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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فبراٌر شهر المنصورة جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 
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 المانونً الكٌان  .     
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 األشخاص . 
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 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  145641برلم  25255253، لٌد فى  5555.555ساره محمود محمود نصر عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 كوافٌر حرٌمى ، بجهة : المنصورة شارع احمد ماهر بملن / محسن اشرف محمود السعٌد

عن تجارة البمالة ،  145643برلم  25255253، لٌد فى  25555.555حمدى دمحم احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بجهة : كفر ابو زاهر بملن/ خالد دمحم احمد السٌد

عن مكتب  145151برلم  25255256، لٌد فى  15555.555نٌفٌن طلعت شولى العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لى على رمضان ابراهٌمرحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : شرنماش شارع الجامع بملن / ع

عن تجارة لطع  145164برلم  25255254، لٌد فى  15555.555دمحم ٌوسف دمحم السمبختى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 غٌار سٌارات ، بجهة : جمصة الصفا بملن / السٌده اسماعٌل السٌد عبدالغنى

عن جزاره ،  145141برلم  25255254، لٌد فى  4555.555انور دمحم حسن عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بجهة : مٌت عنتر بملن / دمحم حسن عبد العزٌز

عن  145145برلم  25255254، لٌد فى  555555.555مختار دمحم محمود مرسى رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها الهٌئه العامه للرلابه  6همن المجموع 36والفمره  14مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 على الصادرات والواردات ، بجهة : ش محمود شاهٌن سكه سندوب بملن/ حسن محمود مرسى رضوان

عن بٌع  145141برلم  25255215، لٌد فى  15555.555مٌنا نشأت حلمى عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 شارع خلٌل حبشى من شارع الثانوٌه بملن / على دمحم دمحم عرفه 23ضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الغٌر ، بجهة : وتوزٌع مستح

عن تجارة  145454برلم  25255215، لٌد فى  15555.555حمدى طه عبد الحى الجاوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 خا بملن / احمد طارق طلعت صهٌوناكسسوار محمول ، بجهة : شارع سوق المحمول ـ طرٌك طل

عن مزرعة مواشى  145454برلم  25255215، لٌد فى  155555.555دمحم احمد احمد بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ، بجهة : بهوت ـ عزبة الكوم االخضر بملن / سعاد محمود عوض دمحم

عن  145414برلم  25255211، لٌد فى  5555.555عادل عبدالممصود عبدالرحمن الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مكتب مماوالت صحى ، بجهة : محلة دمنة بملن / عبدالخالك حسٌن حسٌن ابوعبده

عن  145423برلم  25255211 ، لٌد فى 15555.555راضى عماد عبد الحمٌد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سنترال ، بجهة : السلسول بملن/ عماد عبد الحمٌد المتولى عمده

عن مخزن  145446برلم  25255212، لٌد فى  35555.555السٌد دمحم السٌد عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لتجارة البالستٌن ، بجهة : المعصرة بملن/ جالل السٌد عبد الكرٌم

عن  145462برلم  25255213، لٌد فى  55555.555سعٌد فوزى عبدالحمٌد السٌد لخلخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : مٌت عنتر ممابل الممابر بملن / سرور نجاح عبدالهادى

عن تجارة  145444برلم  25255212، لٌد فى  55555.555د ، رأس ماله ،  ربٌع على دمحم على ابوزٌد  ، تاجر فر -  14

 بوٌات وحداٌد وكهرباء ، بجهة : ابوماضى بملن / سامح دمحم عبدالجواد دمحم
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عن  145411برلم  25255211، لٌد فى  155555.555دمحم رزق عبدالشافى دمحم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ة ، بجهة : الملعب ابو طه بلماس خامس بملن / رزق عبدالشافى دمحم سعٌدمكتب مماوالت عام

عن تجارة  145441برلم  25255216، لٌد فى  3555.555ماجد مٌالد عوض جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 البمالة ، بجهة : جمٌانه بلماس خامس بملن / اٌوب شولى اٌوب

عن مكتب  145455برلم  25255211، لٌد فى  555555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خفاجى لالستٌراد والتصدٌر   -  11

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  14إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

( شارع العسمالنى من شارع الحوار بملن / 5ار رلم )، بجهة : المنصورة عم 5الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 شرٌهان طلعت دمحم عمران على

عن مشغل  145455برلم  25255214، لٌد فى  35555.555هند الشربٌنى احمد المنجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ٌه الشحات المغازىتفصٌل مالبس ) فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ( ، بجهة : سندوب بملن / ناد

عن  145466برلم  25255214، لٌد فى  15555.555صباح عبدالرسول لاسم الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 تجارة ادوات مكتبٌة فٌما عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : تٌره بملن / لندٌل احمد عبده احمد

عن  145411برلم  25255225، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،  احمد محسن بدوى دمحم المغازى  ، تاجر فرد ،  -  25

 ورشه الومٌتال ، بجهة : شارع بٌروت بملن / ماجدى سعد الدٌن السٌد الدٌسطى

عن مشروبات  145431برلم  25255214، لٌد فى  15555.555اٌمن رجب احمد على هبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شارع مجمع المحاكم الجدٌد برج السوسن بملن / رمضان على احمد عنتر 44باردة وساخنة ، بجهة : 

عن تجاره  145441برلم  25255225، لٌد فى  1555.555صباح عبدالغنى امٌن الصباحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 منتجات البان ، بجهة : منٌه سندوب بملن / ابراهٌم ابراهٌم دمحم فوده

عن  146515برلم  25255223، لٌد فى  55555.555البلتاجى حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم الشحات -  23

 حظٌره مواشى ، بجهة : منشاه عبدالمادر بملن / ابراهٌم الشحات البلتاجى حسانٌن

عن  145662 برلم 25255252، لٌد فى  15555.555على عبدالحلٌم عبدهللا دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 تجارة منظفات ، بجهة : عزبه جاد بملن / اٌهاب ٌحى ٌوسف سالم

عن  145644برلم  25255253، لٌد فى  15555.555اسالم معروف دمحم احمد منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 مصنع بالستٌن ، بجهة : ارض ابوٌوسف ممابل المرور بملن / معروف دمحم احمد منسى

عن  145614برلم  25255252، لٌد فى  5555.555دمحم فوزى عبد العزٌز خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كرٌم -  26

شارع على مبارن بملن/ سٌده  24تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : المنصورة تورٌل المدٌمة 

 عبد المادر ابراهٌم عبد هللا

عن تجارة  145114برلم  25255254، لٌد فى  21555.555ابوالنجا اسحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابوالنجا دمحم -  21

 مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : كفر ابو زاهر بملن / زٌنهم فهٌم دهٌم اسحك

عن صٌدلٌة  145113برلم  25255254ٌد فى ، ل 51555.555ناصر على عبدالغنى شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ، بجهة : الثورة مٌدان خطاب بملن / دمحم افندى خلٌل احمد

عن مكتب  145645برلم  25255253، لٌد فى  155555.555احمد حماده احمد عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 حماده احمد عبدالرازق مماوالت عامة واستشارات هندسٌة ، بجهة : كفر الطوٌلة بملن /

عن تجاره  145141برلم  25255256، لٌد فى  11555.555دمحم هشام مرجان فرج مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بماله ، بجهة : الطوٌله بملن / عبدالواحد حامد ابراهٌم الناغى

عن معرض  145151برلم  25255256ٌد فى ، ل 15555.555مشٌر شفٌك دمحم ابوسند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 تاجٌر سٌارات ، بجهة : شارع مسجد الفتح االسالمى خلف باتا  بملن / السعٌد جمعه دمحم على
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عن بٌع وتركٌب  145155برلم  25255256، لٌد فى  5555.555احمد مجى سٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ـ عبده معروف بملن/ الشرلاوى صالح الشرلاوىستائر ، بجهة : شارع جالل رضوان 

عن مكتب  145114برلم  25255254، لٌد فى  1555.555جمعه حمدى ٌوسف جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 تورٌدات عامة ، بجهة : الخاللة بملن/ حمدى ٌوسف جمعه

عن مزرعة  145412برلم  25255211، لٌد فى  55555.555صالح عبد الحى صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 مواشى حالب ، بجهة : كوم بنى مراس بملن/ عبد الحى صالح دمحم مصطفى

عن  145144برلم  25255215، لٌد فى  25555.555ابراهٌم محمود ابراهٌم احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ناح بملن / ناهد محمود حسنمكتبه فٌما عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : ط

عن تجارة  145414برلم  25255211، لٌد فى  15555.555نعٌم زخارى رسن عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع الجمهورٌة عمارة السولمى بملن / صبرى عبدالحمٌد عبدهللا 

 الحكٌم

 25255212، لٌد فى  25555.555( احمد عبدهللا ابراهٌم رزق الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   145413) تابع   -  31

عن بٌع العاب ، بجهة : المنصورة الدور الثالث ابراج جولدن سٌتى شارع العشرٌن من شارع الجٌش بملن/  145413برلم 

 مصطفى السٌد دمحم

عن تجاره  145466برلم  25255213، لٌد فى  21555.555مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فكرى ناصر السعٌد اح -  34

 مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : الجزائر بملن / جوده عبدالمعطى اسماعٌل

عن مكتب  145445برلم  25255212، لٌد فى  15555.555دمحم ناجح شعبان الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 مماوالت عامة ، بجهة : الستامونى بملن / على السعٌد عبدالستار

عن مكتب  145436برلم  25255212، لٌد فى  55555.555اسالم ربٌع حسانٌن عماشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مماوالت عامه ، بجهة : محله انجاق بملن / ربٌع حسانٌن حسانٌن عماشه

عن صالون حاللة  145411برلم  25255213، لٌد فى  55555.555دمحم شكرى على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ، بجهة : شارع الشهٌد جمعه الشربٌنى بملن / رجب احمد رجب

عن مكتبه فٌما  145414برلم  25255213، لٌد فى  15555.555 السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عوض محسن دمحم -  42

 شارع دمحم صالح بملن / على محسن محسن السٌد 5عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : المنصورة 

عن صٌدلٌه عامه ،  145415برلم  25255214، لٌد فى  15555.555صٌدلٌة احمد اٌمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بجهة : شارع مدرسة التجارة امام مستشفى الدولى تمسٌم الضرائب بملن / اٌمن احمد عبدالصمد

عن مكتب  145413برلم  25255214، لٌد فى  15555.555احمد اشرف دمحم سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

شارع النمٌطى حى الزعفران بملن / محمود  15نشطة السٌاحٌة ، بجهة : رحالت داخلٌة ونمل عمال لحساب الغٌر فٌما عدا اال

 ٌسرى المندوه على

عن  145424برلم  25255214، لٌد فى  155555.555عبدالرحمن ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 اسماعٌل الدسولىحظٌرة مواشى ، بجهة : العزبة الحمراء ارض ابو دسولى بملن / دمحم السٌد 

عن  145451برلم  25255214، لٌد فى  55555.555سالمه السٌد الشحات دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 تجارة اعالف مواشى ، بجهة : ابو جالل بملن / دمحم على احمد دمحم على

عن محل  146556برلم  25255223فى  ، لٌد 55555.555احمد نصر ابراهٌم فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 جزاره ، بجهة : برج ال عاطف سامٌه الجمل بملن / كرٌمه ابراهٌم احمد

عن  145645برلم  25255253، لٌد فى  155555.555للمماوالت العامة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GAمكتب الباز  -  44

 لن / سومه جمال ابراهٌم دمحممماوالت عامة ، بجهة : المستعمرة الشرلٌة الستامونى بم
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عن تجارة بمالة  145661برلم  25255252، لٌد فى  51555.555احالم على محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 جمله وسجاٌر ، بجهة : بلماس شارع المدارس بملن/ منال ومنى فاروق دمحم عطا

عن بماله ،  145645برلم  25255253، لٌد فى  1555.555رأس ماله ،   ابراهٌم ماهر دمحم الحسانٌن حما  ، تاجر فرد ، -  55

 بجهة : درٌن الطرٌك العام بملن / لٌلى عبدالمجٌد على مبرون

عن  145141برلم  25255256، لٌد فى  12555.555مروه عبدالسالم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

شارع السالم خلف االمن المركزى بملن / عبدالفتاح دمحم  21بس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المال

 عبدالفتاح الشنهاب

عن  145166برلم  25255254، لٌد فى  555555.555مجدى دمحم فتحى حسٌن الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  14مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : منٌة سندوب بملن / دمحم عبدالستار دمحم ابراهٌم 5تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  145145برلم  25255254، لٌد فى  15555.555احمد دمحم عبد العاطى ٌوسف بٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 مكتب تأجٌر سٌارات ، بجهة : شارع عمر افندى بملن/ ولٌد دمحم ابو الفتوح البٌلى

عن  145111برلم  25255254، لٌد فى  4555.555امنٌه جمال دمحم على عوضٌن حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 طرٌك شربٌن بملن/ على حامد علىش عوض خمٌس المتفرع م ن35تجاره مستلزمات طبٌه ، بجهة : 

عن مكتب  145453برلم  25255215، لٌد فى  555555.555اٌه زكرٌا سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعة  36والفمرة  14إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 بة على الصادرات والواردات ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن / السعٌد جمعه دمحمللرلا

برلم  25255215، لٌد فى  25555.555عمرو محمود عبد السالم سٌد احمد الزلرد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

ر بملن/ فوزٌة دمحم حسن عبد متفرع من شارع منتص 33ـ  1عن مكتب تشطٌبات ودٌكور ، بجهة : المنصورة عمار رلم  145455

 المنعم

عن تجارة  145461برلم  25255213، لٌد فى  5555.555نورا اسماعٌل دمحم احمد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ادوات منزلٌة ، بجهة : مولف البٌجو سوق الدهب بملن / دمحم عبدالعزٌز عبدالعزٌز

عن  145441برلم  25255212، لٌد فى  155555.555فرد ، رأس ماله ،   على دمحم محمود على المرسى  ، تاجر -  54

 تورٌدات مواد غذائٌة ، بجهة : تلبانة بملن / دمحم محمود على المرسى

عن  145441برلم  25255212، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالحمٌد مهدى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 نمالى بملن / عبدالحمٌد مهدى عبدالحمٌد 3ة : لرٌة مكتب مماوالت عامه ، بجه

عن تجارة  145452برلم  25255212، لٌد فى  5555.555تامر فوزى السٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

ارع وتوزٌع مستحضرت تجمٌل ومستحضرات طبٌه ومكمالت غذائٌة ومطهرات بشرٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر ، بجهة : ش

 شكرى ٌاسٌن امتداد شارع المعهد الدٌنى سندوب بملن / نهال دمحم على السٌد

عن مكتب  145453برلم  25255211، لٌد فى  155555.555دمحم دمحم ابو الٌزٌد الكنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مماوالت عامة ، بجهة : مٌت نابت بملن/ رائد فتحى دمحم ابراهٌم

عن  145444برلم  25255216، لٌد فى  15555.555مصطفى عبدالمادر بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حماٌات -  62

 اكتوبر بملن / ولٌد احمد حلمى ابراهٌم عالم 6محل ادوات كهربائٌة ، بجهة : شارع 

عن محل  145414لم بر 25255211، لٌد فى  55555.555محمود شعبان محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ابوماضى بملن / دمحم عبدالكرٌم مصطفى على 51الجزارة ، بجهة : لرٌة 

عن  145424برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عبدالمعطى محمود دمحم عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 دمحم دمحم سالمهسوبر ماركت ، بجهة : بهوت حاره الشوادى طرٌك عزبه حماد بملن / سمر سعد 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن فراكه  145461برلم  25255214، لٌد فى  25555.555حسن دمحم ٌوسف احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ارز ، بجهة : كفر ابو سٌد احمد بملن / دمحم ٌوسف احمد علوان

عن تجاره  145416برلم  25255225ى ، لٌد ف 155555.555دمحم السٌد بدٌر دمحم حٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

تورٌل الجدٌده بملن / محمود عٌسى  42مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع عبدالمنعم رٌاض رلم

 السٌد

ن ع 145445برلم  25255225، لٌد فى  155555.555دمحم عاطف السٌد حسٌن السلكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مكتب مماوالت متكامله وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : شارع شاهٌن سندوب بملن / عاطف السٌد حسٌن السلكاوى

عن  145446برلم  25255223، لٌد فى  55555.555عبدالمجٌد رمضان سعٌد عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ورشة الومٌتال ، بجهة : الروضة بملن / توفٌك رمضان سعٌد عبدالعظٌم

عن ورشة  146535برلم  25255225، لٌد فى  21555.555احمد دمحم ابراهٌم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 الومٌتال ٌدوى ، بجهة : الدروتٌن بملن / سامى ابراهٌم مصطفى

عن مكتب رحالت  146516برلم  25255221، لٌد فى  5555.555وهبه احمد وهبه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن / امال السٌد عبداللطٌف العدوى داخلٌة ونمل ركاب لحساب الغٌر فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ، بجهة : مٌت على

 145154برلم  25255254، لٌد فى  15555.555احمد شكرى مصطفى احمد المنشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع كامل خلف مصر الطٌران عزبة الشال بملن / جمالت عبدالحمٌد موسى 24عن ورشة تصنٌع احذٌه ، بجهة : 

برلم  25255253، لٌد فى  555555.555الرحمن عبدالرحمن المصبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد المصبى عبد -  12

 عن مصنع بالستٌن ، بجهة : طرٌك المعصرة بملن / المصبى عبدالرحمن عبدالرحمن المصبى 145642

عن تجارة  145136برلم  25255255، لٌد فى  12555.555باسم الحسٌنى ذكى على داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 شارع عمل من شارع احمد ماهر بملن / خٌرى دمحم عبدهللا دمحم 44اكسسوار محمول ، بجهة : المنصورة 

عن مغسلة  145153برلم  25255256، لٌد فى  15555.555زٌنب عبد الغنى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 عبد الاله ابراهٌم دمحم فودهسٌارات ، بجهة : الشوامى بملن/ محمود 

عن تجارة  145164برلم  25255254، لٌد فى  15555.555خلٌل لمطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : بهوت بملن / خلٌل احمد اخلٌل دمحم

عن تجارة  145164برلم  25255254، لٌد فى  15555.555خلٌل لمطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : بهوت بملن / خلٌل احمد اخلٌل دمحم

عن تجارة  145143برلم  25255254، لٌد فى  5555.555ابراهٌم على ابراهٌم السٌد كبشة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لغنىاعالف ، بجهة : الحصص بملن/ دمحم معوض دمحم عبد ا

عن  145144برلم  25255215، لٌد فى  15555.555محمود عباس عبدالحمٌد عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ماكٌنه غزل انتاج خٌوط ، بجهة : السعدٌه المبلٌه بملن / غاده حماده عبدالفتاح عبدالعزٌز

عن مكتب  145422برلم  25255211، لٌد فى  25555.555على احمد خلٌل على الساعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 تصدٌر ، بجهة : مدٌنه مبارن حوض ابواللٌل الشونه بملن / سحر عبد المجٌد خالد محمود

عن تجارة عطاره  145435برلم  25255211، لٌد فى  15555.555فاتن فوزى دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 جمال من شارع الجالء بملن / محمود طاهر العٌادىجمله ، بجهة : المنصوره شارع ال

عن تجاره  145144برلم  25255215، لٌد فى  4555.555الزهراء عبدالعاطى السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 البماله ، بجهة : الستامونى بملن / ذكى سلٌمان برهام برهام



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  145145برلم  25255215، لٌد فى  15555.555اله ،  مجدى شلبى صابر جالل  ، تاجر فرد ، رأس م -  42

 اكسسوار حرٌمى واحذٌه وشنط ، بجهة : شارع اسماعٌل صبرى تورٌل بملن / عالء الدٌن مجدى شلبى صابر جالل

عن  145415برلم  25255213، لٌد فى  4555.555عبدالمنعم دمحم عبدالهادى الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 تجارة البمالة ، بجهة : كتامة بملن / احمد دمحم عبدالهادى الشربٌنى

عن تجارة  145454برلم  25255211، لٌد فى  15555.555احمد دمحم عوض النوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن / سعٌد اسماعٌل دمحم شرٌفهشارع الملن الكامل من شارع عبدالمنعم رٌاض  14االدوٌة البٌطرٌة ومكتب تورٌدات ، بجهة : 

عن  145415برلم  25255211، لٌد فى  21555.555امل صالح عبدالوهاب دمحم شامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 البمالة ، بجهة : بسندٌلة بملن / امنٌة صابر الصاوى احمد

عن  145445برلم  25255214، لٌد فى  15555.555محمود احمد على فضل الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : جمصة شارع الشباب بملن / اٌمان محمود عبدالحى

عن  145444برلم  25255214، لٌد فى  12555.555ٌاسر دمحم فاضل عبدالوهاب جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لمطرٌة شارع ضٌاء الدٌن بملن / سماح هالل عبدالحمٌد دمحمشارع ا 5مطعم وجبات سرٌعة ، بجهة : المنصورة 

عن تجارة  145441برلم  25255214، لٌد فى  15555.555زهر الورد دمحم احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 البمالة ، بجهة : شارع الغرٌب من الجالء بملن / كامل صبحى جندى عبدالمجٌد

عن  145411برلم  25255214، لٌد فى  55555.555بدالحمٌد رمادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود على ع -  44

 حظٌرة مواشى ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / محمود على عبدالحمٌد رمادى

عن  145444برلم  25255225، لٌد فى  15555.555احمد دمحم ابوبكر سٌد احمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ماٌو جمصه بملن / كامله على الزٌات 15صنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : م

عن تجاره  146551برلم  25255223، لٌد فى  15555.555كرٌم حسن ابراهٌم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ه بملن / هاله رمضان رمضان دمحم السالبخردوات ، بجهة : شارع السلن اسفل عماره الضرائب العام

عن  146531برلم  25255225، لٌد فى  155555.555عبدهللا على الطنطاوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 حظٌرة مواشى تسمٌن والبان ، بجهة : الخاللة بملن / جهاد على طنطاوى احمد

عن مكتب  146523برلم  25255224، لٌد فى  555555.555رأس ماله ،  احمد عبدالغنى احمد النورج  ، تاجر فرد ،  -  43

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعة  36والفمرة  14إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 احمد النورج، بجهة : العٌادٌة بملن / السٌد احمد عبدالغنى  5للرلابة على الصادرات والواردات

عن  146552برلم  25255226، لٌد فى  355555.555رمضان السٌد عبدالهادى جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 تسمٌن مواشى حالب ، بجهة : جوجر حوض والى بملن / رمضان السٌد عبدالهادى جبر

عن  145641برلم  25255253، لٌد فى  5555.555فتحى مجاهد دمحم الغندور دمحم العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

( امام جمعٌة كفالة الٌتٌم بملن / جمال عبدالناصر ابوالفتوح 5تمدٌم مشروبات بادره وساخنه ، بجهة : شارع المنتزة عمار رلم )

 الصعٌدى

عن تصنٌع انظمة  145111برلم  25255254، لٌد فى  55555.555صبرى دمحم جمٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 تمسٌم ابن زٌد حى الجامعة بملن / اشرف دمحم عرفه خطاب 1الومنٌوم ، بجهة : 

عن مكتب  145121برلم  25255255، لٌد فى  155555.555دمحم ابراهٌم دمحم احمد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 شارع الجامع مدٌنة السالم بملن / ابراهٌم دمحم احمد 34هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن  145131برلم  25255255، لٌد فى  1555.555حامد ٌحى حامد عبدالغنى الهوارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 مكتب تسوٌك عمارى ، بجهة : المنصورة شارع نسٌم من شارع دمحم فتحى بملن / محمود على محمود عبده



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  145135برلم  25255255، لٌد فى  155555.555عبدهللا دمحم حسن حسن عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسٌارات ، بجهة : البملٌة بملن / مدٌحة محمود ابوالحماٌل مصطفىلتصنٌع لطع غٌار ا

عن  145143برلم  25255256، لٌد فى  25555.555دمحم صالح فوزى سلٌمان المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 عزبه عبدالرازق بملن / امل فرٌد طلبه عطٌه 15شارع الساعى من شارع  4تجاره مفروشات ، بجهة : 

 145144برلم  25255254، لٌد فى  555555.555وائل سامى عبد الموجود اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 عن تجارة لطع غٌار مستلزمات دٌكور ، بجهة : شارع هارون الرشٌد بملن/ هٌثم السٌد توفٌك دمحم خلٌل

عن تجارة  145114برلم  25255254، لٌد فى  35555.555ولٌد احمد دمحم سلٌمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مواد غذائٌة ، بجهة : طناح بملن/ احمد دمحم سلٌمان

عن بٌع  145444برلم  25255212، لٌد فى  5555.555دٌنا دمحم عبدهللا احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 دمحم عبدهللا احمد دمحمموبٌالت واكسسوار محمول ، بجهة : منٌة سندوب بملن / 

عن تجاره  145464برلم  25255213، لٌد فى  15555.555سامح المتولى ابوالسعد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ادوات منزلٌه ، بجهة : شارع ابوعالء خلف مصنع االلبان بملن / السٌد عبدالحمٌد السٌد شلبى

برلم  25255212، لٌد فى  255555.555محمود الملش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ( دمحم عبده فتحى 145434) تابع  -  155

 عن تربٌه مواشى ، بجهة : دمٌرة بملن/ عبده فتحى محمود الملش 145434

برلم  25255212، لٌد فى  255555.555( دمحم عبده فتحى محمود الملش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   145434) تابع  -  156

ن تربٌه مواشى ، بجهة : له محل بناحٌة دمٌر مركز طلخ شارع الممابر بملن/ عبده فتحى محمود الملش عن نشاط/ ع 145434

 145434ولٌد برلم  2525/ 1/ 14تجارة اكسسوار حرٌمى ورجالى افتتح فى 

عن تجاره  145444برلم  25255216، لٌد فى  15555.555دمحم عادل احمد حسونه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مستلزمات طبٌة ، بجهة : شارع ثروت من شارع التعاون من شارع سعد السٌد بملن / احمد دمحم حسن

عن مكتب  145442برلم  25255216، لٌد فى  15555.555احمد حلمى عبدالغنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ٌن صالح الدٌن دمحم سعودىشارع فرٌده حسان بملن / نٌف 34تسوٌك عمارى ، بجهة : 

عن  145413برلم  25255211، لٌد فى  55555.555محمود فكرى المتولى احمد جادٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة واحذٌة باله ، بجهة : عزبة ابوعامر بملن / اٌمان احمد ابوالمكارم

عن تجارة البمالة ، بجهة :  145422برلم  25255211، لٌد فى  15555.555الة فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بم -  115

 مٌت نابت الشارع العمومى امام صٌدلٌه مكرم بملن / دمحم حسن حسن الكنانى

عن مطحنه بن ،  145464برلم  25255214، لٌد فى  5555.555دمحم احمد وحٌد عرفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : شارع فلسطٌن بملن / رٌهام سامى على عبدالعال

عن تجارة  145431برلم  25255214، لٌد فى  55555.555عادل دمحم منصور عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مستلزمات صٌدلٌات ، بجهة : دمحم فتحى بملن / دمحم محمود عثمان عثمان

عن تجارة  145442برلم  25255214، لٌد فى  1555.555مصطفى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مجدى احمد -  113

 اعالف ، بجهة : بلجاى بملن / مجدى احمد مصطفى عامر

عن تجاره بماله  145414برلم  25255225، لٌد فى  5555.555نجاح شحاته احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 وه بملن / احمد دمحم عبدالفتاح شراب، بجهة : شا

عن تجاره  145444برلم  25255225، لٌد فى  155555.555رضا دمحم طه اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 اسمان ، بجهة : جمصه الكرنن بملن / مصطفى اسماعٌل الوزٌر



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  146553برلم  25255223، لٌد فى  25555.555 احمد دمحم محمود لطفى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  116

 تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات عامه ، بجهة : شارع الرضا مدٌنه الفردوس بملن / دمحم محمود لطفى عبدالرحمن رضوان

عن مكتب  146512برلم  25255223، لٌد فى  15555.555حسن مهنا السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 اكتوبر من شارع احمد ماهر بملن / دمحم السٌد العرالى 6والت عامه ، بجهة : برج االتربى شارع مما

عن تجارة  145661برلم  25255252، لٌد فى  25555.555دمحم المغازى لاللكترونٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 معصرة بملن / دمحم المغازى محمودالكترونٌات فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها ، بجهة : ال

عن تجارة مواد  145153برلم  25255254، لٌد فى  5555.555اٌمن حسن عثمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 غذائٌة ، بجهة : النسٌمٌة بملن / هشام دمحم عبد االاله عبدالعال

عن  145114برلم  25255254، لٌد فى  15555.555،   عال حسن العوضى حسن الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  125

 استدٌو تصوٌر ، بجهة : المنصورة شارع مأمون الشناوى المتفرع من شارع الجٌش بملن/ رؤوف احمد السٌد الجمل

عن  145124برلم  25255255، لٌد فى  15555.555فتحى فضلول ابوزٌد المنٌالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 احذٌة ، بجهة : مٌت الكرما شارع المناٌه بجوار مسجد العواٌد بملن / فضلول ابوزٌد ابوزٌد تجارة

عن  145133برلم  25255255، لٌد فى  15555.555هانى عبداللطٌف حامد الحمالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

الشٌخ عبٌد بملن / عوض عبداللطٌف حامد غازى  تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : شارع

 الحمالى

عن ورشه  145144برلم  25255256، لٌد فى  15555.555سمٌر مسعد ابوزٌد فضل هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 رخام ، بجهة : البملٌه بملن / منى كامل دمحم عبده

عن  145154برلم  25255256، لٌد فى  21555.555رأس ماله ،  وائل عبد الهادى لاسم الرفاعى  ، تاجر فرد ،  -  124

 مصنع خٌاطه مالبس جاهزة ، بجهة : شارع حوض النواصف بملن/ اشرف عبد الهادى لاسم الرفاعى

عن  145155برلم  25255256، لٌد فى  15555.555ولٌد احمد دمحم احمد حسنٌن حوٌدق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ، بجهة : سندوب بملن/ فاطمه دمحم شمس الدٌن محل بٌتزا

عن  145146برلم  25255215، لٌد فى  21555.555صالح شعبان صالح دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 تجاره خرده ، بجهة : كفر الوكاله بملن / عبدالعال عبداللطٌف الزهرى

عن مخزن  145424برلم  25255211، لٌد فى  21555.555دمحم سالمه الراضى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لتجارة خرده ، بجهة : طرٌك محطه صرف الدنجواى بملن/ دمحم عطٌه حسن محروسه

عن مكتبه فٌما  145425برلم  25255211، لٌد فى  35555.555دمحم فرج السٌد دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 عدا التصوٌر والمستندات ، بجهة : السعدٌة بملن / فرج السٌد دمحم فرج

برلم  25255211، لٌد فى  55555.555محمود عبد الحمٌد دمحم الشربٌنى الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 : الرٌدانٌة بملن/ دمحم عبد المحسن دمحم منصورعن تجارة لطع غٌار سٌارات وتورٌدات عامة ، بجهة  145431

برلم  25255212، لٌد فى  35555.555نادٌه المرسى عبدالعزٌز احمد االنظارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 عن تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : البرامون بملن / عالء السٌد على الشناوى 145456

عن  145454برلم  25255212، لٌد فى  5555.555لمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  والء عبدالمطلب فتحى عبدا -  131

 سوبر ماركت ، بجهة : المنٌل بجوار نادى الشباب بملن / ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم

عن جزارة  145416برلم  25255213، لٌد فى  1555.555رضا السٌد على على عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ، بجهة : العٌادٌة بملن / عبدالرحمن السٌد على



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌره  145443برلم  25255216، لٌد فى  51555.555احمد سعد دمحم المغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 مواشى ، بجهة : ابو دشٌشه بملكه ) احمد سعد دمحم المغازى(

عن  145446برلم  25255216، لٌد فى  15555.555ماله ،  محمود محمود الشربٌنى امٌن  ، تاجر فرد ، رأس  -  134

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : كوم الدربى بملن / مى احمد غنٌمه احمد

عن تجارة  145415برلم  25255211، لٌد فى  15555.555دمحم فهمى حمدى فهمى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ع الشهٌد هانى على كامل من شارع بورسعٌد بملن / دمحم دمحم الددامونىادوات منزلٌة ، بجهة : المنصورة شار

 145412برلم  25255211، لٌد فى  555555.555توفٌك صفوت جاب هللا عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

رارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة طبماً للوائح والم 6من المجموعة  36والفمرة  14عن مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : جمٌزة بلجاى بملن / عبدالحى عاطف دمحم دمحم 5العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  145421برلم  25255214، لٌد فى  555555.555خالد ولٌد شحاته ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  14لع فٌما عدا المجموعة مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع الس

 شارع سامٌه الجمل بملن / عزه حامد المتولى سالم 5، بجهة : المنصورة  5تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن نشر  145445برلم  25255214، لٌد فى  1555.555ماله ،   دمحم دمحم عبدالسالم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس -  134

 الدرافٌل بملن / تفٌده عبدالمادر عبدالمادر ابراهٌم 34الخشب وسحجه ، بجهة : البنزٌنة 

عن  145453برلم  25255214، لٌد فى  15555.555خلٌفه عاصم خلٌفه عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ام ، بجهة : المركزٌة ــ الحفٌر بملن/ عاصم  خلٌفه عبد الجواد عوضورشة حداده ولح

عن مكتب  146552برلم  25255223، لٌد فى  555555.555تامر دمحم رمضان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

لمرارات المنظمة التى تنظمها طبماً للوائح وا 6من المجموعة  36والفمرة  14إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والوارداّت ، بجهة : لرٌه المنٌل بملن / فهمى دمحم فهمى

عن مكتب  145664برلم  25255252، لٌد فى  555555.555احمد راشد سلٌمان بربر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها الهٌئه العامه للرلابه علً  6من المجموعه 36والفمره  14استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 الصادرات والواردات ، بجهة : كفر مٌت فاتن بملن/ حنان حسٌن محرم مسعود

تجاره عن  145664برلم  25255252، لٌد فى  55555.555دمحم الشحات عبدالعزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 المنتجات الورلٌه والصحٌه ، بجهة : دمٌره ش مسجد الرحمن بملن/ عبدهللا عٌد عبدالغنى ابراهٌم

عن تجارة لطع  145155برلم  25255254، لٌد فى  15555.555وائل احمد عوف الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مد عوف البازغٌار سٌارات ، بجهة : محلة دمنة عزبة مظلوم بملن / عوف اح

عن  145152برلم  25255254، لٌد فى  21555.555فاطمه طارق سادات حامد غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 سوبر ماركت ، بجهة : المنصورة شارع الصالحٌن كفر البدماص بملن / طارق سادات حامد غنٌم

عن  145154برلم  25255254، لٌد فى  555555.555ه ،  رمضان جمال عبدالسمٌع ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  145

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  14مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 مصطفى مصطفى احمد السٌد، بجهة : حارة العسال شارع المدٌر بملن /  5تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن مكتب  145611برلم  25255253، لٌد فى  555555.555سامح المامون دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  14إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : مٌت محمود بملن / دمحم فاضل عبدالرحمن 5ة للرلابة على الصادرات والوارداتالهٌئة العام

عن  145644برلم  25255253، لٌد فى  255555.555كرٌم دمحم سمٌر صبرى االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 / دمحم سمٌر صبرى االشمرشارع الجمهورٌة امام المستشفى الجامعى بملن  44مكتب مماوالت عامة ، بجهة : 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 مصنع  145644برلم  25255253، لٌد فى  15555.555ماجده دمحم عبدالحمٌد بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 تشكٌل بالستٌن ، بجهة : المعصرة بملن / عبدالحمٌد بدٌر ابوعاصى

عن تجارة  145123برلم  25255254، لٌد فى  25555.555اسالم دمحم دمحم معاذ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 اكسسوار حرٌمى ، بجهة : شارع ابراهٌم ٌونس بملن/ جالل محمود جاد الحصى

عن سوبر  145134برلم  25255255، لٌد فى  155555.555شٌماء فتحى دمحم العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 محمود على حاٌسماركت )بمالة( ، بجهة : السلن بملن / دمحم 

عن  145142برلم  25255256، لٌد فى  15555.555مرفت الدسولى السٌد دمحم الموجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 تجاره البماله ، بجهة : شارع االندلس حى الجامعه بملن / احمد فتحى دمحم دمحم

عن  145116برلم  25255254، لٌد فى  35555.555،  عبد العال مراد عبد العال مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  152

 كافى شوب ) مشروبات ساخنة وبارده ( ، بجهة : الطٌبة / المولف بملن/ حمدى فهمى ابراهٌم الزحاف

عن مماوالت  145146برلم  25255254، لٌد فى  555555.555ٌاسر ابراهٌم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ه ، بجهة : حوض العطار بملن/ دمحم تٌسٌر عبده شحاتهوتورٌدات عام

عن تجاره  145111برلم  25255254، لٌد فى  15555.555اٌه مصطفى السعٌد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 راهٌممالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : ش النجار من ش بورسعٌد بملن/دمحم رشاد راشد اب

عن  145411برلم  25255211، لٌد فى  15555.555مروه احمد شولى عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 شارع عٌد من ترعة المنصورٌة بملن/ احمد شولى عبد الرازق44تجهٌز علب كرتون ، بجهة : 

برلم  25255254، لٌد فى  15555.555تابع( دمحم محمود توفٌك محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  145165)  -  156

 جمصه بملن / لبنى حسن زٌن العابدٌن مجاهد 34عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : الكرنن عماره  145165

عن مصنع  145424برلم  25255211، لٌد فى  15555.555 دمحم خالد دمحم عٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  151

مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : المنصوره شارع مسجد الزهراء حى الزعفران بملن / دمحم ناجح 

 شعبان الدٌسطى

عن بٌع اجهزه  145141برلم  25255215، لٌد فى  15555.555احمد على على  عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تكٌٌف ، بجهة : شارع سعد زغلول تورٌل برج المٌروان بملن / احمد دمحم احمد اللٌثى

عن مكتب استثمار  145144برلم  25255215، لٌد فى  25555.555دمحم ٌس ٌس الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 3، بجهة :  2525لسنه 51حصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنبه رلم وتسوٌك عمارى فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد ال

 شارع االمام الشافعى تورٌل بملن / دمحم سلٌمان ابراهٌم الشواف

 145424برلم  25255211، لٌد فى  15555.555مصطفى مصطفى دمحم عبد هللا حرات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

بجهة : المنصوره مول الجامعه بالزا من شارع جٌهان بملن / المركز التجارى ـ الجامعه بالزا ـ عن بٌع اكسسوارات وفضٌات ، 

 المنصوره

عن  145442برلم  25255213، لٌد فى  21555.555حسن على السعٌد المرسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بملن / السٌد على احمد محمود هوٌدىصٌانة اسانسٌر ، بجهة : شارع ابوالعز من شارع مستشفى الصدر 

عن  145441برلم  25255216، لٌد فى  155555.555على احمد عبدالحى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 شارع عبدالستار امٌن احمد ماهر بملن / عزه عبدالفتاح السٌد شحاته 2تصدٌر معلبات ، بجهة : 

عن بمالة  145611برلم  25255252، لٌد فى  45555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عبٌر السٌد عبده الموافى دمحم -  163

 وتموٌن ، بجهة : لنسٌمٌة بملن/ احمد فاٌز عبد السالم دمحم عطا هللا

عن  145125برلم  25255254، لٌد فى  12555.555عادل احمد عبد الفتاح ابو على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 ش وبطارٌات ، بجهة : شها بملن/ احمد عبد الفتاح ابو علىتجاره كاوت



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  145121برلم  25255254، لٌد فى  12555.555دٌنا محمود احمد محمود حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 كوافٌر حرٌمى ، بجهة : شارع زكرٌا الجابرى بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم

 25255255، لٌد فى  5555.555عبدالبارى ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تابع(  محمود احمد  143454) -  166

 عن تجارة الخردوات ، بجهة : طناح بملن / روحٌه عبدهللا العدل الصٌاد 143454برلم 

 عن مشروبات 145154برلم  25255256، لٌد فى  5555.555عادل امام صابر االمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ساخنه وبارده وماكوالت ، بجهة : بلجاى بملن / وفاء حسام صابر االمام

عن صٌدلٌه ،  145142برلم  25255215، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه السٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 بجهة : كفر دمٌره الجدٌد بملن / رشا عبدالحافظ دمحم محمود

عن  145414برلم  25255211، لٌد فى  15555.555وهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدالنبى عبدال -  164

 تجارة معدات ثمٌلة ، بجهة : منٌة محله دمنه بملن/ دمحم عبد النبى عبد الوهاب دمحم

 145415 برلم 25255211، لٌد فى  15555.555كرٌم حسن فتحى عبدالرازق نورالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عن تجارة اجهزة محمول ، بجهة : برج الجزٌره المشاٌة السفلٌة بملن / دمحم سامى سالمه السٌد

عن فرن  145421برلم  25255211، لٌد فى  155555.555الدسولى دمحم مصباح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 دمحم مصباح دمحم الحفناوىسٌاحى وتصنٌع وبٌع مخبوزات ، بجهة : منشأة بسندٌله بملن / 

عن تجارة  145425برلم  25255211، لٌد فى  5555.555انٌسه سمٌر عبدالرؤف السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 االدوات مكتبٌة ، بجهة : كفر االطرش بملن/ دمحم رجب دمحم حسن

عن تجارة طرح ،  145414برلم  25255213لٌد فى ،  5555.555احمد دمحم دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 برج مكه شارع كمال على باشا من شارع الجالء امام مسجد الجمال بملن / شاهٌن رجب ابراهٌم شاهٌن 15بجهة : 

عن  145444برلم  25255216، لٌد فى  25555.555عبدالغنى ابراهٌم عبدالغنى الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ٌة ، بجهة : منشٌه البدوى بملن / على عباده اسماعٌل الضاضهصٌدل

عن  145445برلم  25255216، لٌد فى  1555.555اٌمان دمحم على السٌد البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مستلزمات مزارع واعالف ، بجهة : كفر الحطبه بملن / دمحم محمود ابراهٌم

عن  145444برلم  25255216، لٌد فى  15555.555سٌد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمار دمحم ابراهٌم ال -  116

 تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : منٌه محله دمنه بملن / دمحم ابراهٌم السٌد البدوى

عن  145456برلم  25255211، لٌد فى  15555.555دمحم عزالرجال المتولى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجهٌز مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : سلكا بملن / عزالرجال المتولى صالح

عن مكتب  145452برلم  25255214، لٌد فى  15555.555عبدالهادى عاطف احمد مجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 عنتر بجوار الجمعٌة الشرعٌة بملن / منال صالح دمحم سٌد احمد مماوالت ، بجهة : مٌت

عن  145451برلم  25255214، لٌد فى  55555.555فتحى سامى فتحى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 سوبر ماركت ، بجهة : منشاة بسندٌلة بملن / سامى فتحى عبدالرحمن دمحم

عن  145461برلم  25255214، لٌد فى  21555.555ٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم عبدالناصر ابراه -  145

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال فٌما عدا االنشطه السٌاحٌة ، بجهة : كفراالطرش بملن / السٌد دمحم السٌد مصطفى

عن تجارة  145412برلم  25255214، لٌد فى  25555.555حسٌن منٌر عوض حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : مٌت الكرما بجوار الجمعٌة الشرعٌة بملن / عبدالنبى دمحم عبدالحمٌد 

 وهدان



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جارة عن ت 145434برلم  25255214، لٌد فى  15555.555نسمه حسن عبدهللا عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : المعصرة بملن / صفاء سلوع محى

عن ورشه  146555برلم  25255223، لٌد فى  25555.555عثمان عدلى سعٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 سٌد سالمشارع سعد الشربٌنى  بملن / السعٌد ال 131مٌكانٌكى سٌارات ، بجهة : 

عن  146551برلم  25255223، لٌد فى  65555.555هنا صابر السعٌد احمد بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ورشه العمال االلومٌتال الحدٌثه ، بجهة : منشاه شومان الجزاٌر الستامونى بملن / دمحم صبرى السٌد

عن  146544برلم  25255226، لٌد فى  15555.555ابراهٌم ابوالمعاطى المرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 تجارة برفانات وعطور ، بجهة : بطره بجوار نادى بطره الرٌاضى بملن / اٌه ابراهٌم ابوالمعاطى المرسى

عن صٌدلٌة ،  146556برلم  25255226، لٌد فى  5555.555،  دمحم فتحى سعد عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  146

 شارع ابوسعده متفرع من شارع االمام دمحم عبده شارع النخلة بملن / فتحى سعد عبدالداٌم 1بجهة : 

عن  145663برلم  25255252، لٌد فى  12555.555مجدى ابراهٌم على دمحم النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 عبئة مواد غذائٌة ، بجهة : شها بملن / دمحم ابراهٌم على دمحم النادىمصنع ت

 145616برلم  25255253، لٌد فى  15555.555محمود كارم  محمود عبد الستار لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 الحفٌر بملن/ كارم محمود عبد الستار لابٌل 54عن مكتب مماوالت عامة ، بجهة : لرٌة 

عن ثالجة  145151برلم  25255254، لٌد فى  25555.555حامد احمد عبدالوهاب عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 حفظ خضروات وفاكهه ، بجهة : كفر الطوٌلة بملن / حامد احمد عبدالوهاب عامر

عن مكتب  145154برلم  25255254، لٌد فى  1555555.555اسامه دمحم احمد عتمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 الدور الثامن برج البستان من الصحة المجزر بملن / فائمه مشرف ابراهٌم bتصدٌر ، بجهة : مدخل 

عن تجارة  145132برلم  25255255، لٌد فى  35555.555وائل احمد عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ى بملن / هبه احمد امٌن عباسمواد غذائٌة ، بجهة : الخاللة الشوام

برلم  25255256، لٌد فى  15555.555عبدالهادى رمضان عبدالهادى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 عن مصنع تعبئه مشروبات ، بجهة : جدٌده الهاله بملن / عاطف نصحى احمد دمحم 145144

عن  145144برلم  25255256، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالعلٌم عبدالشافى المندوه  ، تاجر  -  143

 تجاره مواد غذائٌه ، بجهة : شارع الثانوٌه بنٌن بملن / ناهد عبدالرافع دمحم عبدالرحمن

عن تجاره  145156برلم  25255256، لٌد فى  55555.555دمحم مجدى زكرٌا حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

زه فٌما عدا المهمات و المالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع جامعه الدول العربٌه عمارات الثالجه بملن / خالد عبدالعلٌم مالبس جاه

 عبدالمالن عبدالعلٌم

عن تجارة  145164برلم  25255254، لٌد فى  5555.555احمد دمحم المرشدى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 رات تجمٌل ، بجهة : بن بطوطه امام شركة االدوٌة بملن / هناء حسن عبدالتوابمستلزمات طبٌه ومستحض

عن  145112برلم  25255254، لٌد فى  15555.555هدٌر احمد مصطفى احمد شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 هٌم علىاتٌلٌة مالبس ، بجهة : المنصورة شارع الترعة بجوار المصرٌة للسٌارات بملن/ سمٌر ابرا

عن تجاره  145113برلم  25255254، لٌد فى  12555.555طارق جالل على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بماله ، بجهة : العٌادٌه بملن/ اسماعٌل المرسى ممبل

 145415برلم  25255211، لٌد فى  555555.555شٌماء دمحم عبد المادر احمد الشهامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها  6من المجموعه  36والفمرة  4عن مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 الهٌئة العامة على الصادرات والواردات ، بجهة : امتداد شارع جٌهان امام برج الصفوه بملن/ عٌد فتحى عٌد ابراهٌم لطوه



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  145442برلم  25255212، لٌد فى  15555.555احمد دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام سٌد  -  144

 ورشة لحام ، بجهة : تمسٌم سامٌة الجمل بجوار شركة الند سكٌب بملن / حمٌده ابراهٌم المتولى

عن  145445برلم  25255212 ، لٌد فى 555555.555طارق دمحم دمحم فرج زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعة  36والفمرة  14مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

شارع عبدالسالم عارف بجوار حى غرب بملن / شعبان  3العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتوكٌالت تجارٌة . ، بجهة : 

 ن شعبان ابراهٌمحس

عن مماوالت  145412برلم  25255213، لٌد فى  155555.555احمد حمدى صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 متكاملة حكومٌة ، بجهة : برج الصفا حوض ابواللٌل بملن / حمدى صالح احمد مصطفى

عن  145445برلم  25255213، لٌد فى  15555.555ه ،  دمحم محمود دمحم ابراهٌم عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس مال -  252

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : المعصره بملن / صابر السٌد ابراهٌم

 145445برلم  25255216، لٌد فى  12555.555عبدربه بخٌت عبدالنبى شعبان عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 انوب الطرٌك العمومى بملن / سمٌر لطب الشناوى غنٌمعن تحضٌر ما كوالت ومشروبات ، بجهة : لرٌه ب

عن مزرعه  145441برلم  25255216، لٌد فى  15555.555الهادى دمحم دمحم زٌادة السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مواشى مؤجره بالجدن ، بجهة : ابوجالل عزبه ابوعطٌه بملن / عماد دمحم زٌاده السٌد

عن تجارة  145414برلم  25255211، لٌد فى  25555.555ٌن الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ماهر دمحم -  255

مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : المنصورة شارع االدٌب الرئٌسى بجوار التٌسٌر للزجاج بملن / 

 محمود ماهر دمحمٌن الطنطاوى

عن تجارة  145423برلم  25255211، لٌد فى  1555.555فتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى دمحم مصر ابوال -  256

شارع الجمعٌة الزراعٌة خلف مخبز مشالى بملن / نصر دمحم نصر  13مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس المهمات العسكرٌة ، بجهة : 

 ابوالفتوح

عن عطارة ،  145463برلم  25255214، لٌد فى  15555.555،   ناجى عاطف دمحم التهامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  251

 بجهة : منٌة سندوب بملن / مصطفى عبدالرحمن محمود عبدربه

عن  145464برلم  25255214، لٌد فى  15555.555نهى ابراهٌم فهمى فرج الصده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 شارع الجزائر بملن / عبدالمنعم عبدالمنعم العٌشى تجارة مستلزمات طبٌة ومستحضرات تجمٌل ، بجهة :

عن  145613برلم  25255252، لٌد فى  34555.555السعٌد عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 تجاره مالبس داخلٌه ، بجهة : جواد حسنى برج البدوى بملن/ البدوى عبدالعزٌز احمد

عن ورشة  145642برلم  25255253، لٌد فى  55555.555 حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن اسامه نصٌف دمحم -  215

 تجهٌز رخام ، بجهة : برق العز بملن / اسامه نصٌف دمحم حسن

 145666برلم  25255252، لٌد فى  12555.555فوزٌة عبد العزٌز حسن عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ٌار سٌارات ، بجهة : شارع طرٌك بلماس بملن/ فوزٌة عبد الحمٌد الخطٌبعن تجاره لطع غ

عن تصنٌع  145645برلم  25255253، لٌد فى  2555.555هبه متولى دمحم فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 صابون وتعبئة منظفات ، بجهة : جمٌزة بلجاى بملن / دمحم عبداللطٌف دمحم عبده

عن تجارة  145125برلم  25255255، لٌد فى  15555.555ٌاسر سعٌد دمحم دمحم لموره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : جمصة الصفا بملن / ابتسام اسماعٌل السٌد عبدالغنى

 145124برلم  25255255، لٌد فى  15555.555حسنى دمحم عبدالجلٌل العرالى البشالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 عن مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع البوسته المدٌم بملن / دمحم عبدالعظٌم جاوٌش



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 محل جزاره  145146برلم  25255256، لٌد فى  5555.555محمود سعد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بجهة : طرٌك بلماس الشارع العمومى بملن / احمد عبدالحمٌد تاج الدٌن، 

 145142برلم  25255254، لٌد فى  55555.555مصطفى نجاح صالح حسن ابو الغٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

خلف جامع الموافى بملن/ دمحم عن تجارة ماللبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : المنصورة سوق الخواجات 

 نجٌب سعد

 145426برلم  25255211، لٌد فى  5555.555نجالء محى الدٌن عبد الجلٌل الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن تجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : كفر شرٌف بملن / مظهر راجح عامر

عن مغسلة ،  145456برلم  25255215، لٌد فى  5555.555 محمود والى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  آٌه احمد دمحم -  214

 بجهة : شارع ابو زٌد الغفارى  الترعة بملن/ نادٌة شحاتة على عزت

عن محل  145432برلم  25255211، لٌد فى  6555.555شعبان محمود دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 صٌانة وكمالٌات تون تون ، بجهة : لرٌة الطٌبه شارع المدارس طرٌك طنبوها بملن/ الماظة صٌرى الشحات احمد سلٌمان

عن مكتب  145451برلم  25255212، لٌد فى  555555.555السٌد دمحم دمحم عصفور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعة  36والفمرة  14إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : منٌة محلة دمنه بملن / دمحم السٌد دمحم دمحم عصفور 5للرلابة على الصادرات والواردات

عن  145451 برلم 25255212، لٌد فى  55555.555عزٌزه دمحم عبدالسالم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 البنزٌنة بملن / عدالن عبدالمعبود دمحم على 34حظٌرة مواشى ، بجهة : 

عن مكتب  145454برلم  25255212، لٌد فى  15555.555حمزه مكرم حمزه عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : كفر الترعة المدٌم بملن / مكرم حمزه عبدالعال

 145443برلم  25255213، لٌد فى  15555.555المنجى صالح الدٌن الشافعى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 عن مصنع مواد غذائٌة ، بجهة : ابو دشٌشة بملن / اموره البندارى عمر على

عن  145446برلم  25255216 ، لٌد فى 1555.555دمحم هشام عبدالمنعم محمود عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 محل بوٌات ورنٌش احذٌه ، بجهة : شارع الشٌخ من شارع المدٌر بجوار اسماعٌل الشلمامى بملن / دمحم عبدالمنعم محمود عبدربه

عن  145454برلم  25255211، لٌد فى  5555.555سعد الدٌن ابراهٌم دمحم سعد صحصاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 سى ومماوالت متكاملة ، بجهة : برج السٌسى مدٌنة مبارن بملن / حسام السٌد السٌسىمكتب هند

عن  145444برلم  25255214، لٌد فى  55555.555محمود دمحم االمام حسن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 شارع المامون بملن / عاٌده على على غٌث 24بٌع لوازم سباكه ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة :  145414برلم  25255225، لٌد فى  1555.555دمحم دمحم متولى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 شارع الجمهورٌه امام كلٌه طب بملن / امٌنه حامد الدٌسطى عبدالغنى 62

عن  145435برلم  25255214، لٌد فى  55555.555دمحم عوض دمحم ابراهٌم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 صٌانة السٌارات ، بجهة : الطرٌك السرٌع المحله بملن / دمحم عبدالرحٌم عبدالرازق السٌد

 145444برلم  25255223، لٌد فى  155555.555دمحم عالء حسب النبى دمحم الشورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ع خالد بن الولٌد بملن / امال عبدالسالم السٌد البمرى( شار1عن مكتب مماوالت عامة ، بجهة : عمار رلم )

عن مكتب  146521برلم  25255224، لٌد فى  15555.555عبدهللا دمحم السٌد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 مماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : الخاللة بملن / احمد دمحم السٌد عبدالممصود

عن مزرعة  146531برلم  25255224، لٌد فى  51555.555د دمحم الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالحمٌ -  231

 مواشى ، بجهة : منشاه عبدالمادر بملن / دمحم عبدالحمٌد دمحم الدٌسطى



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  145151برلم  25255254، لٌد فى  15555.555الزهراء مسعد عبدالعزٌز مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 تمسٌم السمنودى من شارع جٌهان بملن / دمحم انٌس دمحم بدوى 3شارع  6مستلزمات امن صناعى ، بجهة : 

عن مكتب  145641برلم  25255253، لٌد فى  15555.555على عبدالرازق على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 غٌر ، بجهة : دبو عوام بملن / سامح عبدالرازق علىرحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ونمل عمال لل

عن ورشة  145646برلم  25255253، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد حماد احمد عجٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 شارع فاطمة الزهراء بملن / على رزق العرالى حسن 22الومٌتال ، بجهة : المنصورة 

عن بٌع  145135برلم  25255255، لٌد فى  15555.555ات المنزلٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدٌب لتجارة االدو -  235

 ادوات منزلٌة ، بجهة : السلن السد العالى اسفل الضرائب بملن / دمحم السعٌد رمضان السالب

 145161برلم  25255254، لٌد فى  15555.555ابراهٌم مصطفى ابراهٌم رمضان جلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 عن معرض سجاد ، بجهة : شارع العباسى بملن / عماد وخالد بدٌر عبدالرازق عطٌه

عن تجارة مواتٌر  145451برلم  25255215، لٌد فى  15555.555سعد محمود سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 عبد الفتاح على عبد العزب، بجهة : المنصوره شارع عطا هللا خلف سوق الجمله بملن / 

عن محمصه ،  145451برلم  25255215، لٌد فى  15555.555احمد السٌد دمحم الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 بجهة : كفر الحطبه بملن / حسام السٌد دمحم الدٌسطى

 145431برلم  25255212، لٌد فى  15555.555مصطفى ابو االسعاد ابواالسعاد النبوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 الكالنن جمصة بملن / مها االمٌر ابراهٌم عطٌه 26عن تجارة االت ومعدات زراعٌة ومستلزمات الزراعه الحدٌثه ، بجهة : منطمة 

عن مصنع اكٌاس بالستٌن ،  145453برلم  25255212، لٌد فى  15555.555الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 بجهة : سللنت بملن / اٌمان دمحم حسن دمحم

 145413برلم  25255213، لٌد فى  555555.555احمد عبدالنبى بكر عبدالنبى حرمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

نظمة طبماً للوائح والمرارات الم 6من المجموعة  36والفمرة  14عن تجارة ادوات منزلٌة وإستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : منٌة سندوب بملن / دعاء دمحم دمحم عبدالعال 5التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن تجارة  145445برلم  25255213، لٌد فى  25555.555فاروق فوزى دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 شارع الزهٌرى مدٌنة مبارن بملن / فرٌد الششتاوى دمحم 33حلوٌات ، بجهة : المنصورة 

عن  145425برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عبدهللا ربٌع دمحم رمضان الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

شارع ربٌع الشناوى خلف االمن المركزى بملن / ربٌع دمحم  66مكتب بٌع مستلزمات طبٌة ومستحرات تجمٌل ، بجهة : المنصورة 

 رمضان الشناوى

عن تجارة  145465برلم  25255214، لٌد فى  21555.555رضا السٌد منصور جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 كاوتش ، بجهة : منشاة النصر بملن / احمد رمضان الطنطاوى

عن  145442برلم  25255225، لٌد فى  15555.555دعاء عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 صٌدلٌه عامه ، بجهة : بدٌن بملن / دمحم اسماعٌل طلبه ابراهٌم

برلم  25255214، لٌد فى  15555.555طارق السٌد على دمحم زغدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( 121515)تابع  -  246

 عن طحن وتعبئة وتوزٌع بن ، بجهة : مٌت خمٌس بملن / دمحم عبدالحلٌم دمحم سالمة 121515

عن تجارة  145441رلم ب 25255223، لٌد فى  15555.555لٌلى احمد السٌد جاد طرابٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 االحذٌه ، بجهة : الستامونى بملن / عبده رٌاض على امام

عن  146554برلم  25255223، لٌد فى  55555.555دمحم ابراهٌم عبدالغفار ابراهٌم شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

عمر بن عبدالعزٌز بملن / عصام الدٌن حسنى  مكتب مماوالت و كافتٌرٌا) تمدٌم مشروبات بارده وساخنه( ، بجهة : جمصه شارع

 دمحم جاوٌش



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  146522برلم  25255224، لٌد فى  15555.555لمٌاء دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 اكسسوار حرٌمى ، بجهة : السالطنة بملن / اسالم دمحم الشربٌنى المناوى

عن بماله  146535برلم  25255224، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم السٌد متولى حماده  -  255

 ، بجهة : عزبه الدوار كفر الشناوى بملن / دمحم السٌد متولى حماده

عن تجارة  146534برلم  25255225، لٌد فى  15555.555دمحم السعٌد ابراهٌم البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ماٌو بملن / السٌده السعٌد عابدٌن 15هزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : جمصة مالبس جا

عن  146515برلم  25255221، لٌد فى  15555.555شرٌف عبدهللا الحسٌنى المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 على ٌوسف حجازىتجارة احذٌة ، بجهة : شارع الجمهورٌة عماره الجوٌلى بملن / احمد 

عن مكتب  146554برلم  25255226، لٌد فى  555555.555هانى فتحى دمحم عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  14إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

لى الصادرات والواردات وتصنٌع مستحضرات تجمٌل واالغذٌة والمكمالت الغذائٌة  واداره الفرانشاٌز ، الهٌئة العامة للرلابة ع

 بجهة : برج االمل شارع جٌهان اعلى وكاله ابورٌه الدور الثانى علوى بملن / المتولى السعٌد المتولى

عن  146524برلم  25255224، لٌد فى  51555.555حماده احمد السٌد السٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 حظٌرة مواشى ، بجهة : منشاة عبدالمادر الجزاٌر بملن / حماد احمد السٌد السٌد عبدهللا

عن توزٌع  145444برلم  25255223، لٌد فى  15555.555اسامه احمد جالل الدٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 رع محمود شاهٌن برج دٌنا بملن / اٌناس دمحم صبرى دمحم ابراهٌممستحضرات التجمٌل ، بجهة : شا

عن  146544برلم  25255225، لٌد فى  25555.555امال عبدالغنى احمد احمد زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 شارع ابوسمرة السلخانة بملن / اٌمان ابوبكر السعٌد السٌد 14جزارة ، بجهة : 

عن  146551برلم  25255226، لٌد فى  55555.555عم الدرٌنى الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالمن -  251

 مصنع حلوٌات ، بجهة : مٌت خمٌس بملن / على عبدالحمٌد المكاوى الطوخى

لم بر 25255226، لٌد فى  15555.555( عمر دمحم رؤف حلمى البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  124131)تابع  -  254

بالمرحلة االولى بملن / احمد  H( بلون 5،4عن تصنٌع اعالف ، بجهة : جمصة المنطمة الصناعٌة بجمصة لطع رلم ) 124131

 شحاته احمد شلبى وانجى اسامة عبدالعزٌز

عن تجارة  146542برلم  25255221، لٌد فى  15555.555دمحم مصطفى صبرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ت التجمٌل ، بجهة : شارع االسراء مع شارع الخلفاء الراشدٌن بملن / رضا ابراهٌم دمحم الصٌادادوا

عن محل اٌس  146525برلم  25255224، لٌد فى  5555.555دمحم عادل ابوالعنٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ابراهٌمكرٌم ، بجهة : الطوٌلة بجوار صٌدلٌة طارق بملن / ابراهٌم دمحم 

عن  146554برلم  25255226، لٌد فى  155555.555المتولى عبدالرؤف النجدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 ورشة حجر فرعونى ، بجهة : السلسول الجزاٌر بملن / المتولى حامد برهام

عن تجارة  146564برلم  25255226، لٌد فى  15555.555نهى فكٌه جمال فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 مستلزمات انتاج داجنى واعالف ، بجهة : الطرٌك الجدٌد ممابل مزرعة عبدالمنعم ابوهاللى بملن / عالء فتوح ابوالسعد ٌوسف

 146514برلم  25255221، لٌد فى  455555.555حسام رمضان عبداللطٌف عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 نة ، بجهة : جمعٌة االورمان الجزائر بملن / عبداللطٌف رمضان عبداللطٌفعن مصنع مكرو

عن مكتب  146545برلم  25255221، لٌد فى  25555.555حسام رفعت الحنبلى شعٌشع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 تصدٌر ، بجهة : دٌسط شارع عبدالمنصف بملن / السٌد عبدالرازق سالمه الطنطاوى

عن مطعم  146515برلم  25255224، لٌد فى  15555.555د ماهر دمحمٌن الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خال -  265

 ماكوالت سرٌعة ، بجهة : شارع احمد ماهر برج ابوالحسن امام بنن سى اى بى بملن / عاشور السٌد مبرون



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  146524برلم  25255224لٌد فى  ، 51555.555سامٌه جمال صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 مواشى ، بجهة : لائم العبد منشاة شومان بملن / ضٌاء عطٌه عبدهللا حامد

عن  146533برلم  25255225، لٌد فى  15555.555عمرو عبدهللا اٌوب السعٌد صبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بملن / فتحٌه فوزى ابراهٌم حمادمكتب مماوالت عامة وتورٌدات ، بجهة : الدنابٌك 

عن تجارة  146541برلم  25255225، لٌد فى  15555.555خالد السعٌد السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 شارع على محمود طه بملن / امٌرة السعٌد السٌد ابراهٌم 43اكٌاس بالستن ، بجهة : المنصورة 

عن  146515برلم  25255226، لٌد فى  55555.555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد عطٌه عطٌه دمحم عوضٌ -  264

تجارة مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌة ومكمالت غذائٌة وتوزٌعها وتصنٌعها لدى الغٌر ، بجهة : مٌت الكرما امام الكوبرى 

 الجدٌد بملن / عطٌه عطٌه دمحم عوضٌن

عن  145641برلم  25255253، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،   محمود ٌسرى احمد ابوعٌسى  ، تاجر -  215

 تجارة مواد عذائٌة ، بجهة : شارع عبدالحكٌم تمسٌم احالم الخولى جدٌلة بملن / دمحم محمود عطٌه الخولى

 145115برلم  25255254، لٌد فى  15555.555هدى ابوالمعاطى الشربٌنى ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن بمالة التموٌنٌة ، بجهة : مٌت محمود بملن / الشربٌنى ابوالمعاطى الشربٌنى

عن  145115برلم  25255254لٌد فى ،  15555.555دمحم على عبدالحمٌد على محضٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 شارع المدٌنة المنورة تمسٌم مدٌنة مبارن بملن / على عبدالحمٌد محضٌة 11مكتب تورٌدات ومماوالت عامة ، بجهة : المنصورة 

عن مكتب  145124برلم  25255255، لٌد فى  5555.555دمحم السٌد الوصٌف دمحم اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 وصٌل طلبات ، بجهة : شارع الوصٌف عزبة حطاب بملن / دمحم الوصٌف دمحمت

عن  145134برلم  25255255، لٌد فى  55555.555ابراهٌم عبدالسالم احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 تجارة بمالة ، بجهة : ابو دشٌشة بملن / عبدالسالم احمد عبدالعال دمحم

عن تجاره  145154برلم  25255254، لٌد فى  15555.555هم دمحم حسن الزلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد زٌن -  215

 اسمان مملحه ، بجهة : الجمهورٌه امام مدرسه الصناٌع بملن/ مصطفى عبداللطٌف حسانٌن شلبى

عن  145165برلم  25255254، لٌد فى  15555.555دمحم محمود توفٌك محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 جمصة بملن / لبنى حسن زٌن العاب 34مطعم وكافٌه )مشروبات بارده وساخنه( ، بجهة : الكرنن عماره 

عن  145452برلم  25255215، لٌد فى  15555.555احمد مصطفى دمحم احمد عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 هر بملن / هشام دمحم احمد ربٌعسوبر ماركت ، بجهة : شارع الطرٌك احمد ما

عن بٌع  145443برلم  25255212، لٌد فى  15555.555المعداوى السعٌد دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 درجات بخارٌة ، بجهة : شارع الجبانه بجوار الكوبرى الصغٌر تٌره بملن / مروه السٌد ابراهٌم السعٌد

عن  145454برلم  25255212، لٌد فى  555555.555للطٌف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ٌحٌى عبدا -  214

 ابوعماشة بملن / ابراهٌم احمد ٌحٌى عبداللطٌف 14حظٌرة مواشى ، بجهة : لرٌه 

عن  145455برلم  25255212، لٌد فى  15555.555عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد المنٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 تجاره بمالة ، بجهة : دنجواى بملن / الشربٌنى دمحم السروى

عن حظٌره  145463برلم  25255213، لٌد فى  55555.555سراج عبدالعزٌز عمر عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 مواشى حالب ، بجهة : السعدٌه المبلٌه بملن / عبدالعال عبدالغنى عبدالعال

عن تجاره  145441برلم  25255213، لٌد فى  15555.555دمحم دمحم شونه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد رمضان -  242

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : شها بجوار المدرسه الثانوٌه بملن / رمضان دمحم دمحم شونه



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  145421برلم  25255211، لٌد فى  15555.555ممدوح عبدالهادى عبدالكرٌم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

مجمع تعبئة وتغلٌف محاصٌل زراعٌة للتصدٌر ، بجهة : الجزٌرة الستامونى بملن / دمحم واحمد واسالم وممدوح عبدالهادى 

 عبدالكرٌم

عن  145436برلم  25255214، لٌد فى  55555.555خالد حسن محمود ابراهٌم ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 رات ، بجهة : طناح بملن / حسٌن السٌد حسن عبدالسالمتجارة زٌوت سٌا

عن تجارة  145462برلم  25255214، لٌد فى  21555.555دمحم بزٌد زكى ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 بطارٌات وكاوتش ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / فاطمة ٌوسف ٌوسف الدربٌشى

عن معرض  145464برلم  25255214، لٌد فى  15555.555رد ، رأس ماله ،  صفٌة شعبان فرج موسى  ، تاجر ف -  246

 رخام ، بجهة : المنٌل بملن / اشرف عبدالفتاح ابوالفتوح سرحان

عن تعبئة  146545برلم  25255225، لٌد فى  55555.555خالد سالمه عباس عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 ة : بلجاى بملن / عالء دمحم عبدالرازق عبدهللاوتغلٌف مواد غذائٌة ، بجه

عن محل بٌع  146534برلم  25255225، لٌد فى  5555.555دمحم حسام الدٌن دمحم الموجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 حلوٌات ، بجهة : راس الخلٌج بملن / ولٌد دمحم عبده السٌد

عن تجارة  146514برلم  25255221، لٌد فى  15555.555د ، رأس ماله ،  فتحى احمد دمحم دمحم البٌومى  ، تاجر فر -  244

 اخشاب ، بجهة : الكرنن جمصة بملن / حٌاه السٌد عابدٌن

عن مزرعة  145665برلم  25255252، لٌد فى  51555.555سامٌه السٌد السٌد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لن / سامٌة السٌد السٌد عمرمواشى ، بجهة : كفر الترعة المدٌم بم

برلم  25255254، لٌد فى  15555.555صالح الدٌن عوض فاضل عوض عجٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 عن سوبر ماركت ، بجهة : جمصة بملن / دمحم عوض فاضل عوض 145155

عن تجارة  145114برلم  25255254، لٌد فى  15555.555امورة جمال رشاد معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 خردة ، بجهة : كفر بدواى المدٌم بملن / اشرف عبدالبارى عبدالعزٌز عبدالبارى

عن ورشة  145643برلم  25255253، لٌد فى  155555.555اٌمن سعد السٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 هة : البٌالوٌه االحمدٌة بملن / ورثة سعد السٌد السٌدتصنٌع مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بج

عن  145161برلم  25255254، لٌد فى  12555.555عال فتح هللا عنتر عبدالعزٌز عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 شارع ترعة نشا بملن / عبدالظاهر على بدوى عسٌر 11تجارة مالبس جاهزة حرٌمى ، بجهة : عمار رلم 

عن  145115برلم  25255254، لٌد فى  15555.555نسمه عبدالوهاب على عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : ش المحكمه بملن/نبوٌه ابراهٌم احمد بدوى

عن تجاره  145143برلم  25255215، لٌد فى  55555.555أس ماله ،  دمحم المرسى دمحم الحسانٌن  ، تاجر فرد ، ر -  246

 نجف ، بجهة : ارض االسكان خلف مسجد الشٌخ دمحم بدٌر العزبه الحمراء بملن / اشرف فهٌم رمضان

عن مكتب  145411برلم  25255211، لٌد فى  12555.555حمدى ابراهٌم السٌد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 والت حفر حكومٌة ، بجهة : مٌت محمود بملن / صالح عبدالحمٌد حسنىمما

عن  145454برلم  25255215، لٌد فى  15555.555عبدهللا متولى حامد عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 محل الومٌتال ، بجهة : شها بملن/ حامد هالل حامد

عن  145416برلم  25255211، لٌد فى  15555.555جر فرد ، رأس ماله ،  عاطف عبدالنبى عبدالهادى دمحم  ، تا -  244

 تجارة وتورٌد اعالف ومستلزمات مزارع ، بجهة : البرامون بملن / دمحم عبدالنبى عبدالهادى دمحم



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مملة لب ،  145434برلم  25255212، لٌد فى  2555.555نهال رضا السٌد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 بجهة : منٌة سندوب بملن / عطٌه عبدالغنى امٌن الصباحى

عن تجارة  145461برلم  25255213، لٌد فى  5555.555ام السعد دمحم عبدالحمٌد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 البمالة ، بجهة : كوم الدربى بملن / عطٌه عثمان عبدالرحمن على

عن تجارة حداٌد  145464برلم  25255213، لٌد فى  55555.555السٌد دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 وبوٌات ، بجهة : برق العز بملن / عبده ٌالوت عبده هٌكل

عن مزرعه  145452برلم  25255216، لٌد فى  155555.555غرٌب عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا دمحم ال -  353

 مواشى ، بجهة : كفر الحصه بملن / هناء دمحم عبدالمعاطى الشافعى

عن  145435برلم  25255214، لٌد فى  15555.555دمحم عالء الدٌن ذكى السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 شارع خٌرى الجوجرى من شارع الحوار بملن / عالء الدٌن ذكى السنباطى 3ك عمارى ، بجهة : المنصورة تسوٌ

عن تجارة  145434برلم  25255214، لٌد فى  25555.555دمحم عاطف دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

  صالحخامات بالستٌن ، بجهة : المعصرة بملن / عاطف دمحم ابراهٌم دمحم

عن معرض  146514برلم  25255224، لٌد فى  25555.555حسن احمد دمحم السٌد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 شارع عبدالرازق بملن / امٌر احمد دمحم السٌد حماد 6سٌرامٌن ، بجهة : 

عن  145443برلم  25255223ى ، لٌد ف 55555.555مصطفى السٌد عبدالعظٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 بصار الحفٌر الطلٌعه بملن / مصطفى السٌد عبدالعظٌم حسن 24حظٌرة مواشى لتسمٌن المواشى ، بجهة : 

عن  146532برلم  25255225، لٌد فى  25555.555هشام مجاهد عطاهللا دمحم مدٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 ٌسط بملن / ماجده دمحم االلفى حندوسهتجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : د

عن مكتب  146566برلم  25255226، لٌد فى  15555.555رضا عنتر ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 مماوالت ، بجهة : الستامونى بملن / سحر عنتر ابراهٌم على

 145612برلم  25255252، لٌد فى  255555.555،   امنٌه دمحم شرٌف عبد المنعم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  315

 عن مزرعة تربٌه ماشٌه البان ، بجهة : طلخا حوض جنٌنة العاصٌه لرٌة العاصٌه بملن / ابراهٌم محمود دمحم ابراهٌم سطوحى

 145664برلم  25255252، لٌد فى  15555.555عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 عن تجارة اعالف ، بجهة : تٌره بجوار مسجد السالم بملن/ عبد الهادى عالء الدٌن عبد الغفار عبد الحافظ

عن تجارة  145111برلم  25255254، لٌد فى  12555.555السٌد معوض السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 لسٌد علىالبمالة ، بجهة : كفر شرٌف بملن / مجدى حسن ا

عن  145644برلم  25255253، لٌد فى  12555.555عطا لتجارة لطع غٌار سٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 شارع خاتم الرسل بملن / حنان نجاح ابوالمجد 24تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : المنصورة 

عن ثالجة  145134برلم  25255255، لٌد فى  15555.555دمحم احمد عبداللطٌف العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 تبرٌد وخضروات ، بجهة : مٌت زنمر بملن / دمحم احمد عبداللطٌف العدل

 145162برلم  25255254، لٌد فى  15555.555عبدالفتاح ابوالفتوح عبدالرحمن الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 مون المماش بملن / السٌد ابوالفتوح عبدالرحمنعن مشغل تجهٌز ترٌكو ، بجهة : سال

عن مصنع  145163برلم  25255254، لٌد فى  35555.555عالء عبده الشربٌنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : بساط بملن / عبده الشربٌنى على

عن مكتب  145144برلم  25255254، لٌد فى  555555.555سولى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد بدران الد -  311

 مماوالت عامه ، بجهة : شاوه بملن/ السٌد السٌد ابراهٌم شاهٌن



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كوافٌر  145455برلم  25255215، لٌد فى  5555.555دمحم ابراهٌم رمضان عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 ، بجهة : مٌت جراح بملن/ ابراهٌم عثمان حسن رجالى

عن ورشه  145415برلم  25255213، لٌد فى  51555.555طاهر محمود زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 نجاره كونتر ، بجهة : ابو جالل بملن / رضا ابراهٌم حسٌن

عن توزٌع  145465برلم  25255213، لٌد فى  15555.555 دعاء على محمود دمحم الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  325

 مٌاه غازٌة ، بجهة : شارع على الفار دمٌرة بملن / على محمود دمحم الفار

عن  145434برلم  25255212، لٌد فى  125555.555عماد حامد احمد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 شه بملن / مصطفى حامد احمد السٌد احمدمزرعة مواشى ، بجهة : السعدٌة عزبه بو

عن  145444برلم  25255212، لٌد فى  25555.555احمد دمحم عبدالرحٌم عبدهللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

شارع المضرب عزبه الشال بملن / عالء محمود السٌد  15ورشة تصنٌع مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : 

 الفمى

عن تجاره لطع  145444برلم  25255216، لٌد فى  15555.555اسامه دمحم السٌد الكامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 غٌار سٌارات ، بجهة : جمصه منطمه الصفا بملن / حافظ السٌد البدوى

عن تجاره  145455برلم  25255216فى ، لٌد  21555.555ابراهٌم رضا دمحم دمحم سنجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

شارع عبدالشافى من شارع احمد ماهر بجوار كلٌه االداب بملن / صالح سالم دمحم ونادٌه واٌمان عبدالسالم  53حلوٌات ، بجهة : 

 ٌوسف خلٌفه

عن  145414برلم  25255211، لٌد فى  55555.555احمد دمحم صالح دمحم الطنساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 شارع ابو طوق المشاٌة السفلٌة بملن / سامح على ابوالناس 11تاجٌر فساتٌن زفاف ، بجهة : 

عن تجارة  145454برلم  25255214، لٌد فى  55555.555دمحم على احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 اعالف مواشى ، بجهة : ابوجالل بملن / صادق صادق المتولى حسن

عن تجارة  145433برلم  25255214، لٌد فى  15555.555خلٌل زكرٌا خلٌل حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 مواد غذائٌة ، بجهة : الكوم االحمر بملن / فرج طه فرج خشبة

عن مملة تسالى  145444برلم  25255223، لٌد فى  5555.555احمد رشاد ابراهٌم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 ، بجهة : شارع السد العالى بملن / ورثة عبداللطٌف دمحم ابوالفتوح واعتماد المتولى على عاصى وهانى ونفٌن ورانٌا دمحم ابوالفتوح

عن تجاره  146511برلم  25255223، لٌد فى  25555.555دمحم محمود احمد احمد ضٌاء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 العطاره ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / جمال عبدالرحٌم عبدالغفار

عن مصنع  146525لم بر 25255224، لٌد فى  25555.555السٌد حسن دمحم عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 ترٌكو دائرى ، بجهة : الطوٌلة شارع البحر بملن / وجٌه السٌد دمحم السٌد عٌسى

عن  146555برلم  25255226، لٌد فى  15555.555شٌماء محمود عبدالحمٌد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 الترعة بملن / احمد لندٌل دمحم احمد كوافٌر حرٌمى ، بجهة : شارع دار الوفاء شارع العصارة من شارع

عن مصنع  145446برلم  25255225، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم النبوى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 تعبئه وتجاره مواد غذائٌة ، بجهة : الستامونى بملن / شٌماء دمحم الشرلاوى

عن تجاره لطع  145444برلم  25255225، لٌد فى  21555.555، رأس ماله ،  عادل اسماعٌل دمحم دمحم  ، تاجر فرد  -  333

 غٌار سٌارات ، بجهة : المحفوظه بسندٌله بملن / احالم عبدالسالم رزق

عن  146514برلم  25255224، لٌد فى  15555.555عبدهللا محمود الشربٌنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 ابو دشٌشة بملن / الشربٌنى عبدهللا محمود الشربٌنى حظٌرة مواشى ، بجهة :



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  146541برلم  25255225، لٌد فى  15555.555طارق محفوظ عبدالعال ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 ابراهٌم ٌولٌو مع شارع احمد بن طولون بملن / اسماء محفوظ عبدالعال 23ثالجة تبرٌد لحفظ الخضروات والفاكهة ، بجهة : 

عن كوافٌر  146553برلم  25255226، لٌد فى  15555.555هناء سالمه السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 حرٌمى ، بجهة : كفر الغنامة االحمدٌة بملن / مصطفى السٌد البسطوٌسى بالل

عن صٌدلٌة  146564برلم  25255226فى  ، لٌد 15555.555صٌدلٌة الدكتور تامر طالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 عامة ، بجهة : شرلٌة المعصرة بملن / جمال دمحم ٌوسف منصور

عن  146545برلم  25255221، لٌد فى  15555.555احمد دمحم ابراهٌم رزق شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 م رزقمعرض سٌارات ، بجهة : جدٌدة الهالة بملن / عالء عادل ابراهٌ

عن تجارة  145411برلم  25255211، لٌد فى  1555.555رمضان ابوشبانه دمحم شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 الزهور ونباتات الزٌنة ، بجهة : شارع عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدٌن بملن / السٌد ابراهٌم احمد مكاوى

 145451برلم  25255216، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى كامل صبح ابو العنٌن جوده  ،  -  345

 عن بٌع وتوزٌع مستلزمات طبٌه ، بجهة : شها بملن / احمد كامل صبح ابو العنٌن

عن تجاره  145451برلم  25255211، لٌد فى  21555.555منال دمحم السٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 الكرنن جمصه بملن / حسانٌن عباس حسانٌن 112منظفات صناعٌه ، بجهة : مستحضرات تجمٌل و

عن مزرعة  145443برلم  25255214، لٌد فى  155555.555دمحم جاد على جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 مواشى ، بجهة : عزبة ابوالعزم ام الرزق بملن / دمحم جاد على جمعه

عن تجارة  145424برلم  25255214، لٌد فى  3555.555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامى صفوت دمحم المنس -  343

 خلفى بملن / رئاسة مركز شربٌن 15مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : محالت ترعة الساحل رلم 

عن تجارة  145455برلم  25255214فى ، لٌد  15555.555رضا ٌسن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 سٌارات مستعملة ، بجهة : بدواى بملن / الهام صبرى نورالدٌن السٌد

عن  145445برلم  25255225، لٌد فى  555555.555عادل عبدالمنعم الدسولى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6المجموعة  من 36والفمرة  14مكتب إستٌراد وتصدٌر  فٌما عدا المجموعة 

 العامة للرلابة على الصادرات والواردات ، بجهة : تورٌل الجدٌده شارع االمام دمحم عبده برج الٌاسمٌن بملن / اٌهاب عبدالعظٌم دمحم

عن  146554برلم  25255223لٌد فى  ، 5555.555وجدى ٌحى رزق اٌوب عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 تجاره الكترونٌات ، بجهة : عزبه الشال شارع عبدالمنعم رٌاض بملن / نعٌم مٌالد معوض ٌوسف

عن تجارة  146511برلم  25255224، لٌد فى  5555.555احمد السٌد احمد احمد خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ل الستامونى الحفٌر بملن / السٌد احمد احمد خلٌفةادوات مدرسٌة ، بجهة : لرٌه النٌ

عن تجارة  146543برلم  25255225، لٌد فى  25555.555ٌحٌى موسى دمحم المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : تلبانة بملن / لٌلى عبدالهادى عبده خلٌل

عن تجارة  146561برلم  25255226، لٌد فى  15555.555، رأس ماله ،   حسن بدر حسن بدر سلطان  ، تاجر فرد -  344

 وتمطٌع الواح صاج ، بجهة : خلف االمن المركزى بملن / عمر محمود مصطفى سٌد احمد

عن  146543برلم  25255221، لٌد فى  51555.555مروه صالح عبدالهادى عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 غذائٌة ، بجهة : شارع الشرٌف عزبة الصفٌح بملن / صالح عبدالهادى عبدالفتاح دمحم تجارة مواد

عن بماله  146561برلم  25255226، لٌد فى  55555.555ٌونس عبدالعزٌز ٌونس نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 ار، بجهة : المستعمرة الشرلٌة الستامونى بملن / عبدالفتاح عبدالعزٌز ٌونس نص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خردوات ،  146514برلم  25255221، لٌد فى  4555.555نادٌه دمحم طه سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 بجهة : الدنابٌك بملن / مجدى عبدالرازق السٌد ماضى

عن  145615م برل 25255253، لٌد فى  15555.555هانى كارم محمود عبد الستار لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 الحفٌر بملن/ كارم محمود عبد الستار لابٌل 54مكتب مماوالت عامة ، بجهة : لرٌه 

عن تجارة  145646برلم  25255253، لٌد فى  15555.555امٌنه احمد حسٌن العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

  ٌسرى كمال صالحمستحضرات تجمٌل ، بجهة : برج الجوهرى شارع الحرٌة بملن / احمد دمحم

عن  145644برلم  25255254، لٌد فى  25555.555احمد عوض عوض عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 تجارة احذٌة ، بجهة : المنصورة برج سوٌلم سارع الترعة من الخلفاء الراشدٌن بملن/ محمود عبد الفتاح دمحم عبد ربه

عن تجاره  145122برلم  25255254، لٌد فى  1555.555ضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى عبد الباعث دمحم العو -  356

 ادوات صحٌة ، بجهة : الروضة بملن/ السٌد السٌد عبد العال عابدٌن

عن  145131برلم  25255255، لٌد فى  15555.555نورهان طارق دمحم دمحم ابوفلوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 شارع عماره بن ٌاسر تمسٌم سامى الجمل بملن / ابومسلم احمد ابراهٌم دمحم 2، بجهة :  معرض حلوٌات

عن تجاره  145145برلم  25255256، لٌد فى  15555.555احمد اشرف دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 النظارات شمسٌه والساعات ، بجهة : شارع االتوبٌس المدٌم بجوار كافترٌا كاسترو بملن / دمحم سمٌر السٌد حسن بدره

عن  145152برلم  25255256، لٌد فى  155555.555فرد ، رأس ماله ،  خٌرى الشربٌنى عبدالوهاب حمده  ، تاجر  -  354

 بملن / الوحده المحلٌه لمدٌنه جمصه 1141ماٌو لطعه رلم  15مكتب مماوالت عامه ، بجهة : جمصه 

اره عن تج 145165برلم  25255254، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالغنى دمحم دمحم عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 لطع غٌار اجهزة كهربائٌة ، بجهة : شارع المحطه بملن / دمحم دمحم دمحم عزب

عن  145433برلم  25255211، لٌد فى  5555.555احمد عبد الحلٌم احمد دمحم النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 بماله ، بجهة : الستامونى بملن / عبد الحلٌم احمد دمحم النحاس

عن  145434برلم  25255212، لٌد فى  15555.555اسماعٌل عبدالنظٌر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود  -  362

 ماٌو بملن / امنٌه السٌد ابراهٌم 15تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : جمصة منطمة 

عن ورشه  145455 برلم 25255212، لٌد فى  15555.555دمحم عوض ابوالعال حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 الومٌتال ، بجهة : كفر العرب بجوار الممابر بملن / عوض جمعه عوض ابوالعال

عن تجارة  145411برلم  25255213، لٌد فى  155555.555حمدى صدٌك عبدهللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 ى عبدالجواد عبدالعلٌم( بصار حفٌر شهاب الدٌن بملن / نجو35محاصٌل زراعٌة ، بجهة : لرٌه )

عن تجاره  145414برلم  25255213، لٌد فى  3555.555عبدهللا شولى الغرٌب حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 شارع الهدى خلف مصنع االلبان بملن / شولى الغرٌب حسانٌن 3حداٌد وبوٌات ، بجهة : 

برلم  25255211، لٌد فى  21555.555جر فرد ، رأس ماله ،  رامى جمال عبدالنبى على احمد العبٌدى  ، تا -  366

 عن كافٌه مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : شارع الشباب بملن / اسالم دمحم عبدالفتاح على الجٌار 145426

 145444برلم  25255214، لٌد فى  15555.555ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم ابراهٌم فته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 عن تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الصفا جمصة بملن / مصطفى لدرى عبدالهادى

عن حظٌرة  145454برلم  25255214، لٌد فى  65555.555السٌد جوده السٌد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 االمل حفٌر شهاب الدٌن بملن / دمحم جوده السٌد جوده 24مواشى ، بجهة : 

عن تجاره االت  145415برلم  25255225، لٌد فى  15555.555محمود دمحم ٌونس سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 شارع عبدالسالم عارف بملن / فاٌزه حسن مصطفى 152ومعدات زراعٌة ، بجهة : 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتبه  145456رلم ب 25255214، لٌد فى  1555.555احمد دمحم محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 وخردوات ، بجهة : تورٌل عمارة تورٌل شارع على مبارن والشرٌف الراضى عماره مصطفى عمار بملن / محمود دمحم محمود

عن  146546برلم  25255225، لٌد فى  25555.555سهام عبدالمنعم محمود الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 صورة شارع خاتم الرسل سكة سندوب بملن / حسن دمحم سٌف غنٌممكتب تصدٌر ، بجهة : المن

عن ورشة  146554برلم  25255226، لٌد فى  25555.555دمحم ابراهٌم حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 خراطة معادن ، بجهة : منشاة البدوى بجوار مسجد النور بملن / زٌنب السٌد على حسن

عن مخزن  145432برلم  25255214، لٌد فى  21555.555حسن محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عطٌه  -  313

 لتجارة خرده ، بجهة : الخارج الدنجاوى بملن / دمحم سالمه الراضى ابراهٌم

ارة عن تج 145441برلم  25255214، لٌد فى  5555.555احمد دمحم دمحم احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 بملن / رئاسة مركز ومدٌنة شربٌن 24اجهزة محمول ، بجهة : محالت مجلس مدٌنة شربٌن محل رلم 

عن مكتب  145454برلم  25255214، لٌد فى  15555.555طه ٌحٌى طه عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 تخلٌص جمركى ، بجهة : طنٌخ بملن / عصام عبدالمادر احمد

عن ورشه  145441برلم  25255225، لٌد فى  5555.555دمحم عبدالظاهر احمد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  316

 تصلٌح سٌارات مٌكانٌكى ، بجهة : بجوار محطه مٌاه طلخا بملن / دمحم عبدالظاهر احمد بكر

عن  145443برلم  25255225، لٌد فى  5555.555دمحم حامد عبدالفتاح ابراهٌم خٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 شارع على بن ابى طالب من شارع سامٌه الجمل بملن / منتصر دمحم الدكرورى عٌطه 66كمالٌات سٌارات ، بجهة : 

عن تجارة بماله  145441برلم  25255225، لٌد فى  1555.555عزه عبد هللا احمد الكنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 لمنصوره برج الوسام شارع االمبابى خلف االمن المركزى بملن / احمد على عبد اللطٌف دمحم، بجهة : ا

عن مصنع  146534برلم  25255225، لٌد فى  355555.555ناجى دمحم صمر الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

طه تمسٌم سامٌة الجمل امتداد شارع عبدهللا بن عمر شارع اوالد  11مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : 

 بملن / فاطمة الدسولى احمد سالمه

عن  146514برلم  25255224، لٌد فى  15555.555رٌهام السعٌد عبدالسالم العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 بملن / ربٌع مصطفى الدمرداششارع عثمان بن عفان تورٌل الجدٌدة  22تجارة لعب اطفال ، بجهة : المنصورة 

عن تجارة  146555برلم  25255226، لٌد فى  25555.555اٌمان عبدالرازق السعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 الكرنن جمصه بملن / عبدالرازق السعٌد دمحم سٌد احمد 255ادوات منزلٌة وكهربائٌة ، بجهة : 

عن  146562برلم  25255226، لٌد فى  45555.555شٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر عبدالحمٌد دمحم مختار ح -  342

 تورٌدات عامة للجهات الحكومٌة ، بجهة : دنجواى بملن / خلٌل دمحم مختار عبدالرازق حشٌش

 146544برلم  25255221، لٌد فى  25555.555محمود عبدالمنعم عبدالمعطى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 عن بٌع وتحضٌر ماكوالت ، بجهة : شارع عمل من شارع كلٌة االداب عماره عباد الرحمن بملن / ولٌد دمحم السٌد دمحم بٌبرس

عن  146511برلم  25255226، لٌد فى  21555.555منه هللا دمحم ٌسرى حسن الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 ة السٌاحٌة ، بجهة : المنصورة شارع جمال الدٌن االفغانى بملن / سحر ٌسرى حسنمكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشط

عن  146565برلم  25255226، لٌد فى  12555.555فاطمة الزهراء دمحم سالم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 ت بملن / دمحم سالم دمحم ابراهٌمتجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : كفر بهو

عن مكتب  146511برلم  25255221، لٌد فى  25555.555دمحم خالد منصور عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 مماوالت عامه ، بجهة : دٌل البحر بملن / خالد منصور عبدالحفٌظ دمحم



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كوافٌر حرٌمى ،  146521برلم  25255224، لٌد فى  25555.555ماجده بٌوتى سنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 شارع الشهٌد ممدوح سرحان من شارع الثانوٌة بملن / دمحم دمحم دمحم شلبى 4بجهة : 

عن  146542برلم  25255225لٌد فى  ، 5555.555حسٌن شمٌس الدٌن السعٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 تجارة احذٌة ، بجهة : شارع الروٌنى من شارع بورسعٌد امام دار بن لممان بملن / دمحم فاروق دمحم

 146544برلم  25255225، لٌد فى  155555.555محمود ممدوح فرحات عباس االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

ا عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : المنصورة سكة سندوب برج الجوهرى بملن / على عن مكتب توزٌع مالبس جاهزة فٌم

 الملٌجى عبدالهادى دمحم

عن  146512برلم  25255226، لٌد فى  2555.555عالء عادل ابراهٌم ابوالنجا الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 بملن / نوال حسن على شلبى مخبز بلدى نصف آلى مدعم ، بجهة : البرامون

عن  145665برلم  25255252، لٌد فى  115555.555عطا هللا على الحسٌنى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 تجارة حبوب ، بجهة : الملعب ـ بلماس خامس بملن /  على دمحم محمود على

عن تجارة  145126برلم  25255255، لٌد فى  15555.555  عبدالعلٌم رمضان دمحم البٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  342

 ماٌو بملن / اشرف شهاب الدٌن فتوح 15مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : منطمة 

ة عن صال 145114برلم  25255254، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم احمد على سماحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 جٌم ، بجهة : المنصورة شارع االدٌب شارع سامٌة الجمل دور ارضى برج االطباء بملن/ جمال الدٌن دمحم دمحم بدوى

عن ورشة  145115برلم  25255254، لٌد فى  155555.555دمحم رفعت عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 لن/ رفعت عبدالفتاح دمحم دمحمخراطه ولحام ، بجهة : الستامونى دٌل البحر بم

عن  145413برلم  25255211، لٌد فى  5555.555سامح على دمحم على الوصٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 صٌدلٌة ، بجهة : المعهد الدٌنى الطرٌك السرٌع بملن/ على دمحم على الوصٌف

عن تجاره  145421برلم  25255211، لٌد فى  5555.555ه ،  فتحٌه السعٌد السعٌد الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  346

 البماله ، بجهة : شها بملن / ناصر االلفى الحسٌنى االلفى

عن  145464برلم  25255213، لٌد فى  15555.555سحر احمد ابوبكر ابراهٌم الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ش المتولى الشناوى بملن/ احمد السٌد السٌد رٌا-ٌه تجارة اسمان طازجه ومجمده ، بجهة : الخٌار

عن تجاره  145465برلم  25255213، لٌد فى  15555.555راوٌه رضا على رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

ٌب دمحم دمحم شارع بورسعٌد امام ابناء ربٌع للسٌرامٌن بملن / حس 35مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : 

 النبوى

عن  145435برلم  25255212، لٌد فى  1555555.555الشٌماء ابراهٌم سالمه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 شارع الجٌش برج سٌكا المحطه الدولٌة بملن / مدحت فوزى عبده الفٌومى 252صاله العاب رٌاضٌة ، بجهة : 

عن ترزى ، بجهة :  145425برلم  25255211، لٌد فى  15555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم دمحم مأمون  ، ت -  455

 شارع ابراهٌم ابوعرب من شارع كلٌة االداب بملن / رشا اسامه احمد شفٌك 6

عن تجارة  145465برلم  25255214، لٌد فى  25555.555احمد دمحم دمحم على العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : بساط كرٌم الدٌن بملن / دمحم دمحم على عطٌة العشرى

عن  145434برلم  25255214، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم الباز ابراهٌم الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 ن / دمحم عبدالنبى دمحم احمدمكتب استثمار عمارى ، بجهة : مٌت الكرما بمل

عن  145442برلم  25255223، لٌد فى  155555.555حنان كبر الغرٌب عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : درٌن ــ بجوار مسجد الرملة بملن/ دمحم مصطفى دمحم ابراهٌم سرحان



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  146554برلم  25255223، لٌد فى  555555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   لدرى عبدالتواب احمد البربرى  -  454

وتجاره حبوب واضافات االعالف والتصنٌع لدى   6من المجموعة  36والفمرة  14مكتب إستٌراد وتصدٌر  فٌما عدا المجموعة 

، بجهة : سلكا بملن / حسنى  5صادرات والوارداتالغٌر طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على ال

 عبدالتواب احمد البربرى

عن تجارة  146516برلم  25255224، لٌد فى  5555.555وفاء السعٌد السٌد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 بدالحكٌم البدراوىمالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : وزٌر بلماس خامس بملن / على ع

 146524برلم  25255224، لٌد فى  155555.555حمدى دمحم صالح حمدى الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 شارع السٌد سلٌم متفرع من شارع الجالء بملن / حسام دمحم دمحم العٌسوى 44عن مماوالت متكاملة وتورٌدات ، بجهة : 

عن  146545برلم  25255225، لٌد فى  15555.555د جنش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزت المرسى سلٌمان احم -  451

 مخزن لتجارة التماوى والمبٌدات ، بجهة : بسندٌلة بملن / دمحم عزت المرسى سلٌمان

عن  146564برلم  25255226، لٌد فى  15555.555محمود رائد حمدان عبدالنبى الساٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 تجارة مواد غذائٌة بالعمولة ، بجهة : ارض غٌث بملن / احمد المتولى عبده موافى

عن  146541برلم  25255221، لٌد فى  15555.555احمد احمد محمود دمحم الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 تجارة السٌارات ، بجهة : جدٌدة الهالة بملن / عالء عادل ابراهٌم رزق

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه احمد محمود ابوالمعاطى وشرٌكه   شركة  ،  تجاره لطع غٌار سٌارات ومعدات ومراكز خدمه السٌارات  ،رأس مالها    -  1

اكز خدمه السٌارات ، بجهة : ، عن تجاره لطع غٌار سٌارات ومعدات ومر 145145برلم  25255256،لٌدت فى  15555.555

 الطرٌك السرٌع طرٌك المحله دمٌاط ممابل لرٌه مٌت الكرماء بملن / احمد صالح احمد سعٌد

،لٌدت فى  3555.555شركة حمدى سالم عبد الغنى وشرٌكه   شركة  ،  تجارة المنتجات الزراعٌة   ،رأس مالها    -  2

 لزراعٌة ، بجهة : شارع المستشفى بملن/ عبد الحمٌد محمود دمحم متولى، عن تجارة المنتجات ا 145416برلم  25255211

كمال فتحى دمحم عبد الرحمن وشرٌكه   شركة  ،  مصنع مالبس جاهزة للتصنٌع للغٌر فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة    -  3

، عن مصنع مالبس جاهزة للتصنٌع للغٌر فٌما عدا  145112برلم  25255254،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها   

 المهندس حسن عطٌه خلف مكتب برٌد جدٌله بملن/ فتحى دمحم عبد الرحمنالمهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع 

، عن  ،  146513برلم  25255221،لٌدت فى  155555.555دمحم فتحى رزق للمماوالت   شركة  ،    ،رأس مالها    -  4

 لى سالمشارع سالم امتداد شارع الجٌش شوانه السواله مدٌنة مبارن بملن / اسماعٌل دمحم المتو 4بجهة : 

شركة احمد دمحم المتولى الزٌادى   شركة  ،  مكتب استثمار عمارى وتنظٌم رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطه السٌاحٌة   ،رأس  -  5

، عن مكتب استثمار عمارى وتنظٌم رحالت داخلٌة فٌما عدا  145445برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555مالها   

 لمنصورة شارع الجٌش بملن/ دمحم مصطفى السبعاالنشطه السٌاحٌة ، بجهة : ا

برلم  25255253،لٌدت فى  1255.555ورثة عٌد السٌد الشربٌنى   شركة  ،  فراكة ارز وطحن غالل  ،رأس مالها    -  6

 ، عن فراكة ارز وطحن غالل ، بجهة : مٌت عزون بملن / هداٌات دمحم عطوه ابراهٌم 145644

المعداوى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد لطع غٌار ومستلزمات خاصة بالطائرات والمروحٌات فٌما عدا شركة شرٌف دمحم السٌد  -  1

، عن تورٌد لطع غٌار  146526برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555الطائرات والمروحٌات الحربٌة   ،رأس مالها   

شارع الشرٌف الراضى تورٌل  25الحربٌة ، بجهة : ومستلزمات خاصة بالطائرات والمروحٌات فٌما عدا الطائرات والمروحٌات 

 بملن / هدى عبدالمنعم نجٌب



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة دمحم السٌد التهامى وشرٌكته   شركة  ،  مكتب مماوالت عامه وتوكٌالت تجارٌة وتجارة مواد غذائٌة   ،رأس مالها    -  4

ت تجارٌة وتجارة مواد غذائٌة ، بجهة : ، عن مكتب مماوالت عامه وتوكٌال 146536برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555

 لرٌه سلكا شارع العروبه بملن / السٌد التهامى دمحم

احمد البسطوٌسى دمحم احمد وشرٌكته   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة واالدوات الطبٌة والمكمالت الغذائٌة  -  4

النباتات الطبٌة والعشبٌة والمطهرات والبان االطفال   ،رأس مالها   ومستحضرات التجمٌل واالغذٌة الخاصة واالمصال واللماحات و

، عن تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة واالدوات الطبٌة والمكمالت  145454برلم  25255211،لٌدت فى  25555.555

المطهرات والبان االطفال ، بجهة الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالغذٌة الخاصة واالمصال واللماحات والنباتات الطبٌة والعشبٌة و

 : تمسٌم المدٌنة المنورة من شارع عبدالسالم عارف بملن / البسطوٌسى دمحم احمد على

شركة دمحم المتولى عبدالخالك الطوٌلى وشرٌكتة الطوٌلى لتجارة البوٌات   شركة  ،  تجارة بوٌات وحداٌد  ،رأس مالها    -  15

، عن تجارة بوٌات وحداٌد ، بجهة : طرٌك الحرٌة بملن / سالم دمحم  145445رلم ب 25255223،لٌدت فى  155555.555

 عبدالحى على

،لٌدت فى  15555.555شركة اشرف السعٌد حامد وشركاه   شركة  ،  ورشة اصالح سٌارات  ،رأس مالها    -  11

 ن/ السعٌد حامد ابو العنٌن، عن ورشة اصالح سٌارات ، بجهة : الحسنٌة شارع فهمى بمل 146513برلم  25255223

شركة دمحم مصطفى كمال العدوى وشرٌكته   شركة  ،  مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة   ،رأس مالها    -  12

، عن مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ، بجهة : المنصورة  146565برلم  25255226،لٌدت فى  15555.555

 الدٌن خالد بجوار لسم ثان بملن / دمحم مصطفى كمال العدوىشارع فخر  4

شركة دمحم منٌر عبدالحمٌد وشركاه   شركة  ،  اداره وتشغٌل محطه ولود السٌارات وزٌوت ومتعهد بالعموله للجمعٌة  -  13

اره وتشغٌل محطه ولود ، عن اد 145156برلم  25255254،لٌدت فى  35555.555التعاونٌة للبترول بالدلهلٌة   ،رأس مالها   

السٌارات وزٌوت ومتعهد بالعموله للجمعٌة التعاونٌة للبترول بالدلهلٌة ، بجهة : ابو زاهر بملن / هشام وهناء وهاله دمحم منٌر 

 عبدالحمٌد

ا   شركة احمد عبد المادر السعٌد سلٌمان الجزار وشرٌكة   شركة  ،  تجارة اجهزة كهربائٌة والتكٌٌف  ،رأس ماله -  14

، عن تجارة اجهزة كهربائٌة والتكٌٌف ، بجهة : برج السوسن مدخل  145614برلم  25255253،لٌدت فى  555555.555

 الدور االول شارع مجمع المحاكم بملن/ رمضان على احمد عنتر

،لٌدت فى  555555.555ممدوح السٌد دمحم امبابى وشرٌكه   شركة  ،  اداره المطاعم وتجهٌزها   ،رأس مالها    -  15

، عن اداره المطاعم وتجهٌزها ، بجهة : برج السوسن الدور االول شارع مجمع المحاكم بملن/  145614برلم  25255253

 رمضان على احمد عنتر

برلم  25255254،لٌدت فى  155555.555شركة دمحم عوضٌن وشرٌكة   شركة  ،  مماوالت عامة   ،رأس مالها    -  16

 ت عامة ، بجهة : ، عن مماوال 145141

برلم  25255215،لٌدت فى  55555.555شركه اسامه مدرن محمود وشرٌكه   شركة  ،  مطعم  ،رأس مالها    -  11

 ، عن مطعم ، بجهة : شارع بورسعٌد مٌدان مشعل برج سلمى بملن / عبدالرؤوف حمدى عبدالرؤوف الصفطاوى 145145

،لٌدت فى  1555555.555شركة  ،  مماوالت عامه ونمل برى   ،رأس مالها    شركة السٌد حسن على اسماعٌل وشرٌكة   -  14

 ، عن مماوالت عامه ونمل برى ، بجهة : بلملس عزبة صبحى بملن/ على احمد دمحم صابر 145414برلم  25255225

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تارٌخ    135554عادل على عبد الفتاح على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    25255252، وفى تارٌخ    135554رد  ،  سبك لٌده برلم : مؤسسة عادل على عبد الفتاح على  ،  تاجر ف   - 2

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25255252، وفى تارٌخ    123515دمحم مصباح البسطوٌسى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    134345دمحم دمحم عبد ربه على غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    131661ممدوح زكى ابراهٌم حبٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    131241عٌد السٌد الشربٌنى ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب الى رحمة هللا تعالى

تم    25255253، وفى تارٌخ    125444ابراهٌم الشربٌنى الشربٌنى عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

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

تم    25255253ٌخ ، وفى تار   114551عبد العزٌز فتحى عبد النبى الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط  نهائٌا

تم    25255254، وفى تارٌخ    131453مبرون عبد الحمٌد غازى مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    15325،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم رزق دمحم المنٌر     - 15

 شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    145515صبح سعد صبح احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط  نهائٌا

تم محو/شطب    25255254، وفى تارٌخ    125452صالح بركات الزكرى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25255254، وفى تارٌخ    123345ربٌع راضى جمعه الملٌجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 ب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شط

تم محو/شطب السجل  شطب    25255254، وفى تارٌخ    43245اضواء الزهٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255255رٌخ ، وفى تا   125441مؤسسة اسامه خالد االشرم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    45264دمحم عبد الظاهر احمد بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25255255، وفى تارٌخ    135544وارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حامد ٌحى حامد عبد الغنى اله   - 11

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    134144سنٌه دمحم حامد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 نهائٌا شطب العتزالة التجارة

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    11554أشرف دمحم المتولى المتولى صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

محو/شطب تم    25255256، وفى تارٌخ    114625عٌد دمحم دمحم مصطفى خلٌفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا

تم محو/شطب السجل     25255256، وفى تارٌخ    154451ولٌد دمحم دمحم ابو االسعاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    134443ه برلم : اشرف احمد حموده خمٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 22

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    114441بسمة ودٌع جرجس ملٌكة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    25255256، وفى تارٌخ    131114ن ٌوسف الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بدٌر السعٌد حس   - 24

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    126513ٌسرى دمحم رزق بدوى حورٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 جارة نهائٌاالسجل  شطب العتزالة الت

تم    25255256، وفى تارٌخ    52341( صالح دمحم مصطفى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  52341) تابع    - 26

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد وذلن بموجب طلب تأشٌر

تم    25255256، وفى تارٌخ    121344أحمد أبو العنٌن دمحم أبو العنٌن الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255254، وفى تارٌخ    115441عطٌة السٌد عطٌة جبر هدٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 5السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255254، وفى تارٌخ    42451ولى الحسٌنى سرحان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم سعد المت   - 24

 السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    42451مركز خدمة سرحان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 هللا تعالىشطب لوفاتة الى رحمه 

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    64465المتولى دمحم الشربٌنى مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    25255211، وفى تارٌخ    135454ٌاسمٌن ابراهٌم عبد الهادى عبد الحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 5محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط  نهائٌا

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    111254السٌد حمدى السٌد المرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    15464فرد  ،  سبك لٌده برلم : رفعت دمحم دمحم شحاتة  ،  تاجر    - 34

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    142135نجاح فوزى احمد حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25255211، وفى تارٌخ    114116( أمجد السٌد دمحم غازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  114116) تابع    - 36

 2525/ 2/ 11محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى االخر بطلب تاشٌر بتارٌخ 

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    54454على عبدالغنى شومان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    44411سبك لٌده برلم : فراج محمود دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،     - 34

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25255212، وفى تارٌخ    154456حسٌن المغاورى حسٌن عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    64541الفرحاتى رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طلعت    - 45

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    111451دمحم السٌد دمحم نوح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 إلعتزاله النشاط نهائٌا. شطب هذا المٌد

   25255212، وفى تارٌخ    134545( سامح السٌد دمحم السٌد دخان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  134545) تابع    - 42

 2525/ 2/ 113تم محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى االخر بتارٌخ 

   25255212، وفى تارٌخ    136331ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( دمحم عالء سمٌر محمود السٌد  ،  تاج 136331) تابع    - 43

 2525/  2/  12تم محو/شطب السجل  تم الغاء الرئٌسى االخر وذلن بموجب طلب تأشٌر بتارٌخ 

تم محو/شطب    25255213، وفى تارٌخ    145235دمحم شاكر عباس سالمه لطاٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.  السجل

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تارٌخ    62162عطٌة على عطٌة فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255213وفى تارٌخ ،    65344حسن شفٌك عبد اللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255216، وفى تارٌخ    145551دمحم السعٌد وهبه ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    143141،  سبك لٌده برلم :  وفاء دمحم عبده احمد  ،  تاجر فرد    - 44

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    25255211، وفى تارٌخ    143664مصطفى عبداللطٌف اسماعٌل حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 نهائٌامحو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط 

تم    25255214، وفى تارٌخ    115454موسى عبد المجٌد زغلول ابراهٌم عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   25255214، وفى تارٌخ    145665سامٌه السٌد السٌد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم    25255214، وفى تارٌخ    143465دمحم المرسى عبدالحى المرسى درغام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 محو/شطب السجل     25255214، وفى تارٌخ    111142ده برلم : السٌد نصر محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 53

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255214، وفى تارٌخ    122455صبرى رزق احمد فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط  نهائٌا.

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    121655هللا  محمود عبد الحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  كرم   - 55

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    45133اٌفون صالح ابراهٌم   برهومه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 لسجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالىا

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تارٌخ    126564السٌد حامد دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    145164ه برلم : ابراهٌم الشحات المناوى بربر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 54

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    44143على عبداللطٌف على رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم    25255223، وفى تارٌخ    124144نى أحمد عبد الحك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسنى السٌد حس   - 65

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25255223، وفى تارٌخ    122445دمحم محى أحمد عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا. السجل  شطب

، وفى تارٌخ    124144( حسنى السٌد حسنى احمد عبد الحك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : 124144)تابع    - 62

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا   25255223

، وفى تارٌخ    141152منطلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ( اسماعٌل مصطفى اسماعٌل عبدال 141152) تابع    - 63

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد وذلن بموجب طلب تأشٌر   25255223

تم    25255223، وفى تارٌخ    134451مدٌحة عبد الحافظ عبد الشافى فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم    25255223، وفى تارٌخ    111651مصطفى عبد اللطٌف عبد هللا مشالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل  شطب    25255224، وفى تارٌخ    52512دمحم دمحم المعداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    124145ه برلم : هشام رفعت على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 61

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    114155منى خٌرى دمحم الوصٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255224، وفى تارٌخ    124545احمد محمود على المغربل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم   - 64

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

 تم محو/شطب السجل    25255224، وفى تارٌخ    16315شبكٌة حجازى محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تارٌخ    11421فاطمة السٌد دمحم إسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    154454:  اٌهاب على المتولى عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 12

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    143411فراوله الشحات السٌد عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 5السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    144645امٌره فؤاد عبدالوهاب المرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

شطب تم محو/   25255225، وفى تارٌخ    154452عبد الحلٌم دمحم احمد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25255226، وفى تارٌخ    55146عادل ابراهٌم ابوالنجا الشهاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم    25255226، وفى تارٌخ    126231،  سبك لٌده برلم : ( على فرحات السٌد نحلة  ،  تاجر فرد   126231) تابع    - 11

 2525/ 1/ 21محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى االخر بطلب تاشٌر بتارٌخ 

تم محو/شطب    25255226، وفى تارٌخ    153564حمدان دمحم ابراهٌم الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 ة هللا تعالىالسجل  شطب لوفاتة الى رحم

تم محو/شطب    25255221، وفى تارٌخ    116444عرفات البهى امام امٌن العطار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    25255221ارٌخ ، وفى ت   11442حامد ٌحى حسنٌن حسن البرمونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25255221، وفى تارٌخ    126544عزمى عوض ابو الخٌر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25255221، وفى تارٌخ    124424،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  جمعه الباز المرسى اساعٌل    - 42

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    25255221، وفى تارٌخ    121465منصور دمحم إبراهٌم الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 ه هللا تعالىالسجل  شطب لوفاتى الى رحم

   25255221، وفى تارٌخ    115515( احمد دمحم ابراهٌم دمحم سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  115515) تابع    - 44

 2525/ 2/ 21تم الشطب بطلب تاشٌر بتارٌخ  2514/ 5/ 4بتارٌخ  4114تم محو/شطب السجل  تم شطب الفرع المودع برلم 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس   25255252وفً تارٌخ ،   144455على عثمان سعد عثمان عثمان مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال   25255252وفً تارٌخ ،   142545ٌد االسطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابراهٌم احمد دمحم عبدالحم -  2

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

أس المال , تم تعدٌل ر  25255252وفً تارٌخ ،   145415محفوظ دمحم محفوظ دمحم االزمازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   144643السٌد حجازى البهى حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   35555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   145314دمحم رشدى عبدالواحد مامون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   114551طلعت عبد التواب ٌونان لزمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال   25255253وفً تارٌخ ،   11134بهاء الدٌن مصطفى عبد الهادى ربٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   134444نورا ٌوسف ٌوسف عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   655555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   111145سعد سلٌمان دمحم امٌن عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   122233ٌونان عبد التواب ٌونان لزمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   144131ابراهٌم ابراهٌم سالمه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255254وفً تارٌخ ،   121442ده برلم رضا طٌمور توفٌك توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  12

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

تم تعدٌل رأس   25255254وفً تارٌخ ،   131236رضا سامى عبد الموجود اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   555555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعد

وفً   122341مؤسسة معوض عبد الغنى المهدى للمالبس الجاهزة و لإلستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 نٌه ج  555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255255تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس   25255255وفً تارٌخ ،   144151ماجدة عبداللطٌف عبداللطٌف الطناملى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   111531دمحم مرزوق عبد الرازق الباز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   6555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   121651ٌاسر لبٌب عبد اللطٌف رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس   25255256وفً تارٌخ ،   121344أحمد أبو العنٌن دمحم أبو العنٌن الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255256وفً تارٌخ ،   145631ك لٌده برلم هاجر ربٌع دمحم عبداللطٌف  تاجر فرد ،، سب -  14

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



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 رأس المال , وصف   25255256وفً تارٌخ ،   52341صالح دمحم مصطفى سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   155555.555المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال   25255254وفً تارٌخ ،   16123خالد زٌنهم حسٌن ابراهٌم ابوالخٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس   25255254وفً تارٌخ ،   46444العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مؤسسه عماد ابوالماسم للمماوالت -  22

 جنٌه   1555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  25255254وفً تارٌخ ،   112444جٌهان محمود حسنٌن عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   126555زاٌد رمضان السٌد الشرلبالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   35555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   143455فى احمد حامد النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصط -  25

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

تم تعدٌل   25255215 وفً تارٌخ ،  114355( دمحم احمد دمحم عمر المدنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  114355) تابع  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   134155انور ابراهٌم عبد الباسط احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   41455لمٌاء حنفى مصطفى الزٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255211تارٌخ ، وفً   43254السعٌد دمحم السعٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   43254السعٌد دمحم السعٌد على خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212وفً تارٌخ ،   115654خٌرت دمحم المصبى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212رٌخ ، وفً تا  45411مرفت حمدى جوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   136331دمحم عالم سمٌر محمود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   555555.555ه ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم   25255212وفً تارٌخ ،   134545( سامح السٌد دمحم السٌد دخان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  134545) تابع  -  34

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

تم تعدٌل رأس   25255213وفً تارٌخ ،   111432على احمد فؤاد عبد العزٌز منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال   25255213خ ، وفً تارٌ  142643ابراهٌم رمضان ابراهٌم رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس   25255216وفً تارٌخ ،   115212مؤسسة التابعى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   132544حامد ابراهٌم حسنٌن نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255211وفً تارٌخ ،   45145مشٌمش لتجارة االعالف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   45145دمحم نجٌب دمحم على مشٌمش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   145316اشرف سامى احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس   25255211وفً تارٌخ ،   136346برلم  عبد المعطى دمحم ٌوسف حسن الخطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  42

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   145454سعفان للمماوالت والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   145351دمحم على عبد الحلٌم تمى الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال   25255211وفً تارٌخ ،   143451راوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مجدى دمحم عبدالمنعم دمحم البد -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   145413سامح على دمحم على الوصٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   141652عبدالستار ضٌف شاذلى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   121441ٌن دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد الرازق حس -  44

 جنٌه   1555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس  تم  25255214وفً تارٌخ ،   121441مشوره للمماوالت والتورٌدات العامة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   1555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255214وفً تارٌخ ،   131434هند دمحم على الشربٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   134443فؤاد عبد المعطى عبده حمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   142226دمحم اٌمن المتولى احمد جارٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   123164محمود ابو خلٌل دمحم التوابتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس   25255214وفً تارٌخ ،   11134بهاء الدٌن مصطفى عبد الهادى ربٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   1555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255214وفً تارٌخ ،   143142احمد السعٌد عبدالمعبود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  25255214وفً تارٌخ ،   11134( بهاء الدٌن مصطفى عبد الهادى ربٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   11134) تابع  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255214وفً تارٌخ ،   44155عالء دمحم السٌد رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   45226تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   السٌد عبد الخالك المتولى الدسولى -  54

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   44544هشام نبٌه احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   21555.555شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   124114احمد طه دمحم المنٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255225وفً تارٌخ ،   544245226الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  السٌد  عبد الخالك المتولى -  61

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

المال ,  تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ ،   135342احمد ابراهٌم دمحم عامر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   142343رضا فوزى مرزق برسوم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   152525دمحم احمد عبدالحمٌد احمد خٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225 وفً تارٌخ ،  152525دمحم احمد عبدالحمٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   111352طارق حسن عبد المعطى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   114345ابراهٌم السعٌد عبد الحلٌم مشالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال   25255223وفً تارٌخ ،   121541كرٌستٌن مورٌس مٌخائٌل جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس   25255223وفً تارٌخ ،   114425عمرو عبد الفتاح الحسانٌن دمحم غنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   136342اسامة جابر دمحم الدمرداش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   46444رد ،، سبك لٌده برلم اسامة كمال مصطفى ابو زٌد  تاجر ف -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   131554دمحم زكرٌا محمود على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس   25255223وفً تارٌخ ،   154456عادل السٌد على السٌد سعٌد السامولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255224وفً تارٌخ ،   154425وسف احمد نمور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد ابراهٌم ٌ -  14

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

ٌل رأس المال تم تعد  25255224وفً تارٌخ ،   134444اسامه السعٌد الرفاعى مجاهد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   131261احمد دمحم السٌد فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   131141دمحم الشرٌف حسن صابر فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

م تعدٌل رأس المال , ت  25255226وفً تارٌخ ،   135641عالم لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس   25255226وفً تارٌخ ،   135641( احمد دمحم دمحم عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 135641)تابع  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   131643هشام مطاوع دمحم الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226ٌخ ، وفً تار  153456رضا خالد عبدالخالك على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255226وفً تارٌخ ،   141345دمحم احمد متولى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255226وفً تارٌخ ،   114315على دمحم دمحم دمحم لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255221وفً تارٌخ ،   134452السٌد موسى حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255221وفً تارٌخ ،   122555عدلى سٌد حسٌن رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس   25255221وفً تارٌخ ،   151511السٌد عبد الرازق سالمة الطنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  145665عطا هللا على الحسٌنى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، الملعب ـ بلماس خامس بملن /  على دمحم محمود على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  145661احالم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، بلماس شارع المدارس بملن/ منال ومنى فاروق دمحم عطا 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25255252وفً تارٌخ  145665سامٌه السٌد السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، كفر الترعة المدٌم بملن / سامٌة السٌد السٌد عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  145611عبٌر السٌد عبده الموافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، لنسٌمٌة بملن/ احمد فاٌز عبد السالم دمحم عطا هللا

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  145662على عبدالحلٌم عبدهللا دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه جاد بملن / اٌهاب ٌحى ٌوسف سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  145613السعٌد عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، جواد حسنى برج البدوى بملن/ البدوى عبدالعزٌز احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  145664دمحم الشحات عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 عبدالغنى ابراهٌم الـتأشٌر:   ، دمٌره ش مسجد الرحمن بملن/ عبدهللا عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  145663مجدى ابراهٌم على دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، شها بملن / دمحم ابراهٌم على دمحم النادى

تم تعدٌل العنوان  25255252وفً تارٌخ  145664    عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  4

 , وصف الـتأشٌر:   ، تٌره بجوار مسجد السالم بملن/ عبد الهادى عالء الدٌن عبد الغفار عبد الحافظ

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  134545احمد حمدى ابراهٌم ابو المجد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

صف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع عن نشاط/ مخزن لتجارة وتورٌد حبوب بناحٌة بلماس المعصرة امام بنزٌمة توتال بملن/ سعاد و

 دلهلٌة  134545ولٌد برلم تابع  1145ابراهٌم ابو المجد بدوى اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252تارٌخ وفً  145661دمحم المغازى لاللكترونٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / دمحم المغازى محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  145664احمد راشد سلٌمان بربر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، كفر مٌت فاتن بملن/ حنان حسٌن محرم مسعود

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  145614رٌم دمحم فوزى عبد العزٌز خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ك -  13

 شارع على مبارن بملن/ سٌده عبد المادر ابراهٌم عبد هللا  24وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة تورٌل المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  145666سبك لٌده برلم     فوزٌة عبد العزٌز حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع طرٌك بلماس بملن/ فوزٌة عبد الحمٌد الخطٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  145612امنٌه دمحم شرٌف عبد المنعم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 :   ، طلخا حوض جنٌنة العاصٌه لرٌة العاصٌه بملن / ابراهٌم محمود دمحم ابراهٌم سطوحىوصف الـتأشٌر

وفً تارٌخ  134545( احمد حمدى ابراهٌم ابو المجد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     134545) تابع  -  16

 بملن/ سعاد ابراهٌم ابو المجد بدوى  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة امام بنزٌمة توتال 25255252

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145645هبه متولى دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، جمٌزة بلجاى بملن / دمحم عبداللطٌف دمحم عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145641برلم    على عبدالرازق على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  14

 الـتأشٌر:   ، دبو عوام بملن / سامح عبدالرازق على 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145645ابراهٌم ماهر دمحم الحسانٌن حما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 بملن / لٌلى عبدالمجٌد على مبرون وصف الـتأشٌر:   ، درٌن الطرٌك العام 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145645للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     GAمكتب الباز  -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، المستعمرة الشرلٌة الستامونى بملن / سومه جمال ابراهٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145615لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى كارم محمود عبد الستار  -  21

 الحفٌر بملن/ كارم محمود عبد الستار لابٌل  54وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25255253وفً تارٌخ  145645احمد حماده احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، كفر الطوٌلة بملن / حماده احمد عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145644عطا لتجارة لطع غٌار سٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شارع خاتم الرسل بملن / حنان نجاح ابوالمجد 24وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145641ود محمود نصر عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ساره محم -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع احمد ماهر بملن / محسن اشرف محمود السعٌد

تم تعدٌل العنوان  25255253 وفً تارٌخ 124526فاطمه الزهراء المندوه عوض دنٌور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 تورٌل الجدٌده بملن/ حاتم ابو هٌكل عبد السمٌع  5, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة شارع الزهراء رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145642اٌمن اسامه نصٌف دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 برق العز بملن / اسامه نصٌف دمحم حسنالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145643حمدى دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو زاهر بملن/ خالد دمحم احمد السٌد 

تم تعدٌل العنوان  25255253وفً تارٌخ  145616لٌده برلم     محمود كارم  محمود عبد الستار لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  24

 الحفٌر بملن/ كارم محمود عبد الستار لابٌل 54, وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل  25255253وفً تارٌخ  145642احمد المصبى عبدالرحمن عبدالرحمن المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 شٌر:   ، طرٌك المعصرة بملن / المصبى عبدالرحمن عبدالرحمن المصبىالعنوان , وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145611سامح المامون دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن / دمحم فاضل عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145646دمحم السٌد حماد احمد عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 شارع فاطمة الزهراء بملن / على رزق العرالى حسن  22الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  25255253وفً تارٌخ  145641   فتحى مجاهد دمحم الغندور دمحم العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  32

 ( امام جمعٌة كفالة الٌتٌم بملن / جمال عبدالناصر ابوالفتوح الصعٌدى5, وصف الـتأشٌر:   ، شارع المنتزة عمار رلم )

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25255253وفً تارٌخ  145643اٌمن سعد السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، البٌالوٌه االحمدٌة بملن / ورثة سعد السٌد السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145644كرٌم دمحم سمٌر صبرى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ى االشمر شارع الجمهورٌة امام المستشفى الجامعى بملن / دمحم سمٌر صبر 44وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145641محمود ٌسرى احمد ابوعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبدالحكٌم تمسٌم احالم الخولى جدٌلة بملن / دمحم محمود عطٌه الخولى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  145644لٌده برلم    اسالم معروف دمحم احمد منسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  36

 وصف الـتأشٌر:   ، ارض ابوٌوسف ممابل المرور بملن / معروف دمحم احمد منسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145644ماجده دمحم عبدالحمٌد بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 المعصرة بملن / عبدالحمٌد بدٌر ابوعاصى الـتأشٌر:   ، 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  145646امٌنه احمد حسٌن العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، برج الجوهرى شارع الحرٌة بملن / احمد دمحم ٌسرى كمال صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145151ر فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد احمد عبدالوهاب عامر ، تاج -  34

 الـتأشٌر:   ، كفر الطوٌلة بملن / حامد احمد عبدالوهاب عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145151الزهراء مسعد عبدالعزٌز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 تمسٌم السمنودى من شارع جٌهان بملن / دمحم انٌس دمحم بدوى 3شارع  6ر:   ، وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145125عادل احمد عبد الفتاح ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن/ احمد عبد الفتاح ابو على 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145121د محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دٌنا محمود احم -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع زكرٌا الجابرى بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم

صف تم تعدٌل العنوان , و 25255254وفً تارٌخ  145111السٌد معوض السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، كفر شرٌف بملن / مجدى حسن السٌد على

تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  145155صالح الدٌن عوض فاضل عوض عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصة بملن / دمحم عوض فاضل عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145123سبك لٌده برلم     اسالم دمحم دمحم معاذ على ، تاجر فرد ،  -  45

 الـتأشٌر:   ، شارع ابراهٌم ٌونس بملن/ جالل محمود جاد الحصى 

 25255254وفً تارٌخ  144454( عمرو سامى محمود عبده رزق حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    144454)تابع  -  46

 امتداد ش االدٌب بملن/ هشام دمحم محمود 5الـتأشٌر:   ، المنصوره ش  تم تعدٌل العنوان , وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145154اسامه دمحم احمد عتمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 راهٌمالدور الثامن برج البستان من الصحة المجزر بملن / فائمه مشرف اب bالـتأشٌر:   ، مدخل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145152فاطمه طارق سادات حامد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الصالحٌن كفر البدماص بملن / طارق سادات حامد غنٌم 

تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  145115لٌده برلم    هدى ابوالمعاطى الشربٌنى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك  -  44

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن / الشربٌنى ابوالمعاطى الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145113ناصر على عبدالغنى شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ان خطاب بملن / دمحم افندى خلٌل احمد الـتأشٌر:   ، الثورة مٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145111صبرى دمحم جمٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 تمسٌم ابن زٌد حى الجامعة بملن / اشرف دمحم عرفه خطاب  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145115د ،  سبك لٌده برلم    دمحم على عبدالحمٌد على محضٌه ، تاجر فر -  52

 شارع المدٌنة المنورة تمسٌم مدٌنة مبارن بملن / على عبدالحمٌد محضٌة 11وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  25255254وفً تارٌخ  144454عمرو سامى محمود عبده رزق حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل فرع بالعنوان المنصوره ش خمسه امتداد ش االدٌب بملن/ هشام دمحم محمود حجازى اودع 

 144454ولٌد برلم تابع  1231برلم 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 25255254وفً تارٌخ  145154المنشاوى اتصنٌع االحذٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع كامل خلف مصر الطٌران عزبة الشال بملن / جمالت عبدالحمٌد موسى  24الـتأشٌر:   ، 
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  25255254وفً تارٌخ  145154احمد شكرى مصطفى احمد المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 عزبة الشال بملن / جمالت عبدالحمٌد موسى  شارع كامل خلف مصر الطٌران 24, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145122منى عبد الباعث دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 وصف الـتأشٌر:   ، الروضة بملن/ السٌد السٌد عبد العال عابدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145644لٌده برلم     احمد عوض عوض عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة برج سوٌلم سارع الترعة من الخلفاء الراشدٌن بملن/ محمود عبد الفتاح دمحم عبد ربه 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25255254وفً تارٌخ  145236دمحم احمد محمود العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، شارع عبد المنعم خلٌفه امام بوابة توشكى الجامعه المنصوره بملن / ابراهٌم السٌد الحفناوى

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145114عال حسن العوضى حسن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ع مأمون الشناوى المتفرع من شارع الجٌش بملن/ رؤوف احمد السٌد الجملوصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145153اٌمن حسن عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، النسٌمٌة بملن / هشام دمحم عبد االاله عبدالعال

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145154رمضان جمال عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، حارة العسال شارع المدٌر بملن / مصطفى مصطفى احمد السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254 وفً تارٌخ 145155وائل احمد عوف الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، محلة دمنة عزبة مظلوم بملن / عوف احمد عوف الباز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145114ابوالنجا دمحم ابوالنجا اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ٌم اسحك الـتأشٌر:   ، كفر ابو زاهر بملن / زٌنهم فهٌم ده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145114امورة جمال رشاد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، كفر بدواى المدٌم بملن / اشرف عبدالبارى عبدالعزٌز عبدالبارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  145124 دمحم السٌد الوصٌف دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 الـتأشٌر:   ، شارع الوصٌف عزبة حطاب بملن / دمحم الوصٌف دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  45553مصطفى عبد الممصود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

نشٌة ابوماضى طرٌك الفوائد ومصنع السكر بملن / دمحم السٌد ابوالوفا عن نشاط  مصنع كوالٌن الـتأشٌر:   ، تم افتتاح بالعنوان م

 45553تابع  1243خمسمائة الف جنٌها مصرى الغٌر واودع برلم ولٌد برلم 555555براس مال 

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  45553مصطفى عبدالممصود ابراهٌم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح بالعنوان منشٌة ابوماضى طرٌك الفوائد ومصنع السكر بملن / دمحم السٌد ابوالوفا عن نشاط  مصنع 

 45553تابع  1243خمسمائة الف جنٌها مصرى الغٌر واودع برلم ولٌد برلم 555555كوالٌن براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  145134حمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبدالسالم ا -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو دشٌشة بملن / عبدالسالم احمد عبدالعال دمحم

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25255255وفً تارٌخ  145134دمحم احمد عبداللطٌف العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، مٌت زنمر بملن / دمحم احمد عبداللطٌف العدل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  145132وائل احمد عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، الخاللة الشوامى بملن / هبه احمد امٌن عباس 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  145124ٌد المنٌالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى فضلول ابوز -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما شارع المناٌه بجوار مسجد العواٌد بملن / فضلول ابوزٌد ابوزٌد



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل العنوان ,  25255255ٌخ وفً تار 145133هانى عبداللطٌف حامد الحمالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشٌخ عبٌد بملن / عوض عبداللطٌف حامد غازى الحمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  145134شٌماء فتحى دمحم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 اٌس الـتأشٌر:   ، السلن بملن / دمحم محمود على ح

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  145131نورهان طارق دمحم دمحم ابوفلوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 شارع عماره بن ٌاسر تمسٌم سامى الجمل بملن / ابومسلم احمد ابراهٌم دمحم  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  145131سبك لٌده برلم      حامد ٌحى حامد عبدالغنى الهوارى ، تاجر فرد ، -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع نسٌم من شارع دمحم فتحى بملن / محمود على محمود عبده 

 تم تعدٌل 25255255وفً تارٌخ  145124حسنى دمحم عبدالجلٌل العرالى البشالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع البوسته المدٌم بملن / دمحم عبدالعظٌم جاوٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  145135عبدهللا دمحم حسن حسن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، البملٌة بملن / مدٌحة محمود ابوالحماٌل مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  145136سم الحسٌنى ذكى على داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    با -  14

 شارع عمل من شارع احمد ماهر بملن / خٌرى دمحم عبدهللا دمحم 44وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  145125ٌاسر سعٌد دمحم دمحم لموره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، جمصة الصفا بملن / ابتسام اسماعٌل السٌد عبدالغنى

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  145135الدٌب لتجارة االدوات المنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ل الضرائب بملن / دمحم السعٌد رمضان السالب وصف الـتأشٌر:   ، السلن السد العالى اسف

 25255255وفً تارٌخ  143454تابع(  محمود احمد عبدالبارى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143454) -  41

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / روحٌه عبدهللا العدل الصٌاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  145126البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعلٌم رمضان دمحم  -  42

 ماٌو بملن / اشرف شهاب الدٌن فتوح 15الـتأشٌر:   ، منطمة 

وفً  122341مؤسسة معوض عبد الغنى المهدى للمالبس الجاهزة و لإلستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ حسن دمحم احمد دمحم  25255255تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  45553مصطفى عبد الممصود ابراهٌم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 مصنع السكر بملن / دمحم السٌد ابوالوفا, وصف الـتأشٌر:   ، منشٌة ابوماضى طرٌك الفوائد و

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  45553مصطفى عبد الممصود ابراهٌم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 السٌد ابو , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌة بلماس منشٌة ابو ماضى طرٌك الفوائد مصنع السكر بملن / دمحم

 دلهلٌه  45553ولٌد برلم تابع  1243الوفا عن نشاط / مصنع كوالٌن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  143454محمود احمد عبدالبارى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

كز المنصورة بملن/ روحٌه عبد هللا العدل الصٌاد عن نشاط  تجارة وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة طناح مر

 143454ولٌد برلم تابع  1352خمسة االف جنٌها مصرى الغٌر اودع برلم 5555خردوات براس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  145121دمحم ابراهٌم دمحم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شارع الجامع مدٌنة السالم بملن / ابراهٌم دمحم احمد 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145144احمد عبدالعلٌم عبدالشافى المندوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثانوٌه بنٌن بملن / ناهد عبدالرافع دمحم عبدالرحمن 
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تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145155ولٌد احمد دمحم احمد حسنٌن حوٌدق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، سندوب بملن/ فاطمه دمحم شمس الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145146محمود سعد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، طرٌك بلماس الشارع العمومى بملن / احمد عبدالحمٌد تاج الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145156دمحم مجدى زكرٌا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، شارع جامعه الدول العربٌه عمارات الثالجه بملن / خالد عبدالعلٌم عبدالمالن عبدالعلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145141دمحم هشام مرجان فرج مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وٌله بملن / عبدالواحد حامد ابراهٌم الناغىوصف الـتأشٌر:   ، الط

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145551سلوى دمحم حامد السٌد فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ امال حسٌن سلٌمان الرفاعى

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145154فرد ،  سبك لٌده برلم     وائل عبد الهادى لاسم الرفاعى ، تاجر -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع حوض النواصف بملن/ اشرف عبد الهادى لاسم الرفاعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145144سمٌر مسعد ابوزٌد فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 أشٌر:   ، البملٌه بملن / منى كامل دمحم عبدهالـت

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145141مروه عبدالسالم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 شارع السالم خلف االمن المركزى بملن / عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح الشنهاب 21وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145145اشرف دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  41

 الـتأشٌر:   ، شارع االتوبٌس المدٌم بجوار كافترٌا كاسترو بملن / دمحم سمٌر السٌد حسن بدره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256ارٌخ وفً ت 145155احمد مجى سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، شارع جالل رضوان ـ عبده معروف بملن/ الشرلاوى صالح الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145152خٌرى الشربٌنى عبدالوهاب حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بملن / الوحده المحلٌه لمدٌنه جمصه 1141رلم ماٌو لطعه  15وصف الـتأشٌر:   ، جمصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145151نٌفٌن طلعت شولى العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، شرنماش شارع الجامع بملن / على على رمضان ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145154سبك لٌده برلم      عادل امام صابر االمام ، تاجر فرد ، -  151

 الـتأشٌر:   ، بلجاى بملن / وفاء حسام صابر االمام

تم تعدٌل  25255256وفً تارٌخ  145144عبدالهادى رمضان عبدالهادى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ٌده الهاله بملن / عاطف نصحى احمد دمحمالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  52341صالح دمحم مصطفى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، الغاء المٌد الرئٌسى االخر وذلن بموجب طلب تأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145153لٌده برلم     زٌنب عبد الغنى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  154

 الـتأشٌر:   ، الشوامى بملن/ محمود عبد الاله ابراهٌم دمحم فوده

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145142مرفت الدسولى السٌد دمحم الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شارع االندلس حى الجامعه بملن / احمد فتحى دمحم دمحم وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  145151مشٌر شفٌك دمحم ابوسند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الفتح االسالمى خلف باتا  بملن / السعٌد جمعه دمحم على
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  145143وزى سلٌمان المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح ف -  151

 عزبه عبدالرازق بملن / امل فرٌد طلبه عطٌه 15شارع الساعى من شارع  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254ارٌخ وفً ت 145165دمحم عبدالغنى دمحم دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، شارع المحطه بملن / دمحم دمحم دمحم عزب

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145145احمد دمحم عبد العاطى ٌوسف بٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لفتوح البٌلىوصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر افندى بملن/ ولٌد دمحم ابو ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145164دمحم ٌوسف دمحم السمبختى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، جمصة الصفا بملن / السٌده اسماعٌل السٌد عبدالغنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254ً تارٌخ وف 145146ٌاسر ابراهٌم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، حوض العطار بملن/ دمحم تٌسٌر عبده شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  134264سالمه على دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لفتاح عبد الحى دمحم شارع الفتح جمصة بملن/ عبد ا 226الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145141انور دمحم حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / دمحم حسن عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145115نسمه عبدالوهاب على عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، ش المحكمه بملن/نبوٌه ابراهٌم احمد بدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145154احمد زٌنهم دمحم حسن الزلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 / مصطفى عبداللطٌف حسانٌن شلبىالـتأشٌر:   ، الجمهورٌه امام مدرسه الصناٌع بملن

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145112هدٌر احمد مصطفى احمد شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الترعة بجوار المصرٌة للسٌارات بملن/ سمٌر ابراهٌم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145114اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمعه حمدى ٌوسف جمعه ، ت -  111

 الـتأشٌر:   ، الخاللة بملن/ حمدى ٌوسف جمعه 

وفً تارٌخ  134454( وفاء ٌونس التمٌمى دمحم ٌونس شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     134454)  تابع  -  114

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بجوار مجمع التوحٌد بملن / اٌمان احمد ابراهٌم عبد الرحمن 25255254

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145166فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى دمحم فتحى حسٌن الخولى ، تاجر  -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن / دمحم عبدالستار دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145116عبد العال مراد عبد العال مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 شٌر:   ، الطٌبة / المولف بملن/ حمدى فهمى ابراهٌم الزحافوصف الـتأ

تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  145162عبدالفتاح ابوالفتوح عبدالرحمن الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن / السٌد ابوالفتوح عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145114راهٌم احمد على سماحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اب -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع االدٌب شارع سامٌة الجمل دور ارضى برج االطباء بملن/ جمال الدٌن دمحم دمحم بدوى

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145161،  سبك لٌده برلم    عال فتح هللا عنتر عبدالعزٌز عمر ، تاجر فرد  -  123

 شارع ترعة نشا بملن / عبدالظاهر على بدوى عسٌر 11وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145143ابراهٌم على ابراهٌم السٌد كبشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ف الـتأشٌر:   ، الحصص بملن/ دمحم معوض دمحم عبد الغنىوص
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145164خلٌل لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، بهوت بملن / خلٌل احمد اخلٌل دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145164سبك لٌده برلم     خلٌل لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  -  126

 الـتأشٌر:   ، بهوت بملن / خلٌل احمد اخلٌل دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145144وائل سامى عبد الموجود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الرشٌد بملن/ هٌثم السٌد توفٌك دمحم خلٌل وصف الـتأشٌر:   ، شارع هارون

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  16123خالد زٌنهم حسٌن ابراهٌم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ادى وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع فخر الدٌن خالد برج االندلس امام عمارة االولاف بملن / محمود طاهر العٌ

تم  25255254وفً تارٌخ  145165تابع( دمحم محمود توفٌك محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145165)  -  124

 جمصه بملن / لبنى حسن زٌن العابدٌن مجاهد  34تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الكرنن عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145115ده برلم    دمحم رفعت عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  135

 الـتأشٌر:   ، الستامونى دٌل البحر بملن/ رفعت عبدالفتاح دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145113طارق جالل على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن/ اسماعٌل المرسى ممبل الـتأشٌر:   ، العٌادٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145145مختار دمحم محمود مرسى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصف الـتأشٌر:   ، ش محمود شاهٌن سكه سندوب بملن/ حسن محمود مرسى رضوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145114ك لٌده برلم    ولٌد احمد دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سب -  133

 الـتأشٌر:   ، طناح بملن/ احمد دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145164احمد دمحم المرشدى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ٌة بملن / هناء حسن عبدالتواب وصف الـتأشٌر:   ، بن بطوطه امام شركة االدو

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  145165دمحم محمود توفٌك محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 جمصة بملن / لبنى حسن زٌن العاب 34وصف الـتأشٌر:   ، الكرنن عماره 

تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  145161،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم مصطفى ابراهٌم رمضان جلٌله ، تاجر فرد -  136

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع العباسى بملن / عماد وخالد بدٌر عبدالرازق عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145163عالء عبده الشربٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ، بساط بملن / عبده الشربٌنى على  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  145142مصطفى نجاح صالح حسن ابو الغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة سوق الخواجات خلف جامع الموافى بملن/ دمحم نجٌب سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145144، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد بدران الدسولى سلٌم  -  134

 الـتأشٌر:   ، شاوه بملن/ السٌد السٌد ابراهٌم شاهٌن

تم تعدٌل العنوان  25255254وفً تارٌخ  145111امنٌه جمال دمحم على عوضٌن حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش عوض خمٌس المتفرع م نطرٌك شربٌن بملن/ على حامد على35ٌر:   ، , وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  145111اٌه مصطفى السعٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، ش النجار من ش بورسعٌد بملن/دمحم رشاد راشد ابراهٌم
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 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  134454تمٌمى دمحم ٌونس شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفاء ٌونس ال -  142

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة مٌت عنتر بجوار مجمع التوحٌد مركز طلخا عن نشاط / تجارة مستحضرات تجمٌل 

 دلهلٌه 134454ولٌد برلم تابع  1434د الرحمن اودع برلم  بملن / اٌمان احمد ابراهٌم عب 2514/  1/  1اعتبارا من 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  145144محمود عباس عبدالحمٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌه المبلٌه بملن / غاده حماده عبدالفتاح عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145456محمود والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    آٌه احمد دمحم  -  144

 الـتأشٌر:   ، شارع ابو زٌد الغفارى  الترعة بملن/ نادٌة شحاتة على عزت

تعدٌل العنوان ,  تم 25255215وفً تارٌخ  145454عبدهللا متولى حامد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن/ حامد هالل حامد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145145مجدى شلبى صابر جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، شارع اسماعٌل صبرى تورٌل بملن / عالء الدٌن مجدى شلبى صابر جالل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  143111دمحم جمال حافظ دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، بملن / سامٌه نصحى دمحم خلٌل

ن , تم تعدٌل العنوا 25255215وفً تارٌخ  145251احمد مجدى حسن خلف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / دمحم مجدى حسن خلف 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  145146صالح شعبان صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الوكاله بملن / عبدالعال عبداللطٌف الزهرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145451 الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد دمحم -  155

 الـتأشٌر:   ، كفر الحطبه بملن / حسام السٌد دمحم الدٌسطى

صف تم تعدٌل العنوان , و 25255215وفً تارٌخ  145455دمحم ابراهٌم رمضان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، مٌت جراح بملن/ ابراهٌم عثمان حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  145144الزهراء عبدالعاطى السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / ذكى سلٌمان برهام برهام

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  145454جر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى طه عبد الحى الجاوٌش ، تا -  153

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع سوق المحمول ـ طرٌك طلخا بملن / احمد طارق طلعت صهٌون

لعنوان تم تعدٌل ا 25255215وفً تارٌخ  145144ابراهٌم محمود ابراهٌم احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 , وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / ناهد محمود حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  145141مٌنا نشأت حلمى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شارع خلٌل حبشى من شارع الثانوٌه بملن / على دمحم دمحم عرفه 23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145143رسى دمحم الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم الم -  156

 الـتأشٌر:   ، ارض االسكان خلف مسجد الشٌخ دمحم بدٌر العزبه الحمراء بملن / اشرف فهٌم رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  135514دمحم دمحم عبد الفتاح فتوح بلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 شارع جزٌرة الورد المشاٌه السفلٌه بملن / لمى مصطفى سلٌمان دمحم حسٌن 4وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره عمار رلم 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25255215وفً تارٌخ  145453اٌه زكرٌا سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن / السعٌد جمعه دمحم



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  145452احمد مصطفى دمحم احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الطرٌك احمد ماهر بملن / هشام دمحم احمد ربٌع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145144تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌس ٌس الخولى ،  -  165

 شارع االمام الشافعى تورٌل بملن / دمحم سلٌمان ابراهٌم الشواف 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  145455عمرو محمود عبد السالم سٌد احمد الزلرد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 متفرع من شارع منتصر بملن/ فوزٌة دمحم حسن عبد المنعم 33ـ  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145141احمد على على  عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ل برج المٌروان بملن / احمد دمحم احمد اللٌثىالـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول تورٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145451سعد محمود سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع عطا هللا خلف سوق الجمله بملن / عبد الفتاح على عبد العزب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145142دهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه السٌد عب -  164

 الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره الجدٌد بملن / رشا عبدالحافظ دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  145454دمحم احمد احمد بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، بهوت ـ عزبة الكوم االخضر بملن / سعاد محمود عوض دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145421الدسولى دمحم مصباح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، منشأة بسندٌله بملن / دمحم مصباح دمحم الحفناوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  114116 غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أمجد السٌد دمحم -  161

 2525/ 2/ 11الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر بطلب تاشٌر بتارٌخ 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  145431محمود عبد الحمٌد دمحم الشربٌنى الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الرٌدانٌة بملن/ دمحم عبد المحسن دمحم منصور

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145422على احمد خلٌل على الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لمجٌد خالد محمودوصف الـتأشٌر:   ، مدٌنه مبارن حوض ابواللٌل الشونه بملن / سحر عبد ا

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145416عاطف عبدالنبى عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، البرامون بملن / دمحم عبدالنبى عبدالهادى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145425انٌسه سمٌر عبدالرؤف السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر االطرش بملن/ دمحم رجب دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145412صالح عبد الحى صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 دمحم مصطفى الـتأشٌر:   ، كوم بنى مراس بملن/ عبد الحى صالح 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145413سامح على دمحم على الوصٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، المعهد الدٌنى الطرٌك السرٌع بملن/ على دمحم على الوصٌف

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145421   فتحٌه السعٌد السعٌد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن / ناصر االلفى الحسٌنى االلفى

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  145424مصطفى مصطفى دمحم عبد هللا حرات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بالزا من شارع جٌهان بملن / المركز التجارى ـ الجامعه بالزا ـ المنصوره العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره مول الجامعه

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145411حمدى ابراهٌم السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن / صالح عبدالحمٌد حسنى



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145425دمحم فرج السٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، السعدٌة بملن / فرج السٌد دمحم فرج

ل العنوان , تم تعدٌ 25255211وفً تارٌخ  145411مروه احمد شولى عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شارع عٌد من ترعة المنصورٌة بملن/ احمد شولى عبد الرازق44وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  145426نجالء محى الدٌن عبد الجلٌل الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر شرٌف بملن / مظهر راجح عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145432شعبان محمود دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، لرٌة الطٌبه شارع المدارس طرٌك طنبوها بملن/ الماظة صٌرى الشحات احمد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  131434هند دمحم على الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصوره برج المصرٌه مدخل أ الدور االول شارع سعد الشربٌنى بملن / عمرو رمضان على 

 دلهلٌه 131434ولٌد برلم تابع  1444عنتر وسمتها الدولٌه للتنمٌه الزراعٌه والتورٌدات الزراعٌه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145433احمد عبد الحلٌم احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / عبد الحلٌم احمد دمحم النحاس

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  145414   عادل عبدالممصود عبدالرحمن الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  143

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محلة دمنة بملن / عبدالخالك حسٌن حسٌن ابوعبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145435فاتن فوزى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ارع الجالء بملن / محمود طاهر العٌادىالـتأشٌر:   ، المنصوره شارع الجمال من ش

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145414نعٌم زخارى رسن عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة عمارة السولمى بملن / صبرى عبدالحمٌد عبدهللا الحكٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145424حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد دمحم عٌد ا -  146

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع مسجد الزهراء حى الزعفران بملن / دمحم ناجح شعبان الدٌسطى

تم تعدٌل  25255211ارٌخ وفً ت 131434( هند دمحم على الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     131434) تابع  -  141

( الدور االول بملن/عمرو رمضان على  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع سعد الشربٌنى برج المصرٌة مدخل ) 

 عنتر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145414محمود عبدالنبى عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، منٌة محله دمنه بملن/ دمحم عبد النبى عبد الوهاب دمحموصف 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  145415كرٌم حسن فتحى عبدالرازق نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج الجزٌره المشاٌة السفلٌة بملن / دمحم سامى سالمه السٌد

تم تعدٌل العنوان  25255211وفً تارٌخ  145415شٌماء دمحم عبد المادر احمد الشهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 , وصف الـتأشٌر:   ، امتداد شارع جٌهان امام برج الصفوه بملن/ عٌد فتحى عٌد ابراهٌم لطوه

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145423ٌده برلم    راضى عماد عبد الحمٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، السلسول بملن/ عماد عبد الحمٌد المتولى عمده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145424دمحم سالمه الراضى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 رف الدنجواى بملن/ دمحم عطٌه حسن محروسهالـتأشٌر:   ، طرٌك محطه ص

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145445طارق دمحم دمحم فرج زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 شارع عبدالسالم عارف بجوار حى غرب بملن / شعبان حسن شعبان ابراهٌم  3وصف الـتأشٌر:   ، 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  131142رف ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسٌمه احمد عا -  144

ممر النبراوى اول شارع المدرٌة المدٌمة من شارع الجٌش بملن/  4وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصورة عمار رلم 

 دلهلٌة  131142ولٌد برلم تابع  1554منٌر دمحم على بندق اود برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145444دٌنا دمحم عبدهللا احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن / دمحم عبدهللا احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25255212ً تارٌخ وف 145454حمزه مكرم حمزه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الترعة المدٌم بملن / مكرم حمزه عبدالعال

وفً تارٌخ  145413( احمد عبدهللا ابراهٌم رزق الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145413) تابع   -  141

ة الدور الثالث ابراج جولدن سٌتى شارع العشرٌن من شارع الجٌش تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصور 25255212

 بملن/ مصطفى السٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145345محسن السٌد احمد ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن/ الى / عصام على احمد ابراهٌم 

تم  25255212وفً تارٌخ  134545( سامح السٌد دمحم السٌد دخان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     134545) تابع  -  144

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ ابو جالل بملن/ كارم محمود رزق العساسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145451السٌد دمحم دمحم عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، منٌة محلة دمنه بملن / دمحم السٌد دمحم دمحم عصفور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145452تامر فوزى السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 د شارع المعهد الدٌنى سندوب بملن / نهال دمحم على السٌد الـتأشٌر:   ، شارع شكرى ٌاسٌن امتدا

تم  25255212وفً تارٌخ  145434( دمحم عبده فتحى محمود الملش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145434) تابع  -  252

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ عبده فتحى محمود الملش 

تم  25255212وفً تارٌخ  145434دمحم عبده فتحى محمود الملش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ( 145434) تابع  -  253

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة دمٌر مركز طلخ شارع الممابر بملن/ عبده فتحى محمود الملش عن نشاط/ 

  145434م ولٌد برل 2525/ 1/ 14تجارة اكسسوار حرٌمى ورجالى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145446السٌد دمحم السٌد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ جالل السٌد عبد الكرٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145455عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن / الشربٌنى دمحم السروى

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  142256دمحم اسماعٌل دمحم الحواوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة عزٌة سرور البحرٌة العٌادٌة بملن/ اٌمن اسماعٌل دمحم عبد العزٌز عن نشاط/ مزرعة 

 دلهلٌة 142256مواشى اودع برلم رلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145544فرٌد طارق على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ الطرٌك الدولى الساحلى اول المنٌل طلخا بملن/ طارق على ابراهٌم النجار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145434نهال رضا السٌد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ٌة سندوب بملن / عطٌه عبدالغنى امٌن الصباحى الـتأشٌر:   ، من

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145444احمد دمحم عبدالرحٌم عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 شارع المضرب عزبه الشال بملن / عالء محمود السٌد الفمى 15وصف الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145445الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ناجح شعبان  -  215

 الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / على السعٌد عبدالستار

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25255212وفً تارٌخ  145453الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ملن / اٌمان دمحم حسن دمحم سللنت ب

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145434دمحم عبده فتحى محمود الملش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 2514/  4/  14وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بالعنوان دمٌره مركز طلخا عن نشاط / تربٌه مواشى اعتبارا من 

 دلهلٌه 145434ولٌد برلم  1542اودع برلم  255555/ عبده فتحى محمود براسمال بملن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145435الشٌماء ابراهٌم سالمه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 زى عبده الفٌومى شارع الجٌش برج سٌكا المحطه الدولٌة بملن / مدحت فو 252وصف الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  145413( احمد عبدهللا ابراهٌم رزق الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145413) تابع  -  214

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة الدور االرضى ابراج جولدن سٌتى شارع العشرٌن من شارع  25255212

 الجٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  15431ز احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وطنٌه عبد العزٌ -  215

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة محله زٌاد مدٌنه سمنود محافظة الغربٌه بملن / مرفت ابو الطوفان دمحم شحاته عن مخزن 

 شامى حر اودع برلم   ولٌد برلم    غربٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145441دمحم محمود على المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن / دمحم محمود على المرسى 

العنوان , تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  145451عزٌزه دمحم عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 البنزٌنة بملن / عدالن عبدالمعبود دمحم على 34وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145455دمحم عوض ابوالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، كفر العرب بجوار الممابر بملن / عوض جمعه عوض ابوالعال 

وفً تارٌخ  145135( نجوى فاروق على عبد الحلٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145135) تابع  -  214

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع انس بن مالن المتفرع من شارع احمد ماهر بملن/ اسماء هشام النجار  25255212

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145436بك لٌده برلم    اسالم ربٌع حسانٌن عماشه ، تاجر فرد ،  س -  225

 الـتأشٌر:   ، محله انجاق بملن / ربٌع حسانٌن حسانٌن عماشه

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145434محمود اسماعٌل عبدالنظٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ماٌو بملن / امنٌه السٌد ابراهٌم  15منطمة  وصف الـتأشٌر:   ، جمصة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145154منى حمدى على الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ نبروه امام مسجد االصالح بملن/ سامٌة دمحم مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  133644الم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابتسام دمحم دمحم عبد هللا س -  223

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع الخلفاء الراشدٌن من شارع الترعه برج سوٌلم امام باسم للكاوتش بملن / محمود احمد بدر 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  145431لٌده برلم    مصطفى ابو االسعاد ابواالسعاد النبوى ، تاجر فرد ،  سبك  -  224

 الكالنن جمصة بملن / مها االمٌر ابراهٌم عطٌه 26العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منطمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145454احمد ٌحٌى عبداللطٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ابوعماشة بملن / ابراهٌم احمد ٌحٌى عبداللطٌف 14رٌه وصف الـتأشٌر:   ، ل

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  145456نادٌه المرسى عبدالعزٌز احمد االنظارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البرامون بملن / عالء السٌد على الشناوى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145442د احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام سٌد احمد دمحم سٌ -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، تمسٌم سامٌة الجمل بجوار شركة الند سكٌب بملن / حمٌده ابراهٌم المتولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145444ربٌع على دمحم على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، ابوماضى بملن / سامح دمحم عبدالجواد دمحم 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  145135نجوى فاروق صبرى على عبدالحلٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

لمتفرع من شارع احمد ماهر بملن/ اسماء هشام النجار العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شارع انس بن مالن ا

 دلهلٌة  145135ولٌد برلم تابع  1551اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145441دمحم عبدالحمٌد مهدى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 هدى عبدالحمٌدنمالى بملن / عبدالحمٌد م 3وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم  25255212وفً تارٌخ  142256( دمحم اسماعٌل دمحم الحواوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     142256) تابع  -  231

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة سرور البحرٌة العٌادٌة بملن/ اٌمن اسماعٌل دمحم عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  145434ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حامد احمد سٌد احمد ، تاج -  232

 الـتأشٌر:   ، السعدٌة عزبه بوشه بملن / مصطفى حامد احمد السٌد احمد

تم  25255212وفً تارٌخ  131142(  بسٌمه احمد عارف ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     131142) تابع  -  233

( ممر النبراوى اول شارع المدٌرٌة المدٌمة بملن/ منٌر  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع الجٌش عمار رلم )  تعدٌل

 دمحم على بندق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  134545سامح السٌد دمحم السٌد دخان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، شربٌت ابو جالل بملن/ دمحم احمد رمضان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  134545سامح السٌد دمحم السٌد دخان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

  2525/ 1/ 23بتارٌخ  413الـتأشٌر:   ، تم شطب الرئٌسى االخر المودع برلم  

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  136331دمحم عالم سمٌر محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 سٌد وصف الـتأشٌر:   ، دمالش  بملن / عالء سمٌر محمود ال

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  136331دمحم عالم سمٌر محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر وذلن بموجب طلب تأشٌر

تم تعدٌل العنوان  25255212فً تارٌخ و 145413احمد عبدهللا ابراهٌم رزق الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصورة الدور االرضى ابراج جولدن سٌتى شارع العشرٌن من شارع الجٌش بملن/ 

 دلهلٌة  145413ولٌد برلم تابع  2525لسنه  545مصطفى السٌد دمحم عن مطعم سندوتشات وكربات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  25255212وفً تارٌخ  145413بدهللا ابراهٌم رزق الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ع -  234

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة المنصورة الدور الثالث ابراج جولدن سٌتى من شارع العشرٌن من شارع 

  145413ولٌد برلم تابع  2525لسنه   1544برلم اودع  25555الجٌش عن نشاط/ العاب براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145443المعداوى السعٌد دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجبانه بجوار الكوبرى الصغٌر تٌره بملن / مروه السٌد ابراهٌم السعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  145454والء عبدالمطلب فتحى عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل بجوار نادى الشباب بملن / ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213تارٌخ وفً  145463سراج عبدالعزٌز عمر عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌه المبلٌه بملن / عبدالعال عبدالغنى عبدالعال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145461نورا اسماعٌل دمحم احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 / دمحم عبدالعزٌز عبدالعزٌز  وصف الـتأشٌر:   ، مولف البٌجو سوق الدهب بملن

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145462سعٌد فوزى عبدالحمٌد السٌد لخلخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر ممابل الممابر بملن / سرور نجاح عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145441،  سبك لٌده برلم    السٌد رمضان دمحم دمحم شونه ، تاجر فرد  -  245

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بجوار المدرسه الثانوٌه بملن / رمضان دمحم دمحم شونه

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  142444والء عبده السٌد عبده المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

شارع ابو جلبه شارع االسواق ناصٌة صٌدلٌة جمال حماد بملن/ جمعه محمود عبد العاطى عبد  31ـتأشٌر:   ، تعدل الى/ وصف ال

 الرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145466فكرى ناصر السعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 عبدالمعطى اسماعٌل الـتأشٌر:   ، الجزائر بملن / جوده

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145461ام السعد دمحم عبدالحمٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، كوم الدربى بملن / عطٌه عثمان عبدالرحمن على 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145414  عبدهللا شولى الغرٌب حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  244

 شارع الهدى خلف مصنع االلبان بملن / شولى الغرٌب حسانٌن 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145411دمحم شكرى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ه الشربٌنى بملن / رجب احمد رجب الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد جمع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145412احمد حمدى صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، برج الصفا حوض ابواللٌل بملن / حمدى صالح احمد مصطفى

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  126534ر فرد ،  سبك لٌده برلم    زغلول عبد ربه عبد الرازق احمد عبد العال ، تاج -  252

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ بلماس بجوار دار االٌتام بملن/ نور عبد الفتاح صالح

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145416رضا السٌد على على عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 صف الـتأشٌر:   ، العٌادٌة بملن / عبدالرحمن السٌد على و

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145442حسن على السعٌد المرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوالعز من شارع مستشفى الصدر بملن / السٌد على احمد محمود هوٌدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145415طاهر محمود زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، ابو جالل بملن / رضا ابراهٌم حسٌن

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25255213وفً تارٌخ  125146السعدنى أبو زٌد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

شارع شبٌن  35بالعنوان  2و 1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح  فرع بمحافظة االسماعلٌه عن نشاط / مكتب مماوالت عامه بالعنوان مكتب 

 الكوم ورفاعه الطهطاوى لسم ثان االسماعلٌه بملن / سهٌر عبدالرحٌم رشوان اودع برلم    ولٌد تبع مكتب االسماعلٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145464، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد دمحم ابراهٌم دمحم -  251

 الـتأشٌر:   ، برق العز بملن / عبده ٌالوت عبده هٌكل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145445فاروق فوزى دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 شارع الزهٌرى مدٌنة مبارن بملن / فرٌد الششتاوى دمحم  33، المنصورة   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145465دعاء على محمود دمحم الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، شارع على الفار دمٌرة بملن / على محمود دمحم الفار 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145464المتولى ابوالسعد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامح -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوعالء خلف مصنع االلبان بملن / السٌد عبدالحمٌد السٌد شلبى

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  145415عبدالمنعم دمحم عبدالهادى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، كتامة بملن / احمد دمحم عبدالهادى الشربٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145411حمدى صدٌك عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ن بملن / نجوى عبدالجواد عبدالعلٌم ( بصار حفٌر شهاب الد35ٌالـتأشٌر:   ، لرٌه )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145414عوض محسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 شارع دمحم صالح بملن / على محسن محسن السٌد 5الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  25255213وفً تارٌخ  145464سحر احمد ابوبكر ابراهٌم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ش المتولى الشناوى بملن/ احمد السٌد السٌد رٌا-, وصف الـتأشٌر:   ، الخٌارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213ارٌخ وفً ت 145465راوٌه رضا على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 شارع بورسعٌد امام ابناء ربٌع للسٌرامٌن بملن / حسٌب دمحم دمحم النبوى 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255213وفً تارٌخ  145413احمد عبدالنبى بكر عبدالنبى حرمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 نٌة سندوب بملن / دعاء دمحم دمحم عبدالعال, وصف الـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  145414احمد دمحم دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 برج مكه شارع كمال على باشا من شارع الجالء امام مسجد الجمال بملن / شاهٌن رجب ابراهٌم شاهٌن  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255213وفً تارٌخ  145443المنجى صالح الدٌن الشافعى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 , وصف الـتأشٌر:   ، ابو دشٌشة بملن / اموره البندارى عمر على

تم تعدٌل العنوان ,  25255213ارٌخ وفً ت 145445دمحم محمود دمحم ابراهٌم عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصره بملن / صابر السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  145452رضا دمحم الغرٌب عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، كفر الحصه بملن / هناء دمحم عبدالمعاطى الشافعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  141646ابراهٌم على ابراهٌم بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 حوض الدهار شارع لناة السوٌس بملن / دمحم ورامى عوٌس دمحم ٌوسف االشرم 45الـتأشٌر:   ، المنصوره عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  145445فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان دمحم على السٌد البحٌرى ، تاجر  -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الحطبه بملن / دمحم محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  145446محمود محمود الشربٌنى امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 لدربى بملن / مى احمد غنٌمه احمدوصف الـتأشٌر:   ، كوم ا

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  145444حماٌات مصطفى عبدالمادر بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 اكتوبر بملن / ولٌد احمد حلمى ابراهٌم عالم  6وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  145443ك لٌده برلم    احمد سعد دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سب -  215

 الـتأشٌر:   ، ابو دشٌشه بملكه ) احمد سعد دمحم المغازى(

تم تعدٌل العنوان  25255216وفً تارٌخ  145444عبدالغنى ابراهٌم عبدالغنى الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ٌه البدوى بملن / على عباده اسماعٌل الضاضه, وصف الـتأشٌر:   ، منش

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  145451مصطفى كامل صبح ابو العنٌن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن / احمد كامل صبح ابو العنٌن



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25255216وفً تارٌخ  145445فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدربه بخٌت عبدالنبى شعبان عرفه ، تاجر  -  214

 , وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه بانوب الطرٌك العمومى بملن / سمٌر لطب الشناوى غنٌم

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25255216وفً تارٌخ  145441الهادى دمحم دمحم زٌادة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، ابوجالل عزبه ابوعطٌه بملن / عماد دمحم زٌاده السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  145444دمحم عادل احمد حسونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، شارع ثروت من شارع التعاون من شارع سعد السٌد بملن / احمد دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  145444عمار دمحم ابراهٌم السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌه محله دمنه بملن / دمحم ابراهٌم السٌد البدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  145442احمد حلمى عبدالغنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 شارع فرٌده حسان بملن / نٌفٌن صالح الدٌن دمحم سعودى 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  145444اسامه دمحم السٌد الكامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 د البدوىالـتأشٌر:   ، جمصه منطمه الصفا بملن / حافظ السٌ

تم تعدٌل العنوان  25255216وفً تارٌخ  145446دمحم هشام عبدالمنعم محمود عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشٌخ من شارع المدٌر بجوار اسماعٌل الشلمامى بملن / دمحم عبدالمنعم محمود عبدربه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  132544ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد ابراهٌم حسنٌن نصا -  245

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر وذلن بموجب طلب تأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  145441على احمد عبدالحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 شارع عبدالستار امٌن احمد ماهر بملن / عزه عبدالفتاح السٌد شحاته 2ٌر:   ، وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  145455ابراهٌم رضا دمحم دمحم سنجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

بملن / صالح سالم دمحم ونادٌه واٌمان عبدالسالم شارع عبدالشافى من شارع احمد ماهر بجوار كلٌه االداب  53وصف الـتأشٌر:   ، 

 ٌوسف خلٌفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  145441ماجد مٌالد عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، جمٌانه بلماس خامس بملن / اٌوب شولى اٌوب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145451رد ،  سبك لٌده برلم    منال دمحم السٌد السٌد ، تاجر ف -  244

 الكرنن جمصه بملن / حسانٌن عباس حسانٌن 112الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25255211وفً تارٌخ  145422بمالة فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 العمومى امام صٌدلٌه مكرم بملن / دمحم حسن حسن الكنانى مٌت نابت الشارع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145425عبدهللا ربٌع دمحم رمضان الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ن الشناوى شارع ربٌع الشناوى خلف االمن المركزى بملن / ربٌع دمحم رمضا 66وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145413محمود فكرى المتولى احمد جادٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة ابوعامر بملن / اٌمان احمد ابوالمكارم 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  145426رامى جمال عبدالنبى على احمد العبٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشباب بملن / اسالم دمحم عبدالفتاح على الجٌار 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  145454    سعد الدٌن ابراهٌم دمحم سعد صحصاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  244

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج السٌسى مدٌنة مبارن بملن / حسام السٌد السٌسى 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145423هانى دمحم مصر ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الزراعٌة خلف مخبز مشالى بملن / نصر دمحم نصر ابوالفتوح  شارع الجمعٌة 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145421ممدوح عبدالهادى عبدالكرٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 وصف الـتأشٌر:   ، الجزٌرة الستامونى بملن / دمحم واحمد واسالم وممدوح عبدالهادى عبدالكرٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  135545احمد على دمحم ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ على السٌد على حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145412توفٌك صفوت جاب هللا عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، جمٌزة بلجاى بملن / عبدالحى عاطف دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145456دمحم عزالرجال المتولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، سلكا بملن / عزالرجال المتولى صالح

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145414د ماهر دمحمٌن الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  355

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع االدٌب الرئٌسى بجوار التٌسٌر للزجاج بملن / محمود ماهر دمحمٌن الطنطاوى

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145455برلم    خفاجى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  351

 ( شارع العسمالنى من شارع الحوار بملن / شرٌهان طلعت دمحم عمران على 5وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة عمار رلم )

العنوان , وصف  تم تعدٌل 25255211وفً تارٌخ  145411رمضان ابوشبانه دمحم شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، شارع عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدٌن بملن / السٌد ابراهٌم احمد مكاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145453دمحم دمحم ابو الٌزٌد الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 دمحم ابراهٌمالـتأشٌر:   ، مٌت نابت بملن/ رائد فتحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  145425دمحم دمحم دمحم مأمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 شارع ابراهٌم ابوعرب من شارع كلٌة االداب بملن / رشا اسامه احمد شفٌك  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  143451،  سبك لٌده برلم     مجدى دمحم عبدالمنعم دمحم البدراوى ، تاجر فرد -  355

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ بلماس بجوار مدرسة المومٌة بملن/ عبد الرازق دمحم صالح

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145415دمحم فهمى حمدى فهمى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 صف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الشهٌد هانى على كامل من شارع بورسعٌد بملن / دمحم دمحم الددامونىو

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145414احمد دمحم صالح دمحم الطنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 بملن / سامح على ابوالناس  شارع ابو طوق المشاٌة السفلٌة 11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255211وفً تارٌخ  145424عبدالمعطى محمود دمحم عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 , وصف الـتأشٌر:   ، بهوت حاره الشوادى طرٌك عزبه حماد بملن / سمر سعد دمحم دمحم سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  141145تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد معوض دمحم ابراهٌم ، -  354

 ماٌو جمصه مجاوره اولى بملن / فتحى سعد حامد السعٌد  15حدٌث منطمة  1654الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211ٌخ وفً تار 145454احمد دمحم عوض النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 شارع الملن الكامل من شارع عبدالمنعم رٌاض بملن / سعٌد اسماعٌل دمحم شرٌفه 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145415امل صالح عبدالوهاب دمحم شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ندٌلة بملن / امنٌة صابر الصاوى احمد وصف الـتأشٌر:   ، بس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  132621هانى السٌد السٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /  جمصه منطمة الكرنن بملن / مصطفى السعٌد الموافى



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  145414ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود شعبان محمود  -  313

 ابوماضى بملن / دمحم عبدالكرٌم مصطفى على 51وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة 

وان , تم تعدٌل العن 25255211وفً تارٌخ  145411دمحم رزق عبدالشافى دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصف الـتأشٌر:   ، الملعب ابو طه بلماس خامس بملن / رزق عبدالشافى دمحم سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145434دمحم ابراهٌم الباز ابراهٌم الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / دمحم عبدالنبى دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145445محمود احمد على فضل الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، جمصة شارع الشباب بملن / اٌمان محمود عبدالحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214ٌخ وفً تار 145444ٌاسر دمحم فاضل عبدالوهاب جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 شارع المطرٌة شارع ضٌاء الدٌن بملن / سماح هالل عبدالحمٌد دمحم  5وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145434دمحم عاطف دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لن / عاطف دمحم ابراهٌم دمحم صالح الـتأشٌر:   ، المعصرة بم

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145441زهر الورد دمحم احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الغرٌب من الجالء بملن / كامل صبحى جندى عبدالمجٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145435تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عوض دمحم ابراهٌم الشناوى ،  -  325

 وصف الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع المحله بملن / دمحم عبدالرحٌم عبدالرازق السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145435دمحم عالء الدٌن ذكى السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 شارع خٌرى الجوجرى من شارع الحوار بملن / عالء الدٌن ذكى السنباطى  3وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145455لٌده برلم    هند الشربٌنى احمد المنجى ، تاجر فرد ،  سبك  -  322

 الـتأشٌر:   ، سندوب بملن / نادٌه الشحات المغازى

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145446السٌد محمود ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 ملن / امٌن عبده امٌن وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة البشطمٌر ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145431عادل دمحم منصور عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، دمحم فتحى بملن / دمحم محمود عثمان عثمان

تم تعدٌل العنوان ,  25255214ً تارٌخ وف 145452عبدالهادى عاطف احمد مجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بجوار الجمعٌة الشرعٌة بملن / منال صالح دمحم سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  121515طارق السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

المنصورة مٌت خمٌس بملن/ دمحم  15555ى اخر عن نشاط/ طحن وتعبئة وتوزٌع بن براس مال الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌس

  121515عبد الحلٌم دمحم سالمة اودع برلم      ولٌد برلن تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145442مجدى احمد مصطفى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 :   ، بلجاى بملن / مجدى احمد مصطفى عامروصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145451فتحى سامى فتحى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاة بسندٌلة بملن / سامى فتحى عبدالرحمن دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145421د ،  سبك لٌده برلم    خالد ولٌد شحاته ابوالمعاطى ، تاجر فر -  324

 شارع سامٌه الجمل بملن / عزه حامد المتولى سالم 5وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145436خالد حسن محمود ابراهٌم ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 الـتأشٌر:   ، طناح بملن / حسٌن السٌد حسن عبدالسالم وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145431اٌمن رجب احمد على هبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 شارع مجمع المحاكم الجدٌد برج السوسن بملن / رمضان على احمد عنتر  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145441 دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  332

 بملن / رئاسة مركز ومدٌنة شربٌن  24الـتأشٌر:   ، محالت مجلس مدٌنة شربٌن محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145443دمحم جاد على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 الـتأشٌر:   ، عزبة ابوالعزم ام الرزق بملن / دمحم جاد على جمعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  134443فؤاد عبد المعطى عبده حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى / بلماس خامس بملن/ ممدوح راشد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145432دمحم عطٌه حسن محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 الـتأشٌر:   ، الخارج الدنجاوى بملن / دمحم سالمه الراضى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145433خلٌل زكرٌا خلٌل حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر بملن / فرج طه فرج خشبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145445دمحم دمحم عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لمادر ابراهٌم الدرافٌل بملن / تفٌده عبدالمادر عبدا 34الـتأشٌر:   ، البنزٌنة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145525محمود احمد احمد ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 شارع ربٌع من شارع جٌهان بملن / محسن حسٌن معوض عوض  11وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145424لٌده برلم     رامى صفوت دمحم المنسى ، تاجر فرد ،  سبك -  334

 خلفى بملن / رئاسة مركز شربٌن  15الـتأشٌر:   ، محالت ترعة الساحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145434نسمه حسن عبدهللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ، المعصرة بملن / صفاء سلوع محى  وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145424عبدالرحمن ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، العزبة الحمراء ارض ابو دسولى بملن / دمحم السٌد اسماعٌل الدسولى

تم تعدٌل العنوان  25255214وفً تارٌخ  145444عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم االمام حسن -  342

 شارع المامون بملن / عاٌده على على غٌث  24, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم  25255214وفً تارٌخ  121515( طارق السٌد على دمحم زغدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    121515)تابع  -  343

 دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خمٌس بملن / دمحم عبدالحلٌم دمحم سالمة تع

تم تعدٌل  25255214وفً تارٌخ  145444ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم ابراهٌم فته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الصفا جمصة بملن / مصطفى لدرى عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145461حسن دمحم ٌوسف احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو سٌد احمد بملن / دمحم ٌوسف احمد علوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145451سالمه السٌد الشحات دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو جالل بملن / دمحم على احمد دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145464نهى ابراهٌم فهمى فرج الصده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 شىوصف الـتأشٌر:   ، شارع الجزائر بملن / عبدالمنعم عبدالمنعم العٌ



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145465رضا السٌد منصور جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 الـتأشٌر:   ، منشاة النصر بملن / احمد رمضان الطنطاوى 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25255214وفً تارٌخ  145462دمحم بزٌد زكى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / فاطمة ٌوسف ٌوسف الدربٌشى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145464صفٌة شعبان فرج موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن / اشرف عبدالفتاح ابوالفتوح سرحان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  123534دمحم سامى ابراهٌم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ شارع د/ ناجى عبد الرازق حى الجامعه بملن/ سامى ابراهٌم لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145456احمد دمحم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، تورٌل عمارة تورٌل شارع على مبارن والشرٌف الراضى عماره مصطفى عمار بملن / محمود دمحم محمود

صف تم تعدٌل العنوان , و 25255214وفً تارٌخ  145464دمحم احمد وحٌد عرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 الـتأشٌر:   ، شارع فلسطٌن بملن / رٌهام سامى على عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145415صٌدلٌة احمد اٌمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، شارع مدرسة التجارة امام مستشفى الدولى تمسٌم الضرائب بملن / اٌمن احمد عبدالصمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145454السٌد جوده السٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 االمل حفٌر شهاب الدٌن بملن / دمحم جوده السٌد جوده  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145463ناجى عاطف دمحم التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن / مصطفى عبدالرحمن محمود عبدربه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145454دمحم على احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، ابوجالل بملن / صادق صادق المتولى حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145454طه ٌحٌى طه عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، طنٌخ بملن / عصام عبدالمادر احمد

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145455رضا ٌسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، بدواى بملن / الهام صبرى نورالدٌن السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145412حسٌن منٌر عوض حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بجوار الجمعٌة الشرعٌة بملن / عبدالنبى دمحم عبدالحمٌد وهدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145465احمد دمحم دمحم على العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتأشٌر:   ، بساط كرٌم الدٌن بملن / دمحم دمحم على عطٌة العشرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214 وفً تارٌخ 145461ابراهٌم عبدالناصر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 وصف الـتأشٌر:   ، كفراالطرش بملن / السٌد دمحم السٌد مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145453خلٌفه عاصم خلٌفه عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 الجواد عوض وصف الـتأشٌر:   ، المركزٌة ــ الحفٌر بملن/ عاصم  خلٌفه عبد

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  145466صباح عبدالرسول لاسم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 وصف الـتأشٌر:   ، تٌره بملن / لندٌل احمد عبده احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25255214ارٌخ وفً ت 145411دمحم محمود على عبدالحمٌد رمادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 وصف الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / محمود على عبدالحمٌد رمادى



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  145413احمد اشرف دمحم سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 حمود ٌسرى المندوه على شارع النمٌطى حى الزعفران بملن / م 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145415محمود دمحم ٌونس سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 شارع عبدالسالم عارف بملن / فاٌزه حسن مصطفى 152الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145414نجاح شحاته احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 الـتأشٌر:   ، شاوه بملن / احمد دمحم عبدالفتاح شراب

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  145444احمد دمحم ابوبكر سٌد احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 لى الزٌاتماٌو جمصه بملن / كامله ع 15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145444رضا دمحم طه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، جمصه الكرنن بملن / مصطفى اسماعٌل الوزٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  124434هانى دمحم عبد الخالك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/  كوم بنى مراس بملن/ عاٌده دمحم توفٌك السٌد 

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  142214هٌثم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ى / اوٌش الحجر بملن / دمحم ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم سلطح, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  142214هٌثم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / اوٌش الحجر بملن / دمحم ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم سلطح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  143534مٌن صالح احمد مجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  314

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ شارع سعد احمد سعد مع شارع لناه السوٌس تمسٌم طرطٌر بملن/  دمحم سعد دمحم طرطٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145416ك لٌده برلم    دمحم السٌد بدٌر دمحم حٌله ، تاجر فرد ،  سب -  315

 تورٌل الجدٌده بملن / محمود عٌسى السٌد 42الـتأشٌر:   ، شارع عبدالمنعم رٌاض رلم

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  145445دمحم عاطف السٌد حسٌن السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 صف الـتأشٌر:   ، شارع شاهٌن سندوب بملن / عاطف السٌد حسٌن السلكاوىو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145446دمحم ابراهٌم النبوى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / شٌماء دمحم الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  145443ابراهٌم خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم حامد عبدالفتاح -  314

 شارع على بن ابى طالب من شارع سامٌه الجمل بملن / منتصر دمحم الدكرورى عٌطه 66وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  145411احمد محسن بدوى دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع بٌروت بملن / ماجدى سعد الدٌن السٌد الدٌسطى

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  145442دعاء عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 , وصف الـتأشٌر:   ، بدٌن بملن / دمحم اسماعٌل طلبه ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  45226السٌد عبد الخالك المتولى الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 شهاب الدٌن بملن/ السٌد عبد الخالك المتولى الدسولىاالمل حفٌر  22وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ لرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  145445عادل عبدالمنعم الدسولى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 وصف الـتأشٌر:   ، تورٌل الجدٌده شارع االمام دمحم عبده برج الٌاسمٌن بملن / اٌهاب عبدالعظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145444عادل اسماعٌل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 الـتأشٌر:   ، المحفوظه بسندٌله بملن / احالم عبدالسالم رزق



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  145441صباح عبدالغنى امٌن الصباحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سندوب بملن / ابراهٌم ابراهٌم دمحم فوده 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  145441احمد دمحم عبدالظاهر احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ر احمد بكروصف الـتأشٌر:   ، بجوار محطه مٌاه طلخا بملن / دمحم عبدالظاه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145441عزه عبد هللا احمد الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 الـتأشٌر:   ، المنصوره برج الوسام شارع االمبابى خلف االمن المركزى بملن / احمد على عبد اللطٌف دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  145414فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم دمحم متولى ٌوسف ، تاجر -  341

 شارع الجمهورٌه امام كلٌه طب بملن / امٌنه حامد الدٌسطى عبدالغنى 62الـتأشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 25255223وفً تارٌخ  145444اسامه احمد جالل الدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع محمود شاهٌن برج دٌنا بملن / اٌناس دمحم صبرى دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  146511دمحم محمود احمد احمد ضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 روصف الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / جمال عبدالرحٌم عبدالغفا

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  146553احمد دمحم محمود لطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الرضا مدٌنه الفردوس بملن / دمحم محمود لطفى عبدالرحمن رضوان

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  146551رلم    هنا صابر السعٌد احمد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه شومان الجزاٌر الستامونى بملن / دمحم صبرى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  146512حسن مهنا السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 اكتوبر من شارع احمد ماهر بملن / دمحم السٌد العرالى 6ارع الـتأشٌر:   ، برج االتربى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  131554دمحم زكرٌا محمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ منٌه سندوب بملن/ مروان عبد المعطى المصرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  145441احمد السٌد جاد طرابٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لٌلى  -  344

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / عبده رٌاض على امام 

ل العنوان , تم تعدٌ 25255223وفً تارٌخ  145444دمحم عالء حسب النبى دمحم الشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ( شارع خالد بن الولٌد بملن / امال عبدالسالم السٌد البمرى 1وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  146556احمد نصر ابراهٌم فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 مه ابراهٌم احمدالـتأشٌر:   ، برج ال عاطف سامٌه الجمل بملن / كرٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  145444احمد رشاد ابراهٌم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

الـتأشٌر:   ، شارع السد العالى بملن / ورثة عبداللطٌف دمحم ابوالفتوح واعتماد المتولى على عاصى وهانى ونفٌن ورانٌا دمحم 

 ابوالفتوح 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  111352طارق حسن عبد المعطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع عمر بن الخطاب من شارع جٌهان بملن / احمد مجدى السٌد احمد ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  46444برلم    اسامة كمال مصطفى ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  344

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بناحٌة الملٌوبٌة بهتٌن عزبه نسٌم صوفان مساكن اسكو بملن/ رضا عرفة عبد العزٌز 

 شبرا الخٌمة عن مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات العسكرٌة اودع برلم      ولٌد برلم 55555سالم براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  145442حنان كبر الغرٌب عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 وصف الـتأشٌر:   ، درٌن ــ بجوار مسجد الرملة بملن/ دمحم مصطفى دمحم ابراهٌم سرحان 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 العنوان  25255223وفً تارٌخ  145446سبك لٌده برلم    عبدالمجٌد رمضان سعٌد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،   -  451

 , وصف الـتأشٌر:   ، الروضة بملن / توفٌك رمضان سعٌد عبدالعظٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  146555عثمان عدلى سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 الشربٌنى  بملن / السعٌد السٌد سالم شارع سعد 131الـتأشٌر:   ، 

تم  25255223وفً تارٌخ  145555( محمود على ابو زٌد غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145555) تابع  -  453

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ السٌد ٌوسف السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  146554بك لٌده برلم    وجدى ٌحى رزق اٌوب عوض هللا ، تاجر فرد ،  س -  454

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الشال شارع عبدالمنعم رٌاض بملن / نعٌم مٌالد معوض ٌوسف

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  141152اسماعٌل مصطفى اسماعٌل عبدالمنطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 ف الـتأشٌر:   ، تم شطب الحل الرئٌسى االخر وذلن بموجب طلب تأشٌرالعنوان , وص

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  141152اسماعٌل مصطفى اسماعٌل عبدالمنطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لن / عفاف المتولى العرالىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /  المعصره هندسة الرى بجوار مضرب المجد بم

تم تعدٌل العنوان  25255223وفً تارٌخ  146554دمحم ابراهٌم عبدالغفار ابراهٌم شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 , وصف الـتأشٌر:   ، جمصه شارع عمر بن عبدالعزٌز بملن / عصام الدٌن حسنى دمحم جاوٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  146552تامر دمحم رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 الـتأشٌر:   ، لرٌه المنٌل بملن / فهمى دمحم فهمى

تعدٌل العنوان , تم  25255223وفً تارٌخ  124521عماد الدٌن احمد فتحى دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ دمحم عبد العزٌز دمحم غنٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  124521عماد الدٌن احمد فتحى دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 2525/ 2/ 23بتارٌخ  3525وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  145443مصطفى السٌد عبدالعظٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 بصار الحفٌر الطلٌعه بملن / مصطفى السٌد عبدالعظٌم حسن 24وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  146515لم    ابراهٌم الشحات البلتاجى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  412

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه عبدالمادر بملن / ابراهٌم الشحات البلتاجى حسانٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  146551كرٌم حسن ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 السلن اسفل عماره الضرائب العامه بملن / هاله رمضان رمضان دمحم السالبوصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  146554لدرى عبدالتواب احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 وصف الـتأشٌر:   ، سلكا بملن / حسنى عبدالتواب احمد البربرى

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  145354 المرسى عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا بشٌر دمحم -  415

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ كفر الترعة الجدٌد بملن/ شادى السٌد محمود حماد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  145555ابوزٌد لتجارة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المعصرة بلماس بملن/ السٌد ٌوسف السٌد  عن نشاط/ مخزن لتجارة مواد غذائٌة اعتبارا 

 دلهلٌة  145555اودع برلم   ولٌد برلم تابع  2514/ 1/ 1من 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  111233  احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  411

 الى الرئٌسى االخر 6443الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الفرع المودع برلم 
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 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 العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  111233مركز احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الى الرئٌسى االخر 6443لم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الفرع المودع بر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  146531دمحم عبدالحمٌد دمحم الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الـتأشٌر:   ، منشاه عبدالمادر بملن / دمحم عبدالحمٌد دمحم الدٌسطى 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  111233اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( احمد عثمان دمحم الحفنى ، ت 111232) تابع  -  425

ساكن رشاح جدٌله بملن / حك انتفاع حى شرق المنصوره وتم تعدٌل العنوان  5محل رلم  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عماره 

 الى رئٌسى أخر

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  111233ده برلم    ( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ 111232) تابع  -  421

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محمل بناحٌه مساكن المٌنا رشاح جدٌله بملن / احمد عثمات دمحم عن نشاط / حداٌد وبوٌات اودع 

 دلهلٌه 111233ولٌد برلم  2556لسنة  111برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146524،  سبك لٌده برلم    حماده احمد السٌد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد  -  422

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاة عبدالمادر الجزاٌر بملن / حماد احمد السٌد السٌد عبدهللا 

 تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  111233( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     111232) تابع  -  423

ساكن رشاح جدٌله بملن / حك انتفاع حى شرق المنصوره وتم تعدٌل العنوان  5محل رلم  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عماره 

 الى رئٌسى أخر

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  111233( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     111232) تابع  -  424

ـتأشٌر:   ، له محمل بناحٌه مساكن المٌنا رشاح جدٌله بملن / احمد عثمات دمحم عن نشاط / حداٌد وبوٌات اودع العنوان , وصف ال

 دلهلٌه 111233ولٌد برلم  2556لسنة  111برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146515خالد ماهر دمحمٌن الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 ف الـتأشٌر:   ، شارع احمد ماهر برج ابوالحسن امام بنن سى اى بى بملن / عاشور السٌد مبرون وص

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146523احمد عبدالغنى احمد النورج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 النورجوصف الـتأشٌر:   ، العٌادٌة بملن / السٌد احمد عبدالغنى احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146511احمد السٌد احمد احمد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه النٌل الستامونى الحفٌر بملن / السٌد احمد احمد خلٌفة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  146525دمحم عادل ابوالعنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 الـتأشٌر:   ، الطوٌلة بجوار صٌدلٌة طارق بملن / ابراهٌم دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146524حمدى دمحم صالح حمدى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 السٌد سلٌم متفرع من شارع الجالء بملن / حسام دمحم دمحم العٌسوىشارع  44وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146535محمود دمحم السٌد متولى حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الدوار كفر الشناوى بملن / دمحم السٌد متولى حماده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  146516ء السعٌد السٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفا -  431

 الـتأشٌر:   ، وزٌر بلماس خامس بملن / على عبدالحكٌم البدراوى 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25255224وفً تارٌخ  146521ماجده بٌوتى سنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 شارع الشهٌد ممدوح سرحان من شارع الثانوٌة بملن / دمحم دمحم دمحم شلبى  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  146525السٌد حسن دمحم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 د دمحم السٌد عٌسى الـتأشٌر:   ، الطوٌلة شارع البحر بملن / وجٌه السٌ



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146514رٌهام السعٌد عبدالسالم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 شارع عثمان بن عفان تورٌل الجدٌدة بملن / ربٌع مصطفى الدمرداش  22وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  146514د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا محمود الشربٌنى احم -  435

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو دشٌشة بملن / الشربٌنى عبدهللا محمود الشربٌنى 

,  تم تعدٌل العنوان 25255224وفً تارٌخ  146521عبدهللا دمحم السٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 وصف الـتأشٌر:   ، الخاللة بملن / احمد دمحم السٌد عبدالممصود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  146524سامٌه جمال صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 الـتأشٌر:   ، لائم العبد منشاة شومان بملن / ضٌاء عطٌه عبدهللا حامد

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  145341دمحم ابو مسلم فهٌم عطوه ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / كفر الحاج شربٌنى بملن / ماجده عبد الهادى مصطفى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  146514لٌده برلم    حسن احمد دمحم السٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك  -  434

 شارع عبدالرازق بملن / امٌر احمد دمحم السٌد حماد  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  146522لمٌاء دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 بملن / اسالم دمحم الشربٌنى المناوى الـتأشٌر:   ، السالطنة 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  146544محمود ممدوح فرحات عباس االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة سكة سندوب برج الجوهرى بملن / على الملٌجى عبدالهادى دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146546حمود الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهام عبدالمنعم م -  442

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع خاتم الرسل سكة سندوب بملن / حسن دمحم سٌف غنٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146532هشام مجاهد عطاهللا دمحم مدٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 وصف الـتأشٌر:   ، دٌسط بملن / ماجده دمحم االلفى حندوسه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  146534ناجى دمحم صمر الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

  بن عمر بملن / فاطمة الدسولى احمد سالمه شارع اوالد طه تمسٌم سامٌة الجمل امتداد شارع عبدهللا 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146544امال عبدالغنى احمد احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 شارع ابوسمرة السلخانة بملن / اٌمان ابوبكر السعٌد السٌد  14وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146533لسعٌد صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عبدهللا اٌوب ا -  446

 وصف الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / فتحٌه فوزى ابراهٌم حماد

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146545خالد سالمه عباس عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، بلجاى بملن / عالء دمحم عبدالرازق عبدهللا  وصف

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146542حسٌن شمٌس الدٌن السعٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الروٌنى من شارع بورسعٌد امام دار بن لممان بملن / دمحم فاروق دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146541طارق محفوظ عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 ٌولٌو مع شارع احمد بن طولون بملن / اسماء محفوظ عبدالعال ابراهٌم  23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  146543  ٌحٌى موسى دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  455

 الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن / لٌلى عبدالهادى عبده خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  144144امل عبدالرؤف عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 بملن / زٌنب اسماعٌل عوض شومانشارع الفضالى  23وصف الـتأشٌر:   ، المعصره 



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 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 تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146531عبدهللا على الطنطاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 وصف الـتأشٌر:   ، الخاللة بملن / جهاد على طنطاوى احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  116454برلم    عبد الحمٌد دمحم حلمى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  453

 وصف الـتأشٌر:   ،  مٌدان ابو جمعه بملن / لٌلى عبدالغفار ابوالسعد زاٌد

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  116454عبدالحمٌد  دمحم حلمى عبدالحمٌد الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 ر:   ،  مٌدان ابو جمعه بملن / لٌلى عبدالغفار ابوالسعد زاٌدالعنوان , وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146534دمحم حسام الدٌن دمحم الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 وصف الـتأشٌر:   ، راس الخلٌج بملن / ولٌد دمحم عبده السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  146534لبٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعٌد ابراهٌم ا -  456

 ماٌو بملن / السٌده السعٌد عابدٌن  15الـتأشٌر:   ، جمصة 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25255225وفً تارٌخ  146535احمد دمحم ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 الـتأشٌر:   ، الدروتٌن بملن / سامى ابراهٌم مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  146545عزت المرسى سلٌمان احمد جنش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 وصف الـتأشٌر:   ، بسندٌلة بملن / دمحم عزت المرسى سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  146541جر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد السعٌد السٌد ابراهٌم ، تا -  454

 شارع على محمود طه بملن / امٌرة السعٌد السٌد ابراهٌم  43الـتأشٌر:   ، المنصورة 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25255226وفً تارٌخ  146563السٌد احمد احمد عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 الـتأشٌر:   ، الجزٌره الستامونى بملن / البسٌونى عبدالفتاح دمحم منصور 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  146565فاطمة الزهراء دمحم سالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 , وصف الـتأشٌر:   ، كفر بهوت بملن / دمحم سالم دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146511منه هللا دمحم ٌسرى حسن الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع جمال الدٌن االفغانى بملن / سحر ٌسرى حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226ً تارٌخ وف 141345دمحم احمد متولى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ احمد متولى حسن ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146555اٌمان عبدالرازق السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 رازق السعٌد دمحم سٌد احمدالكرنن جمصه بملن / عبدال 255وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146554المتولى عبدالرؤف النجدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 وصف الـتأشٌر:   ، السلسول الجزاٌر بملن / المتولى حامد برهام

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  146564نهى فكٌه جمال فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 الـتأشٌر:   ، الطرٌك الجدٌد ممابل مزرعة عبدالمنعم ابوهاللى بملن / عالء فتوح ابوالسعد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146515    عماد عطٌه عطٌه دمحم عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  461

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما امام الكوبرى الجدٌد بملن / عطٌه عطٌه دمحم عوضٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  114315على دمحم دمحم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 شارع السلخانه امام مطعم شموٌر بملن / االمٌره بدر محمود عباس 51وره الـتأشٌر:   ، المنص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  146566رضا عنتر ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / سحر عنتر ابراهٌم على 
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 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 العنوان  25255226وفً تارٌخ  146564لنبى الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود رائد حمدان عبدا -  415

 , وصف الـتأشٌر:   ، ارض غٌث بملن / احمد المتولى عبده موافى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  111443طارق ابراهٌم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / صابر عبد العال صابر عبد العال

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  145556دمحم احمد مختار ابراهٌم السبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ احمد مختار ابراهٌم سبع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  146551لمرسى على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  413

 الـتأشٌر:   ، بطرس كفر الترعة الجدٌد بملن / السٌد المرسى على سالمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146555شٌماء محمود عبدالحمٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دار الوفاء شارع العصارة من شارع الترعة بملن / احمد لندٌل دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  133351( ابو العطا فروتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     133351) تابع  -  415

الفرع الى/ شارع الجالء بجوار حمام السباحة برج االمل الدور الثالث بملن/ حامد دمحم دمحم , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان 

 الجنٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  146553هناء سالمه السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 البسطوٌسى بالل الـتأشٌر:   ، كفر الغنامة االحمدٌة بملن / مصطفى السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146561حسن بدر حسن بدر سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 وصف الـتأشٌر:   ، خلف االمن المركزى بملن / عمر محمود مصطفى سٌد احمد 

تم  25255226وفً تارٌخ  124131ٌده برلم    ( عمر دمحم رؤف حلمى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك ل124131)تابع  -  414

بالمرحلة االولى بملن / احمد  H( بلون 5،4تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصة المنطمة الصناعٌة بجمصة لطع رلم )

 شحاته احمد شلبى وانجى اسامة عبدالعزٌز

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  121441خالد زكى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ شربٌن شارع السلن بملن/ دمحم مصطفى السٌد العدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  146554دمحم ابراهٌم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لبدوى بجوار مسجد النور بملن / زٌنب السٌد على حسن الـتأشٌر:   ، منشاة ا

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146562عمر عبدالحمٌد دمحم مختار حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 وصف الـتأشٌر:   ، دنجواى بملن / خلٌل دمحم مختار عبدالرازق حشٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  124131برى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر دمحم رؤف حلمى البر -  442

بناحٌة المنطمه الصناعٌه  2525/  2/  15وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر عن نشاط / تصنٌع اعالف اعتبارا من 

د شحاته احمد شلبى وانجى اسامه عبدالعزٌز اودع برلم بالمرحله االولى مركز بلماس بملن / احم Hبلون  5و4بجمصه لطعه رلم 

 لٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  124131عمر دمحم رؤف حلمى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 2514وصف الـتأشٌر:   ، تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146561    ٌونس عبدالعزٌز ٌونس نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  444

 وصف الـتأشٌر:   ، المستعمرة الشرلٌة الستامونى بملن / عبدالفتاح عبدالعزٌز ٌونس نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  146556دمحم فتحى سعد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 شارع ابوسعده متفرع من شارع االمام دمحم عبده شارع النخلة بملن / فتحى سعد عبدالداٌم 1، الـتأشٌر:   
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تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146544ابراهٌم ابوالمعاطى المرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 ه ابراهٌم ابوالمعاطى المرسىوصف الـتأشٌر:   ، بطره بجوار نادى بطره الرٌاضى بملن / اٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  146554هانى فتحى دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، برج االمل شارع جٌهان اعلى وكاله ابورٌه الدور الثانى علوى بملن / المتولى السعٌد المتولى 

تم تعدٌل  25255226وفً تارٌخ  146512راهٌم ابوالنجا الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء عادل اب -  444

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البرامون بملن / نوال حسن على شلبى 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25255226وفً تارٌخ  146551احمد عبدالمنعم الدرٌنى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خمٌس بملن / على عبدالحمٌد المكاوى الطوخى

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146552رمضان السٌد عبدالهادى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 وصف الـتأشٌر:   ، جوجر حوض والى بملن / رمضان السٌد عبدالهادى جبر

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  146564لٌة الدكتور تامر طالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌد -  441

 وصف الـتأشٌر:   ، شرلٌة المعصرة بملن / جمال دمحم ٌوسف منصور 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25255221وفً تارٌخ  115515احمد دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

والكائن بالعنوان/ المنصورة شارع فخر الدٌن خالد برج االء بملن/ عادا دمحم  4114الـتأشٌر:   ، تم شطب الفرع المودع برلم 

  5رٌاض عنان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255221وفً تارٌخ  115515احمد دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

أشٌر:   ، تم افتتاح فرع عن نشاط/ مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطه السٌاحٌة ونمل ركاب احساب الغٌر بناحٌة المنصورة الـت

 11551ولٌد برلم تابع  2151شارع الجٌش بملن/ دمحم ابراهٌم ذكى احمد والسمه التجارٌة افرٌكانو باص اودع برلم  31عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255221وفً تارٌخ  115515دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم ابراهٌم  -  444

والكائن بالعنوان/ المنصورة شارع فخر الدٌن خالد برج االء بملن/ عادا دمحم  4114الـتأشٌر:   ، تم شطب الفرع المودع برلم 

  5رٌاض عنان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255221وفً تارٌخ  115515احمد دمحم ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع عن نشاط/ مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطه السٌاحٌة ونمل ركاب احساب الغٌر بناحٌة المنصورة 

 11551ولٌد برلم تابع  2151بملن/ دمحم ابراهٌم ذكى احمد والسمه التجارٌة افرٌكانو باص اودع برلم  شارع الجٌش 31عمار رلم 

تم تعدٌل  25255221وفً تارٌخ  146514حسام رمضان عبداللطٌف عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 عبداللطٌف رمضان عبداللطٌف العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمعٌة االورمان الجزائر بملن / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255221وفً تارٌخ  146514فتحى احمد دمحم دمحم البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، الكرنن جمصة بملن / حٌاه السٌد عابدٌن 

تم  25255221وفً تارٌخ  115515،  سبك لٌده برلم    ( احمد دمحم ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد  115515) تابع  -  444

 شارع الجٌش بملن/ دمحم ابراهٌم ذكى احمد 31تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255221وفً تارٌخ  154514حامد احمد عبد اللطٌف الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

شارع على الروبى مصر الجدٌده بملن / حافظ سٌد حافظ اودع برلم   ولٌد تبع  4:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه الماهره وصف الـتأشٌر

 مكتب الماهره

تم تعدٌل العنوان ,  25255221وفً تارٌخ  146545حسام رفعت الحنبلى شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 بدالمنصف بملن / السٌد عبدالرازق سالمه الطنطاوى وصف الـتأشٌر:   ، دٌسط شارع ع

وفً تارٌخ  145135( نجوى فاروق على عبد الحلٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     145135) تابع  -  551

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن الى/ ابو الفتوح احمد االمام 25255221
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تم تعدٌل العنوان ,  25255221وفً تارٌخ  146511ور عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد منص -  552

 وصف الـتأشٌر:   ، دٌل البحر بملن / خالد منصور عبدالحفٌظ دمحم 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25255221وفً تارٌخ  146516وهبه احمد وهبه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 الـتأشٌر:   ، مٌت على بملن / امال السٌد عبداللطٌف العدوى 

تم تعدٌل العنوان  25255221وفً تارٌخ  155351مجدى عبد الفتاح ابراهٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ مجدى عبد الفتاح ابراهٌم عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25255221وفً تارٌخ  135534تامر سعد زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 ، تعدل العنوان الى / المنصوره شارع االمراء من شارع جٌهان بملن / احمد المرسى على المرسى

تم تعدٌل  25255221وفً تارٌخ  144554،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم عبدالرحمن محٌى دمحم فتح هللا ، تاجر فرد -  556

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / طلخا بجوار كوبرى المنصوره العلوى بملن / شولى عبد العال حسن البهنساوى

وفً تارٌخ  144554م    محى لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌارات والممطورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  551

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / طلخا بجوار كوبرى المنصوره العلوى بملن / شولى عبد  25255221

 العال حسن البهنساوى

ٌل العنوان , تم تعد 25255221وفً تارٌخ  146541احمد احمد محمود دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 وصف الـتأشٌر:   ، جدٌدة الهالة بملن / عالء عادل ابراهٌم رزق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255221وفً تارٌخ  146542دمحم مصطفى صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

  الصٌاد الـتأشٌر:   ، شارع االسراء مع شارع الخلفاء الراشدٌن بملن / رضا ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255221وفً تارٌخ  146514نادٌه دمحم طه سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / مجدى عبدالرازق السٌد ماضى 

تم تعدٌل العنوان  25255221ً تارٌخ وف 146545احمد دمحم ابراهٌم رزق شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 , وصف الـتأشٌر:   ، جدٌدة الهالة بملن / عالء عادل ابراهٌم رزق 

تم تعدٌل  25255221وفً تارٌخ  131555مرفت رجب رمضان رمضان الحلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

شٌن متفرع من شارع مجمع المدارس بجوار المعهد الدٌنى بملن/ العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ سندوب شارع ال

 باسم دمحم عمر دمحم شهٌب

تم تعدٌل العنوان ,  25255221وفً تارٌخ  146543مروه صالح عبدالهادى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 دى عبدالفتاح دمحم وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشرٌف عزبة الصفٌح بملن / صالح عبدالها

تم تعدٌل  25255221وفً تارٌخ  146544محمود عبدالمنعم عبدالمعطى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمل من شارع كلٌة االداب عماره عباد الرحمن بملن / ولٌد دمحم السٌد دمحم بٌبرس 

تم تعدٌل العنوان  25255221وفً تارٌخ  151511سالمة الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبد الرازق  -  515

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ حسام رفعت الحمبلى شعٌشع

العنوان ,  تم تعدٌل 25255221وفً تارٌخ  146515شرٌف عبدهللا الحسٌنى المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة عماره الجوٌلى بملن / احمد على ٌوسف حجازى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

ف تم تعدٌل النشاط , وص25255252وفً تارٌخ  144643السٌد حجازى البهى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  لصر النشاط على / معرض موبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , 25255252وفً تارٌخ  145415محفوظ دمحم محفوظ دمحم االزمازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر:  مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255252ً تارٌخ وف 145535دمحم سعد اسماعٌل طه ابو ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 2525/ 1/ 3التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة اسمنت اعتبارا 

تم تعدٌل النشاط 25255253وفً تارٌخ  145414اٌمان عبد العزٌز السنوسى دمحم الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 2525/ 1/ 24, وصف التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة اعالف اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255253وفً تارٌخ  11453عصام الدٌن دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  لصر النشاط على/ تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 25255253وفً تارٌخ  144546على المتولى عبداللطٌف دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة حبوب واعالف

تم تعدٌل النشاط , 25255253وفً تارٌخ  124526وض دنٌور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه الزهراء المندوه ع -  1

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , 25255254وفً تارٌخ  131236رضا سامى عبد الموجود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ع النشاط / مماوالت عامهوصف التأشٌر:  ٌضاف الى نو

تم تعدٌل النشاط , 25255254وفً تارٌخ  134115طارق عباس محمود عبد الغنى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة مراتب ومفروشات وتجارة اثاث

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255254وفً تارٌخ  145422دمحم عاطف عبد العزٌز طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  ٌضاف نشاط/ اعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255254وفً تارٌخ  144434دمحم صبرى ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 جمٌل لدى الغٌرالتأشٌر:  تعدل مسمى النشاط الى/ تجارة وتوزٌع مستحضرات تجمٌل وتصنٌع مستحضرات الت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255255وفً تارٌخ  152315نصٌر للخردوات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدل الى/ تجارة خردوات

  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:25255255وفً تارٌخ  152315دمحم احمد دمحم نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدل الى/ تجارة خردوات

تم تعدٌل النشاط , 25255256وفً تارٌخ  45163خالد منصور عبد الحفٌظ دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 2514/  1/  1وصف التأشٌر:  مزرعة مواشى اعتبارا 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256تارٌخ وفً  45163خالد منصور عبد الحفٌظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 2514/  1/  1التأشٌر:  مزرعة مواشى اعتبارا 

تم تعدٌل النشاط , 25255256وفً تارٌخ  135645احمد جمال عبد الحلٌم مجاهد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تجارة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255256وفً تارٌخ  144426سٌد المندوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على ال -  11

 ٌضاف الى نوع النشاط / نمل عمال لحساب الغٌر



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256وفً تارٌخ  145631هاجر ربٌع دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

ر:  ٌضاف/ خدمات رٌاضٌة وتصدٌر مستلزمات رٌاضٌة لٌكون النشاط/ مكتب تسوٌك رٌاضى ـ خدمات رٌاضٌة تجارة التأشٌ

 5اجهزة رٌاضٌة ـ معدات جٌم ) صاله رٌاضٌة (وتصدٌر مستلزمات رٌاضٌة 

تم تعدٌل النشاط , 25255254وفً تارٌخ  134454وفاء ٌونس التمٌمى دمحم ٌونس شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة مستحضرات تجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر ومكتب علمى لمستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل النشاط , 25255254وفً تارٌخ  16123خالد زٌنهم حسٌن ابراهٌم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 ط الى / مكتب رحالت داخلٌه ونمل فٌما عدا االنشطه السٌاحٌهوصف التأشٌر:  تعدٌل النشا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  123444ازهار السعٌد عبد الفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  لصر النشاط على / بٌع اعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  143524ه برلم   وجدى جابر حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  22

التأشٌر:  حذف نشاط / تجارة حبوب واضافة نشاط / تجارة سٌارات لٌصبح النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 لصادرات والواردات وتجارة سٌاراتطبما للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على ا 6من المجموعه  36والفمره  14

تم تعدٌل 25255215وفً تارٌخ  114355( دمحم احمد دمحم عمر المدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    114355) تابع  -  23

 1النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / استصالح واستزراع االراضى وتجارة شبكات الرى ومستلزماتها اعتبارا من 

 /1  /2525 

تم تعدٌل النشاط , 25255215وفً تارٌخ  132444حسن المتولى حسن المتولى عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة وتورٌدات اعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  135514دمحم دمحم عبد الفتاح فتوح بلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 2525/  1/  1التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  142365ولٌد ماهر مصطفى دمحم اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 2525/  2/  2لى نوع النشاط / مخرطه وتشكٌل معادن اعتبارا من التأشٌر:  ٌضاف ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255211وفً تارٌخ  154512هانى عامر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 2515/  5/  15التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تجارة  بطارٌات اعتبارا 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255211وفً تارٌخ  131434ربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند دمحم على الش -  24

 2514/  15/  1تعدٌل النشاط الى / تورٌدات زراعٌه وتجارة اسمده زراعٌه وحبوب زراعٌه اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , 25255211وفً تارٌخ  125413سعد المغاورى السٌد عبد السالم طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة ادوات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255211وفً تارٌخ  144555دمحم احمد عبدالحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 2514/ 12/ 25التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب استثمار عمارى اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255212وفً تارٌخ  131142بسٌمه احمد عارف ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

التأشٌر:  ٌضاف نشاط/ تورٌدات مبٌدات وتجارة اسمده زراعٌة وحبوب زراعٌة لٌكون النشاط/ تورٌدات زراعٌة ومبٌدات وتجارة 

 اسمده زراعٌة وحبوب زراعٌة

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  134545( سامح السٌد دمحم السٌد دخان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    134545) تابع  -  32

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى/ ورشة تصنٌع نشارة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255212وفً تارٌخ  45411مرفت حمدى جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 لصر النشاط على / تصدٌر االدوات الكهربائٌه



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255212وفً تارٌخ  115654خٌرت دمحم المصبى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 5لتأشٌر:  لصر النشاط على/ تسوٌك منتجات بترولٌة ومحطة تموٌن سٌارات ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255212وفً تارٌخ  134545سامح السٌد دمحم السٌد دخان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدل الى/ مزرعة مواشى

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  145655سبك لٌده برلم     دمحم رفعت دمحم الشربٌنى عاصى ، تاجر فرد ، -  36

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اعالف ومستلزمات دواجن

تم تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  126534زغلول عبد ربه عبد الرازق احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 2514/ 2/ 14عدل الى/ تمطٌع شنط بالستٌن اعتبارا من النشاط , وصف التأشٌر:  ت

تم تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  144435رمضان عبدالعاطى عبدالغفور عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

توكٌالت التجارٌة النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف/ تصنٌع  وتعبئة المواد الغذائٌة واالعالف الحٌوانٌة لدى الغٌر والتصدٌر وال

 2525/ 2/ 1اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , 25255213وفً تارٌخ  111432على احمد فؤاد عبد العزٌز منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر:  ٌضاف مكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255216خ وفً تارٌ 141646ابراهٌم على ابراهٌم بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة ادوات منزلٌه وجهزه كهربائٌه  فٌما عدا الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255211وفً تارٌخ  124243دمحم عبداللطٌف على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

طبما للنظم  6من المجموعه  36والفمرة  14ب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه التأشٌر:  لصر النشاط على/ مكت

 والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات وتوكٌالت تجارٌة

لنشاط , وصف تم تعدٌل ا25255211وفً تارٌخ  144444عبدالحى عاطف دمحم صعدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 2514/ 4/ 1التأشٌر:  ٌضاف نشاط/ حالبه وتسمٌن اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255211وفً تارٌخ  145316اشرف سامى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

طبما  6من المجموعه  36والفمره  14التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 للموانٌن والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات.

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255211وفً تارٌخ  145214وسٌم عطٌه السعٌد دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 2511/ 1/ 1ت اعتبارا من التأشٌر:  تعدل الى / تجارة اكسسوار سٌارا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255211وفً تارٌخ  135545احمد على دمحم ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب عمارات

تم تعدٌل النشاط , 25255214وفً تارٌخ  145525محمود احمد احمد ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مركز صٌانه ومبٌعات االالت تصوٌر وطابعات فٌما عدا اصدار الصحف المجالت والكتب 

 الدٌنٌه والمصاحف بعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255214وفً تارٌخ  115114ابراهٌم شكرى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 2525/  2/  1التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تدوٌر المخلفات والممامه النتاج الطاله اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255214وفً تارٌخ  44155عالء دمحم السٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 صدٌرلصر النشاط على/ مكتب ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255214وفً تارٌخ  145411حلٌمه على محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مزرعة مواشى حالب وتجارة منتجات البان



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 25255214تارٌخ  وفً 136111شرٌف دمحم عز الدٌن عبد الحمٌد شحتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 2525/ 2/ 15وصف التأشٌر:  تعدل الى/ معرض سٌارات اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  135342احمد ابراهٌم دمحم عامر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة االلمشة والمنسوجات بالتجزئة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  45151السٌد عوض سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 2525/ 2/ 14تعدل الى/ مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  45226برلم   السٌد عبد الخالك المتولى الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  53

 2525/ 1/ 24وصف التأشٌر:  تعدل الى/ خلط وتعبئة وبٌع منظفات اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  142214هٌثم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 ط / تجارة بماله جملهالتأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشا

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  142214هٌثم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تجارة بماله جمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  145451الخطٌب لتجارة المعدات الثمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  تعدل الى/ تأجٌر المعدات الثمٌلة ومكتب مماوالت عامة

تم 25255223وفً تارٌخ  145451الخطٌب لتأجٌر المعدات الثمٌلة والمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 أجٌر المعدات الثمٌلة ومكتب مماوالت عامةتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى/ ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  135625مروه صالح ٌوسف عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وتوزٌع ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  131554   دمحم زكرٌا محمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  54

 التأشٌر:  تعدل الى/ توزٌع ادوات صحٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  46444اسامة كمال مصطفى ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعه  36 والفمرة 14التأشٌر:  تعدل النشاط/ مكتب تصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 5العامة على الصادرات والواردات 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  111352طارق حسن عبد المعطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تسوٌك مواد علمٌه وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  لصر 25255224وفً تارٌخ  115215عوف بالست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 النشاط على/ مصنع بالستٌن فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255224وفً تارٌخ  115215محمود دمحم فهمى عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 شاط على/ مصنع بالستٌن فمطالتأشٌر:  لصر الن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255224وفً تارٌخ  145541حسن ٌوسف دمحم ٌوسف شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 2514/ 6/ 1التأشٌر:  تعدل النشاط الى/ ورشة حدادة ولحام حدٌد اعتبارا من 

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  111233رد ،  سبك لٌده برلم   ( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر ف 111232) تابع  -  65

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  111233( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111232) تابع  -  66

 نشاط الى / مكتب مماوالت عامهالنشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل ال



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  145344هاجر سمٌرعبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر:  كوافٌر حرٌمى

تم تعدٌل 25255225خ وفً تارٌ 116454عبدالحمٌد  دمحم حلمى عبدالحمٌد الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى تجاره اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  116454عبد الحمٌد دمحم حلمى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تجاره اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  131261جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم السٌد فوده ، تا -  15

 2525/ 1/ 26ٌضاف/ ورشه تصنٌع الومٌتال اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  131643هشام مطاوع دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

طبما للنظم والمرارات التى  6من المجموعه  36والفمرة  14اط/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه التأشٌر:  ٌضاف نش

 تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , 25255226وفً تارٌخ  145232محمود دمحم معوض دمحم الشهٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 2514/  12/  23شٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تورٌدات عمومٌه اعتبارا من وصف التأ

تم تعدٌل النشاط , 25255221وفً تارٌخ  144554ابراهٌم عبدالرحمن محٌى دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 2525/  2/  1وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تجارة سٌارات وممطورات اعتبارا من 

وفً تارٌخ  144554محى لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌارات والممطورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 2525/  2/  1تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تجارة سٌارات وممطورات اعتبارا من 25255221

تم 25255221وفً تارٌخ  56245اسم احمد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( عبد الممصود ل 56245) تابع  -  15

طبما للنظم  6من المجموعه  36والفمرة  14تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , 25255221وفً تارٌخ  151511لسٌد عبد الرازق سالمة الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  16

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 25255221وفً تارٌخ  56245عبد الممصود لاسم احمد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

طبما للنظم والمرارات التى  6من المجموعه  36والفمرة  14لتأشٌر:  ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه وصف ا

 تنظمها الهٌئة العامة على الصادرارت والواردات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  145612ٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امنٌه دمحم شرٌف عبد المنعم سل -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145641على عبدالرازق على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  145153فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن حسن عثمان دمحم ، تاجر  -  3

 التأشٌر: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145154رمضان جمال عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145134جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالسالم احمد عبدالعال ، تا -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  145134دمحم احمد عبداللطٌف العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  145164سبك لٌده برلم     دمحم ٌوسف دمحم السمبختى ، تاجر فرد ، -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  145146ٌاسر ابراهٌم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  145141لم   احمد على على  عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  145451سعد محمود سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145431محمود عبد الحمٌد دمحم الشربٌنى الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145434عماد حامد احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 : خاصوصف التأشٌر

تم 25255212وفً تارٌخ  131142(  بسٌمه احمد عارف ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    131142) تابع  -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة25255213وفً تارٌخ  145461نورا اسماعٌل دمحم احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  145441على احمد عبدالحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  145455ابراهٌم رضا دمحم دمحم سنجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145425عبدهللا ربٌع دمحم رمضان الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25255214وفً تارٌخ  145424عبدالرحمن ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255214وفً تارٌخ  145444محمود دمحم االمام حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 , وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو25255214وفً تارٌخ  145451سالمه السٌد الشحات دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  145441احمد دمحم عبدالظاهر احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع25255225وفً تارٌخ  145441عزه عبد هللا احمد الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146514حسن احمد دمحم السٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص25255224وفً تارٌخ  146522لمٌاء دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  146544محمود ممدوح فرحات عباس االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  146556دمحم فتحى سعد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255221وفً تارٌخ  146514حسام رمضان عبداللطٌف عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  145615هانى كارم محمود عبد الستار لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ة , وصف التأشٌر: خاصالشرك

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145645احمد حماده احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 25255255وفً تارٌخ  145124فتحى فضلول ابوزٌد المنٌالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145133هانى عبداللطٌف حامد الحمالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  145134شٌماء فتحى دمحم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145131نورهان طارق دمحم دمحم ابوفلوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  145153زٌنب عبد الغنى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  145115نسمه عبدالوهاب على عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  145453اٌه زكرٌا سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145452احمد مصطفى دمحم احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145416عاطف عبدالنبى عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145444ربٌع على دمحم على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145466فكرى ناصر السعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145461ام السعد دمحم عبدالحمٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145414عبدهللا شولى الغرٌب حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255211وفً تارٌخ  145413محمود فكرى المتولى احمد جادٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145426رامى جمال عبدالنبى على احمد العبٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 أشٌر: خاصالشركة , وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145424رامى صفوت دمحم المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145434نسمه حسن عبدهللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145464نهى ابراهٌم فهمى فرج الصده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  145444عادل اسماعٌل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  145441صباح عبدالغنى امٌن الصباحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255223وفً تارٌخ  146553احمد دمحم محمود لطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146551احمد عبدالمنعم الدرٌنى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146552رمضان السٌد عبدالهادى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146564صٌدلٌة الدكتور تامر طالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  134545( احمد حمدى ابراهٌم ابو المجد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    134545) تابع  -  54

 وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , 25255252

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  145645هبه متولى دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  145155وائل احمد عوف الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145114ابوالنجا دمحم ابوالنجا اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145114امورة جمال رشاد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145124دمحم السٌد الوصٌف دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  145143دمحم صالح فوزى سلٌمان المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145165دمحم عبدالغنى دمحم دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145145احمد دمحم عبد العاطى ٌوسف بٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  145142صٌدلٌه السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  145454دمحم احمد احمد بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  145421 مصباح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الدسولى دمحم -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145443المعداوى السعٌد دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255212وفً تارٌخ  145454مطلب فتحى عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء عبدال -  61

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145463سراج عبدالعزٌز عمر عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  145441ماجد مٌالد عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  145451منال دمحم السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255211وفً تارٌخ  145422ده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بمالة فو -  11

تم تعدٌل 25255214وفً تارٌخ  121515( طارق السٌد على دمحم زغدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   121515)تابع  -  12

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  145444حمٌد ابراهٌم ابراهٌم فته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدال -  13

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145461حسن دمحم ٌوسف احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  145414 متولى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم -  15

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  145444اسامه احمد جالل الدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  146511احمد ضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود احمد -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  146524سامٌه جمال صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  146546نطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سهام عبدالمنعم محمود الط -  14

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146561ٌونس عبدالعزٌز ٌونس نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255221وفً تارٌخ  146514مى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى احمد دمحم دمحم البٌو -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  145664احمد راشد سلٌمان بربر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145644جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عطا لتجارة لطع غٌار سٌارات ، تا -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145644احمد عوض عوض عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255255وفً تارٌخ  145131فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد ٌحى حامد عبدالغنى الهوارى ، تاجر -  45

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255256وفً تارٌخ  145144عبدالهادى رمضان عبدالهادى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145154، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد زٌنهم دمحم حسن الزلم  -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145112هدٌر احمد مصطفى احمد شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145141جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا نشأت حلمى عبدالمسٌح ، تا -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  145143دمحم المرسى دمحم الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145425رد ،  سبك لٌده برلم   انٌسه سمٌر عبدالرؤف السٌد ، تاجر ف -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145442هشام سٌد احمد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145411لٌده برلم    دمحم شكرى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  43

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145412احمد حمدى صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255216وفً تارٌخ  145446ده برلم   دمحم هشام عبدالمنعم محمود عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  45

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145421ممدوح عبدالهادى عبدالكرٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145432دمحم عطٌه حسن محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145462دمحم بزٌد زكى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145464ن فرج موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفٌة شعبا -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  145411احمد محسن بدوى دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  145442ابراهٌم دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعاء عبدالحمٌد  -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  146512حسن مهنا السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146521ٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا دمحم الس -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146554دمحم ابراهٌم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  146562 مختار حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر عبدالحمٌد دمحم -  155

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  145661دمحم المغازى لاللكترونٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  145641مود نصر عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ساره محمود مح -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145122منى عبد الباعث دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  145124عبدالجلٌل العرالى البشالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى دمحم -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  145151نٌفٌن طلعت شولى العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  145154ل امام صابر االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاد -  111

 التأشٌر: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145412صالح عبد الحى صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145413 على الوصٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح على دمحم -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145421فتحٌه السعٌد السعٌد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  145431السعاد ابواالسعاد النبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ابو ا -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145454احمد ٌحٌى عبداللطٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  145456ه المرسى عبدالعزٌز احمد االنظارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌ -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145412توفٌك صفوت جاب هللا عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145456دمحم عزالرجال المتولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145414احمد ماهر دمحمٌن الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145431اٌمن رجب احمد على هبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145441احمد دمحم دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145443دمحم جاد على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  145441لٌلى احمد السٌد جاد طرابٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  145444ء حسب النبى دمحم الشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عال -  125

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  146556احمد نصر ابراهٌم فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146532هشام مجاهد عطاهللا دمحم مدٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  146534ناجى دمحم صمر الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146544امال عبدالغنى احمد احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 25255221وفً تارٌخ  115515( احمد دمحم ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    115515) تابع  -  135

 ف التأشٌر: خاصنوع الشركة , وص

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  145614كرٌم دمحم فوزى عبد العزٌز خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  145666فوزٌة عبد العزٌز حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 شركة , وصف التأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145645ابراهٌم ماهر دمحم الحسانٌن حما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة تم تعد25255253ٌوفً تارٌخ  145645للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    GAمكتب الباز  -  134

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145114عال حسن العوضى حسن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل25255255وفً تارٌخ  145132وائل احمد عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255256وفً تارٌخ  145142مرفت الدسولى السٌد دمحم الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 25255256وفً تارٌخ  145151مشٌر شفٌك دمحم ابوسند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145141انور دمحم حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 25255215وفً تارٌخ  145144دمحم ٌس ٌس الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255215وفً تارٌخ  145455عمرو محمود عبد السالم سٌد احمد الزلرد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو25255211وفً تارٌخ  145422على احمد خلٌل على الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145441دمحم عبدالحمٌد مهدى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25255212وفً تارٌخ  142256( دمحم اسماعٌل دمحم الحواوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    142256) تابع  -  144

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  145462سعٌد فوزى عبدالحمٌد السٌد لخلخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213رٌخ وفً تا 145441السٌد رمضان دمحم دمحم شونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145454سعد الدٌن ابراهٌم دمحم سعد صحصاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211تارٌخ  وفً 145423هانى دمحم مصر ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145433خلٌل زكرٌا خلٌل حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214رٌخ وفً تا 145445دمحم دمحم عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145465رضا السٌد منصور جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  145445عادل عبدالمنعم الدسولى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  146551هنا صابر السعٌد احمد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226ٌخ وفً تار 146544ابراهٌم ابوالمعاطى المرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  146554هانى فتحى دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  146512عالء عادل ابراهٌم ابوالنجا الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  145641فتحى مجاهد دمحم الغندور دمحم العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص الشركة ,

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145155صالح الدٌن عوض فاضل عوض عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25255254وفً تارٌخ  145123اسالم دمحم دمحم معاذ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  145154وائل عبد الهادى لاسم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25255254وفً تارٌخ  145165تابع( دمحم محمود توفٌك محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   145165)  -  161

 دٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتع

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  145115دمحم رفعت عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع25255254وفً تارٌخ  145113طارق جالل على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145414نعٌم زخارى رسن عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر25255211وفً تارٌخ  145424دمحم خالد دمحم عٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145434نهال رضا السٌد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  145444احمد دمحم عبدالرحٌم عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 كة , وصف التأشٌر: خاصالشر

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  145415عبدالمنعم دمحم عبدالهادى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال25255216وفً تارٌخ  145443احمد سعد دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255216وفً تارٌخ  145444عبدالغنى ابراهٌم عبدالغنى الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع تم تع25255216وفً تارٌخ  145451مصطفى كامل صبح ابو العنٌن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145454طه ٌحٌى طه عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر25255214وفً تارٌخ  145455رضا ٌسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145412حسٌن منٌر عوض حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  146554وجدى ٌحى رزق اٌوب عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 ف التأشٌر: خاصالشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146511احمد السٌد احمد احمد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  146525دمحم عادل ابوالعنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146534دمحم حسام الدٌن دمحم الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  146566رضا عنتر ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  146564محمود رائد حمدان عبدالنبى الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255221وفً تارٌخ  146541احمد احمد محمود دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255221وفً تارٌخ  146542دمحم مصطفى صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255252وفً تارٌخ  145662على عبدالحلٌم عبدهللا دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص , وصف



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145646دمحم السٌد حماد احمد عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  144454( عمرو سامى محمود عبده رزق حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   144454)تابع  -  145

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255254

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  145154اسامه دمحم احمد عتمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145126عبدالعلٌم رمضان دمحم البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  145144سمٌر مسعد ابوزٌد فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145164خلٌل لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145164خلٌل لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145144وائل سامى عبد الموجود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145414عادل عبدالممصود عبدالرحمن الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 صف التأشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  145435فاتن فوزى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145445دمحم ناجح شعبان الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 خاص وصف التأشٌر:

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255212وفً تارٌخ  145453الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145464سامح المتولى ابوالسعد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255216وفً تارٌخ  145445بخٌت عبدالنبى شعبان عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدربه -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  145441الهادى دمحم دمحم زٌادة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145415دمحم فهمى حمدى فهمى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145455هند الشربٌنى احمد المنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145454 على احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  251

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  145416دمحم السٌد بدٌر دمحم حٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  146555لى سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عثمان عد -  253

 التأشٌر: خاص

تم 25255223وفً تارٌخ  145555( محمود على ابو زٌد غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145555) تابع  -  254

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255224وفً تارٌخ  146524دى دمحم صالح حمدى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حم -  255

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146531عبدهللا على الطنطاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255221وفً تارٌخ  146514ادٌه دمحم طه سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255221وفً تارٌخ  146545احمد دمحم ابراهٌم رزق شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145642اٌمن اسامه نصٌف دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  145643حمدى دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145154اتصنٌع االحذٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المنشاوى -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145154احمد شكرى مصطفى احمد المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145135عبدهللا دمحم حسن حسن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145136باسم الحسٌنى ذكى على داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255256وفً تارٌخ  145152خٌرى الشربٌنى عبدالوهاب حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145114جمعه حمدى ٌوسف جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  134454( وفاء ٌونس التمٌمى دمحم ٌونس شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    134454)  تابع  -  211

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255254

تم تعدٌل نوع 25255215وفً تارٌخ  145144ابراهٌم محمود ابراهٌم احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 ركة , وصف التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145424مصطفى مصطفى دمحم عبد هللا حرات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص
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شركة , تم تعدٌل نوع ال25255212وفً تارٌخ  145436اسالم ربٌع حسانٌن عماشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145434محمود اسماعٌل عبدالنظٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25255213وفً تارٌخ  145416رضا السٌد على على عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145442حسن على السعٌد المرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25255214وفً تارٌخ  145421خالد ولٌد شحاته ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255214وفً تارٌخ  145436خالد حسن محمود ابراهٌم ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 , وصف التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و25255214وفً تارٌخ  145456احمد دمحم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145464دمحم احمد وحٌد عرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145415صٌدلٌة احمد اٌمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146514رٌهام السعٌد عبدالسالم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146514عبدهللا محمود الشربٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  146553هناء سالمه السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146561حسن بدر حسن بدر سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25255226وفً تارٌخ  124131( عمر دمحم رؤف حلمى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   124131تابع ) -  233

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  145664دمحم الشحات عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل 25255253وفً تارٌخ  145642احمد المصبى عبدالرحمن عبدالرحمن المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145113ناصر على عبدالغنى شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145135الدٌب لتجارة االدوات المنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  145145احمد اشرف دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145162عبدالفتاح ابوالفتوح عبدالرحمن الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25255254وفً تارٌخ  145114دمحم ابراهٌم احمد على سماحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145144الزهراء عبدالعاطى السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145411مروه احمد شولى عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145426نجالء محى الدٌن عبد الجلٌل الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145432شعبان محمود دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145441على دمحم محمود على المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145451عزٌزه دمحم عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145464السٌد دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145445فاروق فوزى دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145453دمحم دمحم ابو الٌزٌد الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  145425دمحم دمحم دمحم مأمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145446السٌد محمود ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145463ناجى عاطف دمحم التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  145445دمحم عاطف السٌد حسٌن السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  145446عبدالمجٌد رمضان سعٌد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146535محمود دمحم السٌد متولى حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146543ٌحٌى موسى دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  146551دمحم المرسى على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255221وفً تارٌخ  146516ه احمد وهبه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وهب -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  145613السعٌد عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  145611مامون دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح ال -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145152فاطمه طارق سادات حامد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145115اطى الشربٌنى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى ابوالمع -  262

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  143454تابع(  محمود احمد عبدالبارى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    143454) -  263

 أشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف الت25255255

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  145141مروه عبدالسالم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  145161عال فتح هللا عنتر عبدالعزٌز عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصف التأشٌر: خاص, 

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  145143ابراهٌم على ابراهٌم السٌد كبشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 , وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة25255215وفً تارٌخ  145146صالح شعبان صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  145451احمد السٌد دمحم الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145455دمحم ابراهٌم رمضان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255211وفً تارٌخ  145433احمد عبد الحلٌم احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145435الشٌماء ابراهٌم سالمه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  145413( احمد عبدهللا ابراهٌم رزق الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145413) تابع  -  212

 لشركة , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع ا25255212

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145465دعاء على محمود دمحم الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص
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وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25255216وفً تارٌخ  145444دمحم عادل احمد حسونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  145444عمار دمحم ابراهٌم السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145431عادل دمحم منصور عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145452عبدالهادى عاطف احمد مجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145454السٌد جوده السٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  145446دمحم ابراهٌم النبوى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  145442حنان كبر الغرٌب عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146516وفاء السعٌد السٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  146521ماجده بٌوتى سنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146525السٌد حسن دمحم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146541طارق محفوظ عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255226وفً تارٌخ  146555ٌماء محمود عبدالحمٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  245

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255221وفً تارٌخ  146511دمحم خالد منصور عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  145663مجدى ابراهٌم على دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  145664عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 ر: خاصالشركة , وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  145616محمود كارم  محمود عبد الستار لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  145111صبرى دمحم جمٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  145115دمحم على عبدالحمٌد على محضٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145125ٌاسر سعٌد دمحم دمحم لموره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  145155احمد مجى سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145166مجدى دمحم فتحى حسٌن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145116عبد العال مراد عبد العال مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145454حمدى طه عبد الحى الجاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145411حمدى ابراهٌم السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  145425دمحم فرج السٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145455دمحم عوض ابوالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  145135( نجوى فاروق على عبد الحلٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145135) تابع  -  355

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255212

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145415طاهر محمود زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  145442احمد حلمى عبدالغنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  145444اسامه دمحم السٌد الكامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145455خفاجى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145411رمضان ابوشبانه دمحم شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145442مجدى احمد مصطفى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145451فتحى سامى فتحى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  145443دمحم حامد عبدالفتاح ابراهٌم خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  145444احمد رشاد ابراهٌم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  146533عمرو عبدهللا اٌوب السعٌد صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146545خالد سالمه عباس عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  146542حسٌن شمٌس الدٌن السعٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255221وفً تارٌخ  146545حسام رفعت الحنبلى شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  111233( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111232) تابع  -  314

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  145611عبٌر السٌد عبده الموافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  145643اٌمن سعد السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145111السٌد معوض السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  45553مصطفى عبد الممصود ابراهٌم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  145146محمود سعد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145161ابراهٌم مصطفى ابراهٌم رمضان جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145163عالء عبده الشربٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145142مصطفى نجاح صالح حسن ابو الغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145456آٌه احمد دمحم محمود والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145415شٌماء دمحم عبد المادر احمد الشهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145423راضى عماد عبد الحمٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145444دٌنا دمحم عبدهللا احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145454حمزه مكرم حمزه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص وصف
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وفً تارٌخ  145413( احمد عبدهللا ابراهٌم رزق الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145413) تابع   -  324

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255212

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145465راوٌه رضا على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  145452رضا دمحم الغرٌب عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145414بان محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود شع -  331

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145434دمحم ابراهٌم الباز ابراهٌم الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  145445ود احمد على فضل الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  333

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255214وفً تارٌخ  145444ٌاسر دمحم فاضل عبدالوهاب جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  145414نجاح شحاته احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  145443مصطفى السٌد عبدالعظٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255223وفً تارٌخ  146515هٌم الشحات البلتاجى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابرا -  331

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  111233( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111232) تابع  -  334

 خاص نوع الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146524حماده احمد السٌد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  146545عزت المرسى سلٌمان احمد جنش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 شٌر: خاصالشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146541خالد السعٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255221وفً تارٌخ  146515شرٌف عبدهللا الحسٌنى المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145644ماجده دمحم عبدالحمٌد بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145646امٌنه احمد حسٌن العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145151حامد احمد عبدالوهاب عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  145141دمحم هشام مرجان فرج مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145145مختار دمحم محمود مرسى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145114ولٌد احمد دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145145مجدى شلبى صابر جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255211وفً تارٌخ  131434( هند دمحم على الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    131434) تابع  -  355

 ر: خاصنوع الشركة , وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145446السٌد دمحم السٌد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145455عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145411حمدى صدٌك عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145414عوض محسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255216وفً تارٌخ  145444حماٌات مصطفى عبدالمادر بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145414احمد دمحم صالح دمحم الطنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145424عبدالمعطى محمود دمحم عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145435دمحم عوض دمحم ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145435دمحم عالء الدٌن ذكى السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145465احمد دمحم دمحم على العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145461ابراهٌم عبدالناصر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  146554دمحم ابراهٌم عبدالغفار ابراهٌم شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146515خالد ماهر دمحمٌن الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 صف التأشٌر: خاصو
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146523احمد عبدالغنى احمد النورج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146554المتولى عبدالرؤف النجدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  146564نهى فكٌه جمال فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146515عماد عطٌه عطٌه دمحم عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  145665عطا هللا على الحسٌنى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  145661احالم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145151الزهراء مسعد عبدالعزٌز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145125عادل احمد عبد الفتاح ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  145121دٌنا محمود احمد محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  145156دمحم مجدى زكرٌا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145164احمد دمحم المرشدى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145165دمحم محمود توفٌك محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145454عبدهللا متولى حامد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145414محمود عبدالنبى عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  145415كرٌم حسن فتحى عبدالرازق نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  145451السٌد دمحم دمحم عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145452تامر فوزى السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25255212وفً تارٌخ  145434( دمحم عبده فتحى محمود الملش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    145434) تابع  -  341

 , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة 
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تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  145464سحر احمد ابوبكر ابراهٌم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 25255216وفً تارٌخ  145445اٌمان دمحم على السٌد البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  145446محمود محمود الشربٌنى امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 25255211وفً تارٌخ  145454احمد دمحم عوض النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255211وفً تارٌخ  145415امل صالح عبدالوهاب دمحم شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  145434دمحم عاطف دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145441زهر الورد دمحم احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145453خلٌفه عاصم خلٌفه عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  145444احمد دمحم ابوبكر سٌد احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  145444رضا دمحم طه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  146552تامر دمحم رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146534السعٌد ابراهٌم البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  343

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  146535احمد دمحم ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146555مان عبدالرازق السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  345

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255221وفً تارٌخ  146543مروه صالح عبدالهادى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255221وفً تارٌخ  146544محمود عبدالمنعم عبدالمعطى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  145665سامٌه السٌد السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145644كرٌم دمحم سمٌر صبرى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145641محمود ٌسرى احمد ابوعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  145644م معروف دمحم احمد منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسال -  451

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  145121دمحم ابراهٌم دمحم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255256وفً تارٌخ  145144حمد عبدالعلٌم عبدالشافى المندوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  453

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255256وفً تارٌخ  145155ولٌد احمد دمحم احمد حسنٌن حوٌدق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145144السٌد بدران الدسولى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  145111امنٌه جمال دمحم على عوضٌن حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  145111اٌه مصطفى السعٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  145144محمود عباس عبدالحمٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145424دمحم سالمه الراضى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  145445طارق دمحم دمحم فرج زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  145413احمد عبدالنبى بكر عبدالنبى حرمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  145414احمد دمحم دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  145443المنجى صالح الدٌن الشافعى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  145445دمحم محمود دمحم ابراهٌم عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  145411دمحم رزق عبدالشافى دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  145466صباح عبدالرسول لاسم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  145411دمحم محمود على عبدالحمٌد رمادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  145413احمد اشرف دمحم سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  145415محمود دمحم ٌونس سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  146551كرٌم حسن ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  146554لدرى عبدالتواب احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  146531دمحم عبدالحمٌد دمحم الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  146563السٌد احمد احمد عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  146565فاطمة الزهراء دمحم سالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255226وفً تارٌخ  146511منه هللا دمحم ٌسرى حسن الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 تأشٌر: خاص, وصف ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 25255224وفً تارٌخ  111233( احمد عثمان دمحم الحفنى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    111232) تابع  -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 السم والسمة  ا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: افرٌكانو   134411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255253،  فى تارٌخ :   -  1

   chemi careالى: كٌمى كٌر   144434تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  2

الى: الرضا الملكٌه لالستٌراد والتصدٌر  131236تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254خ : ،  فى تارٌ  -  3

 والمماوالت العامه  

 الى: الراعى لالستٌراد والتصدٌر   136425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: موكا لتصنٌع حالوة المولد   144454تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  5



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: العمار للمماوالت العامة والتورٌدات   134244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  6

الى: المصرٌه ماشٌن لتشكٌل ماكنٌات  121364ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك25255255،  فى تارٌخ :   -  1

 التعبئه والتغلٌف  

 الى: مصطفى عبدالممصود ابراهٌم البلماسى   45553تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: مصطفى عبد الممصود ابراهٌم البلماسى   45553برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة25255255،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: المنشاوى اتصنٌع االحذٌة   145154تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: ورشة السالم  لتصنٌع االحذٌة   145154تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: خالد منصور عبد الحفٌظ دمحم منصور   45163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255256،  فى تارٌخ :   -  12

   Mot Timberالى: ام او تى تمبر  156654تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: دبى للرحالت الداخلٌه والنمل   16123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  14

الى: ٌضاف سمه تجارٌة/ مؤسسه نهر  155151ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال25255254،  فى تارٌخ :   -  15

 النٌل للمبٌدات الحشرٌة والزراعٌة وبذور التماوى الزراعٌة  

 الى: المؤسسه العربٌه للتنمٌه الزراعٌه   114355تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: السعٌد دمحم السعٌد على   43254م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت25255211،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: مؤسسة الروضة العمال االلومٌتال   142425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: حافظ السٌد عبدالمعوض كٌوان   14111دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25255212ٌ،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الفٌروز للمماوالت والتورٌدات   141145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  25

سبانٌه لالستٌراد الى: المصرٌه اال 145316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  21

 والتصدٌر  

الى: السماح للرحالت الداخلٌه ونمل عمال  145641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  22

 للغٌر  

 الى: زاهٌا مصر   145564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: الحرمٌن للمخبوزات   141652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214فى تارٌخ :   ،  -  24

الى: مؤسسة لورٌن لمستحضرات التجمٌل   145141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  25

Lauren Gosmetics Est   

 الى: ٌال مطروح للتسوٌك الغمارى   123534تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  26

   R Gالى: ارجى  144415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: اوتو كار   136111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: مؤسسة نٌو سٌتى للتسوٌك العمارى   145435تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  24

الى: الخطٌب لتأجٌر المعدات الثمٌلة  145451تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  35

 ت العامة  والمماوال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: جولدن هورس   131554تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  31

   menis roomالى: مٌنز رووم   46444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  32

الى: درٌم لتسوٌك المواد العلمٌه  111352عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت25255223،  فى تارٌخ :   -  33

   Dreamوالتوكٌالت التجارٌه 

 الى: خذف السمه التجارٌه   111233تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: عوف بالست   115215ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك25255224،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: الشرق االوسط للبالستٌن   115215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: حذف السمه التجارٌه   111233تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  31

الى: واٌت هاوس لتاجٌر فساتٌن الزفاف  145414تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  34

white house   

 الى: سولو جروب   154425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: بٌوتى سنتر   145344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  45

الى: عبدالحمٌد  دمحم حلمى عبدالحمٌد  116454تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  41

 الحسٌنى  

 الى: وافل توون   145455شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ25255226،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: عالم لالستٌراد والتصدٌر   135641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  43

 دمحم عبد المعطى عالم  الى: احمد  135641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: المتحده للتورٌدات العامة   146562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  45

الى: محى لالستٌراد والتصدٌر وتجارة  144554تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255221،  فى تارٌخ :   -  46

 الممطورات  السٌارات و

 الى: حذف السمه التجارٌه   144554تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255221،  فى تارٌخ :   -  41

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25255253، وفى تارٌخ    13551ر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه ابراهٌم عبدالعال عبد الماد   - 1

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته

تم    25255213، وفى تارٌخ    142444شركة احمد مصطفى احمد فوزى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2514لسنة  2121محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم 

   25255213، وفى تارٌخ    151311، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   شركة سامح المتولى ابو السعد لندٌل وشرٌكه   - 3

تم  2516/ 3/ 4بتارٌخ  2516/ا لسنه 1232تم محو/شطب السجل  بموجب عمدحل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    25255224، وفى تارٌخ    134223لٌدها برلم : ماٌكل جورج عزٌز سعد صلٌب وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 4

/ 2/ 12بتارٌخ  2525/ ب لسنه 511محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌطه بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2525

، وفى تارٌخ    133544لٌدها برلم : شركة حماده عبدالمنعم فوده السٌد حماد وشركائه  ، شركة تضامن  سبك    - 5

 2525/ 2/ 25تم محو/شطب السجل  تم الغاء فرع الشركة بطلب تاشٌر بتارٌخ    25255225

، وفى تارٌخ    133544شركة حماده عبد المنعم فوده السٌد حماده وشركائه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

تم حل  2525لسنه  34د حل شركة تضامن بعمد مسجل ومشهر عنه برلم تم محو/شطب السجل  بموجب عم   25255225

 الشركة وتصفٌتها نهائٌا

   25255221، وفى تارٌخ    41435شركة اٌمن معروف عبد العظٌم احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2525لسنة  144عمد مصدق على تولٌعاته برلم  تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب

تم    25255221، وفى تارٌخ    124544شركة خالد متولى ٌونس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطب لنمل الممر الرئٌسً للشركه الً محافظه الماهره

تم    25255221، وفى تارٌخ    124544سبك لٌدها برلم :   شركة خالد متولى ٌونس وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة   - 4

 محو/شطب السجل  شطب لنمل الممر الرئٌسً للشركه الً محافظه الماهره



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25255221، وفى تارٌخ    14454شركة دمحم كمال عبد الرازق وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

توثٌك  2525لسنة  514الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى ثابت التارٌخ برلم  محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل

 المنصوره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ل رأس تم تعدٌ 25255254وفً تارٌخ   ، 152361شركة كامل على دمحم على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255254وفً تارٌخ   ، 152361مصطفى كامل دمحم على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255254وفً تارٌخ   ، 152361شركة كامل على دمحم على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255254خ   ،وفً تارٌ 152361مصطفى كامل دمحم على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255214وفً تارٌخ   ، 15442شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1555555.555مالها ، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

 25255214وفً تارٌخ   ، 15442شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255214وفً تارٌخ   ، 15442ٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشر -  1

 جنٌه   1555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25255214وفً تارٌخ   ، 15442شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ   ، 136444دمحم عبد الحمٌد عثمان شروده وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2555555.555لها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم  25255224وفً تارٌخ   ، 126535شركة شرٌف حسن دمحم المزاحى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

تم تعدٌل رأس  25255226وفً تارٌخ   ، 134451، سبك لٌدها برلم ، شركة اٌمن خالف خلٌفة وشركاه شركة تضامن  -  11

 جنٌه   2555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

شركة المغربى لصناعة الكرتون المضلع وطباعته ) عبد الرحمن المغربى وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255221تارٌخ   ، وفً 135524،

 جنٌه   2555555.555،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  142465شركة ولٌد محمود عبدالوهاب دمحم الجنٌدى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 Hبلون  22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى  / جمصه المنطمه الصناعٌه لطاع رلم  25255216

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  136444شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبد الحمٌد عثمان شروده وشرٌكه ،  -  2

اكتوبر الحى الخامس عمد ثانى بملن/ هشام دمحم عوض خلٌفة اودع  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الماهرة 

 برلم   ولٌد برلم السادس من اكتوبر 

تم تعدٌل العنوان  25255224وفً تارٌخ  124432، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم احمد السٌد الدٌسطى وشركاه  -  3

الدور االرضى بالعمار  4و  3, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الماهره عابدٌن مٌدان الظوغلى لسم عابدٌن  المحلٌن رلم 

 اودع   ولٌد تبع مكتب الماهره              5الكائن رلم 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  134451شركة اٌمن خالف خلٌفة وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

شاع طه شولى الباز بملن/ محمود ابراهٌم دالل وعاطف احمد  115, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصورة العمار 

 دلهلٌة   134451ولٌد برلم تابع  2525لسنه   2546دمحم ابراهٌم اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  25255221وفً تارٌخ  124544شركة خالد متولى ٌونس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

وبذلن  1م التجمع االول الماهره الجدٌده الدور االرضً شمه رل6البنفسج  54, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الممر الرئٌسً الً/ فٌال

 ٌمحً المٌد الرئٌسً بالمنصوره

تم تعدٌل العنوان  25255221وفً تارٌخ  124544شركة خالد متولى ٌونس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

وبذلن  1رلم  التجمع االول الماهره الجدٌده الدور االرضً شمه6البنفسج  54, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الممر الرئٌسً الً/ فٌال

 ٌمحً المٌد الرئٌسً بالمنصوره

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة عبد هللا بندارى ابراهٌم سالم سوٌلم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى / اعمال المماوالت ا العامه والمتكامله  -  1

تم تعدٌل النشاط , 25255215وفً تارٌخ  136153الح االراضى وزراعتها. ،  سبك لٌدها برلم   وبناء العمارات وشراء واستص

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

مصطفى تحسٌن دمحم حسن ٌوسف وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط  الى / التورٌدات العمومٌه والمٌام بأعمال الصٌانه  -  2

التكٌٌف واالالت والمعدات وااللمونتال واالثاث ( والنظافه العامه والتعبئة والتغلٌف للمواد الغذائٌه  الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه ) وحدات

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255213وفً تارٌخ  145214. ،  سبك لٌدها برلم   

ٌل النشاط الى / انتاج وتجمٌع لطع غٌارالسٌارات  شركة ولٌد محمود عبدالوهاب دمحم الجنٌدى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعد -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255216وفً تارٌخ  142465والمركبات وتٌل الفرامل ) بدون اسبستوس ( ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة المصرٌة السعودٌة لالستٌراد والتصدٌر لصاحبها على احمد على على البراشى  -  4

،  سبك لٌدها برلم    5الشركة الى/ تصدٌر طبما للوالع والمرارات المنظمة لها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255216وفً تارٌخ  115445



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة الى/ تصدٌر طبما للوالع والمرارات المنظمة شركة دمحم فاروق مصطفى الجزار وشرٌك -  5

تم تعدٌل النشاط , 25255216وفً تارٌخ  115445،  سبك لٌدها برلم    5لها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

كة تضامن  تعدل الى/ مماوالت عامة صناعة تكٌف مركزى والتوكٌالت التجارٌة دمحم عبد الحمٌد عثمان شروده وشرٌكه ، شر -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255223وفً تارٌخ  136444واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  124432بك لٌدها برلم   دمحم احمد السٌد الدٌسطى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / مطعم ،  س -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255224

شركة اٌمن خالف خلٌفة وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل الغرض لٌصبح التنمٌة الزراعٌة واالتجار فى معدات الرى والتماوى  -  4

الستٌراد من الخارج وتصدٌر كافة المنتجلت المصرٌة ،  سبك لٌدها والبذور واالسمده ومزارع االنتاج الحٌوانى وانشاء المشاتل وا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255226وفً تارٌخ  134451برلم   

تم 25255221وفً تارٌخ  146513دمحم فتحى رزق للمماوالت ، توصٌة بسٌطة  مكتب مماوالت عامه ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 اط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النش

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25255254وفً تارٌخ  152361شركة كامل على دمحم على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25255254وفً تارٌخ  152361مصطفى كامل دمحم على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 25255221وفً تارٌخ  144611شركه خالد مصطفى عبدالممصود مصطفى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  3

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مصطفى كامل دمحم  152361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   شركة تضامن  25255254،  فى تارٌخ :   -  1

 على وشركاه



 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مصطفى كامل دمحم  152361توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255254،  فى تارٌخ :   -  2

 على وشركاه

الى: شركة دمحم فاروق  115445شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأ  25255216،  فى تارٌخ :   -  3

 مصطفى الجزار وشرٌكة

الى: شركة عادل عبد  142115شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255214،  فى تارٌخ :   -  4

 المالن المالن وشرٌكتة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى ( ودخول  -  1

 152361برلم       25255254شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى ( ودخول كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )  -  2

 152361برلم       25255254شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى ( ودخول  -  3

 152361برلم       25255254كورة بالعمد ، تارٌخ : شرٌكة موصٌة مذ

كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى ( ودخول  -  4

 152361برلم       25255254شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

شى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى نعنه عبد المادر احمد الشبك -  5

 152361برلم       25255254( ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

الى رحمة هللا تعالى نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته  -  6

 152361برلم       25255254( ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  1

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

مصطفى كامل على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  4

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى ( منى كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من  -  4

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

منى كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  15

 152361برلم       25255254ة بالعمد ، تارٌخ : ودخول شرٌكة موصٌة مذكور

منى كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  11

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  منى كامل على دمحم على  -  12

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 
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 تعالى ( مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا -  13

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

مصطفى كامل على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  14

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا  -  15

 152361برلم       25255254تعالى ( ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )  -  16

 152361برلم       25255254تعالى ( ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

اٌمان كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  11

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه -  14

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

اٌمان كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  14

 152361برلم       25255254العمد ، تارٌخ : ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة ب

اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارته نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا تعالى (  -  25

 152361برلم       25255254ودخول شرٌكة موصٌة مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

 152361برلم       25255254بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  كامل على دمحم على  توصٌة -  21

 152361برلم       25255254كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  22

 152361برلم       25255254كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  23

 152361برلم       25255254كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  24

برلم       25255254نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  25

152361 

برلم       25255254ادر احمد الشبكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ : نعنه عبد الم -  26

152361 

 152361برلم       25255254مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  21

 152361برلم       25255254ل بالشركة ( ، تارٌخ : مصطفى كامل على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخ -  24

 152361برلم       25255254منى كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  24

 152361برلم       25255254منى كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  35

 152361برلم       25255254منى كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  31

 152361برلم       25255254منى كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  32

 152361برلم       25255254مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :   مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة -  33

 152361برلم       25255254مصطفى كامل على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  34
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برلم       25255254:  نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ -  35

152361 

برلم       25255254نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  36

152361 

 152361برلم       25255254اٌمان كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  31

 152361برلم       25255254اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  34

 152361برلم       25255254اٌمان كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  34

 152361برلم       25255254رٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ : اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  ش -  45

 152361برلم       25255254كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  41

 152361رلم   ب    25255254كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  42

 152361برلم       25255254كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  43

 152361برلم       25255254كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  44

برلم       25255254صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ : نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  تو -  45

152361 

برلم       25255254نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  46

152361 

 152361برلم       25255254مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  41

 152361برلم       25255254مصطفى كامل على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  44

 152361برلم       25255254متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ : منى كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  44

 152361برلم       25255254منى كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  55

 152361برلم       25255254منى كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  51

 152361برلم       25255254منى كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  52

 152361برلم       25255254مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  53

 152361برلم       25255254ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ : مصطفى كامل على دمحم  ش -  54

برلم       25255254نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  55

152361 

برلم       25255254بالشركة ( ، تارٌخ :  نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل -  56

152361 

 152361برلم       25255254اٌمان كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  51

 152361 برلم      25255254اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  54

 152361برلم       25255254اٌمان كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  54
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 152361برلم       25255254اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  65

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم منفردا ، كامل على دمحم على  توصٌة  -  61

 152361برلم       25255254تارٌخ : 

كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم منفردا ،  -  62

 152361برلم       25255254تارٌخ : 

كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم منفردا ،  -  63

 152361برلم       25255254تارٌخ : 

مصطفى كامل على دمحم منفردا ، كامل على دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/  -  64

 152361برلم       25255254تارٌخ : 

نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على  -  65

 152361برلم       25255254دمحم منفردا ، تارٌخ : 

بكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على نعنه عبد المادر احمد الش -  66

 152361برلم       25255254دمحم منفردا ، تارٌخ : 

مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  -  61

 152361برلم       25255254خ : منفردا ، تارٌ

مصطفى كامل على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  -  64

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

ولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم منى كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والت -  64

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

منى كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  -  15

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  منى كامل على -  11

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

منى كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  -  12

 152361برلم       25255254، تارٌخ :  منفردا

مصطفى كامل على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  -  13

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  مصطفى كامل على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة -  14

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على  -  15

 152361برلم       25255254دمحم منفردا ، تارٌخ : 

نعنه عبد المادر احمد الشبكشى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على  -  16

 152361برلم       25255254دمحم منفردا ، تارٌخ : 

مصطفى كامل على دمحم  اٌمان كامل على دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ -  11

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 
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اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  -  14

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم اٌمان كامل على دمحم على  توصٌ -  14

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

اٌمان كامل على دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌن/ مصطفى كامل على دمحم  -  45

 152361برلم       25255254منفردا ، تارٌخ : 

أمٌن مجدى أمٌن فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تحدٌد اختصاصات المدٌر لٌصبح ) للمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  41

اوسع السلطات الدارة الشركه فى حدود اغراضها وٌشمل حك االداره التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والهٌئات 

    25255255ت والشركات واالفراد والبنون بجمٌع انواعها من سحب واٌداع والتراض ورهن وفتح حسابات . ، تارٌخ : والمؤسسا

 152541برلم   

دمحم فاروق مصطفى الحسٌنى الجزار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا واستالم كافة مستحماتها ( ،  -  42

 115445م   برل    25255216تارٌخ : 

دمحم فاروق مصطفى الحسٌنى الجزار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا واستالم كافة مستحماتها ( ،  -  43

 115445برلم       25255216تارٌخ : 

كافة مستحماتها  مروان بن عبد الحمٌد بن حامد الخطٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا واستالم -  44

 115445برلم       25255216( ، تارٌخ : 

مروان بن عبد الحمٌد بن حامد الخطٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا واستالم كافة مستحماتها  -  45

 115445برلم       25255216( ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة دمحم فاروق مصطفى الحسٌنى الجزار  شركة تضامن   -  46

 115445برلم       25255216منفردا ( ، تارٌخ : 

دمحم فاروق مصطفى الحسٌنى الجزار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة  -  41

 115445برلم       25255216منفردا ( ، تارٌخ : 

مروان بن عبد الحمٌد بن حامد الخطٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن  -  44

 115445برلم       25255216الشركة منفردا ( ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع عن مروان بن عبد الحمٌد بن حامد الخطٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة وله حك ا -  44

 115445برلم       25255216الشركة منفردا ( ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركة / حك االلتراض  -  45

 15442برلم       25255214، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركة / حك االلتراض  اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى  -  41

 15442برلم       25255214، تارٌخ : 

اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركة / حك االلتراض  -  42

 15442برلم       25255214، تارٌخ : 

اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركة / حك االلتراض  -  43

 15442برلم       25255214، تارٌخ : 

 15441برلم       25255214احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول االستماله ، تارٌخ :  -  44
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 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25255214ابراهٌم السعٌد ابوزٌد ابراهٌم الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول االستماله ، تارٌخ :  -  45

15441 

    25255214احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم التعٌٌن كعضو مجلس اداره ، تارٌخ :  -  46

 15441برلم   

لسعٌد ابوزٌد ابراهٌم الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم التعٌٌن كعضو مجلس اداره ، تارٌخ : ابراهٌم ا -  41

 15441برلم       25255214

برلم       25255214اسماء مسعود دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  44

142115 

برلم       25255214ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ : اسماء مسعود دمحم  -  44

142115 

 142115برلم       25255214دمحم سعد طه شعٌشع  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  -  155

 142115برلم       25255214الشركة نهائٌا ، تارٌخ :  دمحم سعد طه شعٌشع  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من -  151

 142115برلم       25255214اسماء مسعود دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخلت بالشركة ، تارٌخ :  -  152

 142115  برلم     25255214اسماء مسعود دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخلت بالشركة ، تارٌخ :  -  153

 142115برلم       25255214دمحم سعد طه شعٌشع  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخلت بالشركة ، تارٌخ :  -  154

 142115برلم       25255214دمحم سعد طه شعٌشع  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخلت بالشركة ، تارٌخ :  -  155

برلم       25255226شٌرٌن دمحم على دمحم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  156

134451 

عمر عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  151

 135524برلم       25255221

اٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  154

 135524برلم       25255221

اشرف عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  154

 135524برلم       25255221

عبد الرحمن دمحم الششتاوى المغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  115

 135524برلم       25255221

عمر عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  111

 135524رلم   ب    25255221

اٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  112

 135524برلم       25255221

اشرف عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تعدل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  113

 135524برلم       25255221

عبد الرحمن دمحم الششتاوى المغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) تعدل صفته من موصى الى متضامن ( ، تارٌخ :  -  114

 135524برلم       25255221
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حمن دمحم عمر عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وعمر عبدالرحمن دمحم المغربى واشرف عبدالر -  115

المغربى واٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد انى اثنان منهم ةلهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم لتحمٌك غرض 

 135524برلم       25255221، تارٌخ :  5الشركة 

بى واشرف عبدالرحمن دمحم اٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وعمر عبدالرحمن دمحم المغر -  116

المغربى واٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد انى اثنان منهم ةلهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم لتحمٌك غرض 

 135524برلم       25255221، تارٌخ :  5الشركة 

رحمن دمحم المغربى واشرف عبدالرحمن دمحم اشرف عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وعمر عبدال -  111

المغربى واٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد انى اثنان منهم ةلهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم لتحمٌك غرض 

 135524برلم       25255221، تارٌخ :  5الشركة 

ر و شرٌن  وعمر عبدالرحمن دمحم المغربى واشرف عبدالرحمن عبد الرحمن دمحم الششتاوى المغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  114

دمحم المغربى واٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد انى اثنان منهم ةلهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم لتحمٌك غرض 

 135524برلم       25255221، تارٌخ :  5الشركة 

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من عبد الرحمن دمحم عمر عبدالرحمن دمحم المغربى  تو -  114

الششتاوى المغربى وتغرٌد مصطفى كمال احمد السالب مجتمعٌن او منفردٌن وعمرعبدالرحمن دمحم المغربى واشرف عبدالرحمن 

منهم ولهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم لتحمٌك دمحم المغربى واٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد ادنى اثنان 

غرض الشركة وٌمر جمٌع الشركاء بأن الشرٌكٌن عبدالرحمن دمحم الششتاوى المغربى وتغرٌد مصطفى كمال احمد السالب هم فمط 

لم   بر    25255221) وخروج شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  5لهم الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة 

135524 

اٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من عبد الرحمن دمحم  -  125

الششتاوى المغربى وتغرٌد مصطفى كمال احمد السالب مجتمعٌن او منفردٌن وعمرعبدالرحمن دمحم المغربى واشرف عبدالرحمن 

بدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد ادنى اثنان منهم ولهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم لتحمٌك دمحم المغربى واٌمن ع

غرض الشركة وٌمر جمٌع الشركاء بأن الشرٌكٌن عبدالرحمن دمحم الششتاوى المغربى وتغرٌد مصطفى كمال احمد السالب هم فمط 

برلم       25255221موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  ) وخروج شرٌن 5لهم الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة 

135524 

اشرف عبدالرحمن دمحم المغربى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من عبد الرحمن دمحم  -  121

دمحم المغربى واشرف عبدالرحمن  الششتاوى المغربى وتغرٌد مصطفى كمال احمد السالب مجتمعٌن او منفردٌن وعمرعبدالرحمن

دمحم المغربى واٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد ادنى اثنان منهم ولهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم لتحمٌك 

ط غرض الشركة وٌمر جمٌع الشركاء بأن الشرٌكٌن عبدالرحمن دمحم الششتاوى المغربى وتغرٌد مصطفى كمال احمد السالب هم فم

برلم       25255221) وخروج شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  5لهم الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة 

135524 

عبد الرحمن دمحم الششتاوى المغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من عبد الرحمن  -  122

مصطفى كمال احمد السالب مجتمعٌن او منفردٌن وعمرعبدالرحمن دمحم المغربى واشرف دمحم الششتاوى المغربى وتغرٌد 

عبدالرحمن دمحم المغربى واٌمن عبدالرحمن دمحم المغربى مجتمعٌن فمط وبحد ادنى اثنان منهم ولهم الحك فى التولٌع على كل ماٌلزم 

 الششتاوى المغربى وتغرٌد مصطفى كمال احمد السالب لتحمٌك غرض الشركة وٌمر جمٌع الشركاء بأن الشرٌكٌن عبدالرحمن دمحم

برلم       25255221) وخروج شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  5هم فمط لهم الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة 

135524 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    
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    25255252راهٌم حسن هواش وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة كرٌم نبٌل اب -  1

 142454برلم   

    25255252شركة كرٌم نبٌل ابراهٌم حسن هواش وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 142454برلم   

برلم       25255254تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة كامل على دمحم على وشركاه  شركة -  3

152361 

برلم       25255254مصطفى كامل دمحم على وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

152361 

برلم       25255254ارٌخ : شركة كامل على دمحم على وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، ت -  5

152361 

برلم       25255254مصطفى كامل دمحم على وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

152361 

شركة عبد هللا بندارى ابراهٌم سالم سوٌلم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 136153برلم       25255215

شركة ولٌد محمود عبدالوهاب دمحم الجنٌدى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 142465برلم       25255216

الشركة المصرٌة السعودٌة لالستٌراد والتصدٌر لصاحبها على احمد على على البراشى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص  -  4

 115445برلم       25255216ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

    25255216شركة دمحم فاروق مصطفى الجزار وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 115445برلم   

برلم       25255214شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

15442 

شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 15442   برلم    25255214

برلم       25255214شركة تغرٌد ابراهٌم رجب وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

15442 

شركة اٌمن دمحم مامون عبداللطٌف الهوارى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 15442برلم       25255214

    25255214ة عادل عبدالمالن المالن حافظ وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شرك -  15

 142115برلم   

برلم       25255214شركة عادل عبد المالن المالن وشرٌكتة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

142115 

برلم       25255223شروده وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم عبد الحمٌد عثمان  -  11

136444 

برلم       25255224دمحم احمد السٌد الدٌسطى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

124432 
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    25255224خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة شرٌف حسن دمحم المزاحى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مل -  14

 126535برلم   

برلم       25255226شركة اٌمن خالف خلٌفة وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

134451 
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 42451برلم       25255254، تارٌخ :  1456مركز خدمة سرحان  شطب هذا المٌد   -  115

 112564برلم       25255254:  ، تارٌخ 1416  2521/ 6/ 11ٌاسر ابراهٌم احمد مهنا  سارى حتى  -  111

 132352برلم       25255254، تارٌخ :  1452  2525/  2/  15مصطفى صالح على على حندق  سارى حتى  -  112

 44155برلم       25255254، تارٌخ :  1451  2524/ 4/ 14عالء دمحم السٌد رزق  سارى حتى  -  113

 65445برلم       25255215، تارٌخ :  1453  2522/ 4/ 4رى حتى ٌاسر عبد المنعم دمحم البغدادى  سا -  114

 15314برلم       25255215، تارٌخ :  1434  2525/  1/  4عبدالعزٌز السٌد المرسى ابوحمد  سارى حتى  -  115

 122334برلم       25255215، تارٌخ :  1464  2525/ 1/ 5احمد الصعٌدى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  116

 122334برلم       25255215، تارٌخ :  1464  2525/ 1/ 5احمد امام طه دمحم الصعٌدى  سارى حتى  -  111

 14111برلم       25255215، تارٌخ :  1465  2511/ 4/ 23حافظ السٌد عبدالمعوض كٌوان  سارى حتى  -  114

 14111برلم       25255215، تارٌخ :  1466  2516/ 4/ 23حافظ السٌد عبدالمعوض كٌوان  سارى حتى  -  114
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 14111برلم       25255215، تارٌخ :  1461  2521/ 4/ 23حافظ السٌد عبدالمعوض كٌوان  سارى حتى  -  125

 14111برلم       25255215، تارٌخ :  1465  2511/ 4/ 23حافظ السٌد عبدالمعوض المغازى  سارى حتى  -  121

 14111برلم       25255215، تارٌخ :  1466  2516/ 4/ 23حافظ السٌد عبدالمعوض المغازى  سارى حتى  -  122

 14111برلم       25255215، تارٌخ :  1461  2521/ 4/ 23حافظ السٌد عبدالمعوض المغازى  سارى حتى  -  123

 132231برلم       25255215، تارٌخ :  1434  2525/ 2/ 1الحمٌد تمصٌره  سارى حتى  حبٌب عثمان عبد -  124

 121344برلم       25255215، تارٌخ :  1443  2524/  1/  4بازٌد حسن ابو السعود بازٌد  سارى حتى  -  125

 125243برلم       25255215، تارٌخ :  1464  2523/ 12/ 24غازى للتورٌدات الحكومٌه  سارى حتى  -  126

 45564برلم       25255215، تارٌخ :  1451  2521/ 12/ 24دمحم دمحمعبد العظٌم سعفان  سارى حتى  -  121

 61413برلم       25255211، تارٌخ :  1514  2524/ 11/ 24مجاهد على على مجاهد  سارى حتى  -  124

 114116برلم       25255211، تارٌخ :  1513ا المٌد  ( أمجد السٌد دمحم غازى  شطب هذ 114116) تابع  -  124

 43254برلم       25255211، تارٌخ :  1554  2522/ 15/ 4السعٌد دمحم السعٌد على  سارى حتى  -  135

 43254برلم       25255211، تارٌخ :  1554  2522/ 15/ 4السعٌد دمحم السعٌد على خطاب  سارى حتى  -  131

 54454برلم       25255211، تارٌخ :  1445  2513/ 12/ 21لغنى شومان  سارى حتى على عبدا -  132

 54454برلم       25255211، تارٌخ :  1446  2514/ 12/ 21على عبدالغنى شومان  سارى حتى  -  133

 114116برلم       25255211، تارٌخ :  1551  2514/ 1/ 24أمجد السٌد دمحم غازى  سارى حتى  -  134

 114116برلم       25255211، تارٌخ :  1512  2523/ 1/ 24أمجد السٌد دمحم غازى  سارى حتى  -  135

 156614برلم       25255211، تارٌخ :  1525  2524/  4/  1محمود لمعى محمود السٌد  سارى حتى  -  136

 116363برلم       25255211ارٌخ : ، ت 1441  2522/  3/  14اٌناس رزق حسانٌن عبد العزٌز  سارى حتى  -  131

 44411برلم       25255211، تارٌخ :  15526  2554/ 3/ 23فراج محمود دمحم محمود  سارى حتى  -  134

 44411برلم       25255211، تارٌخ :  1521  2514/ 3/ 23فراج محمود دمحم محمود  سارى حتى  -  134

 44411برلم       25255211، تارٌخ :  1524  2514/ 3/ 23 فراج محمود دمحم محمود  سارى حتى -  145

 44411برلم       25255211، تارٌخ :  1524فراج محمود دمحم محمود  شطب هذا المٌد   -  141

 15464برلم       25255211، تارٌخ :  1531  2515/  4/  4رفعت دمحم دمحم شحاتة  سارى حتى  -  142

 15464برلم       25255211، تارٌخ :  1534تة  شطب هذا المٌد  رفعت دمحم دمحم شحا -  143

 132515برلم       25255211، تارٌخ :  1445  2524/ 12/ 24مصطفى ناصف مصطفى الجرم  سارى حتى  -  144

 122414برلم       25255211، تارٌخ :  1551  2525/  1/  25احمد رٌاض لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  145

 122414برلم       25255211، تارٌخ :  1551  2525/  1/  25احمد دمحم رٌاض محمود حسن  سارى حتى  -  146

 122152برلم       25255211، تارٌخ :  1444  2525/  3/  1أحمد معوض عوض غزى  سارى حتى  -  141
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 41651برلم       25255211، تارٌخ :  1535  2514/  15/  11دمحم السٌد دمحم الزغٌبى  سارى حتى  -  144

 41651برلم       25255211، تارٌخ :  1536  2524/  15/  11دمحم السٌد دمحم الزغٌبى  سارى حتى  -  144

 42153برلم       25255211:  ، تارٌخ 1523  2525/  2/  4أحمد حسن دمحم عبده  سارى حتى  -  155

 132515برلم       25255211، تارٌخ :  1535  2525/ 1/ 4على دمحم على دمحم عثمان  سارى حتى  -  151

 41136برلم       25255212، تارٌخ :  1516  2523/  4/  23دروٌش عبد الونٌس دمحم دروٌش  سارى حتى  -  152

 154315برلم       25255212، تارٌخ :  1555  2523/  15/  11رى حتى صٌدلٌة نسرٌن طه الزمٌتى  سا -  153

 153151برلم       25255212، تارٌخ :  1541  2523/ 1/ 24دمحم عبداللطٌف على سالم  سارى حتى  -  154

 15431برلم       25255212، تارٌخ :  1562  2525/  1/  14وطنٌه عبد العزٌز احمد سلطان  سارى حتى  -  155

 64541برلم       25255212، تارٌخ :  1515  2524/ 12/ 24دمحم مصطفى شحاته رجب  سارى حتى  -  156

 151124برلم       25255212، تارٌخ :  1546  2525/  1/  4احمد عبد العزٌز ابراهٌم الشرٌف  سارى حتى  -  151

 151124برلم       25255212، تارٌخ :  1541  2525/  1/  4احمد عبد العزٌز ابراهٌم الشرٌف  سارى حتى  -  154

 125414برلم       25255212، تارٌخ :  1565  2524/ 4/ 13دمحم مصطفى العدروسى مصطفى  سارى حتى  -  154

 154131برلم       25255212، تارٌخ :  1545  2525/ 5/ 15اسامة دمحم االمام البٌومى  سارى حتى  -  165

 154456برلم       25255212، تارٌخ :  1511  2515/  5/  24ورى حسٌن عبده  سارى حتى حسٌن المغا -  161

 154456برلم       25255212، تارٌخ :  1512حسٌن المغاورى حسٌن عبده  شطب هذا المٌد   -  162

 11345  برلم     25255212، تارٌخ :  1511  2525/  12/  2طارق عبد الحى احمد سالم  سارى حتى  -  163

 153242برلم       25255212، تارٌخ :  5164  2523/ 5/ 24السعٌد احمد حسن مصطفى  سارى حتى  -  164

    25255212، تارٌخ :  1561  2523/  12/  1( دمحم دمحم ابو السعود رجب الزهٌرى  سارى حتى  111551) تابع  -  165

 111551برلم   

 65344برلم       25255213، تارٌخ :  1621  1444/  4/  3حتى حسن شفٌك عبد اللطٌف  سارى  -  166

 65344برلم       25255213، تارٌخ :  13  1444/  4/  3حسن شفٌك عبد اللطٌف  سارى حتى  -  161

 65344برلم       25255213، تارٌخ :  1624  2554/  4/  3حسن شفٌك عبد اللطٌف  سارى حتى  -  164

 65344برلم       25255213، تارٌخ :  1635  2554/  4/  3د اللطٌف  سارى حتى حسن شفٌك عب -  164

 65344برلم       25255213، تارٌخ :  1631  2514/  4/  3حسن شفٌك عبد اللطٌف  سارى حتى  -  115

 65344برلم       25255213، تارٌخ :  1632  2514/  4/  3حسن شفٌك عبد اللطٌف  سارى حتى  -  111

 65344برلم       25255213، تارٌخ :  1633حسن شفٌك عبد اللطٌف  شطب هذا المٌد   -  112

برلم       25255213، تارٌخ :  1645  2521/ 15/ 11زغلول عبد ربه عبد الرازق احمد عبد العال  سارى حتى  -  113

126534 

 125541برلم       25255213، تارٌخ :  1654  2523/ 15/ 24سارى حتى   5عادل الدسولى رجب الدسولى  -  114
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 15416برلم       25255213، تارٌخ :  1635  2525/ 1/ 25السٌد دمحم عبد هللا جاٌل  سارى حتى  -  115

 114414برلم       25255213، تارٌخ :  1634  2523/  3/  2مصطفى على عوض على سعد  سارى حتى  -  116

 112142برلم       25255213، تارٌخ :  1642  2521/ 5/ 5السٌد عنتر عبد هللا على االجرب  سارى حتى  -  111

برلم       25255216، تارٌخ :  1652  2525/ 2/ 15عماد الدٌن صالح الدٌن دمحم زٌاده لتجارة السٌارات  سارى حتى  -  114

122416 

 114551برلم       25255216، تارٌخ :  1644  2522/ 12/ 11ى حتى اسالم عمر حسن دمحم خشبة  سار -  114

 124655برلم       25255216، تارٌخ :  1664  2523/  1/  4محمود صدلى حسٌن عبد الهادى  سارى حتى  -  145

، تارٌخ :  1651  2525/  1/  23االتربى لتشكٌل البالستٌن والتورٌدات العامة واالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  141

 151424برلم       25255216

    25255216، تارٌخ :  1651  2525/  1/  23االتربى لتجارة معدات وماكٌنات وتشكٌل البالستٌن  سارى حتى  -  142

 151424برلم   

 151424برلم       25255216، تارٌخ :  1651  2525/  1/  23مصنع االتربى للبالستٌن  سارى حتى  -  143

 151424برلم       25255216، تارٌخ :  1651  2525/  1/  23نبٌل ابراهٌم حامد االتربى  سارى حتى  -  144

 43141برلم       25255216، تارٌخ :  1643  2524/ 6/ 1دمحم دمحم حسن غنٌم  سارى حتى  -  145

 43552برلم       25255216، تارٌخ :  1614  2515/ 4/ 21ٌاسر حامد عبدالغنى حامد  سارى حتى  -  146

 43552برلم       25255216، تارٌخ :  1615  2515/ 4/ 21ٌاسر حامد عبدالغنى حامد  سارى حتى  -  141

 43552برلم       25255216، تارٌخ :  1616  2525/ 4/ 21ٌاسر حامد عبدالغنى حامد  سارى حتى  -  144

 132222برلم       25255216، تارٌخ :  1641  2525/  5/  24اٌمان دمحم احمد غبور  سارى حتى  -  144

 122413برلم       25255216، تارٌخ :  1653  2525/ 3/ 15هٌثم السٌد عثمان دمحم عبد الرحمن  سارى حتى  -  145

 132564برلم       25255216، تارٌخ :  1644  2525/ 1/ 4عزه دمحم احمد الدكرورى  سارى حتى  -  141

 44645برلم       25255216، تارٌخ :  1614  2523/  3/  13لٌد العجمى السٌد دمحم سالم  سارى حتى و -  142

 121245برلم       25255216، تارٌخ :  1642  2524/  6/  25اسامة ممدوح ابراهٌم عصر  سارى حتى  -  143

 121444برلم       25255216، تارٌخ :  1611  2524/ 1/ 11محمود ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم  سارى حتى  -  144

 124243برلم       25255211، تارٌخ :  1641  2523/ 5/ 25دمحم عبداللطٌف على دمحم احمد  سارى حتى  -  145

 41442برلم       25255211، تارٌخ :  1645  2521/  5/  14مجدى دمحم السٌد احمد  سارى حتى  -  146

 132334برلم       25255211، تارٌخ :  1644  2525/ 2/ 14اهٌم دمحم  سارى حتى احمد السٌد دمحم ابر -  141

 45415برلم       25255211، تارٌخ :  1641  2525/  2/  23حسن محمود على العاجانى  سارى حتى  -  144

 131651م   برل    25255211، تارٌخ :  1446  2524/ 15/ 25اٌمن عرفات دمحم دمحم حرٌه  سارى حتى  -  144

 132154برلم       25255211، تارٌخ :  1644  2525/ 1/ 14احمد محمود عبد الفتاح السعٌد االشوح  سارى حتى  -  255

 124546برلم       25255214، تارٌخ :  1155  2523/  1/  1احمد دمحم عبد الغنى عبد العزٌز  سارى حتى  -  251
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 156644برلم       25255214، تارٌخ :  1141  2514/ 1/ 35تى معتز رشدى السٌد دمحم  سارى ح -  252

 156644برلم       25255214، تارٌخ :  1142  2524/ 1/ 35معتز رشدى السٌد دمحم  سارى حتى  -  253

 125565برلم       25255214، تارٌخ :  1145  2523/  11/  2سارى حتى   5دمحم اسماعٌل دمحم شرٌف  -  254

 44444برلم       25255214، تارٌخ :  1144  2514/ 4/ 1فت سعد حسن  سارى حتى مر -  255

 44444برلم       25255214، تارٌخ :  1144  2524/ 4/ 1مرفت سعد حسن  سارى حتى  -  256

 114345برلم       25255214، تارٌخ :  1164  2522/ 11/ 14احمد ابو خلٌل دمحم التوابتى  سارى حتى  -  251

 114145برلم       25255214، تارٌخ :  1155  2521/  11/  25ولٌد دمحم السٌد السٌد اسماعٌل  سارى حتى  -  254

 122454برلم       25255214، تارٌخ :  1141  2525/ 1/ 25مؤسسة ٌحٌى حماد للتوكٌالت الغذائٌة  سارى حتى  -  254

 122454برلم       25255214، تارٌخ :  1142  2525/ 1/ 25ى حتى مؤسسة ٌحٌى حماد للتوكٌالت الغذائٌة  سار -  215

 115551برلم       25255214، تارٌخ :  1154  2521/ 12/ 12زٌنب السٌد السعٌد ابراهٌم  سارى حتى  -  211

 115454 برلم      25255214، تارٌخ :  1114  2511/ 2/ 14موسى عبد المجٌد زغلول ابراهٌم عبده  سارى حتى  -  212

 115454برلم       25255214، تارٌخ :  1145موسى عبد المجٌد زغلول ابراهٌم عبده  شطب هذا المٌد   -  213

 124145برلم       25255214، تارٌخ :  1161  2523/ 15/ 22حسام عبد هللا حسن على لابٌل  سارى حتى  -  214

 44442برلم       25255214، تارٌخ :  1145  2515/  4/  5اسالم كمال رشدى المرسى  سارى حتى  -  215

 44442برلم       25255214، تارٌخ :  1146  2515/  4/  5اسالم كمال رشدى المرسى  سارى حتى  -  216

 44442برلم       25255214، تارٌخ :  1141  2525/  4/  5اسالم كمال رشدى المرسى  سارى حتى  -  211

 122614برلم       25255214، تارٌخ :  1131  2525/ 2/ 13عوض عبد الجواد  سارى حتى احمد عبد الجواد  -  214

 123164برلم       25255214، تارٌخ :  1145  2525/  4/  25محمود ابو خلٌل دمحم التوابتى  سارى حتى  -  214

 42145برلم       25255214 ، تارٌخ : 1134  2525/ 2/ 11ابراهٌم السعٌد السعٌد دمحم رخا  سارى حتى  -  225

 121366برلم       25255214، تارٌخ :  1432  2524/  1/  5دمحم أحمد دمحم أحمد  سارى حتى  -  221

 123534برلم       25255214، تارٌخ :  1411  2525/ 6/ 6دمحم سامى ابراهٌم لندٌل  سارى حتى  -  222

 155614برلم       25255214، تارٌخ :  1442  2524/ 3 /24صبرى عباس دمحم البشالوى  سارى حتى  -  223

 122455برلم       25255214، تارٌخ :  1415صبرى رزق احمد فرحات  شطب هذا المٌد   -  224

 135252برلم       25255214، تارٌخ :  1413  2524/  1/  14هانى السٌد احمد دمحم النحاس  سارى حتى  -  225

 131341برلم       25255214، تارٌخ :  1454  2524/ 4/ 1الصحٌة  سارى حتى لٌله لالدوات  -  226

 131341برلم       25255214، تارٌخ :  1454  2524/ 4/ 1ٌوسف عبد الحى ٌوسف لٌله  سارى حتى  -  221

 132356م   برل    25255214، تارٌخ :  1414  2525/  2/  11تامر دمحم عبد الرؤف المندراوى  سارى حتى  -  224

 113451برلم       25255214، تارٌخ :  1433  2521/ 4/ 11الصاوى ابراهٌم السٌد عوض هللا  سارى حتى  -  224
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 111142برلم       25255214تارٌخ : ،  1435السٌد نصر محمود احمد  شطب هذا المٌد   -  231

 124521برلم       25255214، تارٌخ :  1412  2522/ 15/ 6البٌار لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  232

 124144برلم       25255214، تارٌخ :  1434  2525/  12/  24حسنى السٌد حسنى أحمد عبد الحك  سارى حتى  -  233

 124144برلم       25255214، تارٌخ :  1435ى أحمد عبد الحك  شطب هذا المٌد  حسنى السٌد حسن -  234

برلم       25255214، تارٌخ :  1411  2524/ 1/ 2( الفت السٌد مصطفى السٌد  سارى حتى  151144) تابع  -  235

151144 

 124144برلم       25255214، تارٌخ :  1435( حسنى السٌد حسنى احمد عبد الحك  شطب هذا المٌد  124144)تابع  -  236

 132243برلم       25255214، تارٌخ :  1455  2525/ 2/ 4توفٌك فوزى توفٌك دمحم سرور  سارى حتى  -  231

 124434برلم       25255225، تارٌخ :  1444  2522/ 12/ 15هانى دمحم عبد الخالك ابراهٌم  سارى حتى  -  234

 44343برلم       25255225، تارٌخ :  1463  2523/  12/  24اسماعٌل حامد اسماعٌل العزب  سارى حتى  -  234

 44143برلم       25255225، تارٌخ :  1445  2515/  6/  14على عبداللطٌف على رزق  سارى حتى  -  245

 44143برلم       25255225، تارٌخ :  1441  2515/  6/  14بداللطٌف على رزق  سارى حتى على ع -  241

 44143برلم       25255225، تارٌخ :  1442على عبداللطٌف على رزق  شطب هذا المٌد   -  242

 154146م   برل    25255225، تارٌخ :  1464  2525/  3/  6عابد حمدى دمحم صالح الحنطور  سارى حتى  -  243

 154146برلم       25255225، تارٌخ :  1415  2525/  3/  6عابد حمدى دمحم صالح الحنطور  سارى حتى  -  244

 126564برلم       25255225، تارٌخ :  1442السٌد حامد دمحم السٌد  شطب هذا المٌد   -  245

 45133برلم       25255225، تارٌخ :  1443  2556/  11/  11اٌفون صالح ابراهٌم   برهومه  سارى حتى  -  246

 45133برلم       25255225، تارٌخ :  1444  2511/  11/  11اٌفون صالح ابراهٌم   برهومه  سارى حتى  -  241

 45133برلم       25255225، تارٌخ :  1445  2514/  11/  11اٌفون صالح ابراهٌم   برهومه  سارى حتى  -  244

 45133برلم       25255225، تارٌخ :  1446صالح ابراهٌم   برهومه  شطب هذا المٌد   اٌفون -  244

 45151برلم       25255225، تارٌخ :  1443  2523/ 6/ 15السٌد عوض سلٌمان  سارى حتى  -  255

 124561برلم       25255225، تارٌخ :  1441  2523/ 1/ 1السٌد كمال محمود معٌن  سارى حتى  -  251
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 45226برلم       25255225، تارٌخ :  1411  2525/ 6/ 1عبد الخالك المتولى الدسولى  سارى حتى السٌد  -  251
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 111352برلم       25255223، تارٌخ :  1411  2511/  2/  22د  سارى حتى طارق حسن عبد المعطى السٌ -  262
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برلم       25255223، تارٌخ :  1434  2524/ 12/ 35( تامر زكرٌا محمود منصور  سارى حتى  155646) تابع  -  264
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 151522برلم       25255223، تارٌخ :  1414  2524/ 12/ 11جون زكرٌا جرجس ابراهٌم  سارى حتى  -  265

 155646برلم       25255223، تارٌخ :  1433  2524/ 4/ 4تامر زكرٌا محمود منصور  سارى حتى  -  266

برلم       25255223، تارٌخ :  1424  2523/  12/  14عادل السٌد على السٌد سعٌد السامولى  سارى حتى  -  261
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 122425برلم       25255223، تارٌخ :  1454  2525/ 3/ 21عمرو دمحم مصطفى دمحم الجمال  سارى حتى  -  264
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 الداخليةجهاز تنمية التجارة 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16315برلم       25255224، تارٌخ :  1414شبكٌة حجازى محمود دمحم  شطب هذا المٌد   -  245

    25255224، تارٌخ :  1445  2522/ 12/ 12( عوض سٌد احمد عوض سٌد احمد  سارى حتى  44165) تابع   -  246

 44165برلم   
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برلم       25255225، تارٌخ :  2512  2511/  3/  25عبدالحمٌد  دمحم حلمى عبدالحمٌد الحسٌنى  سارى حتى  -  246

116454 

برلم       25255225، تارٌخ :  2513  2522/  3/  25عبدالحمٌد  دمحم حلمى عبدالحمٌد الحسٌنى  سارى حتى  -  241

116454 
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 44343برلم       25255226، تارٌخ :  2566  2524/ 4/ 14لاسم على لاسم على دٌنا  سارى حتى  -  351
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برلم       25255226، تارٌخ :  2543  2522/  12/  11( حمدان دمحم سالم دمحم بهلول  سارى حتى  45411)تابع  -  315
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 135641برلم       25255226، تارٌخ :  2561  2524/ 5/ 3احمد دمحم دمحم عالم  سارى حتى  -  314

 55146برلم       25255226، تارٌخ :  2544  2511/ 4/ 2عادل ابراهٌم ابوالنجا الشهاوى  سارى حى  -  315
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 156265برلم       25255221، تارٌخ :  2151  2514/ 6/ 13عزت فتحى عوض مسعد  سارى حتى  -  325

 156265برلم       25255221، تارٌخ :  2154  2524/ 6/ 13عزت فتحى عوض مسعد  سارى حتى  -  321

 121465برلم       25255221، تارٌخ :  2124  2514/ 1/ 14منصور دمحم إبراهٌم الشناوى  سارى حتى  -  322

 121465برلم       25255221، تارٌخ :  2126منصور دمحم إبراهٌم الشناوى  شطب هذا المٌد   -  323

 41325برلم       25255221، تارٌخ :  2116  2524/ 4/ 13ولٌد رشدى زكى لاسم  سارى حتى  -  324

 124544برلم       25255221، تارٌخ :  2153  2523/ 4/ 25السٌد دمحم احمد الجناٌنى  سارى حتى  -  325
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 111244برلم       25255221، تارٌخ :  2111  2522/ 5/ 25ولٌد دمحم عبد الحمٌد دمحم مهنا  سارى حتى  -  321

 121541برلم       25255221، تارٌخ :  2141  2524/ 4/ 11صٌدلٌه د/ حسٌن االمام  سارى حتى  -  324

 116444برلم       25255221، تارٌخ :  2126  2511/  5/  2ر  سارى حتى عرفات البهى امام امٌن العطا -  324

 116444برلم       25255221، تارٌخ :  2121عرفات البهى امام امٌن العطار  شطب هذا المٌد   -  335
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 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  1144  2524/  4/  1شركة مشالى للمماوالت ) اشرف عبد المجٌد دمحم مشالى وشركاه (  سارى حتى  -  1

 155433برلم       25255253

 13551برلم       25255253، تارٌخ :  1141  2554/  1/  1ٌم عبدالعال عبد المادر وشركاه  سارى حتى شركه ابراه -  2

 13551برلم       25255253، تارٌخ :  1144  2513/  1/  1شركه ابراهٌم عبدالعال عبد المادر وشركاه  سارى حتى  -  3

 13551برلم       25255253، تارٌخ :  1144  2514/  1/  1ى شركه ابراهٌم عبدالعال عبد المادر وشركاه  سارى حت -  4

 13551برلم       25255253، تارٌخ :  1145شركه ابراهٌم عبدالعال عبد المادر وشركاه  شطب هذا المٌد   -  5

 152361برلم       25255254، تارٌخ :  1264  2523/  1/  12شركة كامل على دمحم على وشركاه  سارى حتى  -  6

 152361برلم       25255254، تارٌخ :  1264  2523/  1/  12مصطفى كامل دمحم على وشركاه  سارى حتى  -  1

 152361برلم       25255254، تارٌخ :  1264  2523/  1/  12شركة كامل على دمحم على وشركاه  سارى حتى  -  4

 152361برلم       25255254، تارٌخ :  1264  2523/  1/  12مصطفى كامل دمحم على وشركاه  سارى حتى  -  4

 121144برلم       25255255، تارٌخ :  1243  2524/ 4/ 4شركة رؤوف دمحم احمد مهران وشركاه  سارى حتى  -  15

 121144برلم       25255255، تارٌخ :  1243  2524/ 4/ 4شركة سامر رؤوف دمحم مهران وشركاه  سارى حتى  -  11

    25255256، تارٌخ :  1332  2514/ 12/ 15شركة االشوح وشركاه خلفاء عبد الفتاح السعٌد االشوح  سارى حتى  -  12

 44451برلم   

    25255256ٌخ : ، تار 1333  2524/ 12/ 15شركة االشوح وشركاه خلفاء عبد الفتاح السعٌد االشوح  سارى حتى  -  13

 44451برلم   

 131441برلم       25255254، تارٌخ :  1341  2524/ 12/ 15شركة محمود دمحم ابو راشد وشركاه  سارى حتى  -  14

برلم       25255254، تارٌخ :  1345  2523/  4/  4( شركة الشرق االوسط للكٌماوٌات  سارى حتى  54513) تابع  -  15

54513 

برلم       25255254، تارٌخ :  1344  2524/ 15/ 21( شركة الشرق االوسط للكٌماوٌات  سارى حتى  54513ابع ) ت -  16

54513 

 64531برلم       25255254، تارٌخ :  1344  2521/  4/  14السٌد دٌاب وشرٌكة  سارى حتى  -  11

برلم       25255254، تارٌخ :  1411  2515/  3/  5شركة ٌوسف محسن أحمد دمحم الدمنهورى وشرٌكتهُ  سارى حتى  -  14

15136 

برلم       25255254، تارٌخ :  1414  2525/  3/  15شركة ٌوسف محسن أحمد دمحم الدمنهورى وشرٌكتهُ  سارى حتى  -  14

15136 
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 41152برلم       25255211، تارٌخ :  1515  2521/  6/  24شركة رافت دمحم جالل فرٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  25

، تارٌخ :  1611  2525/ 1/ 24الشركة الحدٌثة لخراطة ولحام المعادن ) اوالد السٌد السٌد حسٌن (  سارى حتى  -  21

 53516برلم       25255216

  2525/ 1/ 24الشركة الحدٌثة لخراطة المعادن اوالد السٌد السٌد حسٌن ) مجدى السٌد السٌد حسٌن وشركاه (  سارى حتى  -  22

 53516برلم       25255216، تارٌخ :  1611

، تارٌخ :  1611  2525/ 1/ 24الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ) دمحم رضا السٌد السٌد حسٌن وشركاه (  سارى حتى  -  23

 53516برلم       25255216

، تارٌخ :  1611  2525/ 1/ 24حتى الشركة الحدٌثة لخراطة ولحام المعادن ) اوالد السٌد السٌد حسٌن (  سارى  -  24

 53516برلم       25255216

  2525/ 1/ 24الشركة الحدٌثة لخراطة المعادن اوالد السٌد السٌد حسٌن ) مجدى السٌد السٌد حسٌن وشركاه (  سارى حتى  -  25

 53516برلم       25255216، تارٌخ :  1611

، تارٌخ :  1611  2525/ 1/ 24ضا السٌد السٌد حسٌن وشركاه (  سارى حتى الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ) دمحم ر -  26

 53516برلم       25255216

، تارٌخ :  1611  2525/ 1/ 24الشركة الحدٌثة لخراطة ولحام المعادن ) اوالد السٌد السٌد حسٌن (  سارى حتى  -  21

 53516برلم       25255216

  2525/ 1/ 24ادن اوالد السٌد السٌد حسٌن ) مجدى السٌد السٌد حسٌن وشركاه (  سارى حتى الشركة الحدٌثة لخراطة المع -  24

 53516برلم       25255216، تارٌخ :  1611

، تارٌخ :  1611  2525/ 1/ 24الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ) دمحم رضا السٌد السٌد حسٌن وشركاه (  سارى حتى  -  24

 53516برلم       25255216

/ 11/ 14الشركة المصرٌة السعودٌة لالستٌراد والتصدٌر لصاحبها على احمد على على البراشى وشرٌكه  سارى حتى  -  35

 115445برلم       25255216، تارٌخ :  1661  2515

 برلم      25255216، تارٌخ :  1661  2515/ 11/ 14شركة دمحم فاروق مصطفى الجزار وشرٌكة  سارى حتى  -  31

115445 

/ 11/ 14الشركة المصرٌة السعودٌة لالستٌراد والتصدٌر لصاحبها على احمد على على البراشى وشرٌكه  سارى حتى  -  32

 115445برلم       25255216، تارٌخ :  1662  2525

رلم   ب    25255216، تارٌخ :  1662  2525/ 11/ 14شركة دمحم فاروق مصطفى الجزار وشرٌكة  سارى حتى  -  33

115445 

 15455برلم       25255216، تارٌخ :  1665  2525/ 1/ 11شركة ابراهٌم عباس احمد على وشركاه  سارى حتى  -  34

برلم       25255211، تارٌخ :  1121  2525/ 2/ 15شركة ابو عٌسى والزغٌبى لالجهزة الكهربائٌة  سارى حتى  -  35

151445 

، تارٌخ :  1166  2525/  2/  24طٌر ـ عبد المنعم عبد هللا الطٌر وأخٌه حسن  سارى حتى ( شركة ال 16311) تابع  -  36

 16311برلم       25255214

 15666برلم       25255214، تارٌخ :  121  2525/  3/  5شركة عبد الفتاح دمحم حلمى وَشرٌكتهُ  سارى حتى  -  31

 15666برلم       25255214، تارٌخ :  121  2525/  3/  5شركة عبد الفتاح دمحم وَشرٌكهُ  سارى حتى  -  34

 15666برلم       25255214، تارٌخ :  1452  2521/  6/  4عبد الفتاح دمحم وشرٌكة  سارى حتى  -  34
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 15666برلم       25255214، تارٌخ :  121  2525/  3/  5شركة عبد الفتاح دمحم حلمى وَشرٌكتهُ  سارى حتى  -  45

 15666برلم       25255214، تارٌخ :  121  2525/  3/  5شركة عبد الفتاح دمحم وَشرٌكهُ  سارى حتى  -  41

 122354برلم       25255223، تارٌخ :  1414  2524/  12/  35السٌد عبد النبى على حسن وشركاه  سارى حتى  -  42

 116322برلم       25255223، تارٌخ :  1452  2522/ 3/ 13جاح رزق دمحم حٌزة وشرٌكته  سارى حتى شركة ن -  43

 122354برلم       25255223، تارٌخ :  1414  2524/  12/  35السٌد عبد النبى على حسن وشركاه  سارى حتى  -  44

    25255223، تارٌخ :  1446  2525/ 1/ 13ى شركة أوالد الغنامى للمماوالت ـ فتحى وصبرى وسمٌر  سارى حت -  45

 15422برلم   

 64112برلم       25255224، تارٌخ :  1415  2554/  1/  24شركة ابراهٌم الشحات وشركاه  سارى حتى  -  46

 64112برلم       25255224، تارٌخ :  1411  2514/  1/  24شركة ابراهٌم الشحات وشركاه  سارى حتى  -  41

 64112برلم       25255224، تارٌخ :  1412  2514/  1/  24شركة ابراهٌم الشحات وشركاه  سارى حتى  -  44

 64112برلم       25255224، تارٌخ :  1413  2524/  1/  24شركة ابراهٌم الشحات وشركاه  سارى حتى  -  44

 124432برلم       25255224، تارٌخ :  1265  2523/  15/  35دمحم احمد السٌد الدٌسطى وشركاه  سارى حتى  -  55

 42644برلم       25255225، تارٌخ :  2554  2525/ 2/ 15نبٌه سعد وشرٌكها  سارى حتى  -  51

برلم       25255225، تارٌخ :  2531  2523/ 6/ 24شركة ولٌد لالمن الغذائى دمحم دمحم عٌاد وشركاه  سارى حتى  -  52

66445 

 66445برلم       25255225، تارٌخ :  2531  2523/ 6/ 24دمحم عٌاد وشركاه  سارى حتى ولٌد دمحم  -  53

برلم       25255225، تارٌخ :  2525  2514/  3/  11شركة سهام عبد المطلب غبور وشركاها  سارى حتى  -  54

152144 

 152144برلم       25255225خ : ، تارٌ 2525  2514/  3/  11عبد هللا على االزهرى وشركاه  سارى حتى  -  55

برلم       25255225، تارٌخ :  2521  2523/  3/  11شركة سهام عبد المطلب غبور وشركاها  سارى حتى  -  56

152144 

 152144برلم       25255225، تارٌخ :  2521  2523/  3/  11عبد هللا على االزهرى وشركاه  سارى حتى  -  51

، تارٌخ :  2532  2514/ 6/ 15شركة ولٌد لألَمن الغذائى ـ دمحم دمحم عٌاد وُشركاه  سارى حتى  ( 66445) تابع  -  54

 66445برلم       25255225

، تارٌخ :  2533  2524/ 6/ 15( شركة ولٌد لألَمن الغذائى ـ دمحم دمحم عٌاد وُشركاه  سارى حتى  66445) تابع  -  54

 66445برلم       25255225

برلم       25255226، تارٌخ :  2546  2525/  6/  15كة رٌحاب على الششتاوى على وشرٌكها  سارى حتى شر -  65

154463 

برلم       25255221، تارٌخ :  2136  2551/  4/  1شركة اٌمن معروف عبد العظٌم احمد وشركاه  سارى حتى  -  61

41435 

برلم       25255221، تارٌخ :  2131  2512/  4/  1ارى حتى شركة اٌمن معروف عبد العظٌم احمد وشركاه  س -  62

41435 
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برلم       25255221، تارٌخ :  2134  2511/  4/  1شركة اٌمن معروف عبد العظٌم احمد وشركاه  سارى حتى  -  63

41435 

 41435برلم       25255221، تارٌخ :  2134شركة اٌمن معروف عبد العظٌم احمد وشركاه  شطب هذا المٌد   -  64

 14454برلم       25255221، تارٌخ :  2135  2556/  15/  23شركة دمحم كمال عبد الرازق وشرٌكه  سارى حتى  -  65

 14454برلم       25255221، تارٌخ :  2131  2511/  15/  23شركة دمحم كمال عبد الرازق وشرٌكه  سارى حتى  -  66

 14454برلم       25255221، تارٌخ :  2132  2516/  15/  23شركة دمحم كمال عبد الرازق وشرٌكه  سارى حتى  -  61

 14454برلم       25255221، تارٌخ :  2133شركة دمحم كمال عبد الرازق وشرٌكه  شطب هذا المٌد   -  64
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