الكامل تورٌل  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 ىالمدٌمة جدٌلة بملن / هانى رمضان العوض



 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  25111525وفً تارٌخ  144111عبٌر خطاب على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، شارع جمعه شرشٌره بملن / حماده دمحم جمعه دمحم بدوى شرشٌره

تم تعدٌل العنوان ,  25111525فً تارٌخ و 144114على حمدى ابراهٌم على لطامش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد بملن / احمد محمود عمر 

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  122533خالد ابراهٌم احمد عوض جماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 جٌهان بملن/ دمحم سٌد احمد كمال ش البشبٌشً من ش6وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144116صبرى السٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة جاد امارة طرٌك المعصرة  بملن / على السٌد حسن السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144111تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامه عبدالسالم عبدالحمٌد شهابى ، -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، كتامة بملن / عبدالحمٌد عبدالسالم عبدالحمٌد شهابى

تم تعدٌل  25111525وفً تارٌخ  144115سحر عبدالحكٌم عبدالحكٌم لاسم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 , وصف الـتأشٌر:   ، الفرارجٌة بملن / اٌهاب ابراهٌم البدوى العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111525وفً تارٌخ  144111دمحم ٌحى صالح دمحم صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، منٌه محله دمنه بملن / ٌحى صالح دمحم صبح

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144115، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد وائل عوض عوض عبدالعال -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثوره حاره الشرٌف خلف صٌدلٌه لندٌل بملن / دمحم فؤاد ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  111614نجالء عبد الحمٌد دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ العٌادٌة مركز شربٌن بملن/ دمحم ابراهٌم طاحون

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  144251سمر عبدالحمٌد احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  على احمدوصف الـتأشٌر:   ، ش المدس حً الزعفران بملن/ هوٌدا دمحم

تم تعدٌل  25111525وفً تارٌخ  112514اسامة مصطفى ابراهٌم على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان ش الجمهورٌه بملن/ مصطفى صبرى عماره عن نشاط تجاره 

 112514ولٌد برلم تابع  4123ف جنٌها لودع برلم عشره اال 15555مفروشات براسمال 

تم تعدٌل العنوان ,  25111525وفً تارٌخ  112214حلمى طه احمد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شارع برج تامر صالح الدٌن من الترعة بملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم 1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144253السعٌد دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، حوض البشطمٌر بملن / دمحم ابراهٌم دمحم الزامل

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144254دمحم عبدالرازق عبدالغفار حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، االلف بملن / عبدالرازق عبدالغفار حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144251عبدهللا احمد عبدهللا دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  عبدالهادىالـتأشٌر:   ، شارع عمل من شارع كلٌة االداب بملن / عبدالحمٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144215دمحم السٌد عبدالمنعم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع المستشفى العام من شارع الجالء بملن / احمد محسن طه حسن 2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144252بك لٌده برلم    دمحم عبدالعال دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  س -  115

 الـتأشٌر:   ، بلجاى بملن / رضا السٌد 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  25111521وفً تارٌخ  42614( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     42614) تابع  -  111

 ة حارة ابن بطوطه من شارع جمال الدٌن االفغانى بملن / عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصور

تم  25111521وفً تارٌخ  42614عرفة لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

تعبئة مواد غذائٌة بناحٌة حارة ابن بطوطه من شارع تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محال رئٌسٌا اخر عن نشاط 

مائة الف جنٌه  155555براسمال  2511/  15/  1جمال الدٌن االفغانى المنصورة بملن / عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اعتبارا 

 مصرى الغٌر اودع برلم

تم  25111521وفً تارٌخ  42614رلم    عرفة لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  113

 دلهلٌة  42614ولٌد برلم تابع  2511/  15/  21بتارٌخ  4142تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144255دمحم توحٌد عبدالمادر خشبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 غٌث بملن / دٌنا دمحم حمدى دمحم احمد عٌسىالـتأشٌر:   ، ارض 

تم تعدٌل العنوان  25111521وفً تارٌخ  144254دمحم ابراهٌم المغاورى على الزغٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شارع المدارس طرٌك مستشفى نبروة بملن / محمود ابراهٌم المغاورى الزغٌبى 3, وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144251دمحم فتحى السٌد احمد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه امام مدرسه عٌاد بملن / هشام الشربٌنى الشربٌنى سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144256ناشد ٌحًٌ سعد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، جدٌلة شارع الجامع الكبٌر بملن / دمحم فاروق السٌد

 25111522وفً تارٌخ  131254( محمود على عبد السالم  ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     131254) تابع  -  111

 دل الى/ كفر طناح بملن/ على عبد السالم ٌوسفتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تع

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  144211اٌمن حامد شهاب الدٌن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، دٌل البحر الستامونى بملن / احمد موسى ابراهٌم مفتاح

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  144211اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وسام حسن سلٌمان عبدالعزٌز ، ت -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الطلمبات الجزاٌر بملن / سماسم السٌد دمحم البرعى

 تم تعدٌل العنوان , 25111522وفً تارٌخ  144214كرٌم دمحم طارق عبدالحلٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصنع الكوال طرٌك المشروع بملن / نانٌس شولى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  144211حسن دمحم عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، نشا بملن /احمد دمحم نجاح

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  64442محمود عوض منصور الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

شارع على عبد العزٌز مدٌنة السالم بملن / فتحى دمحم الحسٌنى عن نشاط /  4وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصوره 

 دلهلٌه 64442تابع  ولٌد برلم 4116مماوالت اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  144212ابراهٌم دمحم عبدالفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، شارع المصرف البر الشرلى بملن / زٌنهم مجاهد رجب النفاض

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  124153لم    اٌهاب حسن احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  255

 الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الصباحى حى الجامعة بالمنصورة بملن/ السعٌد اسماعٌل دمحم عز 

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  144216هبه اسماعٌل حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 تأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / سها دمحم عباده المرسىوصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  142122البحراوى منصور عبدالحفٌظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ٌدوصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ الجزٌرة الستامونى مركز بلماس بملن/ ممدوح عبد الهادى عبد الكرٌم ع



 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  25111522وفً تارٌخ  64442( محمود عوض منصور الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    64442)تابع  -  251

 شارع على بن عبدالعزٌز مدٌنة السالم بملن / فتحى دمحم الحسٌنى 4تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  144215برلم     مها محمود عبدالعال البطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  251

 الـتأشٌر:   ، برج ابوسمره مٌدان الهابى الند بملن / دمحم محمود عبدالعال البطه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  144221دمحم اسماعٌل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 شارع بن لممان المشاٌه السفلٌه بملن / عمر سعد دمحم المغربى 16، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  144213السٌد نبٌل السعٌد ٌونس برغوث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شارع عمر بن العاص حى الجامعه بملن / دمحم عبدالجلٌل عبدالحمٌد 15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  131254محمود على عبد السالم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ كفر طناح مركز المنصورة بملن/ هانى على عبد السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111522وفً تارٌخ  131254محمود على عبد السالم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الرئٌسى االخر الى/ كفر طناح مركز المنصورة بملن/ على عبد السالم عن نشاط/ استٌراد وتصدٌر فى 

 حدود الموانٌن والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات وتم الغاؤه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111522وفً تارٌخ  144225جابر ادم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل دمحم  -  214

 الـتأشٌر:   ، شارع الغفارة امام جامع مسعود بملن / رضا دمحم عبداللطٌف مشالى 

تم تعدٌل العنوان ,  25111523وفً تارٌخ  122565فهمى ابراهٌم الششتاوى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ فهمى ابراهٌم الششتاوى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111523وفً تارٌخ  144223السعٌد نجم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ن/ جمال توفٌك مصور سعدشارع شرف خلف مساكن المٌناء بمل 24الـتأشٌر:   ، جدٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  25111523وفً تارٌخ  144222دعاء عوض على عبدالحلٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوعدوى بملن / ٌاسر رشاد حسن الرفاعى

تم تعدٌل العنوان ,  25111523وفً تارٌخ  144224م    سحر عبده عبده عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر بلماس خامس بملن / الحنفى عبدالهادى المهدى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25111523وفً تارٌخ  144226ناجى السعٌد حسن عوض عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شارع الدكتور ناجى السعٌد تمسٌم الشربٌنى بملن/ نعٌمه ٌوسف احمد ٌوسف وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111523وفً تارٌخ  144225ابراهٌم دمحم ابراهٌم على فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / احمد عبدالبالى السٌد عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111523وفً تارٌخ  115556راهٌم السٌد عدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اب -  221

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ السٌد ابراهٌم السٌد العدوى

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25111524وفً تارٌخ  144231زٌنب عبدالحمٌد السٌد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 شارع سٌدى عبدالمادر بملن / محسن عدلى مٌخائٌل  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  144232جالل عبدالحمٌد انور البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 حافظ احمدالـتأشٌر:   ، شارع بدران من شارع مستشفى الصدر بملن / اٌمن السٌد 

تم  25111524وفً تارٌخ  135144( احمد مصطفى ابراهٌم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    135144)تابع  -  224

 شارع سٌدى حاله بملن / دمحم عبدالسمٌع كرٌم  36تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144221ه برلم    والء سعد توفٌك ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، دمٌره بملن / صالح دمحم بهرام صالح 

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144231ابراهٌم عوض محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 محمود ابراهٌم وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / دمحم عوض 

وفً تارٌخ  125551( لطفى عوض لطفى عطٌه عبدهللا عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    125551) تابع  -  224

شارع السروجى شارع عبد السالم عارف بملن/ عوض لطفى  32تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة  25111524

 عطٌه

وفً تارٌخ  125551عوض لطفى عطٌه عبدهللا عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( لطفى 125551) تابع  -  221

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المنصورة  شارع محمود عبد العظٌم مٌدان الطمٌهى بملن/  25111524

  12551ٌد برلم عن نشاط استٌراد وتصدٌر ول 2553/ 6/ 15عوض لطفى عطٌه عبدهللا  افتتح فى 

تم تعدٌل  25111524وفً تارٌخ  144234دمحم محسن مصطفى عبدالعظٌم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌدان المحطه بملن / محسن مصطفى عبدالعظٌم صابر

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144231م    ابراهٌم عٌد ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  235

 وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / حنان دمحم العدل على الخمٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  144236احمد جمال مصباح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، الجزاٌر بملن / جمال مصباح احمد

ٌل تم تعد 25111524وفً تارٌخ  125551لطفى عوض لطفى عطٌة عبد هللا عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

شارع السروجى شاره عبد السالم عارف بملن/ عوض لطفى  32العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسر اخر بناحٌة 

  125551ولٌد برلم تابع  1511اودع برلم  25555عطٌة عن نشاط/ تعبئه مواد غذائٌة براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  135144ده برلم    احمد مصطفى ابراهٌم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  233

شارع سٌدى حاله بملن / دمحم عبد السمٌع كرٌم براس مال  36وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بالعنوان المنصوره 

 دلهلٌه 135144ولٌد برلم تابع  1563عشرة االف جنٌه عن نشاط / مطعم اودع برلم  15555

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  144234اشرف دمحم دمحم رجائى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 شارع الجمهورٌه بملن / عبد المنعم محمود احمد شلبى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144224السٌد عبد الوهاب الغرٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصف الـتأشٌر:   ، نشا بملن/ عبد الهادى محمود السٌد السٌد لصٌر

تم تعدٌل  25111524وفً تارٌخ  144235دمحم على ابراهٌم ابوالحسن الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 سٌد ابوزٌد شرشٌرهشارع ابوالحسن بملن / حمدٌه ال 11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25111524وفً تارٌخ  144236( احمد جمال مصباح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     144236) تابع  -  234

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الوكاله بملن / منصور عبدالهادى دمحم المغازى

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144244ه برلم    مصطفى محمود دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، جدٌله امام مدرسه ابوالنجا الصناعٌه بملن / عبده دمحم عبده

تم  25111524وفً تارٌخ  123144( رزق فاروق رزق رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     123144) تابع  -  231

تأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان للٌوب م.للٌوب ش سامى البٌلى المتفرع من الطرٌك البطئ بملن/ذكى تعدٌل العنوان , وصف الـ

 دمحم دمحم ادرٌس وسمتها التجارٌه هاٌبرستٌل اودع برلم  ولٌد برلم    للٌوب

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144245السٌد ابراهٌم صالح عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الجزار شارع عبدالرحمن شبانه بملن / محمود جمعه عبدالفتاح خلٌل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144244زٌنب الشحات ابراهٌم دمحم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وزٌد دمحم غانموصف الـتأشٌر:   ، جوجر بملن / على اب

تم تعدٌل  25111524وفً تارٌخ  144246اسالم محسن السٌد الشربٌنى البدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العٌادٌه بملن / محسن السٌد الشربٌنى البدٌوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  144245عبدهللا خضر ابٌض زوام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن / مسعد عبدالعظٌم عبدالعلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  131141فؤاد سمٌر حامد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

ٌه شبٌن الكوم ش الجالء البحري حً غرب بملن/احمد رجب رمضان حنفى عن نشاط الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنوف

 اودع برلم ولٌد برلم  المنوفٌه FIFAتجاره احذٌه وسمتها التجارٌه فٌفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  131141فؤاد سمٌر حامد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

ا برج التوفٌك امتداد ش الجمهورٌه امام فندق رمادا وسمتها 2، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره ش الجمهورٌه عمار  الـتأشٌر: 

FIFA  دلهلٌه 154441اودع برلم  ولٌد برلم 

ن , تم تعدٌل العنوا 25111524وفً تارٌخ  144243هاشم الشربٌنى دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 وصف الـتأشٌر:   ، دوران جدٌله بجوار منفذ الجٌش بملن / دمحم دمحم جاد

تم تعدٌل العنوان ,  25111524وفً تارٌخ  144242السٌد عبدهللا عبد المنجى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، نشا بملن / عبدالهادى فتحى عالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111524وفً تارٌخ  144241مد البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن احمد حا -  241

 الـتأشٌر:   ، شارع نبروه شارع مسجد المصبى بملن / حسن على دمحم على

عدٌل العنوان , تم ت 25111521وفً تارٌخ  144241مدٌحة  السٌد دمحم السٌد الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / سامٌه على جعفر جعفر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144252حسان احمد حسٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ابوسمبل جمصه بملن / نزٌه دمحم على ٌوسف  144الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144254عٌد البكله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب على الس -  251

 الـتأشٌر:   ، محلة انجاق بملن / رفعت عبدالرؤف جوده 

تم  25111521وفً تارٌخ  121321( احمد عبدالعلٌم حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    121321)تابع  -  252

 ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عماره معتز حوض الزعفران شارع الضرائب حى الجامعه بملن / السٌد السٌد سلٌمتعد

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  121321احمد عبد العلٌم حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

مماوالت اعمال الدٌكور بالعنوان المنصورة عمارة معتز حوض الزعفران شارع وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرعا للنشاط 

 دلهلٌة 121321ولٌد برلم تابع  2511/  15/  21بتارٌخ  1165الضرائب حى الجامعه بملن / السٌد السٌد سلٌم  اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521خ وفً تارٌ 144251دمحم عبدالمجٌد على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، السماحٌة الكبرى بملن / عبدالمجٌد على غازى 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144241دمحم سامى ماهر االمام البرمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 بملن / رمضان شولى رمضانوصف الـتأشٌر:   ، دمحم فرٌد السكه المدٌمه شارع دلٌور 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144255احمد فرٌد بدوى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 حوض خله المبلى بملن / احمد فرٌد بدوى عبدالرحمن 34وصف الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144253ده برلم    دمحم عبدهللا دمحم شرٌف الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  254

 ماٌو بملن / الوحدة المحلٌة لمدٌنة جمصه   15(  114وصف الـتأشٌر:   ، جمصه لطعه رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144255طارق دمحم نبٌل احمد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 شارع دمحم فرٌد بملن / سمٌر فهمى صلٌب 112لـتأشٌر:   ، وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  125264فتوح دمحم عوض السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

مدنى برج الجامعه بالزا بملن / الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى المنصورة شارع جٌهان امام استاد الجامعه بالمرب من الدفاع ال

 شركة الجامعه بالزا ) مجد الدٌن الجوهرى ودمحم سمٌر حامد توفٌك بدراوى واحمد عبدالفتاح نورالدٌن ( 

تم تعدٌل  25111521وفً تارٌخ  12351( اٌمن صبحى احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     12351) تابع   -  265

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كوم الدربى بملن / حلوه رمضان ابو العنٌن على

تم تعدٌل  25111521وفً تارٌخ  12351( اٌمن صبحى احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     12351) تابع   -  261

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كوم الدربى مركز المنصوره بملن / حلوه رمضان ابو العنٌن عن نشاط/ مكتب 

 دلهلٌه  12351ولٌد برلم  1111/  12/ 1افتتح فٌى  6من المجموع 36والفمره  11استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144265اٌهاب عبدالهادى عبدالغنى حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع لٌبٌا بملن / احمد فؤاد العتبانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144261مجدى الحسٌنى جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 الـتأشٌر:   ، كفر البرامون بملن / عبده شولى عبدالسمٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144264زٌنب السعٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ى الخٌر بملن / سمٌر دمحم اسماعٌل شارع المدٌنة المنورة خلف مستشف 12الـتأشٌر:   ، المنصورة عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144254ناصر السٌد فتح هللا السٌد الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 شارع الجمهورٌه بجوار مان المنصوره برج النور بملن / على حسن ٌوسف بٌومى 31وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل  25111521وفً تارٌخ  41545( فطٌم لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     41545) تابع  -  266

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج الدالى عبدالسالم عارف بملن / دمحم صالح الدٌن دمحم 

تم تعدٌل  25111521وفً تارٌخ  145251برلم     ( احمد عبد الهادى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده145251)تابع  -  264

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / فرج رزق فرج البغدادى

 25111521وفً تارٌخ  144266دمحم السٌد فرج الشافعى لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ر:   ، جمٌزه بلجاى بملن/السٌد فرج الشافعىتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  12351اٌمن لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

اط/ ثالجه الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة موم الدربى مركز المنصوره بملن / حلوه رمضان ابو العنٌن عن نش

 دلهلٌه  12351ولٌد برلم تابع  1214اودع برلم  12555خضار برأسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  12351اٌمن صبحى احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

حلوه رمضان ابو العنٌن عن نشاط/ ثالجه  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة موم الدربى مركز المنصوره بملن /

 دلهلٌه  12351ولٌد برلم تابع  1214اودع برلم  12555خضار برأسمال 

تم  25111521وفً تارٌخ  14111( وسام الدٌن احمد التهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     14111) تابع  -  241

 راز بملن/ سمٌر الشربٌنى دمحم داودتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شاوه عزبه ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  14111وسام الدٌن احمد التهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الـتأشٌر:   ، شاوه عزبه حراز بملن/ سمٌر الشربٌنى دمحم داود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  145251لٌده برلم     احمد عبدالهادى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك -  243

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط مصنع تخرٌز بالستٌن بالعنوان طلخا مٌت عنتر بملن / فرج رزق فرج البغدادى 

 الدلهٌله  1253ولٌد برلم تابع  2511/ 15/  21بتارٌخ  1254فمط مائه الف جنٌه مصرى الغٌر اودع برلم  155555براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144251عاشور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 برج االلصى بملن /السٌد دمحم السٌد دمحم 4وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره سامٌه الجمل 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  41545، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فطٌم خطاب السعٌد علم الدٌن  -  245

 36والفمرة  11وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 امة للرلابة على الصادرات والواردات بالعنوان المنصورهطبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة الع 6من المجموعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  41545فطٌم خطاب السعٌد علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

مط خمسمائه الف جنٌها ف 555555وصف الـتأشٌر:   ، برج الدالى عبدالسالم عارف بملن / دمحم صالح الدٌن دمحم براس مال لدره 

 دلهلٌة   41545ولٌد برلم تابع  2511/  15/  21بتارٌخ  1251الغٌر اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111521وفً تارٌخ  144265سعد ابراهٌم سعد دمحم الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 حلوانى الرضا بملن / سوسن السٌد رزق وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصعب بن عمٌر حى الجامعه خلف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  144262مجدى مسعود شحاته نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، لالبشو الستامونى بملن / مسعود شحاته نوح 

تم تعدٌل العنوان  25111521وفً تارٌخ  14111سبك لٌده برلم     وسام الدٌن احمد التهامى دمحم الخمٌسى ، تاجر فرد ،  -  241

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شاوة عزبة حراز مركز المنصورة بملن/ سمٌر الشربٌنى دمحم داود عن نشاط/ مصنع 

 دلهلٌة  14111ولٌد برلم تابع  1211خلط وتعبئة بوٌات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111521وفً تارٌخ  14111د التهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وسام الدٌن احم -  215

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شاوة عزبة حراز مركز المنصورة بملن/ سمٌر الشربٌنى دمحم داود عن نشاط/ مصنع خلط وتعبئة 

 لهلٌة د 14111ولٌد برلم تابع  1211بوٌات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  25111535وفً تارٌخ  144261عواطف الحمالى عبدالنبى الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / دمحم عونى دمحم ابراهٌم الراجحى 

تم  25111535وفً تارٌخ  124515سبك لٌده برلم     ( السٌد السٌد فهمى دمحم المكاوى ، تاجر فرد ،  124515) تابع  -  212

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع رٌحان مٌدان الطمٌهى بملن/ ثروت دمحم دمحم على العدوى

تم  25111535وفً تارٌخ  124515( السٌد السٌد فهمى دمحم المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     124515) تابع  -  213

شارع د/ محمود عبد العظٌم بملن/ السٌد فهمى دمحم  2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المنصورة مٌدان الطمٌهى 

 5  124515ولٌد برلم  2515/ 11/ 4افتتح فى  555555المكاوى عن نشاط/ استٌراد وتصدٌر براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25111535وفً تارٌخ  144551،  سبك لٌده برلم    بٌشوى مجدى سعد خله مسعود ، تاجر فرد  -  214

 ش خلٌل الحبشى31وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً/المنصوره الثانوٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25111535وفً تارٌخ  124515السٌد السٌد  فهمى دمحم المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

بالعنوان شارع رٌحان  2514/ 1/ 35أشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ تجارة ادوات منزلٌة اعتبارا من وصف الـت

 5دلهلٌة  124515ولٌد برلم تابع  1255اودع برلم  5555مٌدان الطمٌهى بملن/ ثروت دمحم دمحم على العدوى براس مال 

تم تعدٌل  25111535وفً تارٌخ  144264تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالهادى صابر عبدالهادى دمحم المصبى ، -  216

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / مصطفى الزٌنى ابراهٌم الدهشان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111535وفً تارٌخ  144245احمد الصبرى دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 شٌر:   ، عزبة بلجاى بملن / سهٌرمصطفى احمد مصطفىالـتأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111531وفً تارٌخ  144212اسالم عبدهللا عبدالبالى الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثوره بملن / عبدهللا عبدالبالى الحسٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  131522دمحم مصدق حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ احمد بهمن اسماعٌل

تم تعدٌل  25111531ٌخ وفً تار 144241عبدالسالم عبدالستار عبدالسالم عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر البرامون بملن / عبدالستار عبدالسالم عبدالستار احمد

تم تعدٌل العنوان  25111531وفً تارٌخ  144213عمرو محسن عبدالسالم احمد عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 حسن عٌد , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عتلم بملن / رجب 

تم تعدٌل العنوان ,  25111531وفً تارٌخ  144242امٌره السعٌد السٌد دمحم الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، الطٌبه بملن / السعٌد السٌد دمحم الحاج

تم تعدٌل العنوان ,  25111531وفً تارٌخ  144244رانى السٌد ابراهٌم عبده غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 وصف الـتأشٌر:   ، المركز بملن / دمحم طه ابراهٌم البرهمتوشى

تم تعدٌل  25111531وفً تارٌخ  144241عمرو حماده عبداللطٌف البٌومى غرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 العبور بملن / امجد دمحم شولى السٌد شارع مساكن  13العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25111531وفً تارٌخ  1442246عزه عبدالرازق محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / عبدالرازق محمود عبدهللا

تم تعدٌل  25111531وفً تارٌخ  144241رد ،  سبك لٌده برلم    عبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل احمد ابوالناس ، تاجر ف -  216

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الدرفٌل خلف المجلس المحلى بملن / فاطمه عبدالعزٌز موسى الحداد

نوان , تم تعدٌل الع 25111531وفً تارٌخ  145215سمر على عبدهللا المنسى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة مٌت الكرما مركز طلخا بملن/ المتولى منصور العدروسى عن نشاط/ صٌدلٌة عامة اودع 

 دلهلٌة  145215ولٌد برلم تابع  1212برلم 

تعدٌل العنوان , تم  25111531وفً تارٌخ  133365طاهر جمال احمد دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن/ الى/ ابتسام عبد الشافى اللٌثى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  66223المناوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 عبد الرازقالـتأشٌر:   ، مٌت فاتن ـ عزبة سرسو بملن / ابراهٌم عبد الوهاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  66223احمد عرفه االمام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، مٌت فاتن ـ عزبة سرسو بملن / ابراهٌم عبد الوهاب عبد الرازق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  152312رضا دمحم على بدار حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

شارع المجٌره من شارع محمود شاهٌن بملن/ جٌهان  4الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ مكتب عمارات بناحٌة 

 5  152312ولٌد برلم تابع  1215اودع برلم  2555عبد العزٌز محمود عبد هللا براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111531وفً تارٌخ  144243لسعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال حسٌن ا -  352

 بملن / عماد الدٌن وحسام الدٌن طه زٌنهم 3شارع المشاٌه محل رلم  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25111531ارٌخ وفً ت 144215محمود عبدالعظٌم عبدالهادى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، خلف عمر افندى بملن /  رامى جمعه عبدالبارى ابوصالح

تم  25111531وفً تارٌخ  145215( سمر على عبدهللا المنسى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145215) تابع  -  354

 بملن/ المتولى منصور العدروسى  تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما



 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  25111531وفً تارٌخ  144214ٌوسف عوض محمود ٌوسف الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع احمد سلٌمان حماده بملن / شرٌف عبدالحلٌم عزت

تم  25111531وفً تارٌخ  133365، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ( طاهر جمال احمد دمحم الجندى133365)تابع  -  356

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/ ابتسام عبد الشافى اللٌثى

تم تعدٌل العنوان ,  25111531وفً تارٌخ  144244السعٌد رفعت السعٌد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، المنصورة الدراسات امام كلٌة الدراسات بملن / احمد فرج البٌومى المتولى  وصف

تم  25111531وفً تارٌخ  152312( رضا دمحم على بدار حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     152312) تابع  -  351

 مود شاهٌن بملن/ جٌهان دمحم عبد العزٌز عبدهللاتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع المجٌره المتفرع من شارع مح

تم  25111531وفً تارٌخ  152312( رضا دمحم على بدار حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     152312) تابع  -  351

ى مصطفى شارع الدكتور على باشا ابراهٌم بملن/ نجو 5تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة المنصورة 

 دلهلٌة  152312ولٌد برلم  2552/ 15/ 16الدماصى عن نشاط/ كوافٌر حرٌمى افتتح فى 

تم  25111531وفً تارٌخ  122551( السعٌد السٌد عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122551) تابع  -  315

 عت السٌد عبدالعزٌز تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة المدٌم بملن / طل

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111551وفً تارٌخ  144553تمٌم صالح دمحم سعٌد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 جٌنوفا 2514/  1/  1بارا من التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / مكتب لمسٌونجى خضار وفاكهه اعت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111551وفً تارٌخ  123153اسالم ابراهٌم دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  اضافة تجارة سٌارات ولطع غٌارها لٌصبح النشاط استٌراد سٌارات وتجارة سٌارات

تم 25111551وفً تارٌخ  134551ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( حمدى دمحم ٌوسف 134551) تابع  -  3

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تصنٌع ادوٌة ومستحضرات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌة لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111553وفً تارٌخ  141624محمود راغب ابراهٌم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

التأشٌر:  تعدل الً/تجاره كمبٌوتر وتوكٌالت تجارٌه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه 

 2511لسنه5145رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111553وفً تارٌخ  143321دالمنعم السٌد دمحم هاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق عب -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مزرعة تربٌة ماشٌه ) تسمٌن ـ البان (

النشاط , وصف التأشٌر:   تم تعدٌل25111554وفً تارٌخ  134154دمحم حسن حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعه  36والفمرة  11ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 العامة على الصادرات والواردات وتعبئه وتغلٌف الخضروات والفاكهه ومواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111554وفً تارٌخ  45135سبك لٌده برلم     حسن عبد المنعم دمحم الدٌسطى ، تاجر فرد ، -  4

 التأشٌر:  لصر النشاط على/ التصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111551وفً تارٌخ  154613اٌمن محمود دمحم المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدل الى/تجارة لطع غٌار سٌارات مستعمله



 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 النشاط , وصف التأشٌر:  25111551وفً تارٌخ  11652دمحم على حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدل الى/ حظٌرة مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111551وفً تارٌخ  11652دمحم على حسٌن على سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 حظٌرة مواشى التأشٌر:  تعدل الى/

تم تعدٌل النشاط , 25111551وفً تارٌخ  142113اسماعٌل دمحم رفعت احمد ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصنٌع وتمطٌع الروالت واكٌاس البالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111551وفً تارٌخ  135361م   كرٌم حاتم الطائى دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  12

 التأشٌر:  لصر النشاط على / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111551وفً تارٌخ  121114دمحم عمر محمود طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ٌضاف الى نوع النشاط / معدات ثمٌله وسٌارات ولطع غٌار

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111551وفً تارٌخ  121114طمان لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / معدات ثمٌله وسٌارات ولطع غٌار

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111515وفً تارٌخ  135211دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111515وفً تارٌخ  125111محمود توفٌك دمحم الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / ثالجه خضراوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111515وفً تارٌخ  121514سر دمحم الصاوى سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌا -  14

 التأشٌر:  لصر النشاط على / استٌراد وتصدٌر فى حدود الموانٌن والمرارات المنظمه لها

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111515 وفً تارٌخ 143541دمحم عبدهللا احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 2511/ 1/ 35التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/ خلط وتعبئه مبٌدات حشرٌه اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , 25111513وفً تارٌخ  135115كامل عباس كامل عبد الفتاح بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ارة مفروشاتوصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تج

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111513وفً تارٌخ  136325احمد السٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

والفمره  11ٌضاف الى نوع النشاط / تداول اعالف ومستلزمات دواجن لٌكون النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

طبما للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات وتداول اعالف ومستلزمات  6من المجموعه  36

 5دواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111513وفً تارٌخ  11421على محمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

ٌه ونمل عاملٌن للغٌر وتسوٌك رٌاضى وتسوٌك العبٌن وادوات رٌاضٌه فٌما عدا اصدار تعدل مسمً النشاط الً/مكتب رحالت داخل

 الصحف والمجالت وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه

ف تم تعدٌل النشاط , وص25111513وفً تارٌخ  141115احمد خٌرى رمضان عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111514وفً تارٌخ  116145باسم على عبادة دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

التأشٌر:  تعدل الً /صاله العاب ترفٌهٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 2511نهلس4611

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111514وفً تارٌخ  125143شٌماء مصطفى مصطفى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصدٌر وتجارة تمور



 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

م تعدٌل النشاط , ت25111515وفً تارٌخ  134335مصطفى المتولى عبد الحمٌد ابو السعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر:  ٌضاف/ بٌع تكٌٌف

تم تعدٌل النشاط , 25111515وفً تارٌخ  143351نبٌل بدر عبدالرازق على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر:  تعدل الً/ تورٌد عماله لمحالج المطن الحكومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111515وفً تارٌخ  143351ك لٌده برلم   بدر لتورٌد العماله ، تاجر فرد ،  سب -  24

 تعدل الً/ تورٌد عماله لمحالج المطن الحكومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111516وفً تارٌخ  131154وائل بكر دمحم فؤده سبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة  6من الفمرة  36والفمرة  11فٌما عدا المجموعه  التأشٌر:  ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر

 العامة على الصادرات والواردات

 

تم تعدٌل 25111514وفً تارٌخ  145545احمد عبدالمعطى عبدالغنى النادى البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

من  36والفمره  11لنشاط الى / تجارة حبوب بالجمله واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل ا

 طبما للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات 6المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111525وفً تارٌخ  112214حلمى طه احمد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 2511/ 15/ 14التأشٌر:  تعدل الى/ ماكوالت ومشروبات ساخنة وبارده ملحما بها عصائر اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , 25111525وفً تارٌخ  143646ولٌد عبدالسمٌع عبدالوهاب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 صناعة االحذٌه وما فى حكمها فٌما عدا االحذٌه والمهمات العسكرٌه وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى /

تم تعدٌل النشاط , 25111521وفً تارٌخ  145253جمال سعد دمحم سامى سعد العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

المالبس والمهمات العسكرٌة  وصف التأشٌر:  تعدل النشاط/ على مكتب مماوالت واضافة نشاط/ تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا

 2511/ 15/ 14اعتبارا 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111521وفً تارٌخ  125625دمحم عوض عبد الرازق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة موتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111522وفً تارٌخ  124153اٌهاب حسن احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدل الى/تجارة مالبس حرٌمى فٌمت عدا المهمات والمالبس العسكرٌة

تم 25111522وفً تارٌخ  131254( محمود على عبد السالم  ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    131254) تابع  -  35

طبما للنظم  6من المجموعه  36والفمرة  11تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى/ استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111522وفً تارٌخ  143465  امٌره الدسولى السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  36

 التأشٌر:  تعدل مسمى النشاط الى/ ورشة نجارة بمحرن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111522وفً تارٌخ  131254محمود على عبد السالم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجهٌز مراتب اسفنجٌة

تم تعدٌل النشاط , 25111522وفً تارٌخ  141415د ابراهٌم عبدالسالم السٌد نجده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  31

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع لتصنٌع لتعبئة المواد الغذائٌة والعصائر والشٌكوالتة

تم تعدٌل النشاط , 25111523وفً تارٌخ  126644نشات مسعد السٌد احمد االختٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة مستحضرات التجمٌل وتعبٌئها وتصنٌعها لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , 25111524وفً تارٌخ  156515نادٌة الصباحى عبد الرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 الى / مخبز ألى كامل بلدى مدعموصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط 



 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 25111524وفً تارٌخ  131524وائل محمود السٌد عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  لصر النشاط على/ التصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111524رٌخ وفً تا 131524محمود السٌد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  لصر النشاط على/ مكتب التصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111524وفً تارٌخ  134445السٌد عبد المنعم دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , 25111524وفً تارٌخ  121321ن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد العلٌم حسٌ -  44

 2511/ 1/ 35وصف التأشٌر:  تعدل الً/ مماوالت اعمال الفراشه اعتبارا من 

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف الت25111521وفً تارٌخ  114153صٌدلٌة دمحم جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

ٌضاف/ تجارة وتوزٌع مستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌة ومستحضرات صٌدلٌة وعطور ومستحضرات معملٌة ومنتجات عشبٌة 

 5ومنظفات وتصنٌع لدى الغٌر 

تم تعدٌل النشاط , 25111521وفً تارٌخ  144111اسامه عبدالسالم عبدالحمٌد شهابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 شٌر:  تصحٌح مسمى النشاط الى/ مزرعة مواشىوصف التأ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111521وفً تارٌخ  12351اٌمن لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

وانٌن طبما للم 6من المجموعه  36والفمره  11التأشٌر:  لصر النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات.

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111521وفً تارٌخ  12351اٌمن صبحى احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

طبما للموانٌن  6من المجموعه  36ه والفمر 11التأشٌر:  لصر النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات.

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111521وفً تارٌخ  125264فتوح دمحم عوض السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

ستٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمه التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى العاب الكترونٌه وبالى ا

 2511لسنة  5164امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , 25111521وفً تارٌخ  124634عبدالرؤف محمود دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 لطع غٌار سٌارات وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى كهربائى سٌارات وتجارة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111521وفً تارٌخ  42223بانوب لآلستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  ٌضاف / مماوالت عامة وتورٌدات عامة

تعدٌل النشاط , وصف  تم25111535وفً تارٌخ  144551بٌشوى مجدى سعد خله مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تصحٌح مسمً النشاط الً/ مصنع تعبئه مواد غذائٌه وتورٌدات عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111535وفً تارٌخ  131523الشحات دمحم محمود دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة حداٌد وصاج

تم تعدٌل النشاط , 25111531وفً تارٌخ  155112و العنٌن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام مصطفى اب -  54

طبما للنظم والمرارات التى  6من المجموعه  36والفمرة  11وصف التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 5تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111531وفً تارٌخ  144114مل عبدالرؤف عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مصنع اكٌاس بالستٌن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 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    

 

تم تعدٌل 25111535وفً تارٌخ  124515مى دمحم المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( السٌد السٌد فه 124515) تابع  -  1

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111554وفً تارٌخ  144153صبرى عبدالمنعم الشربٌنى عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144231ابراهٌم عٌد ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111524وفً تارٌخ  144236احمد جمال مصباح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  144514لح ذاكى عبدالمنعم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صا -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111531وفً تارٌخ  1442246عزه عبدالرازق محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  144156عبدالبصٌر على عجٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  144111تامر صالح السٌد المتولى سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111523وفً تارٌخ  144225 ابراهٌم على فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111531وفً تارٌخ  144241عبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل احمد ابوالناس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111514وفً تارٌخ  144151جمٌلة عبدالعزٌز عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111513وفً تارٌخ  144146السٌد دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم 25111551وفً تارٌخ  145551( احمد فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   145551بع )تا -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111552وفً تارٌخ  144511احمد السٌد طلعت دمحم النصارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144544مروه السٌد ابراهٌم العثملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111516وفً تارٌخ  144161نادٌة مصطفى النحاس السٌد على ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاصالشركة , وصف 



 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 25111521وفً تارٌخ  145251( احمد عبد الهادى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   145251)تابع  -  14

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

شركة تم تعدٌل نوع ال25111551وفً تارٌخ  144111مصطفى حسٌن عبد الرازق عبٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144124رشوان حلمى احمد عوض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25111515وفً تارٌخ  144133مصطفى دمحم دمحم مصطفى الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111521وفً تارٌخ  144252دمحم عبدالعال دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111516وفً تارٌخ  144142مصطفى عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 لشركة , وصف التأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع 25111514وفً تارٌخ  144115جماالت عبدالعظٌم الزناتى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 25111524وفً تارٌخ  144244زٌنب الشحات ابراهٌم دمحم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144253دمحم عبدهللا دمحم شرٌف الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم25111552وفً تارٌخ  144511شٌماء السٌد ابوالعزم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  144513احمد دمحم احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25111521ٌخ وفً تار 42614( اٌمان عبدالفتاح السٌد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    42614) تابع  -  21

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  144215مها محمود عبدالعال البطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525 وفً تارٌخ 122134محمود محسن عربان السٌد جنٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  122134محمود محسن عربان السٌد جنٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111554وفً تارٌخ  144155مصطفى بكرى مصطفى مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  144111احالم دمحم السٌد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  125551( لطفى عوض لطفى عطٌه عبدهللا عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   125551) تابع  -  34

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25111524



 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 الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  144545ابراهٌم على بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  144164دمحم دمحم الظرٌف احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111513وفً تارٌخ  144136منى ابراهٌم دمحم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  144211وسام حسن سلٌمان عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25111531وفً تارٌخ  122551( السعٌد السٌد عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    122551) تابع  -  31

 ركة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111514وفً تارٌخ  144113سلوى محمود السٌد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111524وفً تارٌخ  144234دمحم محسن مصطفى عبدالعظٌم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ركة , وصف التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144121حلمى السعٌد نصر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25111551وفً تارٌخ  144122دمحم عبدالخالك دمحم حامد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144241مدٌحة  السٌد دمحم السٌد الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25111521ٌخ وفً تار 144266دمحم السٌد فرج الشافعى لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111554وفً تارٌخ  144156رضا المندوة عبدالفتاح الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111525وفً تارٌخ  144115سحر عبدالحكٌم عبدالحكٌم لاسم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  144131نجالء صٌام رمضان شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111531تارٌخ  وفً 144244رانى السٌد ابراهٌم عبده غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111531وفً تارٌخ  144241عمرو حماده عبداللطٌف البٌومى غرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111525وفً تارٌخ  144111 اسامه عبدالسالم عبدالحمٌد شهابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  51

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111524وفً تارٌخ  144234اشرف دمحم دمحم رجائى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522ارٌخ وفً ت 144221دمحم اسماعٌل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  144145احمد ابراهٌم عبدالمادر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111554وفً تارٌخ  144154ٌحى شعبان دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم 25111551وفً تارٌخ  134551( حمدى دمحم ٌوسف ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    134551) تابع  -  56

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111531وفً تارٌخ  144212اسالم عبدهللا عبدالبالى الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111554وفً تارٌخ  144155حمدى حسٌن عبداللطٌف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144224  السٌد عبد الوهاب الغرٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111514وفً تارٌخ  144115دمحم رمضان عبدالمادر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144254ناصر السٌد فتح هللا السٌد الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144244مصطفى محمود دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 استثمار وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144116محمود احمد مندوه البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  144131حسنى محمود عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة 25111525وفً تارٌخ  144115احمد وائل عوض عوض عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  144163حسٌن دمحم حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111535وفً تارٌخ  144245احمد الصبرى دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  144143دمحم ابراهٌم عبدالعزٌز خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111552وفً تارٌخ  144514دٌه دمحم عبدالرسول دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نا -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111514وفً تارٌخ  144141اٌمان مصطفى كمال الٌمانى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  144213السٌد نبٌل السعٌد ٌونس برغوث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111531وفً تارٌخ  144241عبدالسالم عبدالستار عبدالسالم عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 أشٌر: خاصالشركة , وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  144131احمد الغرٌب ابوخلٌل نورالدنف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144541دمحم كمال احمد عبدالرحمن لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  144166البندارى عبدالعزٌز احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  144216هبه اسماعٌل حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع 25111515وفً تارٌخ  144132دمحم عبدالبالى حلمى عبدالبالى مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

نوع  تم تعدٌل25111515وفً تارٌخ  133436( دمحم اسماعٌل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   133436)تابع  -  41

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111523وفً تارٌخ  144222دعاء عوض على عبدالحلٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 25111525وفً تارٌخ  144116صبرى السٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  144145حازم البدوى احمد احمد العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 25111524وفً تارٌخ  144246اسالم محسن السٌد الشربٌنى البدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144241دمحم سامى ماهر االمام البرمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع25111521وفً تارٌخ  144255احمد فرٌد بدوى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111521وفً تارٌخ  12351( اٌمن صبحى احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    12351) تابع   -  15

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144265اٌهاب عبدالهادى عبدالغنى حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144546لبنى عبدالعزٌز حسن الحارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم25111521وفً تارٌخ  144253السعٌد دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144254دمحم عبدالرازق عبدالغفار حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111513وفً تارٌخ  144134ابراهٌم ابراهٌم سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522وفً تارٌخ  144225وائل دمحم جابر ادم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم 25111514وفً تارٌخ  143162( محمود عادل محمود الغالى بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    143162) تابع  -  12

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111516وفً تارٌخ  144161محمود عبدالنبى دمحم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144255طارق دمحم نبٌل احمد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  144511نفاد عبدالغفار دمحم معاطى عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  144512دمحم اسماعٌل صالح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  144143دمحم السٌد عبدالجلٌل الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111554وفً تارٌخ  144151مصطفى على مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111531وفً تارٌخ  144213عمرو محسن عبدالسالم احمد عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 : خاص, وصف التأشٌر

تم تعدٌل 25111522وفً تارٌخ  64442( محمود عوض منصور الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   64442)تابع  -  155

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111554وفً تارٌخ  144511مصطفى ودٌع ذكى السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع 25111554وفً تارٌخ  144151ماجدة عبداللطٌف عبداللطٌف الطناملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 25111514وفً تارٌخ  144114ٌحى احمد ٌحى احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144245عبدهللا خضر ابٌض زوام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551وفً تارٌخ  144113اسالم دمحم ابوالعزم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة 25111551وفً تارٌخ  144115احمد ابراهٌم السعٌد السٌد االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل نوع الشركة 25111525وفً تارٌخ  144114على حمدى ابراهٌم على لطامش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص ,

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  144165حماده احمد دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111531وفً تارٌخ  144242امٌره السعٌد السٌد دمحم الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 , وصف التأشٌر: خاصالشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  144144وجدى على ابراهٌم العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144262مجدى مسعود شحاته نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144114دمحم المرشدى صالح دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144232جالل عبدالحمٌد انور البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع 25111525وفً تارٌخ  144255احمد عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد نجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25111524وفً تارٌخ  144231زٌنب عبدالحمٌد السٌد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144124السٌده ابراهٌم توفٌك محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25111515وفً تارٌخ  144154دمحم رضا عبدالبدٌع على الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111552وفً تارٌخ  144514هانى العبادى ابراهٌم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  144142فاروق فاروق صابر عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  144514دمحم مدحت عباس على مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111521وفً تارٌخ  144256ناشد ٌحًٌ سعد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111535وفً تارٌخ  144264عبدالهادى صابر عبدالهادى دمحم المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111524وفً تارٌخ  144235دمحم على ابراهٌم ابوالحسن الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25111524وفً تارٌخ  144236( احمد جمال مصباح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    144236) تابع  -  124

 لتأشٌر: خاصنوع الشركة , وصف ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  144111دمحم ٌحى صالح دمحم صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25111521وفً تارٌخ  41545( فطٌم لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    41545) تابع  -  126

 , وصف التأشٌر: خاصنوع الشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144125دمحم البٌومى دمحم البٌومى رخا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة25111551وفً تارٌخ  144121ابراهٌم السٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  144151دمحم راغب ابراهٌم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا25111514وفً تارٌخ  144111حنان خلٌفة خلٌفة دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111513وفً تارٌخ  144144دمحم االمبابى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 25111553وفً تارٌخ  144516على المتولى عبداللطٌف دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144215دمحم السٌد عبدالمنعم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111554وفً تارٌخ  144154حسٌن عبدالعلٌم عبدالرازق السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144115دمحم عبدالرحٌم دمحم ابواالمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111515خ وفً تارٌ 144164محمود جمال محمود ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111524وفً تارٌخ  144242السٌد عبدهللا عبد المنجى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111554 وفً تارٌخ 144152مٌنا مٌالد جرجس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111531وفً تارٌخ  144243منال حسٌن السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111531ارٌخ وفً ت 144215محمود عبدالعظٌم عبدالهادى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25111525وفً تارٌخ  112514( اسامه مصطفى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   112514)تابع  -  141

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111525وفً تارٌخ  144112رلم   عمر عبدالعزٌز عبدالمجٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  142

 الشركة , 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 25111531وفً تارٌخ  145215( سمر على عبدهللا المنسى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145215) تابع  -  143

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111523وفً تارٌخ  144224ر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر عبده عبده عبدالفتاح دمحم ، تاج -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111514وفً تارٌخ  144152ٌحٌى ٌجٌى صبرى السٌد عبد الال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111554وفً تارٌخ  144151ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو دمحم عبدالحى مصطفى ، تاج -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25111521وفً تارٌخ  14111( وسام الدٌن احمد التهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    14111) تابع  -  144

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  14111وسام الدٌن احمد التهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111521وفً تارٌخ  144254دمحم ابراهٌم المغاورى على الزغٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144251دمحم فتحى السٌد احمد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144544ٌاسر عشور عبدالعاطى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع 25111551وفً تارٌخ  144541احمد صالح ابراهٌم دمحم الجعبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111522وفً تارٌخ  144211حسن دمحم عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة 25111514وفً تارٌخ  144112عبدالفتاح رفعت احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144125عبدالرحمن احمد سعد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144123سمٌر محمود عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  144165احمد صبرى مجاهد الفراش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع 25111516وفً تارٌخ  144145اسماء دمحم عبدالمادر عبدالعال حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144251دمحم عبدالمجٌد على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة 25111553وفً تارٌخ  144511احمد عبدالجلٌل شبل عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 , 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 , 25111553وفً تارٌخ  144515احمد فرج للمواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144264زٌنب السعٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111515وفً تارٌخ  144135اسامة دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111514وفً تارٌخ  144116لندٌل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144261مجدى الحسٌنى جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144112فاٌزه فتحى دمحم عٌد الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111515وفً تارٌخ  144151عوض حسٌن عوض العدوى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111523وفً تارٌخ  144223لسعٌد نجم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  144251سمر عبدالحمٌد احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  144141دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا حسن -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144245السٌد ابراهٌم صالح عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  141644( سمٌر ابراهٌم المتولى دمحم السحرٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141644) تابع  -  142

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25111552

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111513وفً تارٌخ  144141سالم مصطفى سالم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144251عبدهللا احمد عبدهللا دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  144515ٌوسف حمدى ٌوسف عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111531وفً تارٌخ  144214ٌوسف عوض محمود ٌوسف الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 25111524وفً تارٌخ  135144( احمد مصطفى ابراهٌم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   135144)تابع  -  144

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111552وفً تارٌخ  144512سلوى شولى ابراهٌم ابوشٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 ف التأشٌر: خاصوص



 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 نوع الشركة , وصف 25111524وفً تارٌخ  144241حسٌن احمد حامد البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111553وفً تارٌخ  144511خالد سعد ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111514وفً تارٌخ  144114امل عبدالرؤف عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144265سعد ابراهٌم سعد دمحم الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع 25111551وفً تارٌخ  144114الطاف ابوالمعاطى عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ٌخ وفً تار 13432( ابو لٌله لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المنسوجات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    13432) تابع  -  114

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25111551

تم تعدٌل نوع 25111535وفً تارٌخ  144261عواطف الحمالى عبدالنبى الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111525وفً تارٌخ  144114عبدالفتاح حامد البدوى احمد العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111515وفً تارٌخ  144161عبدالنور الغرٌب وهبه الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111516وفً تارٌخ  144144دمحم الصباحى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111513وفً تارٌخ  144141الحسٌنى دمحم نصر عبدهللا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  144211اٌمن حامد شهاب الدٌن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144221والء سعد توفٌك ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111551تارٌخ  وفً 144515ولٌد كرٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111554وفً تارٌخ  44235( دمحم اسماعٌل على حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   44235)تابع  -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111522وفً تارٌخ  144214 كرٌم دمحم طارق عبدالحلٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25111531وفً تارٌخ  144244السعٌد رفعت السعٌد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144231  ابراهٌم عوض محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  116

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 25111551وفً تارٌخ  144126احمد دمحم عبدالهادى دمحم ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111551وفً تارٌخ  144111برلم    السعٌد محمود مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  144113وائل السٌد دمحم احمد الخلٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25111531وفً تارٌخ  152312رد ،  سبك لٌده برلم   ( رضا دمحم على بدار حبشى ، تاجر ف 152312) تابع  -  255

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111514وفً تارٌخ  144141محمود دمحم محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144252بك لٌده برلم   حسان احمد حسٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  س -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111521وفً تارٌخ  144254زٌنب على السعٌد البكله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111523وفً تارٌخ  144226برلم    ناجى السعٌد حسن عوض عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144251عاشور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111524وفً تارٌخ  144243هاشم الشربٌنى دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25111551وفً تارٌخ  144121عبدالرؤف دمحم عبد الرؤف ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  144135دمحم الشناوى صالح الدٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111525وفً تارٌخ  144111عبٌر خطاب على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111515وفً تارٌخ  144162حاتم عزت صادق الصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111516وفً تارٌخ  144146حسام حمدى عبدالستار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25111521وفً تارٌخ  121321( احمد عبدالعلٌم حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   121321بع )تا -  212

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111552وفً تارٌخ  144513سماح احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111552وفً تارٌخ  144515السٌد منٌر احمد شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 25111514وفً تارٌخ  144154على مصطفى جالل على سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111522وفً تارٌخ  144212ابراهٌم دمحم عبدالفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111521وفً تارٌخ  144255دمحم توحٌد عبدالمادر خشبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل 25111551وفً تارٌخ  134551( حمدى دمحم ٌوسف ابراهٌم على ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    134551) تابع  -  1

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111525وفً تارٌخ  122134سبك لٌده برلم     محمود محسن عربان السٌد جنٌنه ، تاجر ، -  2

 وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الت العامه واالستٌراد  الى: التموى للمماو 124441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  1

( حمدى دمحم ٌوسف  134551الى: ) تابع  134551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  2

 ابراهٌم على  

   Beauty pHarmaالى: بٌوتى فارما  134551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  3

   GENOVAالى: جٌنوفا  144553تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: مؤسسة الهدى للمماوالت العامه   136446تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111552،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: مؤسسة المجد للعمارات   142414تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب25111552،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: احمد على ٌسرى عباس الدمٌرى   125146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111553،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: الرا للكمبٌوتر والتوكٌالت التجارٌه   141624تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111553،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: دمحم على حسٌن على   11652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  1

   Geo Travelالى: جٌو ترافل  134651شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ25111551،  فى تارٌخ :   -  15

   Viewالى: فٌو  143136تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  11

   PERFO PHARMAما  الى: بٌرفو فار 144556تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: احمد الصعٌدى لالستٌراد والتصدٌر   122331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  13

الى: المجد لتجارة لطع غٌار االدوات  15552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  14

 ٌه  الكهربائ

 الى: دمحم دمحم عوض احمد   154662تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111551،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: عمرو عبد المنعم احمد مرسى   131113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111515،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: االمانه للرحالت   11421شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ25111513،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الواحه لاللعاب الترفٌهٌه   116145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111514،  فى تارٌخ :   -  11

 Milk forمٌلن لالستٌراد والتصدٌر  الى: 143162تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111514،  فى تارٌخ :   -  11

import & export   

 الى: مؤسسة التوحٌد للتكٌٌف وفالتر المٌاه   134335تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111515،  فى تارٌخ :   -  25

 بدر لتورٌد العماله  الى:  143351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111515،  فى تارٌخ :   -  21

الى: مركز الجزٌره الجهزه االتصاالت  15261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  22

Aljazeera Center For Telecom Equipment   

 الدار الخلٌجٌه   الى: 144564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: وى بارن   134411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111516،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: االفرٌمٌة للصناعات الغذائٌة   141415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111514،  فى تارٌخ :   -  25

   LEADERالى: لٌدر لالستٌراد  111152التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 25111523،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: النور للمماوالت المتكامله   141414تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111523،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: ارتو   131656 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم25111523،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: السرور لتجارة السٌارات   121215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111524،  فى تارٌخ :   -  21

   ice misterالى: اٌس مستر  144252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111524،  فى تارٌخ :   -  35

 ALRWADAالى: الروضه ام اي بً  144215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111524،  فى تارٌخ :   -  31

M.E.B   

 الى: التوحٌد بالست   13524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111524،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: اثمار العمارٌه   134445برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 25111524،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الرضا للنمل   143141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111521،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: وسام الدٌن احمد التهامى دمحم الخمٌسى   14111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111521،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: النور لالستٌراد والتصدٌر   121114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111521،  فى تارٌخ :   -  36

   iglesiaالى: اجلسٌا  42223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111521،  فى تارٌخ :   -  34

   x-playالى: اكس بالى  125264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111521،  فى تارٌخ :   -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: االندلس لتصدٌر وتجارة التمور   125143تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111535،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: مؤسسة اركان للمماوالت   144214تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب25111535،  فى تارٌخ :   -  45

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25111551وفى تارٌخ ،    132645شركة الشٌماء دمحم دمحم العجمى وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2511لسنة  452محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم    25111551، وفى تارٌخ    132645شركة الشٌماء دمحم دمحم العجمى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2511لسنة  452شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم  محو/شطب السجل 

تم    25111551، وفى تارٌخ    121534شركة شرٌف دمحم عٌد الحناوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 هائٌامحو/شطب السجل  انحبموجب عمد فض شركات تم فض الشركه وحلها ن

تم    25111551، وفى تارٌخ    121534شركة شرٌف دمحم عٌد الحناوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  انحبموجب عمد فض شركات تم فض الشركه وحلها نهائٌا



 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

   25111552، وفى تارٌخ    114635شركة سهٌر دمحم عبد الرحمن غٌث وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

توثٌك شربٌن تم حل الشركة  2254تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    25111552، وفى تارٌخ    14611حسٌن محمود ابراهٌم حسن وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2511لسنة  2151محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    25111552، وفى تارٌخ    61141سبك لٌدها برلم :   شركة زٌنب عبد الهادى عبد حطبه  ، شركة تضامن   - 4

تم حل الشركة  2514/ 1/ 14بتارٌخ  1554محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 وتصفٌتها نهائٌا

، وفى    123214لٌدها برلم : ( شركة عبد الوهاب محمود احمد البحراوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك 123214) تابع    - 1

 تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بموجب حل شركة تضامن تم الشركة وتصفٌتها نهائٌا   25111552تارٌخ 

تم    25111552، وفى تارٌخ    123214عبد الوهاب محمود احمد البحراوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 ل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مسجل ومشهر عنة تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌامحو/شطب السج

تم    25111552، وفى تارٌخ    12141شركة ابراهٌم شرف احمد على وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها

تم    25111552، وفى تارٌخ    11421، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  شركة وهٌبة عبدة محمود وشركاها    - 11

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    25111553، وفى تارٌخ    11264شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 2555/ا لسنه2121وجب عمد فض مصدق محو/شطب السجل  بم

تم    25111553، وفى تارٌخ    11264شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 2555/ا لسنه2121محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق 

تم    25111553، وفى تارٌخ    11264عبد الحى مصطفى وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة دمحم    - 14

 تم فض الشركه وحلها نهائٌا 2555/ا لسنه2121محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق 

، وفى تارٌخ    43521م : مؤسسة أوالد صبرى ٌوالٌم وُشركائُهم ِلتِجارة لِطع الِغٌار  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برل   - 15

توثٌك المنصورة تمحل  1314تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ برلم    25111554

 الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25111554، وفى تارٌخ    43521شركة كامل وُشركاهُ  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 توثٌك المنصورة تمحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 1314وجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ برلم بم

تم    25111554، وفى تارٌخ    43521شركة ٌوسف مرلص جرجس وَشرٌكتهُ  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 توثٌك المنصورة تمحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 1314محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ برلم 

تم    25111554، وفى تارٌخ    43521شركة صبرى بوالٌم عبد المالن وَشرٌكهُ  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تها نهائٌاتوثٌك المنصورة تمحل الشركة وتصفٌ 1314محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ برلم 

تم محو/شطب    25111554، وفى تارٌخ    43521شركة ٌوسف مرلص وَشرٌكتهُ  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 توثٌك المنصورة تمحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 1314السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ برلم 

   25111554، وفى تارٌخ    111526شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : خالد نصر الدٌن دمحم حسن مسعود و   - 25

تم فض الشركه وحلها  2511/ج لسنه2511تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن مصدق علً تولٌعاته برلم 

 نهائٌا



 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

   25111554، وفى تارٌخ    111526خالد نصر الدٌن دمحم حسن مسعود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

تم فض الشركه وحلها  2511/ج لسنه2511تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن مصدق علً تولٌعاته برلم 

 نهائٌا

تم    25111551، وفى تارٌخ    111132شركة امٌر السٌد دمحم محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 2511لسنة  461جل  شطب هذا المٌد لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد  ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم محو/شطب الس

تم    25111513، وفى تارٌخ    12511شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 هائٌامحو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن تم فض الشركه وحلها ن

تم    25111513، وفى تارٌخ    12511شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    25111513، وفى تارٌخ    134442شركة تامر دمحم عبده النمٌطى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لتحوٌلها الى شركة مساهمه

   25111514، وفى تارٌخ    11511شركة الشحات غانم لتجارة لطع غٌار السٌارات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 2511لسنة  1112عمد ثابت التارٌخ برلم  تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب

   25111514، وفى تارٌخ    11511شركة الشحات عبد الرءوف السٌد دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 2511لسنة  1112تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ثابت التارٌخ برلم 

تم    25111514، وفى تارٌخ    11511شركة الشحات غانم لتجارة مواد البناء  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 2511لسنة  1112محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ثابت التارٌخ برلم 

   25111514، وفى تارٌخ    13162بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  ( شركه احمد سرحان وشركاه  ، توصٌة 13162) تابع    - 21

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب هذا    25111514، وفى تارٌخ    13162نورماندى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 المٌد لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25111514، وفى تارٌخ    13162شركه احمد سرحان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25111514، وفى تارٌخ    45112شركة اشرف غرٌب وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 2511/ أ لسنة  3545لسجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم ا

تم    25111514، وفى تارٌخ    156442شركة سهٌر مصطفى خلٌل وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 ض الشركه وحلها نهائٌامحو/شطب السجل  بموجب عمد فض ملخصه مسجل ومشهر عنه تم ف

تم    25111516، وفى تارٌخ    153554شركة احمد السٌد عبدالهادى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق على تولٌعاته تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    25111516، وفى تارٌخ    153554شركة احمد السٌد عبدالهادى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض مصدق على تولٌعاته تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    25111514، وفى تارٌخ    41212شركه مجدى زٌن العابدٌن المرسى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

   25111525، وفى تارٌخ    153145شركة اسامة البرى ابراهٌم البرى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

 2511لسنة  5341هائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها ن



 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

تم    25111522، وفى تارٌخ    155411شركة ابراهٌم دمحم خفاجة وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 2555/و لسنة  3453محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته 

   25111524، وفى تارٌخ    131542شركة السٌد ابو فراج السٌد ضٌف وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

تم حل الشركة  2511لسنه  551تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌطه بعمد مسجل ومشهر عنه برلم 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    25111524، وفى تارٌخ    131545حات وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة صفٌه ابراهٌم ش   - 45

تم حل الشركة وتصفٌتها  2511لسنة  551محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌط بعمد مسجل ومشهر عنة برلم 

 نهائٌا

، وفى تارٌخ    43546سٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة اوالد الكنانى ) دمحم الكنانى احمد وشركاه (  ، توصٌة ب   - 41

لسنه  55تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة نوصٌة بسٌطة بعمد عرفى مصدق على تولٌعاتة برلم    25111531

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2511

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143نصر متولى السٌد البرلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة  -  1

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2555555.555لمال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143برلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة نصر متولى السٌد ال -  5

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2555555.555ها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه توصٌة  -  1

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   2555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111552وفً تارٌخ   ، 142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111553وفً تارٌخ   ، 135145ها برلم ،شركة دمحم زكرٌا عبد العزٌز وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌد -  13

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111553وفً تارٌخ   ، 135145شركة دمحم زكرٌا عبدالعزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   2555555.555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,  25111554وفً تارٌخ   ، 144535ورثة انور طه دمحم خلٌل توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   5555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111554وفً تارٌخ   ، 144535ٌل توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ورثة انور طه دمحم خل -  16

 جنٌه   5555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ك لٌدها شركة الدلهلٌة اللحاق العمالة المصرٌة بالعمل بالخارج ـ شركة ذات مسئولٌة محدودة ذات مسئولٌة محدودة  ، سب -  14

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25111514وفً تارٌخ   ، 44115برلم ،

 جنٌه   155555.555،

تم  25111515وفً تارٌخ   ، 145136شركه ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   555555.555ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وص

تم  25111515وفً تارٌخ   ، 145136شركة ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111515وفً تارٌخ   ، 145136شركه ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111515وفً تارٌخ   ، 145136دها برلم ،شركة ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌ -  21

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111515وفً تارٌخ   ، 13114شركة طارق نجٌب رٌاض جرجس وُشركاهُ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   155555.555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس  25111515وفً تارٌخ   ، 13114شركة ناجى نجٌب رٌاض وُشركاهُ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25111515وفً تارٌخ   ، 13114رٌاض وُشركاهُ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة أشرف نجٌب  -  24

 جنٌه   155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111515وفً تارٌخ   ، 13114شركة طارق نجٌب رٌاض جرجس وُشركاهُ توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25111515وفً تارٌخ   ، 13114شركة ناجى نجٌب رٌاض وُشركاهُ توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25111515وفً تارٌخ   ، 13114شركة أشرف نجٌب رٌاض وُشركاهُ توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   155555.555المال , 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  25111515وفً تارٌخ   ، 13114دها برلم ،شركة طارق نجٌب رٌاض جرجس وُشركاهُ توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  21

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25111515وفً تارٌخ   ، 13114شركة ناجى نجٌب رٌاض وُشركاهُ توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   155555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس  25111515وفً تارٌخ   ، 13114شركة أشرف نجٌب رٌاض وُشركاهُ توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25111516وفً تارٌخ   ، 44113وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركه عبدالناصر همام -  31

 جنٌه   3555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل رأس 25111516وفً تارٌخ   ، 44113شركه عبدالناصر همام وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   3555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25111522وفً تارٌخ   ، 15165شركة شرٌف السٌد دمحم اآلمشاطى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   255555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111522وفً تارٌخ   ، 14156شركه دمحم السٌد على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   1555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111522وفً تارٌخ   ، 14156شركه اوالد خلٌفه النتاج الطوب الطفلى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111522وفً تارٌخ   ، 14156دمحم السٌد على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   1555555.555س مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,  25111522وفً تارٌخ   ، 14156شركه دمحم السٌد على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   1555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111522وفً تارٌخ   ، 14156ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه اوالد خلٌفه النتاج الطوب الطفلى شركة ت -  31

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111522وفً تارٌخ   ، 14156دمحم السٌد على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1555555.555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأش

تم تعدٌل  25111524وفً تارٌخ   ، 134113شركة طارق السٌد مصطفى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111524وفً تارٌخ   ، 134113حاتم السٌد مصطفى حكم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه دمحم  -  41

 جنٌه   2555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111524،   وفً تارٌخ 134113شركة طارق السٌد مصطفى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111524وفً تارٌخ   ، 134113شركه دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   2555555.555لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل  25111524وفً تارٌخ   ، 56242ِشركة عبد الرؤف أحمد العفٌفى وُشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111524وفً تارٌخ   ، 56242بوالنجا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه عادل عبدالمنعم جاد ا -  45

 جنٌه   2555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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  25111524وفً تارٌخ   ، 56242ِشركة عبد الرؤف أحمد العفٌفى وُشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111524وفً تارٌخ   ، 56242شركه عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   2555555.555رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل  25111524وفً تارٌخ   ، 56242ِشركة عبد الرؤف أحمد العفٌفى وُشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25111524وفً تارٌخ   ، 56242شركه عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   2555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل  25111551وفً تارٌخ  142412شركة ورثة امٌن السٌد عبدالواحد تركى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

ش جٌهان بملن/صالح عبدالحمٌد البنا وٌسرى دمحم السٌد ومحمود  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/ اسفل العمار رلم 

 عبدالوهاب شاهٌن

تم تعدٌل  25111551وفً تارٌخ  142412ورثة امٌن السٌد عبدالواحد تركى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة  -  2

ش جٌهان بملن/صالح عبدالحمٌد البنا وٌسرى دمحم السٌد ومحمود  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/ اسفل العمار رلم 

 عبدالوهاب شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111515وفً تارٌخ  144535ٌل ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ورثة انور طه دمحم خل -  3

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/ ورثه انور طه دمحم خلٌل

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25111515وفً تارٌخ  144535ورثة انور طه دمحم خلٌل ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/ ورثه انور طه دمحم خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  142511شركة وائل عادل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 ش الجالء امام مدرسه شجره الدر بملن/ راٌده رمزى عرفه عبدالمطلب41وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً 

تم تعدٌل العنوان ,  25111514وفً تارٌخ  142511شركة وائل عادل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 ش الجالء امام مدرسه شجره الدر بملن/ راٌده رمزى عرفه عبدالمطلب41وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 142511شركة وائل عادل وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف التورٌدات العامه والتورٌدات التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25111522وفً تارٌخ 

 142511جارٌه ،  سبك لٌدها برلم   شركة وائل عادل وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف التورٌدات العامه والتورٌدات الت -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25111522وفً تارٌخ 



 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

شركة محمود صبحى دمحم دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط تسوٌك المنتجات واالعالنات والمؤتمرات العلمٌة ،  سبك  -  3

 لنشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل ا25111524وفً تارٌخ  134141لٌدها برلم   

احمد عبدالعال ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التصنٌع لدى الغٌر لٌصبح النشاط / بٌع وتداول وتسوٌك  -  4

ه دون االدوٌه البٌطرٌه والخامات الدوائٌه واالعالف واضافتها والهرمونات واللمحات ومستلزمات انتاجها ومطهرات الصحه العام

تم تعدٌل 25111524وفً تارٌخ  142415تحضٌرها واالستثمار الحٌوانى والداجنى والتصنٌع لدى الغٌر. ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

/ مماوالت شركة باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل وشرٌكه دمحم عبدالممصود اسماعٌل ، شركة تضامن  تعدٌل مسمى النشاط الً -  5

تم تعدٌل 25111535وفً تارٌخ  141134عامه حفر وردم وتسوٌه وبناء وتشٌٌد وتعمٌٌر وتمهٌد وانشاءات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

ط الً/ مماوالت شركة باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل وشرٌكه دمحم عبدالممصود اسماعٌل ، شركة تضامن  تعدٌل مسمى النشا -  6

تم تعدٌل 25111535وفً تارٌخ  141134عامه حفر وردم وتسوٌه وبناء وتشٌٌد وتعمٌٌر وتمهٌد وانشاءات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

النشاط الً/ مماوالت شركة باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل وشرٌكه دمحم عبدالممصود اسماعٌل ، شركة تضامن  تعدٌل مسمى  -  4

تم تعدٌل 25111535وفً تارٌخ  141134عامه حفر وردم وتسوٌه وبناء وتشٌٌد وتعمٌٌر وتمهٌد وانشاءات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

عمال السٌاحٌة وعلى شركة دمحم المتولى حسانٌن رجب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح المٌام باال -  1

االخص تنظٌم الرحالت الجماعٌة والفردٌة داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة وما تبع ذلن من اعمال بٌع وصرف تذاكر السفر 

الجوٌة والبرٌة والبحرٌة والوكاله بٌن شركات الطٌران والبواخر والمٌام بجمٌع اعمال النمل الجوى والنهرى واللٌموزٌن وفما للمانون 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 25111535وفً تارٌخ  61415وتعدٌالته ،  سبك لٌدها برلم    1144لسنة  31

 بسٌطة

شركة دمحم دمحم المتولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح المٌام باالعمال السٌاحٌة وعلى االخص تنظٌم  -  1

خارج جمهورٌة مصر العربٌة وما تبع ذلن من اعمال بٌع وصرف تذاكر السفر الجوٌة والبرٌة الرحالت الجماعٌة والفردٌة داخل و

لسنة  31والبحرٌة والوكاله بٌن شركات الطٌران والبواخر والمٌام بجمٌع اعمال النمل الجوى والنهرى واللٌموزٌن وفما للمانون 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25111535وفً تارٌخ  61415وتعدٌالته ،  سبك لٌدها برلم    1144

شركة دمحم المتولى حسانٌن رجب وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح المٌام باالعمال السٌاحٌة وعلى  -  15

اكر السفر االخص تنظٌم الرحالت الجماعٌة والفردٌة داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة وما تبع ذلن من اعمال بٌع وصرف تذ

الجوٌة والبرٌة والبحرٌة والوكاله بٌن شركات الطٌران والبواخر والمٌام بجمٌع اعمال النمل الجوى والنهرى واللٌموزٌن وفما للمانون 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25111535وفً تارٌخ  61415وتعدٌالته ،  سبك لٌدها برلم    1144لسنة  31

 دمحم المتولى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح المٌام باالعمال السٌاحٌة وعلى االخص تنظٌم شركة دمحم -  11

الرحالت الجماعٌة والفردٌة داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة وما تبع ذلن من اعمال بٌع وصرف تذاكر السفر الجوٌة والبرٌة 

لسنة  31بواخر والمٌام بجمٌع اعمال النمل الجوى والنهرى واللٌموزٌن وفما للمانون والبحرٌة والوكاله بٌن شركات الطٌران وال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25111535وفً تارٌخ  61415وتعدٌالته ،  سبك لٌدها برلم    1144

صبح المٌام باالعمال السٌاحٌة وعلى شركة دمحم المتولى حسانٌن رجب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌ -  12

االخص تنظٌم الرحالت الجماعٌة والفردٌة داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة وما تبع ذلن من اعمال بٌع وصرف تذاكر السفر 

وفما للمانون الجوٌة والبرٌة والبحرٌة والوكاله بٌن شركات الطٌران والبواخر والمٌام بجمٌع اعمال النمل الجوى والنهرى واللٌموزٌن 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 25111535وفً تارٌخ  61415وتعدٌالته ،  سبك لٌدها برلم    1144لسنة  31

 بسٌطة

شركة دمحم دمحم المتولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح المٌام باالعمال السٌاحٌة وعلى االخص تنظٌم  -  13

والفردٌة داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة وما تبع ذلن من اعمال بٌع وصرف تذاكر السفر الجوٌة والبرٌة  الرحالت الجماعٌة

لسنة  31والبحرٌة والوكاله بٌن شركات الطٌران والبواخر والمٌام بجمٌع اعمال النمل الجوى والنهرى واللٌموزٌن وفما للمانون 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25111535وفً تارٌخ  61415وتعدٌالته ،  سبك لٌدها برلم    1144



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 25111551وفً تارٌخ  131614تعدل الى/ عمرو رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

  تم تعدٌل الكٌان المانونى25111551وفً تارٌخ  131614شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 25111551وفً تارٌخ  131614تعدل الى/ عمرو رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25111551وفً تارٌخ  131614شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  4

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111551وفً تارٌخ  142412شركة ورثة امٌن السٌد عبدالواحد تركى ، سبك لٌدها برلم    -  5

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111551وفً تارٌخ  121534شركة شرٌف دمحم عٌد الحناوى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111552وفً تارٌخ  142143شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111552وفً تارٌخ  142143لٌدها برلم    شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه ، سبك -  1

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111553وفً تارٌخ  11264شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25111554وفً تارٌخ  111526سعود وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   خالد نصر الدٌن دمحم حسن م -  15

 , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25111551وفً تارٌخ  153245شركة انجال احمد محى مصطفى ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25111551وفً تارٌخ  153245واوالده ، سبك لٌدها برلم    شركة احمد محى -  12

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25111515وفً تارٌخ  144535ورثة انور طه دمحم خلٌل ، سبك لٌدها برلم    -  13

 توصٌة بسٌطة



 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 الكٌان المانونى  25111515وفً تارٌخ  145136ابراهٌم رضوان وشركاه ، سبك لٌدها برلم   شركه ابراهٌم دمحم  -  14

 , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25111515وفً تارٌخ  145136شركة ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 ن, وصف التأشٌر: شركة تضام

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25111515وفً تارٌخ  13114شركة طارق نجٌب رٌاض جرجس وُشركاهُ ، سبك لٌدها برلم    -  16

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25111515وفً تارٌخ  13114شركة ناجى نجٌب رٌاض وُشركاهُ ، سبك لٌدها برلم    -  14

 توصٌة بسٌطة التأشٌر:

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25111515وفً تارٌخ  13114شركة أشرف نجٌب رٌاض وُشركاهُ ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111516وفً تارٌخ  153554شركة احمد السٌد عبدالهادى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  11

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25111516وفً تارٌخ  44113شركه عبدالناصر همام وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

رٌخ وفً تا 141134شركة باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل وشرٌكه دمحم عبدالممصود اسماعٌل ، سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن25111514

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25111514وفً تارٌخ  142511شركة وائل عادل وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  22

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111524وفً تارٌخ  134113شركة طارق السٌد مصطفى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  23

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25111524وفً تارٌخ  134113شركه دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  24

 ٌر: شركة تضامن, وصف التأش

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25111524وفً تارٌخ  56242ِشركة عبد الرؤف أحمد العفٌفى وُشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

ن المانونى  , تم تعدٌل الكٌا25111524وفً تارٌخ  56242شركه عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  26

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  141134شركة باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل وشرٌكه دمحم عبدالممصود اسماعٌل ، سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن25111535

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 

الى: تعدل الى/ عمرو  131614توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111551،  فى تارٌخ :   -  1

 رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه



 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

: تعدل الى/ عمرو الى 131614توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111551،  فى تارٌخ :   -  2

 رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه

الى: تعدل الى/ عمرو  131614شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111551،  فى تارٌخ :   -  3

 رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه

الى: تعدل الى/ عمرو  131614ممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال  25111551،  فى تارٌخ :   -  4

 رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه

الى: شركه اٌمن نصر  142143توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111552،  فى تارٌخ :   -  5

 متولى السٌد وشرٌكاه

الى: شركه اٌمن نصر  142143اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل  25111552،  فى تارٌخ :   -  6

 متولى السٌد وشرٌكاه

الى: شركه اٌمن نصر  142143توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111552،  فى تارٌخ :   -  4

 متولى السٌد وشرٌكاه

الى: شركة دمحم محمود عبد  45426بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر   25111551،  فى تارٌخ :   -  1

 التواب حواس وشرٌكتة

الى: شركه ابراهٌم دمحم  145136شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111515،  فى تارٌخ :   -  1

 ابراهٌم رضوان وشركاه

الى: شركه ابراهٌم دمحم  145136من  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضا  25111515،  فى تارٌخ :   -  15

 ابراهٌم رضوان وشركاه

الى: حاتم احمد دمحم  143215توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111516،  فى تارٌخ :   -  11

 محمود الجمٌعى وشرٌكة

الى: شركه اوالد خلٌفه  14156شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111522،  فى تارٌخ :   -  12

 النتاج الطوب الطفلى

الى: شركه اوالد خلٌفه  14156شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111522،  فى تارٌخ :   -  13

 النتاج الطوب الطفلى

الى: شركه دمحم حاتم  134113شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111524رٌخ : ،  فى تا  -  14

 السٌد مصطفى حكم وشركاه

الى: شركه دمحم حاتم  134113شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111524،  فى تارٌخ :   -  15

 السٌد مصطفى حكم وشركاه

الى: شركه عادل  56242شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111524،  فى تارٌخ :   -  16

 عبدالمنعم جاد ابوالنجا وشركاه

الى: شركه عادل  56242شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111524،  فى تارٌخ :   -  14

 بوالنجا وشركاهعبدالمنعم جاد ا

الى: شركه عادل  56242توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111524،  فى تارٌخ :   -  11

 عبدالمنعم جاد ابوالنجا وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌن مذكورٌن  -  1

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

رٌن محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌن مذكو -  2

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌن مذكورٌن  -  3

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

تضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌن مذكورٌن محمود سالمة سلٌمان حسن  شركة تضامن  شرٌن م -  4

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌن مذكورٌن  -  5

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌن مذكورٌن  -  6

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

ن مذكورٌن محمود سالمة سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌ -  4

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

محمود سالمة سلٌمان حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ودخول شرٌكٌن موصٌن مذكورٌن  -  1

 131614برلم       25111551بعمد الشركة ( ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ : نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة   -  1

 142143برلم       25111552

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ  -  15

 142143برلم       25111552: 

متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ  نصر -  11

 142143برلم       25111552: 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ  -  12

 142143برلم       25111552: 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ  -  13

 142143برلم       25111552: 

د استالم كافه مستحماته ، تارٌخ نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بع -  14

 142143برلم       25111552: 

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  15

 142143برلم       25111552

شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  16

 142143برلم       25111552
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اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  14

 142143برلم       25111552

ٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ : اٌمن نصر متولى الس -  11

 142143برلم       25111552

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  11

 142143برلم       25111552

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  25

 142143برلم       25111552

فردا وذلن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة من -  21

أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب 

على المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات 

ب وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها والَسح

 142143برلم       25111552وَحك المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن  نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  له وحده -  22

أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب 

لٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات على المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَو

والَسحب وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها 

 142143برلم       25111552وَحك المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن نصر متولى السٌد البرلى  توص -  23

أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب 

فه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات على المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغر

والَسحب وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها 

 142143برلم       25111552وَحك المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن  -  24

أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب 

ت والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات على المبٌعا

والَسحب وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها 

 142143برلم       25111552كافة ، تارٌخ : وَحك المَرض والَرهن أَمام 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن  -  25

صلَحة الَضرائِب والضرائب أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة ومَ 

على المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات 

مان وفكها والَسحب وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الضَ 

 142143برلم       25111552وَحك المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن  -  26

ارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوز

على المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات 

َرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها والَسحب وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمص

 142143برلم       25111552وَحك المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن أَمام  -  24

َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب على 

هر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات والَسحب المبٌعات والش
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وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها وَحك 

 142143برلم       25111552تارٌخ :  المَرض والَرهن أَمام كافة ،

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن أَمام  -  21

لَضرائِب والضرائب على َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة ا

المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات والَسحب 

ها وَحك وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفك

 142143برلم       25111552المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن أَمام  -  21

ة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب على َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاح

المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات والَسحب 

إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها وَحك  وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك

 142143برلم       25111552المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن أَمام  -  35

لُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب على َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر ا

المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات والَسحب 

ئِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها وَحك وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدا

 142143برلم       25111552المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

مام اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن أَ  -  31

َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب على 

المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح الِحسابات والشٌكات والَسحب 

صاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها وَحك وَحك المُ 

 142143برلم       25111552المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

والتَولٌع َعن الَشركة منفردا وذلن أَمام اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده َحك اإلدارة  -  32

َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة وعلى األََخص ِوزارة السٌاحة والتامٌنات اإلجتِماعٌة وَمصلَحة الَضرائِب والضرائب على 

لِحسابات والشٌكات والَسحب المبٌعات والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه التجارٌه والمرور والجمارن , والتَولٌع فى فَتح ا

وَحك الُمصاَدلة على الِحسابات الَمدٌنة والدائِنة وكافة األَعمال الَمصَرفٌة وَحك إصدار َشهادات وِخطابات الَضمان وفكها وَحك 

 142143برلم       25111552المَرض والَرهن أَمام كافة ، تارٌخ : 

ر و شرٌن متخارج  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  33

 142143برلم       25111552تَوكٌل الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

ضها, وله َحك نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغرا -  34

 142143برلم       25111552تَوكٌل الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك  -  35

 142143برلم       25111552عض ما ذُِكر . ، تارٌخ : تَوكٌل الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَ 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك  -  36

 142143برلم       25111552تَوكٌل الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك  -  34

 142143برلم       25111552تَوكٌل الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

متخارج  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  31

 142143برلم       25111552تَوكٌل الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 
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ك تَوكٌل اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله حَ  -  31

 142143برلم       25111552الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك تَوكٌل  -  45

 142143برلم       25111552. ، تارٌخ : الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر 

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك تَوكٌل  -  41

 142143برلم       25111552الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

ولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك تَوكٌل اٌمن نصر مت -  42

 142143برلم       25111552الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

ن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك تَوكٌل اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون وذَلِ  -  43

 142143برلم       25111552الغٌر او تفوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : 

اٌمن نصر متولى السٌد البرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون وذَِلن بإسم الَشركة وضمن اغراضها, وله َحك تَوكٌل  -  44

 142143برلم       25111552فوٌض الغٌر فى ُكل أَو بَعض ما ذُِكر . ، تارٌخ : الغٌر او ت

مصطفى دمحم السعٌد شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا واستلم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  45

 135145برلم       25111553

مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا واستلم كافه مستحماته ، تارٌخ :   مصطفى دمحم السعٌد شعبان  شركة تضامن -  46

 135145برلم       25111553

اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا واستلم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  44

 135145برلم       25111553

ٌا عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا واستلم كافه مستحماته ، تارٌخ : اٌهاب زكر -  41

 135145برلم       25111553

مصطفى دمحم السعٌد شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  للطرفٌن اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز الشربٌنى ودمحم زكرٌا  -  41

نى َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن , ولَُهم الَحك فى التَعاُمل بإسم الَشركة وِضمن أَغراَضها عبدالعزٌز الشربٌ

َجمٌع أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والِمطاعٌن العام والخاص ولِطاع األَعمال بكافة أَشكالَُهم وَكذَِلن التَعاُمل َمع 

والَمصاِرف ِمن َسحب وإٌداع والتَولٌع على الشٌكات وفَتح الِحسابات وإصدار ِخطابات الَضمان وَشهادات الَضمان وَحك البنون 

 135145برلم       25111553اإللتِراض والَرهن ، تارٌخ : 

الشربٌنى ودمحم زكرٌا  مصطفى دمحم السعٌد شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  للطرفٌن اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز -  55

غراَضها عبدالعزٌز الشربٌنى َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن , ولَُهم الَحك فى التَعاُمل بإسم الَشركة وِضمن أَ 

م وَكذَِلن التَعاُمل َمع َجمٌع أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والِمطاعٌن العام والخاص ولِطاع األَعمال بكافة أَشكالَهُ 

البنون والَمصاِرف ِمن َسحب وإٌداع والتَولٌع على الشٌكات وفَتح الِحسابات وإصدار ِخطابات الَضمان وَشهادات الَضمان وَحك 

 135145برلم       25111553اإللتِراض والَرهن ، تارٌخ : 

و شرٌن  للطرفٌن اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز الشربٌنى ودمحم زكرٌا  اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة تضامن  مدٌر -  51

غراَضها عبدالعزٌز الشربٌنى َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن , ولَُهم الَحك فى التَعاُمل بإسم الَشركة وِضمن أَ 

والخاص ولِطاع األَعمال بكافة أَشكالَُهم وَكذَِلن التَعاُمل َمع َجمٌع أَمام َجمٌع الِجهات الُحكومٌة وغٌر الُحكومٌة والِمطاعٌن العام 

البنون والَمصاِرف ِمن َسحب وإٌداع والتَولٌع على الشٌكات وفَتح الِحسابات وإصدار ِخطابات الَضمان وَشهادات الَضمان وَحك 

 135145برلم       25111553اإللتِراض والَرهن ، تارٌخ : 

ا عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للطرفٌن اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز الشربٌنى ودمحم زكرٌا اٌهاب زكرٌ -  52

غراَضها عبدالعزٌز الشربٌنى َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن , ولَُهم الَحك فى التَعاُمل بإسم الَشركة وِضمن أَ 

كومٌة وغٌر الُحكومٌة والِمطاعٌن العام والخاص ولِطاع األَعمال بكافة أَشكالَُهم وَكذَِلن التَعاُمل َمع َجمٌع أَمام َجمٌع الِجهات الحُ 



 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

البنون والَمصاِرف ِمن َسحب وإٌداع والتَولٌع على الشٌكات وفَتح الِحسابات وإصدار ِخطابات الَضمان وَشهادات الَضمان وَحك 

 135145برلم       25111553اإللتِراض والَرهن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم السعٌد شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  وكافة ِصور التَعاُمل َمع َجمٌع البنون والَمصاِرف وُكل  -  53

ح الَشركة , ولَُهم ذَِلن بإسم الَشركة وِلَمصلَح تَها وِضمن أَغراَضها , وَكذَِلن لَُهم َحك التَولٌع على ُعمود الِشراء والبٌع بإسم وِلصصالِ 

م كافة الَحك فى تَعٌٌن وَعزل ُمستَخِدمى ووكالء الَشركة وتَحدٌد ُمرتَباتِهم وأُجورِهم , ولَُهم َحك لَبض وَدفع الَمباِلغ وتَولٌع وإبرا

 135145برلم       25111553العُمود والُمشاركات والَصفمات التى تَتعَلك بُمعاَمالت الَشركة بالنَمد أَو باألجل . . ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم السعٌد شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  وكافة ِصور التَعاُمل َمع َجمٌع البنون والَمصاِرف وُكل  -  54

َشركة , ولَُهم ذَِلن بإسم الَشركة وِلَمصلَح تَها وِضمن أَغراَضها , وَكذَِلن لَُهم َحك التَولٌع على ُعمود الِشراء والبٌع بإسم وِلصصاِلح ال

م كافة الَحك فى تَعٌٌن وَعزل ُمستَخِدمى ووكالء الَشركة وتَحدٌد ُمرتَباتِهم وأُجورِهم , ولَُهم َحك لَبض وَدفع الَمباِلغ وتَولٌع وإبرا

 135145لم   بر    25111553العُمود والُمشاركات والَصفمات التى تَتعَلك بُمعاَمالت الَشركة بالنَمد أَو باألجل . . ، تارٌخ : 

اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكافة ِصور التَعاُمل َمع َجمٌع البنون والَمصاِرف وُكل  -  55

, ولَُهم  كةذَِلن بإسم الَشركة وِلَمصلَح تَها وِضمن أَغراَضها , وَكذَِلن لَُهم َحك التَولٌع على ُعمود الِشراء والبٌع بإسم وِلصصاِلح الَشر

م كافة الَحك فى تَعٌٌن وَعزل ُمستَخِدمى ووكالء الَشركة وتَحدٌد ُمرتَباتِهم وأُجورِهم , ولَُهم َحك لَبض وَدفع الَمباِلغ وتَولٌع وإبرا

 135145برلم       25111553العُمود والُمشاركات والَصفمات التى تَتعَلك بُمعاَمالت الَشركة بالنَمد أَو باألجل . . ، تارٌخ : 

اٌهاب زكرٌا عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكافة ِصور التَعاُمل َمع َجمٌع البنون والَمصاِرف وُكل  -  56

كة , ولَُهم ذَِلن بإسم الَشركة وِلَمصلَح تَها وِضمن أَغراَضها , وَكذَِلن لَُهم َحك التَولٌع على ُعمود الِشراء والبٌع بإسم وِلصصاِلح الَشر

كافة َحك فى تَعٌٌن وَعزل ُمستَخِدمى ووكالء الَشركة وتَحدٌد ُمرتَباتِهم وأُجورِهم , ولَُهم َحك لَبض وَدفع الَمباِلغ وتَولٌع وإبرام ال

 135145برلم       25111553العُمود والُمشاركات والَصفمات التى تَتعَلك بُمعاَمالت الَشركة بالنَمد أَو باألجل . . ، تارٌخ : 

مصطفى احمد محى مصطفى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الخاصه  -  54

 153245برلم       25111551بالسٌارات المملوكه للشركه ، تارٌخ : 

ء الخاصه مصطفى احمد محى مصطفى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف حك التولٌع على عمود البٌع والشرا -  51

 153245برلم       25111551بالسٌارات المملوكه للشركه ، تارٌخ : 

مصطفى احمد محى مصطفى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الخاصه  -  51

 153245برلم       25111551بالسٌارات المملوكه للشركه ، تارٌخ : 

ى مصطفى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الخاصه مصطفى احمد مح -  65

 153245برلم       25111551بالسٌارات المملوكه للشركه ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبد التواب حواس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  61

 45426برلم       25111551

دمحم محمود عبد التواب حواس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  62

 45426برلم       25111551

احمد محمود عبد التواب حواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  63

 45426برلم       25111551

احمد محمود عبد التواب حواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  64

 45426برلم       25111551

رة دمحم محمود عبد التواب حواس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  وله حك االدا -  65

 45426برلم       25111551والتولٌع منفردا ( ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبد التواب حواس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  وله حك االدارة  -  66

 45426برلم       25111551والتولٌع منفردا ( ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  وله حك االدارة  احمد محمود عبد التواب حواس  توصٌة -  64

 45426برلم       25111551والتولٌع منفردا ( ، تارٌخ : 

احمد محمود عبد التواب حواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  وله حك االدارة  -  61

 45426برلم       25111551: والتولٌع منفردا ( ، تارٌخ 

دعاء دمحم رمضان  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  تنازل السٌد/دمحم عادل دمحم رمضان عن حصته للسٌده/دعاء دمحم رمضان ،  -  61

 44115برلم       25111514تارٌخ : 

ركاء موصٌٌن ، تارٌخ : *****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كش -  45

 13114برلم       25111515

*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  -  41

 13114برلم       25111515

ء موصٌٌن ، تارٌخ : *****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركا -  42

 13114برلم       25111515

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  -  43

 13114برلم       25111515

وصٌٌن ، تارٌخ : *****  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء م -  44

 13114برلم       25111515

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  -  45

 13114برلم       25111515

لورثه كشركاء ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول ا -  46

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  44

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

رٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ش -  41

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  41

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شر -  15

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  11

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  12

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  13

 13114برلم       25111515خ : موصٌٌن ، تارٌ

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  14

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 
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 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 نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  15

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  16

 13114برلم       25111515خ : موصٌٌن ، تارٌ

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  14

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

ول الورثه كشركاء طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخ -  11

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  11

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

وج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خر -  15

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  11

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

ضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة ت -  12

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  13

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

رق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء طا -  14

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  15

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  16

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

ركاء موصٌٌن نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كش -  14

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  11

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

العمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور ب -  11

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  155

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  151

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء  -  152

 13114برلم       25111515موصٌٌن ، تارٌخ : 



 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

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن أشرف نجٌب رٌاض  تو -  153

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  154

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  155

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  156

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  154

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

ٌٌن أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موص -  151

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  -  151

 13114برلم       25111515

ٌن ، تارٌخ : *****  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌ -  115

 13114برلم       25111515

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  -  111

 13114برلم       25111515

كشركاء موصٌٌن أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه  -  112

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  113

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ودخول الورثه كشركاء موصٌٌن  -  114

 13114برلم       25111515، تارٌخ : 

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ :  -  115

 13114   برلم    25111515

*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ :  -  116

 13114برلم       25111515

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ :  -  114

 13114برلم       25111515

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ :  -  111

 13114برلم       25111515

*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ :  -  111

 13114برلم       25111515

*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ :  -  125

 13114برلم       25111515



 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

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  121

 13114لم   بر    25111515البنون ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  122

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  123

 13114برلم       25111515ون ، تارٌخ : البن

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  124

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

ك االلتراض والرهن امام ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر ح -  125

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  126

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

رٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  124

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  121

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام ناجى نجٌب رٌاض  -  121

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  135

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  131

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  132

 13114برلم       25111515تارٌخ : البنون ، 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  133

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

لتراض والرهن امام طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك اال -  134

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  135

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌضاف -  136

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  134

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،   نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة -  131

 13114برلم       25111515تارٌخ : 



 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 نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  131

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  طارق -  145

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام  -  141

 13114برلم       25111515البنون ، تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  142

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  143

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  144

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  145

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

ون ، نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البن -  146

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  144

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

اض والرهن امام البنون ، أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتر -  141

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  141

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات -  155

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  151

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

ن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  152

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  153

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

رٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ : *****  توصٌة بسٌطة  ش -  154

 13114برلم       25111515

*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ :  -  155

 13114برلم       25111515

وصى  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، تارٌخ : *****  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  156

 13114برلم       25111515



 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

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  154

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ، أشرف نجٌب رٌاض  شرك -  151

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات المدٌر حك االلتراض والرهن امام البنون ،  -  151

 13114برلم       25111515تارٌخ : 

برلم       25111515، تارٌخ :  5***  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (** -  165

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  161

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( *****  توصٌة بسٌطة  -  162

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  163

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  ) َخر -  164

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  165

13114 

، تارٌخ :  5ج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخر -  166

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  164

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  161

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  161

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (ناجى نجٌب رٌاض جرجس   -  145

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  141

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  142

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  143

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  144

 13114برلم       25111515



 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

رٌخ : ، تا 5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  145

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  146

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5لوفاتهُ (طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً  -  144

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  141

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإد -  141

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  115

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج من -  111

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  112

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )  -  113

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  114

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن   -  115

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  116

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (نرمٌن نجٌب رٌاض  ت -  114

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  111

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (نرمٌن نجٌب  -  111

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  115

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5ٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ (نرم -  111

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  112

 13114برلم       25111515



 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

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  113

 13114برلم   

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  114

 13114برلم   

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  115

 13114برلم   

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  116

 13114  برلم 

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  114

 13114برلم   

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  111

 13114برلم   

برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  111

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  255

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  251

13114 

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  252

 13114برلم   

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  253

 13114برلم   

    25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) َخرج من الَشركة وإدارتها نَهائٌاً لوفاتهُ ( -  254

 13114برلم   

، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن -  255

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5فَردٌن*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمن -  256

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن -  254

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5دارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإل -  251

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن -  251

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5بسٌطة  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن*****  توصٌة  -  215

 13114برلم       25111515



 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

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  211

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5دٌنُمنفَر

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  212

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  213

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  214

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  215

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

الثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثَ  -  216

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  214

 13114م   برل    25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  211

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

رة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدا -  211

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن  -  225

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن  -  221

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

ن الَشركة ُمجتَمعٌن طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع عَ  -  222

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن  -  223

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

ض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن طارق نجٌب رٌا -  224

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

معٌن طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَ  -  225

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  226

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌ -  224

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  221

 13114برلم       25111515:  ، تارٌخ 5ُمنفَردٌن



 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 نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن  -  221

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن  -  235

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

ٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَول -  231

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أَو ُمنفَردٌن

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  232

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو نرمٌن نجٌب ر -  233

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

و نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَ  -  234

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  235

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضام -  236

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  234

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  231

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

ارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلد -  231

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  245

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

رف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو أش -  241

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

معٌن أَو أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَ  -  242

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  243

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

، تارٌخ :  5ؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ل -  244

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن -  245

 13114برلم       25111515

، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو ُمنفَردٌن -  246

 13114برلم       25111515



 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

جتَمعٌن أَو أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة مُ  -  244

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو  -  241

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

دٌر و شرٌن  لؤلَطراف الثاَلثة َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة ُمجتَمعٌن أَو أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  م -  241

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ُمنفَردٌن

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة ( -  255

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ِدخول بالَشركة (*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  )  -  251

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة ( -  252

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة ( -  253

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5ة تضامن  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة (*****  شرك -  254

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة ( -  255

برلم       25111515، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  256

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  254

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  251

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  251

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  265

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة (  ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة -  261

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  262

13114 

برلم       25111515رٌخ : ، تا 5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  263

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ناجى نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  264

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  265

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  266

13114 



 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       25111515، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  264

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة (طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  261

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  261

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  245

13114 

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  241

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  242

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( نرمٌن نجٌب رٌاض  -  243

برلم       25111515، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  244

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5ركة (طارق نجٌب رٌاض جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالشَ  -  245

13114 

برلم       25111515، تارٌخ :  5طارق نجٌب رٌاض جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  246

13114 

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  244

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  241

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  241

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5من  ) ِدخول بالَشركة (نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  215

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  211

 13114رلم   ب    25111515، تارٌخ :  5نرمٌن نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( -  212

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  213

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  214

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5دٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة (أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  م -  215

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  216

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  214

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  211

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة ( -  211

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  شركة تضامن  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة ( -  215



 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

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5*****  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) ِدخول بالَشركة ( -  211

 13114برلم       25111515تارٌخ : ،  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  212

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  213

 13114برلم       25111515، تارٌخ :  5أشرف نجٌب رٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( -  214

بتصحٌح المدٌرٌن وهم ٌسري  4416هٌم دمحم خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصحٌح التاشٌره رلم احمد ابرا -  215

الهاللى دمحم والسٌد / احمد ابراهٌم دمحم خطاب مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع البنون بااللتراض او اٌه تصرفات لد تؤدى 

لشركه فٌلزم موافمه ثلثى الشركاء على ذلن كتابه بما فٌهم الشركاء الموصٌٌن ، الً انشاء حك عٌنً اصلً او تبعى على عمارات ا

 112613برلم       25111516تارٌخ : 

بتصحٌح المدٌرٌن وهم ٌسري  4416احمد ابراهٌم دمحم خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح التاشٌره رلم  -  216

ب مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التعامل مع البنون بااللتراض او اٌه تصرفات لد تؤدى الهاللى دمحم والسٌد / احمد ابراهٌم دمحم خطا

الً انشاء حك عٌنً اصلً او تبعى على عمارات الشركه فٌلزم موافمه ثلثى الشركاء على ذلن كتابه بما فٌهم الشركاء الموصٌٌن ، 

 112613برلم       25111516تارٌخ : 

د همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌكه موصٌه للوفاه ودخول الورثه الشرعٌن عبد الناصر رجب احم -  214

 44113برلم       25111516كشركاء موصٌٌن ، تارٌخ : 

عبد الناصر رجب احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌكه موصٌه للوفاه ودخول الورثه الشرعٌن  -  211

 44113برلم       25111516كشركاء موصٌٌن ، تارٌخ : 

رضا السٌد على على خلٌفة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االلتراض والرهن واالستدانه من البنون للشركاء  -  211

 14156برلم       25111522الثالثه ، تارٌخ : 

هن واالستدانه من البنون للشركاء رضا السٌد على على خلٌفة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االلتراض والر -  355

 14156برلم       25111522الثالثه ، تارٌخ : 

رضا السٌد على على خلٌفة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االلتراض والرهن واالستدانه من البنون للشركاء  -  351

 14156برلم       25111522الثالثه ، تارٌخ : 

فة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االلتراض والرهن واالستدانه من البنون للشركاء رضا السٌد على على خلٌ -  352

 14156برلم       25111522الثالثه ، تارٌخ : 

رضا السٌد على على خلٌفة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االلتراض والرهن واالستدانه من البنون للشركاء  -  353

 14156برلم       25111522الثالثه ، تارٌخ : 

رضا السٌد على على خلٌفة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االلتراض والرهن واالستدانه من البنون للشركاء  -  354

 14156برلم       25111522الثالثه ، تارٌخ : 

عد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ : دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا ب -  355

 134113برلم       25111524

دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  356

 134113برلم       25111524

ٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ : دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شر -  354

 134113برلم       25111524

دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  351

 134113برلم       25111524



 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

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ، طارق السٌد مصطفى حكم   -  351

 134113برلم       25111524تارٌخ : 

طارق السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ،  -  315

 134113برلم       25111524تارٌخ : 

طارق السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ،  -  311

 134113برلم       25111524تارٌخ : 

طارق السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا بعد استالم كافه مستحماته ،  -  312

 134113برلم       25111524ٌخ : تار

دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  313

 134113برلم       25111524

ة منفردا ، تارٌخ : دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشرك -  314

 134113برلم       25111524

دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  315

 134113برلم       25111524

تولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ : دمحم حاتم السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة وال -  316

 134113برلم       25111524

طارق السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  314

 134113برلم       25111524

طارق السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  311

 134113برلم       25111524

طارق السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  311

 134113برلم       25111524

طارق السٌد مصطفى حكم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  325

 134113برلم       25111524

برلم       25111524احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  321

56242 

برلم       25111524احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  322

56242 

برلم       25111524احمد عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  323

56242 

برلم       25111524احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  324

56242 

برلم       25111524احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  325

56242 

برلم       25111524توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :   احمد عبد الرؤوف احمد -  326

56242 



 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

برلم       25111524اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  324

56242 

برلم       25111524متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن  -  321

56242 

    25111524اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  321

 56242برلم   

برلم       25111524من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج  -  335

56242 

برلم       25111524اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  331

56242 

    25111524تارٌخ : اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج من الشركه نهائٌا ،  -  332

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  333

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  334

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  335

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  336

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  334

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  331

 56242لم   بر

برلم       25111524عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  331

56242 

برلم       25111524عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  345

56242 

برلم       25111524رحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : عامر عبدال -  341

56242 

برلم       25111524عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  342

56242 

برلم       25111524مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  -  343

56242 

برلم       25111524عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  344

56242 



 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

    25111524من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج  -  345

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  346

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  344

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  341

 56242برلم   

    25111524دل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : عا -  341

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  355

 56242برلم   

    25111524رؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : احمد عبد ال -  351

 56242برلم   

    25111524احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  352

 56242برلم   

    25111524طة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : احمد عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌ -  353

 56242برلم   

    25111524احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  354

 56242برلم   

    25111524رج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخا -  355

 56242برلم   

    25111524احمد عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  356

 56242برلم   

    25111524نهائٌا ، تارٌخ :  اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه -  354

 56242برلم   

    25111524اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  351

 56242برلم   

    25111524 اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : -  351

 56242برلم   

    25111524اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  365

 56242برلم   

    25111524اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  361

 56242  برلم 

    25111524اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  362

 56242برلم   



 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

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  363

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  364

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  365

 56242برلم   

    25111524براهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : ا -  366

 56242برلم   

    25111524ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  364

 56242برلم   

    25111524مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  ابراهٌم -  361

 56242برلم   

برلم       25111524عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  361

56242 

برلم       25111524ٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : عامر عبدالرحمن احمد حس -  345

56242 

برلم       25111524عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  341

56242 

برلم       25111524ٌن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شر -  342

56242 

برلم       25111524عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  343

56242 

برلم       25111524، تارٌخ :  عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركه نهائٌا -  344

56242 

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  345

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  346

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  344

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  341

 56242برلم   

    25111524عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ :  -  341

 56242برلم   

    25111524المنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت من الشركه نهائٌا ، تارٌخ : عادل عبد -  315

 56242برلم   



 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

احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  311

د المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عب

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

شركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ال

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات -  312

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

م الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم وله

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات احمد عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك  -  313

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

كة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات احمد عبد الرؤوف احمد  شر -  314

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

مٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكو

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242 برلم      25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  315

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

كة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشر

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524حب واٌداع ، تارٌخ : الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من س

احمد عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  316

راهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى اب

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524ة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : الخاصة بالشرك

اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  314

مر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعا

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

رهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجو

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  311

ٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفرد

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

خدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مست

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

ولٌة امام الجهات اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئ -  311

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 



 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

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

كافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص ب

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  315

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

طاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والم

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

د الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات اٌمان عب -  311

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  312

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

ك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم ح

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524لبنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع ا

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  313

حمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن ا

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئ

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  314

ادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم ع

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووك

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

ٌة امام الجهات ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئول -  315

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

فة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكا

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وش -  316

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

هٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ابرا -  314

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغر



 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

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524تارٌخ :  الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ،

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  311

م ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌ

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524لتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : الخاصة بالشركة وا

عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  311

رحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم ولهم حك مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدال

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

ة الشئون االدارٌة الخاصة بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكاف

 56242برلم       25111524بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  455

عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم ولهم حك مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

 56242برلم       25111524بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

الرسمٌة  عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات -  451

مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم ولهم حك 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

م الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة بكافة اشكالهم وله

 56242برلم       25111524بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االد -  452

مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم ولهم حك 

مال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االع

بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة 

 56242برلم       25111524بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شر -  453

مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم ولهم حك 

غٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وال

بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة 

 56242برلم       25111524بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  454

مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم ولهم حك 

غراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن ا

بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاصة 

 56242برلم       25111524، تارٌخ :  بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع

عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  455

م ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌ

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524لتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : الخاصة بالشركة وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  456

امر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وع

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واج

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  454

اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم الرسمٌة مجتمعٌن 

ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن و

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

ولٌع والمسئولٌة امام الجهات عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والت -  451

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

طاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والم

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

امن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تض -  451

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

لغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وا

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  415

الرسمٌة مجتمعٌن اومنفردٌن وهم عادل عبد المنعم جاد ابوالنجا وعامر عبدالرحمن احمد حسٌن وابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم 

ركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ولهم حك التعامل باسم الش

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافة الشئون االدارٌة 

 56242برلم       25111524سحب واٌداع ، تارٌخ : الخاصة بالشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  411

السندات  ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض 

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524 ذكر ، تارٌخ :

احمد عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  412

ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

تجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض االذنٌة وال

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

احمد عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  413

ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

بد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها احمد ع -  414

ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات وا

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  احمد عبد الرؤوف احمد  شركة -  415

ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

عامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بم

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  احمد عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  416

ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

د او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنم

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

ت وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابا -  414

ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

ٌتعلك بااللتراض  االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

كة وضمن اغراضها اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشر -  411

ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض 

لرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما وا

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  411

هم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات ول

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض 

ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما والرهن والبٌع الصول 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  425

لتولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات ولهم مجتمعٌن فمط حك ا

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض 

عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما  والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

اٌمان عبد الرؤوف احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  421

راء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الش

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض 

رى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخ

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

اٌمان عبد الرؤوف احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  422

لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات  ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض 
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م حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط وله

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  423

لغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبا

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك 

غٌر فى كل بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل ال

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  424

مٌل وبٌع وتسدٌد كافة اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتح

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك 

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242برلم       25111524بعض ما ذكر ، تارٌخ : او 

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  425

دٌد كافة اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتس

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك 

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242برلم       25111524تارٌخ :  او بعض ما ذكر ،

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  426

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

دات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك السن

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  424

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

التجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك السندات االذنٌة و

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242  برلم     25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم مهدى ابراهٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  421

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

رام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك السندات االذنٌة والتجارٌة واب

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم  -  421

مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

طات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشار

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم عامر عبدالرحمن احمد  -  435

مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 
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و شرٌن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم  عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  431

مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

د او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنم

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

ل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح حسابات وك -  432

مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

لك بااللتراض والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتع

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

عامر عبدالرحمن احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم  -  433

مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

مشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض والتجارٌة وابرام كافة العمود وال

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

حمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم عامر عبدالرحمن ا -  434

مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك بااللتراض والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 56242برلم       25111524ذكر ، تارٌخ : 

ن  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضام -  435

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك  السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن  -  436

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

او باالجل ام فٌما ٌتعلك  السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح  -  434

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

فٌما ٌتعلك  السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام

بااللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل 

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

باسم الشركة وضمن  عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن -  431

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك 

اللتراض والرهن والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل با

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ضمن عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة و -  431

اغراضها ولهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك 

والبٌع الصول ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل  بااللتراض والرهن

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عادل عبدالمنعم جاد ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  445

لهم مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع ولهم حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحمٌل وبٌع وتسدٌد كافة اغراضها و

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ام فٌما ٌتعلك 

ووممتلكات الشركة من عمارات واى اصول اخرى مجتمعٌن فمط ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل  بااللتراض والرهن والبٌع الصول

 56242برلم       25111524او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود صبحى دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى اخر ، تارٌخ :  -  441

 134141برلم       25111524

باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا والتولٌع  -  442

امام جمٌع الجهات سواء الحكومٌه او غٌر الحكومٌه والبنون وفتح حسابات وكافه التعامالت البنكٌه وتحصٌل ولبض كل حموق 

وشراء راضى زراعٌه واراضى مبانى وعمارات وشراء سٌارات ومركبات ومعدات وكل ما ٌلزم  الشركه وسداد اي التزامات علٌها

 141134برلم       25111535الشركه من احتٌاجات لمزاوله النشاط ، تارٌخ : 

والتولٌع  باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا -  443

امام جمٌع الجهات سواء الحكومٌه او غٌر الحكومٌه والبنون وفتح حسابات وكافه التعامالت البنكٌه وتحصٌل ولبض كل حموق 

الشركه وسداد اي التزامات علٌها وشراء راضى زراعٌه واراضى مبانى وعمارات وشراء سٌارات ومركبات ومعدات وكل ما ٌلزم 

 141134برلم       25111535ه النشاط ، تارٌخ : الشركه من احتٌاجات لمزاول

باسم عبدالممصود دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا والتولٌع  -  444

ٌل ولبض كل حموق امام جمٌع الجهات سواء الحكومٌه او غٌر الحكومٌه والبنون وفتح حسابات وكافه التعامالت البنكٌه وتحص

الشركه وسداد اي التزامات علٌها وشراء راضى زراعٌه واراضى مبانى وعمارات وشراء سٌارات ومركبات ومعدات وكل ما ٌلزم 

 141134برلم       25111535الشركه من احتٌاجات لمزاوله النشاط ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

    25111551تعدل الى/ عمرو رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 131614برلم   

    25111551شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 131614برلم   

    25111551تعدل الى/ عمرو رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 131614برلم   

    25111551شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 131614برلم   

    25111551عمرو رضا السعٌد الخبٌرى  وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدل الى/  -  5

 131614برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25111551شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 131614برلم   

    25111551سعٌد الخبٌرى  وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدل الى/ عمرو رضا ال -  4

 131614برلم   

    25111551شركة نانسى على دمحم الشحات نار وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 131614برلم   

برلم       25111551توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة ورثة امٌن السٌد عبدالواحد تركى  -  1

142412 

برلم       25111551شركة ورثة امٌن السٌد عبدالواحد تركى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

142412 

برلم       25111551شهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة شرٌف دمحم عٌد الحناوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص وم -  11

121534 

برلم       25111551شركة شرٌف دمحم عٌد الحناوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

121534 

برلم       25111552: شركة ابراهٌم شرف احمد على وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ  -  13

12141 

    25111552شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 142143برلم   

برلم       25111552شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

142143 

    25111552شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 142143برلم   

برلم       25111552تولى السٌد وشرٌكاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه اٌمن نصر م -  14

142143 

    25111552شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 142143برلم   

برلم       25111552وصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه  ت -  11

142143 

برلم       25111553شركة دمحم زكرٌا عبد العزٌز وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

135145 

برلم       25111553شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة دمحم زكرٌا عبدالعزٌز وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه -  21

135145 

برلم       25111551شركة انجال احمد محى مصطفى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

153245 

 153245برلم       25111551شركة احمد محى واوالده  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25111551شركة انجال احمد محى مصطفى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

153245 

 153245برلم       25111551شركة احمد محى واوالده  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

برلم       25111513توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة سهٌر مصطفى خلٌل وشركاها   -  26

156442 

    25111515شركة طارق نجٌب رٌاض جرجس وُشركاهُ  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

 13114برلم   

برلم       25111515توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة ناجى نجٌب رٌاض وُشركاهُ  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  21

13114 

برلم       25111515شركة أشرف نجٌب رٌاض وُشركاهُ  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

13114 

    25111515شركة طارق نجٌب رٌاض جرجس وُشركاهُ  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  35

 13114برلم   

برلم       25111515شركة ناجى نجٌب رٌاض وُشركاهُ  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

13114 

برلم       25111515شركة أشرف نجٌب رٌاض وُشركاهُ  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

13114 

    25111515ٌاض جرجس وُشركاهُ  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة طارق نجٌب ر -  33

 13114برلم   

برلم       25111515شركة ناجى نجٌب رٌاض وُشركاهُ  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

13114 

برلم       25111515خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة أشرف نجٌب رٌاض وُشركاهُ  توصٌة بسٌطة  مل -  35

13114 

    25111515شركه ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  36

 145136برلم   

    25111515ة تضامن ، تارٌخ : شركة ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شرك -  34

 145136برلم   

    25111515شركه ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 145136برلم   

    25111515: شركة ابراهٌم دمحم ابراهٌم رضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  31

 145136برلم   

برلم       25111516شركه عبدالناصر همام وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

44113 

برلم       25111516شركه عبدالناصر همام وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

44113 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 142511برلم       25111514وائل عادل وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة -  42
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 11432برلم       25111551، تارٌخ :  4544  2524/ 1/ 25دمحم عادل محمود السٌد سلٌمان  سارى حتى  -  43

 11652برلم       25111551، تارٌخ :  4531  2511/ 1/ 24دمحم على حسٌن على  سارى حتى  -  44

 11652برلم       25111551، تارٌخ :  4531  2516/ 1/ 24دمحم على حسٌن على  سارى حتى  -  45

 11652برلم       25111551، تارٌخ :  4545  2521/ 1/ 24دمحم على حسٌن على  سارى حتى  -  46

 11652برلم       25111551، تارٌخ :  4531  2511/ 1/ 24دمحم على حسٌن على سالمة  سارى حتى  -  44

 11652برلم       25111551، تارٌخ :  4531  2516/ 1/ 24دمحم على حسٌن على سالمة  سارى حتى  -  41

 11652برلم       25111551، تارٌخ :  4545  2521/ 1/ 24دمحم على حسٌن على سالمة  سارى حتى  -  41

 44614برلم       25111551ٌخ : ، تار 4565  2514/ 1/ 5على عبدالجلٌل عباس  على الدسولى  سارى حتى  -  15

 44614برلم       25111551، تارٌخ :  4561  2511/ 1/ 5على عبدالجلٌل عباس  على الدسولى  سارى حتى  -  11

 44614برلم       25111551، تارٌخ :  4562على عبدالجلٌل عباس  على الدسولى  شطب هذا المٌد   -  12

 15415برلم       25111551، تارٌخ :  4546  2515/  15/  14الومٌتال خالد  سارى حتى  -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15415برلم       25111551، تارٌخ :  4544  2515/  15/  14الومٌتال خالد  سارى حتى  -  14

 15415برلم       25111551، تارٌخ :  4541الومٌتال خالد  شطب هذا المٌد   -  15

 46242برلم       25111551، تارٌخ :  4566  2525/ 6 /4دمحم سعد دمحم العسٌلى  سارى حتى  -  16

 111515برلم       25111551، تارٌخ :  4556دمحم دمحم متولى عبد العزٌز السمعان  شطب هذا المٌد   -  14

 125125برلم       25111551، تارٌخ :  4542  2524/  4/  1دٌنا دمحم عبد هللا الشربٌنى  سارى حتى  -  11

 61312برلم       25111551، تارٌخ :  4543  2524/ 15/ 1ود فخرالدٌن احمد الرفاعى االتربى  سارى حتى محم -  11

 154613برلم       25111551، تارٌخ :  4551  2523/ 12/ 4اٌمن محمود دمحم المنسى  سارى حتى  -  15

 135353برلم       25111551:  ، تارٌخ 4551  2524/ 2/ 14المداح لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  11

 15533برلم       25111551، تارٌخ :  4553حمزه سامى احمد على     -  12

 15533برلم       25111551، تارٌخ :  4554حمزه سامى احمد على     -  13

 15533برلم       25111551، تارٌخ :  4555حمزه سامى احمد على  تم شطب المٌد   -  14

 11525برلم       25111551، تارٌخ :  4551  2524/ 15/ 4عبدالحمٌد مصطفى السٌد  سارى حتى دمحم  -  15

 135435برلم       25111551، تارٌخ :  4551  2524/  5/  5دمحم سرور عبد الغنى عبد المعطى  سارى حتى  -  16

 16252برلم       25111551، تارٌخ :  4516عواطف ابوالمعاطى السٌد سالمة  شطب هذا المٌد   -  14

 52144برلم       25111551، تارٌخ :  4652  2514/ 12/ 12صٌدلٌة الزكى  سارى حتى  -  11

 52144برلم       25111551، تارٌخ :  4653  2511/ 12/ 12صٌدلٌة الزكى  سارى حتى  -  11

 52144برلم       25111551، تارٌخ :  4654  2524/ 12/ 12صٌدلٌة الزكى  سارى حتى  -  155

 14111برلم       25111551، تارٌخ :  4514  2525/ 6/ 13شرٌف دمحم حامد لاسم  سارى حتى  -  151

 152253برلم       25111551، تارٌخ :  4511  2522/ 12/ 25خالد دمحم محمود عبد الرحمن  سارى حتى  -  152

 11151برلم       25111551، تارٌخ :  4624  2551/ 2/ 24طارق ابراهٌم ابراهٌم   العزبى  سارى حتى  -  153

 11151برلم       25111551، تارٌخ :  4612  2514/ 2/ 24طارق ابراهٌم ابراهٌم   العزبى  سارى حتى  -  154

 11151برلم       25111551، تارٌخ :  4621  2511/ 2/ 24طارق ابراهٌم ابراهٌم   العزبى  سارى حتى  -  155

 11151برلم       25111551، تارٌخ :  4635طارق ابراهٌم ابراهٌم   العزبى  شطب هذا المٌد   -  156

 151142برلم       25111551، تارٌخ :  4616  2522/  15/  24عالء الدٌن فكرى جمعة دمحم  سارى حتى  -  154

 124151برلم       25111551، تارٌخ :  4651  2522/ 1/ 11عباس عبد العزٌز عباس عبد الغنى  سارى حتى  -  151

 131454برلم       25111551، تارٌخ :  4612  2524/  1/  15احمد دمحم عبادة الشبرواى  سارى حتى  -  151

 135361برلم       25111551، تارٌخ :  4623  2524/  2/  11كرٌم حاتم الطائى دمحم صالح  سارى حتى  -  115

 43451برلم       25111551، تارٌخ :  4515  2553/ 12/ 12بر رمضان  سارى حتى احمد دمحم جا -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 43451برلم       25111551، تارٌخ :  4511  2551/ 12/ 12احمد دمحم جابر رمضان  سارى حتى  -  112

 43451برلم       25111551، تارٌخ :  5142  2513/ 12/ 12احمد دمحم جابر رمضان  سارى حتى  -  113

 43451برلم       25111551، تارٌخ :  4513  2513/ 12/ 12احمد دمحم جابر رمضان  سارى حتى  -  114

 43451برلم       25111551، تارٌخ :  4514احمد دمحم جابر رمضان  شطب هذا المٌد   -  115

 11141برلم       25111551، تارٌخ :  4611  2522/ 3/ 5جمعه صابر عبد الوهاب زهران  سارى حتى  -  116

برلم       25111551، تارٌخ :  4514  2522/ 15/ 1دمحم صالح عبد الهادى عبد الواحد الطٌره  سارى حتى  -  114

121556 

 131441برلم       25111551، تارٌخ :  4656امال نصر عبد النبى على  شطب هذا المٌد   -  111

 11265برلم       25111515، تارٌخ :  4631  2511/ 3/ 1سارى حتى عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد ابراهٌم   -  111

 11265برلم       25111515، تارٌخ :  4645  2524/ 3/ 1عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد ابراهٌم  سارى حتى  -  125

 135211   برلم    25111515، تارٌخ :  4652  2524/ 2/ 3دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد  سارى حتى  -  121

    25111515، تارٌخ :  4664  2524/ 1/ 11مركز ابوحطب لظبط زواٌا العجل واتزان ولحام كاوٌتشون  ساري حتً  -  122

 156411برلم   

 151245برلم       25111515، تارٌخ :  41665  2515/  3/  25ابو العباس عبد الرازق دمحم الحدٌدى  سارى حتى  -  123

 151245برلم       25111515، تارٌخ :  4666  2525/  4/  25اس عبد الرازق دمحم الحدٌدى  سارى حتى ابو العب -  124

 156411برلم       25111515، تارٌخ :  4664  2524/ 1/ 11عصام سعد رمضان المرسى ابو حطب  ساري حتً  -  125

برلم       25111515، تارٌخ :  4652  2524/ 2/ 3تى ( دمحم دمحم عبد الحكم السٌد السٌد  سارى ح 135211) تابع  -  126

135211 

 135134برلم       25111515، تارٌخ :  4642  2524/ 6/ 15احمد رمزى عبد الحمٌد عبد الحلٌم  ساري حتً  -  124

 135134برلم       25111515، تارٌخ :  4642  2524/ 6/ 15مؤسسة رمزى للستائر والدٌكورات  ساري حتً  -  121

 15565برلم       25111515، تارٌخ :  4634  2524/  5/  11دمحم دمحم على أحمد شومان  سارى حتى  -  121

برلم       25111515، تارٌخ :  4634  2524/  5/  11شومان للمالبس الجاهزة و االستٌراد و التصدٌر  سارى حتى  -  135

15565 

 125111برلم       25111515، تارٌخ :  4643  2511/  11/  26حتى محمود توفٌك دمحم الششتاوى  سارى  -  131

 125111برلم       25111515، تارٌخ :  4644  2523/  11/  26محمود توفٌك دمحم الششتاوى  سارى حتى  -  132

 15361برلم       25111515، تارٌخ :  4641السٌد عبدالحى حسنٌن ابوراضى     -  133

 15361برلم       25111515، تارٌخ :  4641لحى حسنٌن ابوراضى    السٌد عبدا -  134

 15361برلم       25111515، تارٌخ :  4655السٌد عبدالحى حسنٌن ابوراضى     -  135

 15361برلم       25111515، تارٌخ :  4651السٌد عبدالحى حسنٌن ابوراضى  تم شطب المٌد   -  136

 15565برلم       25111515، تارٌخ :  4634  2524/  5/  11شومان لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15153برلم       25111515، تارٌخ :  4636  2522/  2/  4مصطفى على السٌد شحاتة  سارى حتى  -  131

 12515برلم       25111515: ، تارٌخ  4646  2522/ 1/ 11عماد محمود عثمان محمود  سارى حتى  -  131

 126345برلم       25111513، تارٌخ :  4641  2521/  12/  14ممدوح فتحى محمود على حسانٌن  سارى حتى  -  145

 11652برلم       25111513، تارٌخ :  4614شولى دمحم الشحات عطٌه الشهاوى  شطب هذا المٌد   -  141

 154133برلم       25111513، تارٌخ :  4456  2523/  12/  21سارى حتى احمد ابراهٌم الطنطاوى على   -  142

 52232برلم       25111513، تارٌخ :  4611  2511/ 5/ 25محسن محمود السٌد حنفى  سارى حتى  -  143

 52232برلم       25111513، تارٌخ :  4615  2524/ 5/ 25محسن محمود السٌد حنفى  سارى حتى  -  144

 111431برلم       25111513، تارٌخ :  4661وئام عبد الهادى أحمد أحمد  شطب هذا المٌد   -  145

 135135برلم       25111513، تارٌخ :  4453  2524/  6/  1على عبد السمٌع سلٌمان صالح  سارى حتى  -  146

 11116برلم       25111513، تارٌخ :  4611  2522/  6/  6محمود احمد عبد الهادى على  سارى حتى  -  144

 116415برلم       25111513، تارٌخ :  4451  2514/  4/  16دمحم رفعت احمد تركى  سارى حتى  -  141

 116415برلم       25111513، تارٌخ :  4452  2522/  4/  14دمحم رفعت احمد تركى  سارى حتى  -  141

 135121برلم       25111513، تارٌخ :  4642  2524/  5/  11دمحم احمد السعٌد عبد الرحمن  سارى حتى  -  155

 11414برلم       25111513، تارٌخ :  4455  2522/  1/  11ولٌد دمحم السٌد فهٌم جوده  سارى حتى  -  151

 41322برلم       25111513، تارٌخ :  4111  2523/  6/  1وجدى احمد احمد عبد العال  سارى حتى  -  152

 121341برلم       25111514، تارٌخ :  4413  2524/  4/  6عالء طه امام طه  سارى حتى  -  153

 123334برلم       25111514، تارٌخ :  4422  2525/  5/  12عبد العزٌز على دمحم ابو عابد  سارى حتى  -  154

 52453برلم       25111514، تارٌخ :  4624  2524/  4/  21سمٌر مروان السٌد  سارى حتى  -  155

 131345برلم       25111514، تارٌخ :  4425  2524/  1/  1عبد الحمٌد على ابراهٌم شرف  سارى حتى  -  156

 42431برلم       25111514، تارٌخ :  4431  2553/ 3/ 21ابراهٌم ابراهٌم المتولى هلٌل  ساري حتً  -  154

 42431برلم       25111514، تارٌخ :  4431  2551/ 3/ 21حتً ابراهٌم ابراهٌم المتولى هلٌل  ساري  -  151

 42431برلم       25111514، تارٌخ :  4445  2513/ 3/ 21ابراهٌم ابراهٌم المتولى هلٌل  ساري حتً  -  151

 42431برلم       25111514، تارٌخ :  4441  2511/ 3/ 21ابراهٌم ابراهٌم المتولى هلٌل  ساري حتً  -  165

 42431برلم       25111514، تارٌخ :  4442  2523/ 3/ 21ابراهٌم ابراهٌم المتولى هلٌل  ساري حتً  -  161

 131614برلم       25111514، تارٌخ :  4426  2524/  11/  11حسن حسن ربٌع على حسن عمر  سارى حتى  -  162

 151451برلم       25111514، تارٌخ :  4433  2525/  5/  14مجدى حامد دمحمٌن الرشٌدى  سارى حتى  -  163

 116145برلم       25111514، تارٌخ :  4445  2514/ 4/ 22باسم على عبادة دمحم هالل  ساري حتً  -  164

 116145برلم       25111514، تارٌخ :  4446  2522/ 4/ 22باسم على عبادة دمحم هالل  ساري حتً  -  165



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 111151برلم       25111514، تارٌخ :  4411  2516/ 4/ 24احمد العدوى دمحم الطنبولى  ساري حتً  -  166

 111151برلم       25111514، تارٌخ :  4425  2521/ 4/ 24احمد العدوى دمحم الطنبولى  ساري حتً  -  164

 12261برلم       25111514ٌخ : ، تار 4443  2514/  4/  4دمحم عبد المادر ٌوسف  سارى حتى  -  161

 12261برلم       25111514، تارٌخ :  4444  2522/  4/  4دمحم عبد المادر ٌوسف  سارى حتى  -  161

 111356برلم       25111514، تارٌخ :  4431  2514/  15/  15ام احمد عطٌة عبد الحمٌد احمد  سارى حتى  -  145

 111356برلم       25111514، تارٌخ :  4432احمد  شطب هذا المٌد  ام احمد عطٌة عبد الحمٌد  -  141

 112114برلم       25111515، تارٌخ :  4414  2521/ 4/ 1فتحى احمد خلٌل  سارى حتى  -  142

 153214برلم       25111515، تارٌخ :  4465  2523/ 5/ 14دمحم سالم سالم مسعود  ساري حتً  -  143

 111125برلم       25111515، تارٌخ :  4444  2521/  4/  22الدٌن عبد الرحمن المهدى  سارى حتى دمحم عالء  -  144

 64523برلم       25111515، تارٌخ :  4415احمد عوض هللا عطٌه     -  145

 64523برلم       25111515، تارٌخ :  4415احمد عوض هللا عطٌه     -  146

 64523برلم       25111515، تارٌخ :  4416 احمد عوض هللا عطٌه    -  144

 64523برلم       25111515، تارٌخ :  4416احمد عوض هللا عطٌه  تم شطب المٌد   -  141

برلم       25111515، تارٌخ :  4464  2524/ 3/ 11راضى عبد العظٌم عبد العظٌم احمد بدوى  سارى حتى  -  141

155511 

 42122برلم       25111515، تارٌخ :  4446  2522/  15/  14موافى  سارى حتى ابو مسلم السٌد فرج  -  115

 153214برلم       25111515، تارٌخ :  4466  2524/ 6/ 4( دمحم سالم سالم مسعود  ساري حتً  153214) تابع  -  111

 124211برلم       25111515، تارٌخ :  4456  2522/  5/  1احمد مصباح دمحم مصباح  سارى حتى  -  112

 156163برلم       25111515، تارٌخ :  4444  2514/ 1/ 11ناجى زكى فهمى عبد الملن  سارى حتى  -  113

 156163برلم       25111515، تارٌخ :  4441  2511/ 1/ 11ناجى زكى فهمى عبد الملن  سارى حتى  -  114

 156163برلم       25111515، تارٌخ :  4441  2524/ 1/ 11ناجى زكى فهمى عبد الملن  سارى حتى  -  115

 41115برلم       25111515، تارٌخ :  4442  2511/ 4/ 1رمضان فتحى حافظ دمحم خاطر  سارى حتى  -  116

 41115برلم       25111515، تارٌخ :  4443  2521/ 4/ 1رمضان فتحى حافظ دمحم خاطر  سارى حتى  -  114

 42511برلم       25111516، تارٌخ :  4141  2551/ 2/ 4ه لندٌل  سارى حتى عزمى عبده فود -  111

 42511برلم       25111516، تارٌخ :  4141  2513/ 2/ 4عزمى عبده فوده لندٌل  سارى حتى  -  111

 42511برلم       25111516، تارٌخ :  4155  2523/ 2/ 4عزمى عبده فوده لندٌل  سارى حتى  -  115

 131543برلم       25111516، تارٌخ :  4156عوض عبد البدٌع ابراهٌم عٌد  شطب هذا المٌد   -  111

 121521برلم       25111516، تارٌخ :  4155  2524/  1/  1ماجد عبد المسٌح ٌوسف شحاته  سارى حتى  -  112

 152655برلم       25111516، تارٌخ :  4152  2513/  2/  22حسن على دمحم دمحم عمٌل  سارى حتى  -  113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 152655برلم       25111516، تارٌخ :  4153  2511/  2/  22حسن على دمحم دمحم عمٌل  سارى حتى  -  114

 152655برلم       25111516رٌخ : ، تا 4154  2523/  2/  22حسن على دمحم دمحم عمٌل  سارى حتى  -  115

 124245برلم       25111516، تارٌخ :  4146  2522/ 4/ 23ابراهٌم صالح على دمحم السٌد  سارى حتى  -  116

 155335برلم       25111516، تارٌخ :  4151  2522/  4/  12اشرف منٌر مصطفى ابراهٌم االلفى  سارى حتى  -  114

برلم       25111516، تارٌخ :  4143  2524/  1/  4ابو الفتوح العباسى الجندى  سارى حتى احمد الشربٌنى  -  111

125342 

 151611برلم       25111516، تارٌخ :  4125جمال دمحم امٌن مصطفى  شطب هذا المٌد   -  111

 131425برلم       25111516، تارٌخ :  4151  2524/  11/  12مصطفى مصطفى عبد العزٌز دمحم  سارى حتى  -  255

 121541برلم       25111516، تارٌخ :  1345  2523/  1/  21محمود السٌد محمود العشرى  سارى حتى  -  251

 124525برلم       25111516، تارٌخ :  4115  2522/  3/  25شرٌف ابو بكر عثمان المراسى  غسارى حتى  -  252

 131254برلم       25111516، تارٌخ :  4111  2524/ 1/ 5ارى حتى محمود على عبد السالم ٌوسف  س -  253

 121112برلم       25111516، تارٌخ :  4151  2523/ 12/ 1عبد العاطى السٌد احمد احمد جادو  سارى حتى  -  254

 121552برلم       25111516، تارٌخ :  4133  2523/  1/  14عصام المتولى دمحم سعٌد  سارى حتى  -  255

 126454برلم       25111514، تارٌخ :  4115  2521/  12/  21اشرف دمحم عبد التواب محمود  سارى حتى  -  256

 121456برلم       25111514، تارٌخ :  4161  2522/ 12/ 16ود احمد دروٌش دمحم سٌد احمد  سارى حتى  -  254

 54312برلم       25111514، تارٌخ :  4162  1111/ 1/ 11عثمان مصطفى عثمان  سارى حتى  -  251

 54312برلم       25111514، تارٌخ :  4163  1116/ 1/ 11عثمان مصطفى عثمان  سارى حتى  -  251

 54312برلم       25111514، تارٌخ :  4164  2551/ 1/ 11عثمان مصطفى عثمان  سارى حتى  -  215

 54312برلم       25111514، تارٌخ :  4165  2556/ 1/ 11عثمان مصطفى عثمان  سارى حتى  -  211

 54312برلم       25111514، تارٌخ :  4166  2511/ 1/ 11عثمان مصطفى عثمان  سارى حتى  -  212

 54312برلم       25111514، تارٌخ :  4164  2521/ 1/ 11عثمان مصطفى عثمان  سارى حتى  -  213

 154114برلم       25111514، تارٌخ :  4113  2524/ 15/ 12ارى حتى احمد على دمحم ابو الحماٌل  س -  214

 14655برلم       25111514، تارٌخ :  4152  2511/  6/  15اٌمان محرم على عوض العرالى  سارى حتى  -  215

 14655برلم       25111514، تارٌخ :  4153  2516/  6/  15اٌمان محرم على عوض العرالى  سارى حتى  -  216

 14655برلم       25111514، تارٌخ :  4154اٌمان محرم على عوض العرالى  شطب هذا المٌد   -  214

 14134برلم       25111514، تارٌخ :  4145  2513/ 11/ 14نعٌم عبدالمسموع الكومى الشافعى  سارى حتى  -  211

 14134برلم       25111514، تارٌخ :  4146  2511/ 11/ 14نعٌم عبدالمسموع الكومى الشافعى  سارى حتى   -  211

 14134برلم       25111514، تارٌخ :  4145  2523/ 11/ 14نعٌم عبدالمسموع الكومى الشافعى  سارى حتى  -  225

 14134برلم       25111514، تارٌخ :  4144  2523/ 11/ 14نعٌم عبدالمسموع الكومى الشافعى  سارى حتى  -  221



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121514برلم       25111514، تارٌخ :  4144  2524/  5/  5أمٌر دمحم الدسولى إبراهٌم مجاهد  سارى حتى  -  222

 121215برلم       25111514، تارٌخ :  4141  2524/ 6/ 21صالح سرور عبد الغنى عبد المعطى  سارى حتى  -  223

 15614برلم       25111514، تارٌخ :  4145  2551/  6/  5عٌد ابراهٌم دمحم عبدالرازق  سارى حتى  -  224

 15614برلم       25111514، تارٌخ :  4141  2513/  6/  5عٌد ابراهٌم دمحم عبدالرازق  سارى حتى  -  225

 15614برلم       25111514، تارٌخ :  4141  2511/  5عٌد ابراهٌم دمحم عبدالرازق  سارى حتى  -  226

 15614برلم       25111514، تارٌخ :  4142  2511/  6/  5ٌم دمحم عبدالرازق  سارى حتى عٌد ابراه -  224

 15614برلم       25111514، تارٌخ :  4143عٌد ابراهٌم دمحم عبدالرازق  شطب هذا المٌد   -  221

برلم       25111525ٌخ : ، تار 4126  2524/  1/  1( ابراهٌم سعد دمحم ابو سلٌمة  سارى حتى  111412) تابع  -  221

111412 

 156444برلم       25111525، تارٌخ :  4113  2511/ 4/ 2دمحم احمد رشدى عبد الشكور  سارى حتى  -  235

 156444برلم       25111525، تارٌخ :  4114  2524/ 4/ 2دمحم احمد رشدى عبد الشكور  سارى حتى  -  231

 131651برلم       25111525، تارٌخ :  4151  2524/  11/  3رى حتى دمحم صالح على على حندق  سا -  232

 111412برلم       25111525، تارٌخ :  4125  2522/  12/  5ابراهٌم سعد دمحم ابو سلٌمة  سارى حتى  -  233

 111412برلم       25111525، تارٌخ :  4125  2522/  12/  5ابراهٌم سعد دمحم ابو سلٌمة  سارى حتى  -  234

برلم       25111525، تارٌخ :  4151  2522/  12/  3التوابتى لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت العمومٌة  سارى حتى  -  235

121351 

 121351برلم       25111525، تارٌخ :  4151  2522/  12/  3ٌسرى دمحم السعٌد دمحم التوابتى  سارى حتى  -  236

 11111برلم       25111525، تارٌخ :  4155  2524/ 11/ 1جد غنٌم  سارى حتى دمحم احمد ابو الم -  234

 121614برلم       25111525، تارٌخ :  4154  2523/  1/  21طارق احمد دمحم عبد النبى الشربٌنى  سارى حتى  -  231

برلم       25111525خ : ، تارٌ 4151  2524/  15/  11مكتب مجدى دمحم عطٌه غٌث للمماوالت  سارى حتى  -  231

44114 

 44114برلم       25111525، تارٌخ :  4151  2524/  15/  11َمكتب مجدى غٌث للُمماوالت  سارى حتى  -  245

 155643برلم       25111525، تارٌخ :  4114  2514/  5/  1ماجده أمٌن دمحم  سارى حتى  -  241

 155643برلم       25111525، تارٌخ :  4121ماجده أمٌن دمحم  شطب هذا المٌد   -  242

 111614برلم       25111525، تارٌخ :  4135  2516/ 3/ 22نجالء عبد الحمٌد دمحم الشهاوى  سارى حتى  -  243

 111614برلم       25111525، تارٌخ :  4136  2521/ 3/ 22نجالء عبد الحمٌد دمحم الشهاوى  سارى حتى  -  244

 63534برلم       25111521، تارٌخ :  4164ٌن شلبى السٌد شلبى    عالءالد -  245

 63534برلم       25111521، تارٌخ :  4161عالءالدٌن شلبى السٌد شلبى  تم شطب المٌد   -  246

 45556برلم       25111521، تارٌخ :  4162  2524/  11/  6بكر سٌد عبد المتجلى  سارى حتى  -  244

 121352برلم       25111521، تارٌخ :  4154  2522/ 12/ 2سى الصاوى موسى  سارى حتى هاله مو -  241



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 131341برلم       25111521، تارٌخ :  4146  2524/  1/  1رجب لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  241

 125144برلم       25111521، تارٌخ :  4155  2524/ 4/ 1عبده محمود المرسى السعٌد الزلرد  سارى حتى  -  255

برلم       25111521، تارٌخ :  1541  2514/  4/  26اسامه سراج الدٌن ابراهٌم حسٌن الجندى  سارى حتى  -  251

15415 

برلم       25111521، تارٌخ :  4155  2524/ 11/ 1عز الدٌن عبد هللا عز الدٌن على دروٌش  سارى حتى  -  252

121114 

 114521برلم       25111522، تارٌخ :  4113  2522/ 6/ 15صالح الدٌن عٌد دمحم احمد شمه  سارى حتى  -  253

 152354برلم       25111522، تارٌخ :  1521جمعة عبدالحمٌد الباز كشكول     -  254

 152354لم   بر    25111522، تارٌخ :  1522جمعة عبدالحمٌد الباز كشكول  تم شطب المٌد   -  255

برلم       25111522، تارٌخ :  4115( محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  شطب هذا المٌد  156464) تابع  -  256

156464 

 131614برلم       25111522، تارٌخ :  1524  2524/  11/  1عصام احمد عبد السمٌع ااحمد  سارى حتى  -  254

 131614برلم       25111522، تارٌخ :  1524  2524/  11/  1ارى حتى عصام احمد عبد السمٌع ااحمد  س -  251

 114646برلم       25111522، تارٌخ :  4111  2514/ 4/ 3مطاوع دمحم مطاوع المتولى  سارى حتى  -  251

 114646برلم       25111522، تارٌخ :  4115مطاوع دمحم مطاوع المتولى  شطب هذا المٌد   -  265

 14562برلم       25111522، تارٌخ :  1556  2515/  6/  1اتن حسانٌن مصطفى حسانٌن  سارى حتى ف -  261

 14562برلم       25111522، تارٌخ :  1554  2515/  6/  1فاتن حسانٌن مصطفى حسانٌن  سارى حتى  -  262

 14562برلم       25111522، تارٌخ :  1551فاتن حسانٌن مصطفى حسانٌن  شطب هذا المٌد   -  263

 156464برلم       25111522، تارٌخ :  1113  2511/ 4/ 5محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  سارى حتى  -  264

 156464برلم       25111522، تارٌخ :  4414محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  شطب هذا المٌد   -  265

 152161برلم       25111522، تارٌخ :  1511  2524/ 4/ 5عادل لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  266

 14221برلم       25111522، تارٌخ :  1523  2551/  1/  21محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  سارى حتى  -  264

 14221برلم       25111522، تارٌخ :  1524  2513/  1/  21محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  سارى حتى  -  261

 14221برلم       25111522، تارٌخ :  1525  2511/  1/  21حمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  سارى حتى م -  261

 14221برلم       25111522، تارٌخ :  1526محمود عبد الحمٌد مصطفى شعبان  شطب هذا المٌد   -  245

 111145برلم       25111522، تارٌخ :  4114  2511/ 2/ 11مطاوع دمحم مطاوع المتولى  سارى حتى  -  241

 111145برلم       25111522، تارٌخ :  4111  2523/ 2/ 11مطاوع دمحم مطاوع المتولى  سارى حتى  -  242

 125111برلم       25111522، تارٌخ :  1515  2524/ 4/ 14عزة حجازى عبد السالم حجازى  سارى حتى  -  243

 14546برلم       25111522، تارٌخ :  4112  2524/  15/  21حتى انس غنٌم لتجارة الساعات  سارى  -  244

 156114برلم       25111522، تارٌخ :  1516  2524/ 6/ 4ولٌد دمحم فكرى عبد الودود حسن عسكر  سارى حتى  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 114511لم   بر    25111522، تارٌخ :  4114  2516/ 1/ 24طارق الحسنٌن عبد اللطٌف الحسنٌن  سارى حتى  -  246

 114511برلم       25111522، تارٌخ :  4111  2521/ 1/ 24طارق الحسنٌن عبد اللطٌف الحسنٌن  سارى حتى  -  244

 11151برلم       25111523، تارٌخ :  1521  2511/  11/  26احمد منٌر انور العطار  سارى حتى  -  241

 11151برلم       25111523، تارٌخ :  1535  2516/  11/  26احمد منٌر انور العطار  سارى حتى  -  241

 11151برلم       25111523، تارٌخ :  1531احمد منٌر انور العطار  شطب هذا المٌد   -  215

 124414برلم       25111523، تارٌخ :  1545  2522/  6/  5محمود عادل عبدالجلٌل دمحم عبدالعال  سارى حتى  -  211

 121525برلم       25111523، تارٌخ :  1555  2523/  4/  1صبرى حامد السعٌد احمد عرفه  سارى حتى  -  212

 131611برلم       25111523، تارٌخ :  1542  2524/  11/  1حنان دمحم عبد المنعم المهدى  سارى حتى  -  213

 15662برلم       25111523، تارٌخ :  1536  2522/ 1/ 1احمد دمحم الفرحاتى المرسى  سارى حتى  -  214

 123416برلم       25111523، تارٌخ :  4124  2525/ 61/ 1احمد سامى كامل سلٌمان شرابى  سارى حتى  -  215

 13616برلم       25111523، تارٌخ :  1545صفاء ابو العنٌن الهوارى ابو العنٌن  شطب هذا المٌد   -  216

 131656برلم       25111523، تارٌخ :  1541  2524/ 11/ 3ر حامد على حسن  سارى حتى عبد الرحمن بك -  214

 153142برلم       25111523، تارٌخ :  1532  2523/ 1/ 11ابراهٌم عوض عوض ابراهٌم  سارى حتى  -  211

 111163برلم       25111523، تارٌخ :  1546  2522/ 1/ 2عماد عادل عبد الواحد شاهٌن  سارى حتى  -  211

 51444برلم       25111523، تارٌخ :  1553  2513/  4/  1فاروق على صالح  سارى حتى  -  215

 51444برلم       25111523، تارٌخ :  1554  2511/  4/  1فاروق على صالح  سارى حتى  -  211

 51444   برلم    25111523، تارٌخ :  1555فاروق على صالح  شطب هذا المٌد   -  212

 11415برلم       25111523، تارٌخ :  1554  2524/ 1/ 22إخالص فوزى عبده الفٌومى  سارى حتى  -  213

برلم       25111524، تارٌخ :  1542  2511/  4/  26اسامه سراج الدٌن ابراهٌم حسٌن الجندى  سارى حتى  -  214

15415 

برلم       25111524، تارٌخ :  1543  2524/  4/  26سارى حتى  اسامه سراج الدٌن ابراهٌم حسٌن الجندى  -  215

15415 

برلم       25111524، تارٌخ :  1545  2551/  4/  26اسامه سراج الدٌن ابراهٌم حسٌن الجندى  سارى حتى  -  216

15415 

 124114برلم       25111524، تارٌخ :  1545  2522/ 1/ 1عماد دمحم على شمعه  سارى حتى  -  214

 126655برلم       25111524، تارٌخ :  1546  2522/ 2/ 1محمود السٌد دمحم الشربٌنى النفراوى  سارى حتى  -  211

برلم       25111524، تارٌخ :  1152  2523/ 15/ 11احمد عبد الرازق عبد الرازق جاد المالن  سارى حتى  -  211

121643 

 45165برلم       25111524، تارٌخ :  1514  2554/  11/  21ى دمحم حسن عبدالمادر  سارى حت -  355

 45165برلم       25111524، تارٌخ :  1515  2551/  11/  21دمحم حسن عبدالمادر  سارى حتى  -  351



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 45165برلم       25111524، تارٌخ :  1516  2514/  11/  21دمحم حسن عبدالمادر  سارى حتى   -  352

 45165برلم       25111524، تارٌخ :  1514  2511/  11/  21سن عبدالمادر  سارى حتى دمحم ح -  353

 52113برلم       25111524، تارٌخ :  1566  2555/ 1/ 11عادل السٌد دمحم الباز  ساري حتً  -  354

 52113 برلم      25111524، تارٌخ :  1564  2515/ 1/ 11عادل السٌد دمحم الباز  ساري حتً  -  355

 52113برلم       25111524، تارٌخ :  1561  2515/ 1/ 11عادل السٌد دمحم الباز  ساري حتً  -  356

 52113برلم       25111524، تارٌخ :  1561  2525/ 1/ 11عادل السٌد دمحم الباز  ساري حتً  -  354

 121551برلم       25111524تارٌخ : ،  1511  2524/ 1/ 4ابراهٌم دمحم عبده عبد العزٌز  سارى حتى  -  351

 151453برلم       25111524، تارٌخ :  1544  2525/ 1/ 4ابراهٌم صبرى رزق موسى  ساري حتً  -  351

 11151برلم       25111524، تارٌخ :  1155  2521/ 15/ 26اٌمن لطفى عبدالحمٌد ندا  سارى حتى  -  315

 131245برلم       25111524، تارٌخ :  1112  2524/ 1/ 11احمد بدوى عبد الغنى غنٌم  سارى حتى  -  311

 11433برلم       25111524، تارٌخ :  1124  2522/ 2/ 1ماهر عزت ٌحى دمحم  سارى حتى  -  312

 11414برلم       25111524ٌخ : ، تار 1114  2551/  2/  6محمود عبدالحمٌد عباس  عبدالعزٌز  سارى حتى  -  313

 11414برلم       25111524، تارٌخ :  4111  2514/  2/  6محمود عبدالحمٌد عباس  عبدالعزٌز  سارى حتى  -  314

 11414برلم       25111524، تارٌخ :  4111  2511/  2/  6محمود عبدالحمٌد عباس  عبدالعزٌز  سارى حتى  -  315

 11414برلم       25111524، تارٌخ :  1125ٌد عباس  عبدالعزٌز  شطب هذا المٌد  محمود عبدالحم -  316

 121114برلم       25111524، تارٌخ :  1131  2524/  11/  1اسالم عبد العظٌم سلٌمان على  سارى حتى  -  314

 14611   برلم    25111524، تارٌخ :  114  2511/ 6/ 15حسٌن السٌد حسن دمحم  سارى حتى  -  311

 14611برلم       25111524، تارٌخ :  1115  2516/ 6/ 15حسٌن السٌد حسن دمحم  سارى حتى  -  311

 14611برلم       25111524، تارٌخ :  1116  2521/ 6/ 15حسٌن السٌد حسن دمحم  سارى حتى  -  325

 156515برلم       25111524تارٌخ :  ، 1154  2514/  5/  26نادٌة الصباحى عبد الرحٌم على  سارى حتى  -  321

 156515برلم       25111524، تارٌخ :  1151  2511/  5/  24نادٌة الصباحى عبد الرحٌم على  سارى حتى  -  322

 156515برلم       25111524، تارٌخ :  1151  2524/  5/  24نادٌة الصباحى عبد الرحٌم على  سارى حتى  -  323

 121166برلم       25111524، تارٌخ :  1135  2524/ 15/ 21ربى  ساري حتً مؤسسة المغ -  324

برلم       25111524، تارٌخ :  1133  2511/  15/  24بدٌر احمد ابو المعاطى حسن الصعٌدى  سارى حتى  -  325

121142 

 121142برلم       25111524، تارٌخ :  1134بدٌر احمد ابو المعاطى حسن الصعٌدى  شطب هذا المٌد   -  326

 13524برلم       25111524، تارٌخ :  1142  2512/  11/  11احمد البدوى الدسولى لطامش  سارى حتى  -  324

 13524برلم       25111524، تارٌخ :  1143  2514/  11/  11احمد البدوى الدسولى لطامش  سارى حتى  -  321

 13524برلم       25111524، تارٌخ :  1144  2522/  11/  11حتى احمد البدوى الدسولى لطامش  سارى  -  321



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121321برلم       25111524، تارٌخ :  1124  2523/ 6/ 6احمد عبد العلٌم حسٌن دمحم حسن  ساري حتً  -  335

 153415برلم       25111524، تارٌخ :  1113  2523/  1/  3مجدى ابراهٌم دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  331

برلم       25111521، تارٌخ :  1111  2525/  2/  22فٌفى المغاورى ابراهٌم عبد هللا ابو شال  سارى حتى  -  332

151541 

 14653برلم       25111521، تارٌخ :  1156  2525/  1/  5سمٌر حمزة الشحات النادى  سارى حتى  -  333

 121153برلم       25111521، تارٌخ :  1155  2522/ 15/  14خالد السٌد دمحم شعبان العجمى  سارى حتى  -  334

 122114برلم       25111521، تارٌخ :  1141  2511/ 12/ 15شادٌة ٌاسر دمحم محمود رمضان  سارى حتى  -  335

  برلم     25111521، تارٌخ :  1114  2523/  12/  23عبد البالى مصطفى عبد العزٌز اسماعٌل  سارى حتى  -  336

135125 

 15616برلم       25111521، تارٌخ :  1166  2515/ 15/ 35مهدى جابر دمحم عبد البالى  سارى حتى  -  334

 15616برلم       25111521، تارٌخ :  1164  2515/ 15/ 35مهدى جابر دمحم عبد البالى  سارى حتى  -  331

 15616برلم       25111521، تارٌخ :  1161مهدى جابر دمحم عبد البالى  شطب هذا المٌد   -  331

 115366برلم       25111521، تارٌخ :  1144  2522/ 1/ 1عبد العلٌم عبد الغفار السٌد محمود  سارى حتى  -  345

 131644برلم       25111521ٌخ : ، تار 1113  2524/  15/  31مسعد رجب الباز حلطش  سارى حتى  -  341

 54223برلم       25111521، تارٌخ :  1165شهاب الدٌن احمد عبد المطلب دمحم عبد الحلٌم  شطب هذا المٌد   -  342

 152111برلم       25111521، تارٌخ :  1162  2522/  12/  14دمحم عبد الرحمن محمود ابراهٌم  سارى حتى  -  343

    25111521، تارٌخ :  1163  2524/  15/  21( دمحم عبد الرحمن محمود ابراهٌم  سارى حتى  152111) تابع  -  344

 152111برلم   

 56436برلم       25111521، تارٌخ :  1144محسن احمد عبد المجٌد غانم  شطب هذا المٌد   -  345

 15315برلم       25111521، تارٌخ :  1143  2523/ 5/ 15أحمد هشام أحمد زكى الدجوى  سارى حتى   -  346

 11113برلم       25111521، تارٌخ :  11151على حامد العدوى التوابتى  شطب هذا المٌد   -  344

    25111521، تارٌخ :  1164  2552/ 11/ 11( شهاب الدٌن احمد عبد المطلب دمحم  سارى حتى  54223) تابع  -  341

 54223برلم   

 121614برلم       25111521، تارٌخ :  1161  2524/ 1/ 15مد العٌسوى احمد صالح  سارى حتى ٌاسر اح -  341

 114153برلم       25111521، تارٌخ :  1145  2514/ 5/ 13صٌدلٌة دمحم جمال  سارى حتى  -  355

 114153برلم       25111521، تارٌخ :  1141  2522/ 5/ 13صٌدلٌة دمحم جمال  سارى حتى  -  351

 125411برلم       25111521، تارٌخ :  1111  2524/  3/  25جمال محمود السعٌد السٌد عوده  سارى حتى  -  352

 11241برلم       25111521، تارٌخ :  1154  2514/ 3/ 16الصباحى عبدالفتاح الصباحى متولى  سارى حتى  -  353

 11241برلم       25111521، تارٌخ :  1154  2522/ 3/ 16ى الصباحى عبدالفتاح الصباحى متولى  سارى حت -  354

 11241برلم       25111521، تارٌخ :  1151  2522/ 3/ 16الصباحى عبدالفتاح الصباحى متولى  سارى حتى  -  355



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11113برلم       25111521، تارٌخ :  1113  2524/ 2/ 1دمحم عبد اللطٌف شعبان  سارى حتى  -  356

 11155برلم       25111521، تارٌخ :  1226  2524/  11/  6اجى عطٌة دمحم عاشور  سارى حتى ن -  354

 45135برلم       25111521، تارٌخ :  1215  2524/ 11/ 25حسن عبد المنعم دمحم الدٌسطى  سارى حتى  -  351

    25111521، تارٌخ :  1112  2523/  5/  15( دمحم عبد الرحمن محمود ابراهٌم  سارى حتى  152111) تابع  -  351

 152111برلم   

 122555برلم       25111521، تارٌخ :  1213  2524/ 11/ 3عدلى سٌد حسٌن رضوان  سارى حتى  -  365

 11111برلم       25111521، تارٌخ :  1221  2511/  4/  35حمدٌة عبد الفتاح ابراهٌم سلٌمان عامر  سارى حتى  -  361

 11111برلم       25111521، تارٌخ :  1222  2516/  4/  35دٌة عبد الفتاح ابراهٌم سلٌمان عامر  سارى حتى حم -  362

 11111برلم       25111521، تارٌخ :  1223حمدٌة عبد الفتاح ابراهٌم سلٌمان عامر  شطب هذا المٌد   -  363

 123342برلم       25111521خ : ، تارٌ 1256انور السٌد دمحم حجازى  شطب هذا المٌد   -  364

برلم       25111521، تارٌخ :  1214  2522/ 3/ 25( عدلى سٌد حسٌن رضوان  سارى حتى 122555) تابع  -  365

122555 

 121314برلم       25111535، تارٌخ :  1266  2522/  12/  5شادٌه عبد الممصود ابراهٌم الباز  سارى حتى  -  366

 41535برلم       25111535، تارٌخ :  1215نبٌهه على دمحم مخٌمر  شطب هذا المٌد   -  364

 125326برلم       25111535، تارٌخ :  1261ربٌع صٌام توفٌك دمحم مناع  شطب هذا المٌد   -  361

 121121برلم       25111535، تارٌخ :  1246  2522/ 15/ 23عز الدٌن عبد الرحمن سٌد حسن  سارى حتى  -  361

 111261برلم       25111535، تارٌخ :  1254عالء سعد  ٌوسف احمد  شطب هذا المٌد   -  345

 65453برلم       25111535، تارٌخ :  1231  2511/ 6/ 3رزق العدروسى دمحم البنا  سارى حتى  -  341

 65453برلم       25111535ارٌخ : ، ت 1232  2524/ 6/ 3رزق العدروسى دمحم البنا  سارى حتى  -  342

 121555برلم       25111535، تارٌخ :  1254ابراهٌم السٌد مصطفى جمعه غٌث  شطب هذا المٌد   -  343

 111111برلم       25111535، تارٌخ :  1245  2514/ 15/ 22محمود مسعود السٌد حسٌن  سارى حتى  -  344

 111111برلم       25111535، تارٌخ :  1241  2522/ 15/ 22حتى محمود مسعود السٌد حسٌن  سارى  -  345

 121415برلم       25111535، تارٌخ :  1261  2523/  15/  26السٌد دمحم الشحات االمام  سارى حتى  -  346

 131343برلم       25111535، تارٌخ :  1265  2524/  1/  6احمد ثروت شفٌك السٌد المولنجٌلى  سارى حتى  -  344

برلم       25111535، تارٌخ :  1264  2523/  1/  1( شادٌة عبد الممصود ابراهٌم الباز  سارى حتى  121314) تابع  -  341

121314 

 45124برلم       25111535، تارٌخ :  1243  2524/ 11/ 11خالد جمعة  سارى حتى  -  341

 111154برلم       25111535، تارٌخ :  1242  2521/ 1/ 23رضا عبد المنعم المرسى الدٌسطى  سارى حتى  -  315

 111152برلم       25111535، تارٌخ :  1243  2516/  4/  11دمحم الغرٌب دمحم الغرٌب  سارى حتى  -  311

 111152برلم       25111535، تارٌخ :  1244  2521/  4/  11دمحم الغرٌب دمحم الغرٌب  سارى حتى  -  312



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14164برلم       25111535، تارٌخ :  1246  2551/  1/  11 السٌد اسماعٌل فضل  سارى حتى دمحم -  313

 14164برلم       25111535، تارٌخ :  1246  2513/  1/  11دمحم السٌد اسماعٌل فضل  سارى حتى  -  314

 14164برلم       25111535، تارٌخ :  1244  2511/  1/  11دمحم السٌد اسماعٌل فضل  سارى حتى  -  315

 14164برلم       25111535، تارٌخ :  1241دمحم السٌد اسماعٌل فضل  شطب هذا المٌد   -  316

 156424برلم       25111535، تارٌخ :  1254  2524/  6/  21محمود فاروق ابراهٌم احمد  سارى حتى  -  314

 16611برلم       25111535، تارٌخ :  1251  2523/ 1/ 22عمر ابراهٌم احمد السٌد عمر  سارى حتى  -  311

 135615برلم       25111535، تارٌخ :  1231اسامه عاشور جمعه محمود  شطب هذا المٌد   -  311

برلم       25111535، تارٌخ :  1235  2515/ 11/ 25( رزق العدروسى دمحم البنا  سارى حتى  65453) تابع  -  315

65453 

برلم       25111535، تارٌخ :  1234  2525/ 11/ 25( رزق العدروسى دمحم البنا  سارى حتى  65453) تابع  -  311

65453 

 121442برلم       25111535، تارٌخ :  1231  2523/  2/  13امٌن المطب امٌن محمود  سارى حتى  -  312

برلم       25111535، تارٌخ :  1236  2514/ 11/ 26( رزق العدروسى دمحم البنا  سارى حتى  65453) تابع  -  313

65453 

برلم       25111535، تارٌخ :  1234  2522/ 11/ 26( رزق العدروسى دمحم البنا  سارى حتى  65453) تابع  -  314

65453 

 55413برلم       25111531، تارٌخ :  1324  2551/ 4/ 11ماهرحلمى عوض  جبر  سارى حتى  -  315

 55413برلم       25111531، تارٌخ :  1325  2513/ 4/ 11ماهرحلمى عوض  جبر  سارى حتى  -  316

 55413برلم       25111531، تارٌخ :  1326  2511/ 4/ 11ماهرحلمى عوض  جبر  سارى حتى  -  314

 55413  برلم     25111531، تارٌخ :  1324  2523/ 4/ 11ماهرحلمى عوض  جبر  سارى حتى  -  311

،  1211  2523/  11/  4مؤسسة تامر صالح الوطنٌة للتجارة واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  سارى حتى  -  311

 125541برلم       25111531تارٌخ : 

 61354برلم       25111531، تارٌخ :  1215  2524/  11/  11احمد صبرى دمحم عمار  سارى حتى  -  455

 45154برلم       25111531، تارٌخ :  1356  2516/  15/  2ٌات عرفات عبد الفتاح  سارى حتى هدا -  451

 45154برلم       25111531، تارٌخ :  1354هداٌات عرفات عبد الفتاح  شطب هذا المٌد   -  452

 131251برلم       25111531، تارٌخ :  1214  2524/ 1/ 5عابد دمحم احمد عبٌه  سارى حتى  -  453

 152312برلم       25111531، تارٌخ :  1211  2513/ 1/ 14رضا دمحم على بدار حبشى  سارى حتى  -  454

 152312برلم       25111531، تارٌخ :  1212  2511/ 1/ 14رضا دمحم على بدار حبشى  سارى حتى  -  455

 152312برلم       25111531ارٌخ : ، ت 1213  2523/ 1/ 14رضا دمحم على بدار حبشى  سارى حتى  -  456

 153645برلم       25111531، تارٌخ :  1321  2523/ 4/ 11السٌد دمحم السٌد دمحم  سارى حتى  -  454



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151315برلم       25111531، تارٌخ :  1311  2512/  1/  4مخلص نجاح أحمد شعٌب  سارى حتى  -  451

 151315برلم       25111531، تارٌخ :  1311  2514/  1/  4مخلص نجاح أحمد شعٌب  سارى حتى  -  451

 151315برلم       25111531، تارٌخ :  1325مخلص نجاح أحمد شعٌب  شطب هذا المٌد   -  415

 15111برلم       25111531، تارٌخ :  1315  2524/ 5/ 21معتز دمحم على حماد  سارى حتى  -  411

برلم       25111531، تارٌخ :  1312  2525/ 2/ 3ة وصناعة االدوٌة  ساري حتً مؤسسة احمد الباز لتجار -  412

122531 

 155112برلم       25111531، تارٌخ :  1333  2524/ 4/ 24عصام مصطفى ابو العنٌن عٌسى  سارى حتى  -  413

 135354رلم   ب    25111531، تارٌخ :  1351  2524/ 2/ 4منصور مصطفى حسن ٌوسف  سارى حتى  -  414

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25111551، تارٌخ :  4311  2523/ 12/ 21شركة رضا عبد الممصود ابراهٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  1

154135 

 154135برلم       25111551، تارٌخ :  4311  2523/ 12/ 21شركة رضا عبد الممصود ابراهٌم على  سارى حتى  -  2

برلم       25111551، تارٌخ :  4311  2523/ 12/ 21شركة رضا عبد الممصود ابراهٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  3

154135 

 154135برلم       25111551، تارٌخ :  4311  2523/ 12/ 21شركة رضا عبد الممصود ابراهٌم على  سارى حتى  -  4

 121534برلم       25111551، تارٌخ :  4315شركة شرٌف دمحم عٌد الحناوى وشرٌكه  تم شطب المٌد   -  5

 121534برلم       25111551، تارٌخ :  4315شركة شرٌف دمحم عٌد الحناوى وشرٌكه  تم شطب المٌد   -  6

برلم       25111552، تارٌخ :  4424  2514/ 6/ 25شركة سهٌر دمحم عبد الرحمن غٌث وشرٌكتها  سارى حتى  -  4

114635 

 114635برلم       25111552، تارٌخ :  4421شركة سهٌر دمحم عبد الرحمن غٌث وشرٌكتها  شطب هذا المٌد   -  1

 14611برلم       25111552، تارٌخ :  4416ٌد  حسٌن محمود ابراهٌم حسن وشرٌكة  شطب هذا الم -  1

 61141برلم       25111552، تارٌخ :  4432  2515/ 4/ 2شركة زٌنب عبد الهادى عبد حطبه  سارى حتى  -  15

 61141برلم       25111552، تارٌخ :  4425شركة زٌنب عبد الهادى عبد حطبه  شطب هذا المٌد   -  11

برلم       25111552، تارٌخ :  4435  2514/ 3/ 21رازق عٌسوى وشركاه  سارى حتى شركة عمرو عبد ال -  12

116554 

برلم       25111552، تارٌخ :  4431  2522/ 3/ 21شركة عمرو عبد الرازق عٌسوى وشركاه  سارى حتى  -  13

116554 

 12141برلم       25111552تارٌخ :  ، 4445  2512/  6/  21شركة ابراهٌم شرف احمد على وشرٌكه  سارى حتى  -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 12141برلم       25111552، تارٌخ :  4446  2512/  6/  21شركة ابراهٌم شرف احمد على وشرٌكه  سارى حتى  -  15

 12141برلم       25111552، تارٌخ :  4444  2514/  6/  21شركة ابراهٌم شرف احمد على وشرٌكه  سارى حتى  -  16

 12141برلم       25111552، تارٌخ :  4441اهٌم شرف احمد على وشرٌكه  تم شطب المٌد  شركة ابر -  14

برلم       25111552، تارٌخ :  4463  2522/ 6/ 21شركة مسعد عبد العزٌز دمحم فتوح وشركاه  سارى حتى  -  11

151542 

 11421لم   بر    25111552، تارٌخ :  4425شركة وهٌبة عبدة محمود وشركاها     -  11

 11421برلم       25111552، تارٌخ :  4421شركة وهٌبة عبدة محمود وشركاها     -  25

 11421برلم       25111552، تارٌخ :  4422شركة وهٌبة عبدة محمود وشركاها     -  21

 11421برلم       25111552، تارٌخ :  4423شركة وهٌبة عبدة محمود وشركاها  تم شطب المٌد   -  22

 154214برلم       25111553، تارٌخ :  4464  2524/  15/  35شركة اٌمن مجاهد البدوى واخٌه  سارى حتى  -  23

 11264برلم       25111553، تارٌخ :  4464شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة     -  24

 11264رلم   ب    25111553، تارٌخ :  4461شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة     -  25

 11264برلم       25111553، تارٌخ :  4461شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة  تم شطب المٌد   -  26

 11264برلم       25111553، تارٌخ :  4464شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة     -  24

 11264لم   بر    25111553، تارٌخ :  4461شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة     -  21

 11264برلم       25111553، تارٌخ :  4461شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة  تم شطب المٌد   -  21

 11264برلم       25111553، تارٌخ :  4464شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة     -  35

 11264م   برل    25111553، تارٌخ :  4461شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة     -  31

 11264برلم       25111553، تارٌخ :  4461شركة دمحم عبد الحى مصطفى وشرٌكة  تم شطب المٌد   -  32

 155514برلم       25111554، تارٌخ :  4513  2522/  5/  6دمحم لطفى عبد العاطى السٌد وشركاه  سارى حتى  -  33

 46541برلم       25111554، تارٌخ :  4551  2525/ 5/ 15احمد سلٌمان على وشرٌكه  سارى حتى  -  34

برلم       25111554، تارٌخ :  4556مؤسسة أوالد صبرى ٌوالٌم وُشركائُهم ِلتِجارة لِطع الِغٌار  شطب هذا المٌد   -  35

43521 

 43521برلم       25111554، تارٌخ :  4556شركة كامل وُشركاهُ  شطب هذا المٌد   -  36

 43521برلم       25111554، تارٌخ :  4556شركة ٌوسف مرلص جرجس وَشرٌكتهُ  شطب هذا المٌد   -  34

 43521برلم       25111554، تارٌخ :  4556شركة صبرى بوالٌم عبد المالن وَشرٌكهُ  شطب هذا المٌد   -  31

 43521برلم       25111554، تارٌخ :  4556شركة ٌوسف مرلص وَشرٌكتهُ  شطب هذا المٌد   -  31

 111526برلم       25111554، تارٌخ :  4522خالد نصر الدٌن دمحم حسن مسعود وشرٌكه  تم شطب المٌد   -  45

 111526برلم       25111554، تارٌخ :  4522خالد نصر الدٌن دمحم حسن مسعود وشرٌكه  تم شطب المٌد   -  41
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برلم       25111551، تارٌخ :  4614  2555/ 3/ 5عبد التواب وشركاه  سارى حتى الشركة المصرٌه االٌطالٌه احمد  -  42

45426 

برلم       25111551، تارٌخ :  4614  2555/ 3/ 5شركة دمحم محمود عبد التواب حواس وشرٌكتة  سارى حتى  -  43

45426 

برلم       25111551، تارٌخ :  4611  2515/ 3/ 5الشركة المصرٌه االٌطالٌه احمد عبد التواب وشركاه  سارى حتى  -  44

45426 

برلم       25111551، تارٌخ :  4611  2515/ 3/ 5شركة دمحم محمود عبد التواب حواس وشرٌكتة  سارى حتى  -  45

45426 

برلم       25111551، تارٌخ :  4611  2515/ 3/ 5الشركة المصرٌه االٌطالٌه احمد عبد التواب وشركاه  سارى حتى  -  46

45426 

برلم       25111551، تارٌخ :  4611  2515/ 3/ 5شركة دمحم محمود عبد التواب حواس وشرٌكتة  سارى حتى  -  44

45426 

برلم       25111551، تارٌخ :  4625  2525/ 3/ 5الشركة المصرٌه االٌطالٌه احمد عبد التواب وشركاه  سارى حتى  -  41

45426 

برلم       25111551، تارٌخ :  4625  2525/ 3/ 5محمود عبد التواب حواس وشرٌكتة  سارى حتى شركة دمحم  -  41

45426 

 111132برلم       25111551، تارٌخ :  4511  2514/  1/  21شركة امٌر السٌد دمحم محمود وشركاه  سارى حتى  -  55

 111132برلم       25111551، تارٌخ :  4655شركة امٌر السٌد دمحم محمود وشركاه  شطب هذا المٌد   -  51

 13162برلم       25111513، تارٌخ :  4453شركه احمد سرحان وشركاه  شطب هذا المٌد   -  52

 12511برلم       25111513، تارٌخ :  4644شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه     -  53

 12511برلم       25111513، تارٌخ :  4644شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه     -  54

 12511برلم       25111513، تارٌخ :  4645شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه     -  55

 12511برلم       25111513، تارٌخ :  4645شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه     -  56

 12511برلم       25111513، تارٌخ :  4645شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه  تم فض الشركه وحلها نهائٌا   -  54

 12511برلم       25111513، تارٌخ :  4645شركة دمحم حسٌن محمود وشرٌكه  تم فض الشركه وحلها نهائٌا   -  51

 156442برلم       25111513، تارٌخ :  4611شركة سهٌر مصطفى خلٌل وشركاها  تم شطب المٌد   -  51

برلم       25111513، تارٌخ :  4641  2524/  15/  11كاه  سارى حتى شركة دمحم عبد المنعم عبد الرازق وشر -  65

154111 

برلم       25111514، تارٌخ :  4434  2524/  3/  12رجائى عبد الحى عبد التواب الجندى وشركاه  سارى حتى  -  61

135415 

 45112برلم       25111514، تارٌخ :  4444  2555/  4/  4شركة اشرف غرٌب وشرٌكته  سارى حتى  -  62

 45112برلم       25111514، تارٌخ :  4441  2515/  4/  4شركة اشرف غرٌب وشرٌكته  سارى حتى  -  63
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 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 45112برلم       25111514، تارٌخ :  4441  2515/  4/  4شركة اشرف غرٌب وشرٌكته  سارى حتى  -  64

 45112برلم       25111514، تارٌخ :  4455شركة اشرف غرٌب وشرٌكته  شطب هذا المٌد   -  65

 13162برلم       25111514، تارٌخ :  4452  2515/  5/  21شركه احمد سرحان وشركاه  سارى حتى  -  66

 131312برلم       25111514رٌخ : ، تا 4423  2524/ 1/ 1شركة ابو النجا لتجارة وبٌع ماكٌنات الرى  ساري حتً  -  64

 131312برلم       25111514، تارٌخ :  4423  2524/ 1/ 1شركة ابو النجا لالستٌراد  ساري حتً  -  61

برلم       25111514، تارٌخ :  4454  2511/  12/  23( شركه احمد سرحان وشركاه  سارى حتى  13162) تابع  -  61

13162 

 13162برلم       25111514، تارٌخ :  4454  2511/  12/  23حتى  نورماندى  سارى -  45

 13162برلم       25111514، تارٌخ :  4455( شركه احمد سرحان وشركاه  شطب هذا المٌد   13162) تابع  -  41

 13162برلم       25111514، تارٌخ :  4455نورماندى  شطب هذا المٌد   -  42

 131312برلم       25111514، تارٌخ :  4423  2524/ 1/ 1ارة وبٌع ماكٌنات الرى  ساري حتً شركة ابو النجا لتج -  43

 131312برلم       25111514، تارٌخ :  4423  2524/ 1/ 1شركة ابو النجا لالستٌراد  ساري حتً  -  44

برلم       25111514، تارٌخ :  4424  2554/  4/  2شركة الشحات غانم لتجارة لطع غٌار السٌارات  سارى حتى  -  45

11511 

برلم       25111514، تارٌخ :  4424  2554/  4/  2شركة الشحات عبد الرءوف السٌد دمحم وشركاه  سارى حتى  -  46

11511 

 11511برلم       25111514، تارٌخ :  4424  2554/  4/  2شركة الشحات غانم لتجارة مواد البناء  سارى حتى  -  44

برلم       25111514، تارٌخ :  4421  2512/  4/  25شركة الشحات غانم لتجارة لطع غٌار السٌارات  سارى حتى  -  41

11511 

برلم       25111514، تارٌخ :  4421  2512/  4/  25شركة الشحات عبد الرءوف السٌد دمحم وشركاه  سارى حتى  -  41

11511 

 11511برلم       25111514، تارٌخ :  4421  2512/  4/  25البناء  سارى حتى شركة الشحات غانم لتجارة مواد  -  15

برلم       25111514، تارٌخ :  4421  2514/  4/  25شركة الشحات غانم لتجارة لطع غٌار السٌارات  سارى حتى  -  11

11511 

برلم       25111514، تارٌخ :  4421  2514/  4/  25شركة الشحات عبد الرءوف السٌد دمحم وشركاه  سارى حتى  -  12

11511 

 11511برلم       25111514، تارٌخ :  4421  2514/  4/  25شركة الشحات غانم لتجارة مواد البناء  سارى حتى  -  13

 11511برلم       25111514، تارٌخ :  4435شركة الشحات غانم لتجارة لطع غٌار السٌارات  شطب هذا المٌد   -  14

 11511برلم       25111514، تارٌخ :  4435شركة الشحات عبد الرءوف السٌد دمحم وشركاه  شطب هذا المٌد   -  15

 11511برلم       25111514، تارٌخ :  4435شركة الشحات غانم لتجارة مواد البناء  شطب هذا المٌد   -  16

 45431برلم       25111515ارٌخ : ، ت 4461  2555/ 1/ 15موافى وشركاه  سارى حتى  5شركة ق  -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 45431برلم       25111515، تارٌخ :  4461  2555/ 1/ 15غزال وشركاها  سارى حتى  5شركة س  -  11

 45431برلم       25111515، تارٌخ :  4461  2515/ 1/ 15موافى وشركاه  سارى حتى  5شركة ق  -  11

 45431برلم       25111515، تارٌخ :  4461  2515/ 1/ 15غزال وشركاها  سارى حتى  5شركة س  -  15

 45431برلم       25111515، تارٌخ :  4445  2515/ 1/ 15موافى وشركاه  سارى حتى  5شركة ق  -  11

 45431برلم       25111515، تارٌخ :  4445  2515/ 1/ 15غزال وشركاها  سارى حتى  5شركة س  -  12

 45431برلم       25111515، تارٌخ :  4441  2525/ 1/ 15اه  سارى حتى موافى وشرك 5شركة ق  -  13

 45431برلم       25111515، تارٌخ :  4441  2525/ 1/ 15غزال وشركاها  سارى حتى  5شركة س  -  14

برلم       25111515، تارٌخ :  4415  2511/ 4/ 6شركة اوالد الكنانى ) دمحم الكنانى احمد وشركاه (  سارى حتى  -  15

43546 

برلم       25111515، تارٌخ :  4411  2523/ 4/ 6شركة اوالد الكنانى ) دمحم الكنانى احمد وشركاه (  سارى حتى  -  16

43546 

 153554برلم       25111516، تارٌخ :  4121دالهادى وشرٌكته    شركة احمد السٌد عب -  14

 153554برلم       25111516، تارٌخ :  4122شركة احمد السٌد عبدالهادى وشرٌكته     -  11

 153554برلم       25111516، تارٌخ :  4123شركة احمد السٌد عبدالهادى وشرٌكته  تم شطب المٌد   -  11

 153554برلم       25111516، تارٌخ :  4121السٌد عبدالهادى وشرٌكته     شركة احمد -  155

 153554برلم       25111516، تارٌخ :  4122شركة احمد السٌد عبدالهادى وشرٌكته     -  151

 153554برلم       25111516، تارٌخ :  4123شركة احمد السٌد عبدالهادى وشرٌكته  تم شطب المٌد   -  152

برلم       25111516، تارٌخ :  4121  2511/ 11/ 1شركة رضا محمود السٌد أحمد حامد وَشرٌكهُ  سارى حتى  -  153

43554 

برلم       25111516، تارٌخ :  4135  2523/ 11/ 1شركة رضا محمود السٌد أحمد حامد وَشرٌكهُ  سارى حتى  -  154

43554 

 11116برلم       25111516، تارٌخ :  4111  2524/ 11/ 2ساري حتً  شركة بهاء الدٌن عبد الظاهر وشركاه  -  155

برلم       25111516، تارٌخ :  4125  2524/ 15/ 12شركة وثة المرحوم محمود شعٌشع للمماوالت  سارى حتى  -  156

11551 

    25111516، تارٌخ :  4131  2512/ 1/ 16( شركة رضا محمود السٌد أحمد وَشرٌكهُ  سارى حتى  43554) تابع  -  154

 43554برلم   

    25111516، تارٌخ :  4132  2522/ 1/ 16( شركة رضا محمود السٌد أحمد وَشرٌكهُ  سارى حتى  43554) تابع  -  151

 43554برلم   

 12631برلم       25111516، تارٌخ :  4131شركة اوالد الجوهرى     -  151

 12631برلم       25111516، تارٌخ :  4132شركة اوالد الجوهرى     -  115

 121514برلم       25111516، تارٌخ :  4154  2523/ 4/ 24شركة حمدى احمد احمد شحاته وشرٌكه  سارى حتى  -  111
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 41212برلم       25111514، تارٌخ :  4113شركه مجدى زٌن العابدٌن المرسى     -  112

 41212برلم       25111514، تارٌخ :  4114رسى    شركه مجدى زٌن العابدٌن الم -  113

 41212برلم       25111514، تارٌخ :  4115شركه مجدى زٌن العابدٌن المرسى     -  114

 41212برلم       25111514، تارٌخ :  4116شركه مجدى زٌن العابدٌن المرسى     -  115

 41212برلم       25111514، تارٌخ :  4114د  شركه مجدى زٌن العابدٌن المرسى  تم شطب المٌ -  116

 121351برلم       25111514، تارٌخ :  4165  2523/ 6/ 3شركة عمرو دمحم رفعت وشركاه  ساري حتً  -  114

 11623برلم       25111525، تارٌخ :  4111  2511/ 15/ 14شركة سعاد دمحم على مصطفى وُشركاها  سارى حتى  -  111

 11623برلم       25111525، تارٌخ :  4111  2511/ 15/ 14سعاد دمحم على وشركاها  سارى حتى  شركة -  111

 11623برلم       25111525، تارٌخ :  4112  2524/ 15/ 14شركة سعاد دمحم على مصطفى وُشركاها  سارى حتى  -  125

 11623برلم       25111525تارٌخ :  ، 4112  2524/ 15/ 14شركة سعاد دمحم على وشركاها  سارى حتى  -  121

 153145برلم       25111525، تارٌخ :  4132شركة اسامة البرى ابراهٌم البرى وشرٌكه  شطب هذا المٌد   -  122

برلم       25111525، تارٌخ :  4131  2524/ 1/ 4شركة عصام عبد اللطٌف كرم الدٌن وشرٌكته  سارى حتى  -  123

15124 

، تارٌخ :  4155  2524/ 6/ 12شركة عبد هللا عبد الغفار ٌونس وشرٌكة عاطف ٌوسف عبد الغنى  سارى حتى  -  124

 52352برلم       25111525

برلم       25111525، تارٌخ :  4155  2524/ 6/ 12عبد هللا عبد الغفار ٌونس ودمحم عبد الغفار ٌونس  سارى حتى  -  125

52352 

، تارٌخ :  4155  2524/ 6/ 12عبد هللا عبد الغفار ٌونس وشاكر رمضان متولى حسن  سارى حتى شركة  -  126

 52352برلم       25111525

    25111525، تارٌخ :  4155  2524/ 6/ 12شاكر رمضان متولى حسن وعبد هللا عبد الغفار وشرٌكهما  سارى حتى  -  124

 52352برلم   

 61165برلم       25111521، تارٌخ :  4141  2524/  1/  13جارة الحداٌد  سارى حتى شركة دمحم واشرف لت -  121

 61165برلم       25111521، تارٌخ :  4141  2524/  1/  13شركة اوالد محمود الفراش وشرٌكتهم  سارى حتى  -  121

 11134برلم       25111521ارٌخ : ، ت 3254  2524/  2/  15نبٌل محمود السٌد السنفاوى وشرٌكة  سارى حتى  -  135

 11134برلم       25111521، تارٌخ :  3254  2524/  2/  15نبٌل محمود السٌد السنفاوى وشرٌكة  سارى حتى  -  131

 15165برلم       25111522، تارٌخ :  4145  2524/ 5/ 24شركة شرٌف السٌد دمحم اآلمشاطى  ساري حتً  -  132

 11511برلم       25111522، تارٌخ :  4146  2524/  15/  11سٌد حامد ابو العز وشركاه  سارى حتى دمحم عادل ال -  133

 11511برلم       25111522، تارٌخ :  4146  2524/  15/  11شركة ابو العز للتجارة والصناعة  سارى حتى  -  134

/  1/  5و العز ودمحم عادل ابو العز وشركاهما  سارى حتى شركة ابو العز لتجارة المنسوجات والخردوات مدحت السٌد اب -  135

 65111برلم       25111522، تارٌخ :  4144  2522



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدحت السٌد ابو العز ودمحم عادل ابو العز وحامد السٌد ابو العز وشركاهم   -شركة ابو العز لتجارة المنسوجات والخردوات  -  136

 65111برلم       25111522: ، تارٌخ  4144  2522/  1/  5سارى حتى 

 11515برلم       25111522، تارٌخ :  4111  2524/  15/  11شركة الشوبكى ِلتِجارة الَسٌارات  سارى حتى  -  134

برلم       25111523، تارٌخ :  1533  2524/  15/  26شركة دمحم عادل حسن محمود خلٌفة وشرٌكه  سارى حتى  -  131

121154 

برلم       25111523، تارٌخ :  1533  2524/  15/  26عادل حسن محمود خلٌفه وشركاه  سارى حتى شركة  -  131

121154 

 61511برلم       25111523، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11شركة احمد ودمحم عبد المنعم خلٌل  سارى حتى  -  145

 61511برلم       25111523، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11شركة عبد المنعم خلٌل وشركاه  سارى حتى  -  141

، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11الشركة المتحدة للتجارة واالستٌراد والتصدٌر ) سٌادة مصباح وشركاها (  سارى حتى  -  142

 61511برلم       25111523

برلم       25111523، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11شركة عبد المنعم عبد الحى خلٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  143

61511 

 61511برلم       25111523، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11شركة احمد ودمحم عبد المنعم خلٌل  سارى حتى  -  144

 61511برلم       25111523، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11شركة عبد المنعم خلٌل وشركاه  سارى حتى  -  145

، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11تحدة للتجارة واالستٌراد والتصدٌر ) سٌادة مصباح وشركاها (  سارى حتى الشركة الم -  146

 61511برلم       25111523

برلم       25111523، تارٌخ :  1521  2524/  4/  11شركة عبد المنعم عبد الحى خلٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  144

61511 

للشركة المابضة للغزل والنسٌج والمالبس   1111لسنة  253حكام لانون لطاع االعمال العام رلم شركة تابعة طبماً ال -  141

 44354برلم       25111524، تارٌخ :  1565  2524/ 1/ 15ساري حتً 

ناعة (  ساري شركة الدلهلٌة للغزل والنسج ) لطاع عام تابعة للمؤسسة المصرٌة العامة للغزل والنسٌج التابعة لوزارة الص -  141

 44354برلم       25111524، تارٌخ :  1565  2524/ 1/ 15حتً 

للشركة المابضة للغزل والنسٌج والمالبس   1111لسنة  253شركة تابعة طبماً الحكام لانون لطاع االعمال العام رلم  -  155

 44354برلم       25111524، تارٌخ :  1565  2524/ 1/ 15ساري حتً 

الدلهلٌة للغزل والنسج ) لطاع عام تابعة للمؤسسة المصرٌة العامة للغزل والنسٌج التابعة لوزارة الصناعة (  ساري  شركة -  151

 44354برلم       25111524، تارٌخ :  1565  2524/ 1/ 15حتً 

 156415برلم       25111521، تارٌخ :  1153  2524/ 1/ 6شركة اوالد الحاج السٌد عوض وشركاه  سارى حتى  -  152

 156415برلم       25111521، تارٌخ :  1153  2524/ 1/ 6شركة اوالد الحاج السٌد عوض السعٌد  سارى حتى  -  153

 156415برلم       25111521، تارٌخ :  1153  2524/ 1/ 6تى شركة اوالد الحاج السٌد عوض وشركاه  سارى ح -  154

 156415برلم       25111521، تارٌخ :  1153  2524/ 1/ 6شركة اوالد الحاج السٌد عوض السعٌد  سارى حتى  -  155

 44252برلم       25111521، تارٌخ :  1111  2524/  3/  5عالء توفٌك السٌد خٌره وشرٌكته  سارى حتى  -  156



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2524/  3/  5شركه خٌره للمالبس الجاهزه واالستٌراد والتصدٌر  ـ عالء توفٌك السٌد خٌره وشرٌكته  سارى حتى  -  154

 44252برلم       25111521، تارٌخ :  1111

 44252برلم       25111521، تارٌخ :  1111  2524/  3/  5عالء توفٌك السٌد خٌره وشركاه  سارى حتى  -  151

 44252برلم       25111521، تارٌخ :  1112  2524/  3/  5شركة عالء توفٌك السٌد خٌره وشرٌكته  سارى حتى  -  151

 65516برلم       25111521، تارٌخ :  1111  2524/  2/  11شركة الٌمانى للسٌاحة  سارى حتى  -  165

 65516برلم       25111521، تارٌخ :  1111  2524/  2/  11شركة الٌمانى للسٌاحة  سارى حتى  -  161

 61432برلم       25111521، تارٌخ :  1114  2524/ 11/ 14شركة خالد سعد دمحم مهنى وشرٌكه  سارى حتى  -  162

 61432برلم       25111521، تارٌخ :  1114  2524/ 11/ 14شركه صابر عبد الغنى مهنى وشرٌكته  سارى حتى  -  163

 61432برلم       25111521، تارٌخ :  1114  2524/ 11/ 14ود سعد دمحم مهنى وشرٌكه  سارى حتى شركة محم -  164

 61432برلم       25111521، تارٌخ :  1114  2524/ 11/ 14شركة محمود سعد دمحم مهنى وشركاه  سارى حتى  -  165

 61432برلم       25111521ارٌخ : ، ت 1114  2524/ 11/ 14شركة سعد دمحم مهنى وشركاه  سارى حتى  -  166

برلم       25111521، تارٌخ :  1111  2514/  11/  13( شركة الٌمانى للسٌاحة  سارى حتى  65516) تابع  -  164

65516 

برلم       25111521، تارٌخ :  1255  2511/  11/  14( شركة الٌمانى للسٌاحة  سارى حتى  65516) تابع  -  161

65516 

برلم       25111521، تارٌخ :  1251  2524/  11/  13( شركة الٌمانى للسٌاحة  سارى حتى  65516) تابع  -  161

65516 

برلم       25111535، تارٌخ :  1251  2524/  6/  12شركة مصطفى دروٌش عبد التواب لطب وشركاه  سارى حتى  -  145

156261 

/ 1/ 1رٌكة الدارة الرعاٌة الصحٌة ودعم الخدمات للمستشفٌات  ساري حتً شركة ثامر عبد الحمٌد موسى لزامل وش -  141

 121411برلم       25111531، تارٌخ :  1324  2524

/ 1/ 1شركة ثامر عبد الحمٌد موسى لزامل وشرٌكة الدارة الرعاٌة الصحٌة ودعم الخدمات للمستشفٌات  ساري حتً  -  142

 121411رلم   ب    25111531، تارٌخ :  1324  2524

 44122برلم       25111531، تارٌخ :  1353  2524/  15/  1شركة دمحم عوض عوض غزى وَشرٌكهُ  سارى حتى  -  143

برلم       25111531، تارٌخ :  1353  2524/  15/  1شركة أحمد معوض عوض غزى وُشركاهُ  سارى حتى  -  144

44122 

 44122برلم       25111531، تارٌخ :  1353  2524/  15/  1سارى حتى   شركة دمحم عوض عوض غزى وُشركاهُ  -  145

 44122برلم       25111531، تارٌخ :  1353  2524/  15/  1شركة دمحم عوض عوض غزى وَشرٌكهُ  سارى حتى  -  146

برلم       25111531، تارٌخ :  1353  2524/  15/  1شركة أحمد معوض عوض غزى وُشركاهُ  سارى حتى  -  144

44122 

 44122برلم       25111531، تارٌخ :  1353  2524/  15/  1شركة دمحم عوض عوض غزى وُشركاهُ  سارى حتى  -  141

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


