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برلم  21211223، لٌد فى  15111.111محمود عبدالوهاب عبدالجلٌل منصور عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

عن تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع الوحدة العربٌة ملن/ ابراهٌم محمود  22862

 اسماعٌل الرٌس

عن مصنع ترٌكو ،  22851برلم  21211213، لٌد فى  15111.111  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء عبدالفتاح عبده دمحم -  2

 بجهة : طنامل الشرلً عزبه االٌتارٌه ملن / فتحى عبدالفتاح عبده دمحم

جارة عن ت 22824برلم  21211224، لٌد فى  25111.111نشوى السٌد عبدالحمٌد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 زٌوت سٌارات ، بجهة : السبخا ملن / فتحى على على السٌد الموافى

عن تجارة مسوغات  22828برلم  21211225، لٌد فى  25111.111امٌنه على احمد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ذهبٌه ، بجهة : مٌت فضاله ملن / ابراهٌم دمحم عبدالبر

عن معمل  22835برلم  21211216، لٌد فى  5111.111الشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء دمحم السعٌد السعٌد ا -  5

 ألبان ، بجهة : مٌت العامل /ملن سامٌه على دمحم على االشمر

عن معمل  22835برلم  21211216، لٌد فى  5111.111شٌماء دمحم السعٌد السعٌد االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6
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 مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : شبراوٌش ملن/ دمحم احمد دمحم ابوالعنٌن حلٌمه

عن مكتب  22853برلم  21211216، لٌد فى  511111.111احمد حسٌن حسٌن دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8
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عن تجاره  22825 برلم 21211225، لٌد فى  12111.111هدٌر ممدوح ابراهٌم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الدواجن ، بجهة : شارع الوحده العربٌه ملن / عبدالحمٌد رمضان الماضى

عن مخبز  22826برلم  21211225، لٌد فى  11111.111ماجد عبدالوارث على مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بلدى آلى كامل ، بجهة : البهو فرٌن ملن/ عبدالوارث على مجاهد
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 بملن/ناصر دمحم عبداللطٌف الشناوى-داخلٌه )فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه( ، بجهة : منشاه االخوه
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بملن/على على دمحم حماد عن نشاط مكتب -فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه منشأه االخوه داخلٌه )

 21642ولٌد برلم  2118/11/11فى  2128مائه الف جنٌه  مودع برلم  111111مماوالت عامه براس مال 
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 بملن/وفاء حسانٌن المرسى دمحم-عن مطعم فول وطعمٌه ، بجهة : صهرجت الصغرى

عن لاعه  22846برلم  21211212، لٌد فى  15111.111ابراهٌم دمحم العدوى دمحم الشٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : مٌت العامل ملن/ العدوى دمحم العدوى الشٌنىافراح فٌما عدا خدمات االنترنت 
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 سٌد شرفتسمٌن ماشٌه حالب ، بجهة : مٌت ابوالحسٌن ملن/ ام هاشم اسماعٌل على عبدال

عن ورشة  22841برلم  21211211، لٌد فى  11111.111معوض رزق معوض خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 نجارة موبٌلٌا ، بجهة : جراح ملن/ مٌرفت جمعه عبدالجواد نوفل

عن كافترٌا )  22824برلم  21211212، لٌد فى  48111.111وائل مختار دمحم الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مشروبات بارده وساخنه ( ، بجهة : شبرا البهو ملن/ اسماء منصور احمد السواح

عن تجارة  22832برلم  21211212، لٌد فى  11111.111فتحى الشحات عبده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21
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عن مصنع  22828برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم السٌد عبداللطٌف السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ترٌكو ، بجهة : لرٌة ابو زٌد ملن/ ربٌع دمحم على الصعٌدى

عن بٌع وتداول ادوٌه  22851برلم  21211213فى  ، لٌد 5111.111دمحم على على النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/على على دمحم النجار-بٌطرٌه ، بجهة : منٌه سمنود

عن  22822برلم  21211225، لٌد فى  12111.111محمود دمحم احمد المرسى البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

  عمربملن/عمر عطٌه دمحم دمحم-سوبر ماركت ، بجهة : صهرجت الصغرى 

عن مكتب  22886برلم  21211222، لٌد فى  111111.111دمحم ممدوح العوضى الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24
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 على احمد
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فى  1838(اودع برلم6من المجموعه  36والفمره  12)فٌما عدا المجموعه هللا ابراهٌم دمحم عن نشاط مكتب استٌراد وتصدٌر 
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عن مكتب  22881برلم  21211226، لٌد فى  111111.111عمرو دمحم على ابراهٌم خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 طابمماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : اخطاب ملن/ دمحم على ابراهٌم خ

عن تجارة  22823برلم  21211212، لٌد فى  2111.111السعٌد مصطفى السعٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ورق وكرتون ، بجهة : فٌشا بنا ملن/ دمحم ابراهٌم دمحم جاد

عن ورشه نجارة  22842برلم  21211213، لٌد فى  5111.111نبٌل البسٌونى دمحم طرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31
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عن تجارة تكاتن  22856برلم  21211212، لٌد فى  21111.111دمحم دمحم انس جراوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 مستعملة ، بجهة : مٌت العامل ملن/ نبٌه عبدالصبور على لزامل

عن  22865برلم  21211221، لٌد فى  511111.111احمد عبدالفتاح عبداللطٌف الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 وخىورشة زخرفة زجاج ، بجهة : جراح ملن/ عثمان عبدالفتاح عبداللطٌف الط

عن تجارة لطع  22823برلم  21211224، لٌد فى  11111.111عمرو محفوظ على عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41
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عن ورشه  22881برلم  21211225، لٌد فى  211111.111ابراهٌم مرجان جاد ابوالدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41
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ٌه دمحم لابٌل عن نشاط /مكتب تورٌدات ادوٌه مزرعه مواشى )تسمٌن وحالب( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه بمطارس بملن/سن

 14362ولٌد برلم  2114/1/24فى  22ولٌد برلم 22بٌطرٌه ومستلزمات دواجن  مودع برلم 

عن  14362برلم  21211211، لٌد فى  51111.111عائشه عبداللطٌف دمحم البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46
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مزرعه مواشى )تسمٌن وحالب( ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه دٌرب بمطارس بملن/دمحم فؤاد الرزى عن نشاط تورٌد 

 14362ولٌد برلم تابع  151افحه الموارض والخشرات اودع برلم مبٌدات حشرٌه ومك

عن ورشه  22844برلم  21211211، لٌد فى  21111.111دمحم عٌد السٌد عٌد على جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48
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 حرن ، بجهة : البهوفرٌن ملن / رجاء الكنانى ابراهٌم الكنانىموبٌلٌا بم

عن ورشة  22888برلم  21211222، لٌد فى  111111.111شرٌف دمحم السٌد العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 نجارة باب وشبان ٌدوٌة ، بجهة : اخطاب ملن/ زكرٌا دمحم السٌد العوضى

عن تصنٌع  22825برلم  21211212، لٌد فى  211111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود عطٌه محمود بدر  ، -  52

 منتجات ورلٌة وبالستٌكة ، بجهة : البٌلوق ملن/ وائل دمحم ابراهٌم منصور

عن تصنٌع  22825برلم  21211212، لٌد فى  211111.111محمود عطٌه محمود بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

بلماس ملن/ هواٌده سعد البٌلى كنانى عن نشاط تجارة  -وبالستٌكة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع فلسطٌن  منتجات ورلٌة

 مكتب سجل تجارى المنصورة 144628ولٌد برلم  2112/12/11حبوب جمله افتتح فى 

عن تصنٌع  22825برلم  21211212، لٌد فى  211111.111محمود عطٌه محمود بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

برج دالٌا ملن/ عالء حسٌب احمد  -منتجات ورلٌة وبالستٌكة ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة المنصورة شارع الهدى والنور 

 مكتب سجل تجارى المنصورة 144628ولٌد برلم تابع  2112/12/11دمحم عن نشاط مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى  

عن مكتب  22848برلم  21211213، لٌد فى  111111.111دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد احمد دمحم  -  55

 بملن/حورٌه رشاد عبدالودود-شارع المعز لدٌن هللا الفاطمى-مماوالت عامه ، بجهة : البساتٌن

عن تجاره ادوات  22852برلم  21211212، لٌد فى  21111.111فكٌهه عطٌه عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 تجمٌل ، بجهة : مٌت اشنا ملن/ هانم حسنى على بنه

عن مصنع ترٌكو ،  22821برلم  21211223، لٌد فى  2111.111فوزى دمحم على جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بجهة : عزبة الشوكى تبع منشاة منصور ملن/ دمحم على جبر

عن مكتب مماوالت  22882برلم  21211226، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم السٌد السٌد عماره  ، -  58

 عامه ، بجهة : عزبه البملى ملن / فٌفى سعد مصطفى دمحم

عن تجارة وتوزٌع مٌاه  22833برلم  21211215، لٌد فى  1111.111دمحم حامد دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 منٌة سمنود ملن/ احمد دمحم حامد رزقغازٌه ، بجهة : 

عن تعبئة  22845برلم  21211212، لٌد فى  21111.111امانى البٌومى السٌد البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 منظفات ، بجهة : شبراوٌش ملن/ دمحم مصطفى السعٌد الجندى

عن تجاره  22842برلم  21211212، لٌد فى  111111.111االء عبدالحلٌم عطٌه معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 22842ولٌد برلم تابع  222بملن / مصطفى محمود دمحم مودع برلم -ٌولٌو 23مركبات ، بجهة : له فرع بناحٌه 

عن تجاره  22842برلم  21211212، لٌد فى  111111.111االء عبدالحلٌم عطٌه معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

خلف مستشفى مكه بملن/ احمد عبده البسٌونى عن نشاط/ تجاره -تمسٌم الٌاسمٌن-ت ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة النخٌلمركبا

 مكتب السنبالوٌن 12425اجهزه كهربائٌه ومحمول ولٌد برلم 

عن تجاره  22842برلم  21211212، لٌد فى  111111.111االء عبدالحلٌم عطٌه معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بملن/ رجب دمحم رشاد-ٌولٌو23مركبات ، بجهة : 

عن  22861برلم  21211218، لٌد فى  11111.111ابراهٌم كمال عبدالسمٌع العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مكتب رحالت داخلٌه )فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه( ، بجهة : مٌت العامل ملن/ سعدٌه عبدالحكٌم شعٌر

عن بماله ،  22868برلم  21211223، لٌد فى  11111.111اسراء دمحم معوض على شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بجهة : لرٌه السالم ملن/ دمحم عبدهللا دمحم سلٌمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  22882برلم  21211222، لٌد فى  12111.111حسنى فرج  حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ونمل عمال ، بجهة : االنشاصٌه ملن / السٌده عبدالخالك العٌسوى

عن تجاره  22836برلم  21211212، لٌد فى  22111.111،  هٌثم عبدالجواد السٌد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  62

 اكسسوار ولعب اطفال ، بجهة : مٌت العامل ملن/ رضا مصطفى نجٌب البرهمتوشى

عن تجاره  22822برلم  21211214، لٌد فى  12111.111السٌد عباس عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بملن/شلبى دمحم دمحم شلبى بنه-جهة : فٌشابناالفاكهه والخضروات بالجمله ، ب

عن مزرعه  22843برلم  21211211، لٌد فى  251111.111دمحم دمحم على على عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مواشى حالب ، بجهة : برج النور الحمص ملن/ دمحم على على عبدالعال

عن مصنع  22855برلم  21211212، لٌد فى  51111.111، رأس ماله ،   منى احمد السعٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد -  21

 كرتون ، بجهة : شٌوه الشرلٌه ملن / دمحم شولى ابوالٌزٌد سالم

عن تجارة  22885برلم  21211226، لٌد فى  5111.111احمد جمال دمحم طلبه ابوالروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ارس ملن/ جمال دمحم طلبه ابوالروسبماله ، بجهة : كفر دٌرب بمط

 22831برلم  21211214، لٌد فى  111111.111مصطفى عبدالفتاح مصطفى دمحم رزٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/احمد دمحم النفادى عثمان-عن مكتب استشارات هندسٌه ومماوالت عامه ، بجهة : المندره

عن ورشه حمن  22854برلم  21211216، لٌد فى  5111.111فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم محمود دمحم  ، تاجر -  23

 بالستٌن ، بجهة : كفرالشرالوة ملن/ سلٌمان السٌد سلٌمان

عن مصنع ترٌكو  22864برلم  21211221، لٌد فى  21111.111ٌاسر دمحم ابراهٌم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لن/ دمحم ابراهٌم ابوزٌد، بجهة : طنامل الشرلى م

عن  22866برلم  21211221، لٌد فى  511111.111مكتب االشرم لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

( ، بجهة : مٌت اشنا ملن / دمحم حاتم دمحم 6( من المجموعه )36( والفمرة )12مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه )

 عبدالممصود

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تارٌخ    13212اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ٌوسف دمحم ٌوسف ٌوسف  ،  ت   - 1

 تم محو المٌد العتزاله التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21211215، وفى تارٌخ    18212محمود دمحم حامد رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211215، وفى تارٌخ    8522جوده جوده على محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

 تم محو/شطب السجل  تم شطب   21211212، وفى تارٌخ    13622مكتبه علً الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 المٌد العتزالها التجارة للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    21211212، وفى تارٌخ    18266نعمه مبارن فتحى عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد العتزالها التجاره

تم    21211211، وفى تارٌخ    22111فرٌد عبدالحافظ الماولجى ابراهٌم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    21211211، وفى تارٌخ    22111فرٌد عبدالحافظ الماولجى ابراهٌم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تارٌخ    18323خالد شرف المرغنى الوند  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 تم محو المٌد العتزاله التجاره

تم    21211211، وفى تارٌخ    12222نورا محمود عبدالمجٌد عباس عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ب السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌامحو/شط

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    15482مظهر دمحم شحاته شحاته العبد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    12222رلم : اٌمن على السٌد مرزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 11

 تم محو المٌد العتزاله التجاره

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    21222دمحم فتحى ابراهٌم التلٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 311تم محو هذا الفرع بموجب طلب تاشٌر مودع برلم 

تم محو/شطب    21211213، وفى تارٌخ    21512ٌه السٌد سٌد احمد مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حور   - 13

 السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21211213، وفى تارٌخ    2121خالد على دمحم محجوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره محو المٌد

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    15536جمعه عابدٌن ابراهٌم كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211212، وفى تارٌخ    15121عطٌات عطٌه غبور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو المٌد العتزالها التجاره للوفاه

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    18262ابراهٌم امٌن عزت دمحم ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

،    12268ٌر وتوزٌع الزٌوت والشحوم والفالتر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : الموافى اوٌل ترٌد لالستٌراد والتصد   - 18

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره   21211212وفى تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسجل  تم محو/شطب ا   21211212، وفى تارٌخ    21128ام السٌد فتوح دمحم السعدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 اعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211223، وفى تارٌخ    8183دمحم ٌوسف دمحم السولٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211223وفى تارٌخ ،    12663اٌمان رشاد الغتورى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211223، وفى تارٌخ    21326دمحم نعٌم السٌد الصاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 اعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211223، وفى تارٌخ    21361ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رانٌا السٌد عبد الرازق الشٌخ  ،  تاج   - 23

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211223، وفى تارٌخ    11111انتصار على دمحم محمود الشربٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 زال التجارة نهائٌاالسجل  تم محو هذا المٌد العت

تم محو/شطب    21211223، وفى تارٌخ    18121هدى عبد الرحمن عطا هللا رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  اعتزال التجارة  نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211223، وفى تارٌخ    18228دمحم عبد هللا دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد العتزاله التجاره

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تارٌخ    22466احمد السٌد ممبل الرفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تم محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    14182ده برلم : هدى صالح السعٌد المتبولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 28

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211222، وفى تارٌخ    12221عفاف رضا السعٌد سلٌملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 اعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211222، وفى تارٌخ    12822الح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فاطمه على احمد ص   - 31

 تم محو هذا السجل العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211222، وفى تارٌخ    8381سامٌه سٌد احمد ابراهٌم شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ة نهائٌاالسجل  اعتزال التجار

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال   21211212وفً تارٌخ ،   21121مؤسسة ابو طه لتجارة المواد الغذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 ٌه جن  351111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   18112رمزى صابر السٌد شنب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   12622صبرى مصطفى الموافى ابو عنزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   12622صبرى مصطفى الموافى ابوغزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس   21211215وفً تارٌخ ،   22456محمود عبدالرؤف عبدالرؤف فرج العباسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211215وفً تارٌخ ،   22828دمحم السٌد عبداللطٌف السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   411111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211215تارٌخ ،  وفً  12216دمحم السٌد مصطفى حندوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211215وفً تارٌخ ،   21224عمر مصطفى طه عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   12222محمود محمود مصطفى الدمراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   151111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212رٌخ ، وفً تا  22562فرج فرج معوض فرج المٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   61111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   22582دمحم مصطفى عبدالموى الناغى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   61111.111، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تعدٌل االسم التجارى الى/ مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه  تاجر فرد ،، سبك  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21211212وفً تارٌخ ،   22622لٌده برلم 

 ٌه جن  511111.111،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   22622مصطفى السٌد دمحم ادرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صدٌر والخدمات البترولٌه  تاجر فرد ،، تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسة مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والت -  14

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21211212وفً تارٌخ ،   22622سبك لٌده برلم 

 جنٌه   511111.111،

تم تعدٌل رأس   21211211وفً تارٌخ ،   16432مصطفى عبد الستار اسماعٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211213وفً تارٌخ ،   21222دمحم فتحى ابراهٌم التلٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   18548عطٌه دمحم عبدالشفٌك عرٌضه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   8312السعٌد على عبدالنبى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211218وفً تارٌخ ،   18315البحراوى مصطفى دمحم عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211218وفً تارٌخ ،   22125دمحم عبدالحكٌم على السعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212ارٌخ ، وفً ت  21355نفٌن رفعت عبده حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211221وفً تارٌخ ،   14121احمد ابراهٌم احمد احمد عرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111.111له ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس   21211223وفً تارٌخ ،   21252دمحم عبد الشافى ابو الفتوح عبد الشافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224وفً تارٌخ ،   12612لٌده برلم  مروه احمد احمد دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211225وفً تارٌخ ،   22823عمرو محفوظ على عواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   111111.111ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211225وفً تارٌخ ،   12212ابراهٌم عبدهللا فرج سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211226وفً تارٌخ ،   22651ك لٌده برلم دمحم السٌد محمود السعٌد  تاجر فرد ،، سب -  22

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   22288دمحم عبدالعزٌز الدسولى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   111111.111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211226وفً تارٌخ ،   22244فاتن امٌن دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211226وفً تارٌخ ،   22163تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  السعٌد عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح عوف  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   11235ابو الغٌط دمحم عبد الحمٌد عبد ربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل   21211226وفً تارٌخ ،   11235ابو الغٌط دمحم عبد الحمٌد عبد ربه للتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211226وفً تارٌخ ،   12282اٌمن عثمان حسٌن ذكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   11111.111س ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211222وفً تارٌخ ،   22223السٌد احمد السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211222وفً تارٌخ ،   12825ولٌد منصور احمد منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22823السعٌد مصطفى السعٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، فٌشا بنا ملن/ دمحم ابراهٌم دمحم جاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22825محمود عطٌه محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، البٌلوق ملن/ وائل دمحم ابراهٌم منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22825د بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عطٌه محمو -  3

بلماس ملن/ هواٌده سعد البٌلى كنانى عن نشاط تجارة حبوب جمله افتتح فى  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شارع فلسطٌن 

 مكتب سجل تجارى المنصورة 144628ولٌد برلم  2112/12/11

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22825محمود عطٌه محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

برج دالٌا ملن/ عالء حسٌب احمد دمحم عن نشاط مكتب  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة المنصورة شارع الهدى والنور 

 مكتب سجل تجارى المنصورة 144628د برلم تابع ولٌ 2112/12/11استٌراد وتصدٌر افتتح فى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22824وائل مختار دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، شبرا البهو ملن/ اسماء منصور احمد السواح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  22828ده برلم    دمحم السٌد عبداللطٌف السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  6

 الـتأشٌر:   ، لرٌة ابو زٌد ملن/ ربٌع دمحم على الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  22822دمحم دمحم سالم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ٌده دمحم دمحم ابوحسن ، طنامل الشرلً ملن / عا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  22826دمحم سعد عبدالحلٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ٌولٌو ملن/ حماده الدسولى دمحم نجم 23، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213تارٌخ وفً  22242طارق على مختار على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ دمحم على عبداللطٌف فوده

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  11251شولى السعٌد عبدالعزٌز عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

الى / شولى السعٌد عبدالعزٌز  11658والممٌد برلم  2615خر المودع برلم وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن للرئٌسى اال

 الملٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  11251شولى السعٌد عبدالعزٌز عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

لى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى عن نشاط/ ثالجه حفظ شرنماش بملن/شو -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه :

 خمسون الف جنٌه اودع برلم ولٌد برلم  51111محاصٌل زراعٌه براس مال لدره 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  11251شولى السعٌد عبدالعزٌز عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 م مالن الفرع الى / شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اس

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  11251شولى السعٌد عبدالعزٌز عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى /شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  11251لعزٌز الملٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شولى السعٌد عبدا -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى /شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى 

عدٌل العنوان , تم ت 21211213وفً تارٌخ  11251شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

الى / شولى السعٌد عبدالعزٌز  11658والممٌد برلم  2615وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن للرئٌسى االخر المودع برلم 

 الملٌنى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  11251شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 أشٌر:   ، تعدٌل اسم مالن الفرع الى / شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  11251شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

بدالعزٌز الملٌنى عن نشاط/ ثالجه حفظ شرنماش بملن/شولى السعٌد ع -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه :

 خمسون الف جنٌه اودع برلم ولٌد برلم  51111محاصٌل زراعٌه براس مال لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  3126دمحم السٌد الغرٌب الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

خمسة وعشرٌن ملٌون  25111111الممٌد بمكتب سجل تجارى الغرفة التجارٌة الى/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل راس مال الرئٌسى االخر 

 جنٌه مصرى فمط الغٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  3126الطٌب للتجاره والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

خمسة وعشرٌن ملٌون  25111111جل تجارى الغرفة التجارٌة الى/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل راس مال الرئٌسى االخر الممٌد بمكتب س

 جنٌه مصرى فمط الغٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  3126تعدل الى/ الطٌب للتجاره والصناعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

خمسة وعشرٌن  25111111رى الغرفة التجارٌة الى/ وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل راس مال الرئٌسى االخر الممٌد بمكتب سجل تجا

 ملٌون جنٌه مصرى فمط الغٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  22641امٌره احمد سعد الدٌن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، تصحٌح اسم المالن الى/ دمحم مسعد السٌد مسعد

تم تعدٌل العنوان  21211214وفً تارٌخ  22831مصطفى عبدالفتاح مصطفى دمحم رزٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن/احمد دمحم النفادى عثمان-, وصف الـتأشٌر:   ، المندره

تعدٌل العنوان , وصف تم  21211214وفً تارٌخ  22831وائل رضا سالم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن/رضا سالم ابو الخٌر مصطفى-الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  22822السٌد عباس عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن/شلبى دمحم دمحم شلبى بنه -الـتأشٌر:   ، فٌشابنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  21522ٌن صادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم ام -  25

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ البحراوى عبدالعاطى شاهٌن 

تعدٌل العنوان ,  تم 21211215وفً تارٌخ  22834دمحم عبدالعاطى عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الشوكى ملن/ عبدالعاطى عبداللطٌف عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  22832دمحم بهاء الدٌن عاطف وهبه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت العامل ملن/ عابد عبدالحمٌد رزق عجٌزه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211215وفً تارٌخ  22833دمحم حامد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ، منٌة سمنود ملن/ احمد دمحم حامد رزق

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  22228مدحت شكرى الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 12861والممٌد برلم  3125الـتأشٌر:   ، تم شطب المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  22835شٌماء دمحم السعٌد السعٌد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت العامل /ملن سامٌه على دمحم على االشمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22562فرج فرج معوض فرج المٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/دمحم عصام المرغنى موسى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21211212وفً تارٌخ  22836هٌثم عبدالجواد السٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، مٌت العامل ملن/ رضا مصطفى نجٌب البرهمتوشى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22838عالء دمحم زكى نعمت هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، اجا شارع السلخانه ملن/ دمحم ماهر زكى نعمت هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22832ى الشحات عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتح -  34

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ملن/ مصطفى الشحات عبده حسن

ل تم تعدٌ 21211212وفً تارٌخ  22832فاطمه الزهراء مصطفى السٌد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بملن/وفاء حسانٌن المرسى دمحم-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  14362عائشه عبد اللطٌف دمحم البحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

رزى عن نشاط /مزرعه مواشى)تسمٌن وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه بمطارس بملن/دمحم فؤاد ال

 14362ولٌد برلم تابع  225واحد وخمسون الف جنٌه اودع برلم  51111وحالب(براس مال لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  22841معوض رزق معوض خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لجواد نوفلالـتأشٌر:   ، جراح ملن/ مٌرفت جمعه عبدا

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  14362عائشه عبداللطٌف دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بمطارس بملن/سنٌه دمحم لابٌل عن نشاط /مكتب تورٌدات ادوٌه بٌطرٌه ومستلزمات 

 14362ولٌد برلم  2114/1/24فى  22برلم ولٌد 22دواجن  مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  14362عائشه عبداللطٌف دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، بمطارس ملن / دمحم فؤاد الرزى

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  14362    عائشه عبداللطٌف دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  41

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه دٌرب بمطارس بملن/دمحم فؤاد الرزى عن نشاط تورٌد مبٌدات حشرٌه ومكافحه 

 14362ولٌد برلم تابع  151الموارض والخشرات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  22843سبك لٌده برلم      دمحم دمحم على على عبد العال ، تاجر فرد ، -  41

 الـتأشٌر:   ، برج النور الحمص ملن/ دمحم على على عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  22841محمود مسلم ابراهٌم السٌد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 راوٌش ملن/ نجوى السعٌد السٌد ابوسلٌمهوصف الـتأشٌر:   ، شب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  22842دمحم عمر عبدالحمٌد البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، اجا شارع الثورة ملن /كمال الدٌن عبداللطٌف راغب الجمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  22844جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عٌد السٌد عٌد على جوده ، تا -  44

 الـتأشٌر:   ، دٌرب بمطارس ملن/ هٌام دمحم احمد عبدالخالك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22846ابراهٌم دمحم العدوى دمحم الشٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 :   ، مٌت العامل ملن/ العدوى دمحم العدوى الشٌنى الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22845امانى البٌومى السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش ملن/ دمحم مصطفى السعٌد الجندى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22842،  سبك لٌده برلم    االء عبدالحلٌم عطٌه معوض ، تاجر فرد  -  42

 بملن/ رجب دمحم رشاد-ٌولٌو23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22842االء عبدالحلٌم عطٌه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 22842ولٌد برلم تابع  222بملن / مصطفى محمود دمحم مودع برلم -ٌولٌو 23الـتأشٌر:   ، له فرع بناحٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22842االء عبدالحلٌم عطٌه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

البسٌونى عن نشاط/ تجاره اجهزه  خلف مستشفى مكه بملن/ احمد عبده-تمسٌم الٌاسمٌن-الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة النخٌل

 مكتب السنبالوٌن 12425كهربائٌه ومحمول ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22842االء عبدالحلٌم عطٌه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن/مصطفى محمود دمحم-ٌولٌو 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  21222مدللة صالح دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / محمود راغب دمحم الحنفى

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21211213وفً تارٌخ  22842نبٌل البسٌونى دمحم طرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، البساتٌن ملن/ البسٌونى دمحم دمحم طرٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  22848خالد احمد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لودودبملن/حورٌه رشاد عبدا-شارع المعز لدٌن هللا الفاطمى-الـتأشٌر:   ، البساتٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21222دمحم فتحى ابراهٌم التلٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 21222والممٌد بتابع  2118/12/11فى  2258الـتأشٌر:   ، تم شطب الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  22851عالء عبدالفتاح عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلً عزبه االٌتارٌه ملن / فتحى عبدالفتاح عبده دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  22851دمحم على على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 /على على دمحم النجاربملن-، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  22854محمود دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، كفرالشرالوة ملن/ سلٌمان السٌد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216ارٌخ وفً ت 22853احمد حسٌن حسٌن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، مٌت العامل ملن/ السٌد ٌعموب السٌد  داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22858احمد دمحم دمحم ابوخضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود ملن / دمحم دمحم ابوخضره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22852كٌهه عطٌه عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ف -  61

 الـتأشٌر:   ، مٌت اشنا ملن/ هانم حسنى على بنه

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 21211212وفً تارٌخ  22856دمحم دمحم انس جراوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ، مٌت العامل ملن/ نبٌه عبدالصبور على لزامل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  8312السعٌد على عبدالنبى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/صالح على عبدالنبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22855ك لٌده برلم    منى احمد السعٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سب -  63

 الـتأشٌر:   ، شٌوه الشرلٌه ملن / دمحم شولى ابوالٌزٌد سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  21562فاروق مجدى عبد المادر السرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 العنوان الى/شارع دٌاب والالوندى بملن/محمود محمود ابو شوالى  وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  22862ٌوسف دمحم ٌوسف السولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، منٌة سمنود ملن/ بسٌطه احمد جمال الدٌن ابوحسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  22861، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شاكر السٌد متولى منصور -  66

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابوالحسٌن ملن/ ام هاشم اسماعٌل على عبدالسٌد شرف

, تم تعدٌل العنوان  21211218وفً تارٌخ  18315البحراوى مصطفى دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ نادٌه ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  22863شولى عبدهللا ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ، شبراوٌش ملن/ مصطفى حمدان دمحم على احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  22863راهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شولى عبدهللا اب -  62

 12بملن/عبد هللا ابراهٌم دمحم عن نشاط مكتب استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه -الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌه  شبرواٌش

 21282لٌد برلم  2112/2/13فى  1838(اودع برلم6من المجموعه  36والفمره 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  22852عبدالخالك وضاح عبدالخالك دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت العامل ملن/ دولت دمحم عبدالرحٌم العشرى

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  22861برلم     ابراهٌم كمال عبدالسمٌع العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت العامل ملن/ سعدٌه عبدالحكٌم شعٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  21355نفٌن رفعت عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الفتاح الدغٌدىالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/دمحم عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  16626دمحم رجب دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ، تعدٌل اسم المالن الى/ صباح اسماعٌل حامد حشٌش

تم تعدٌل العنوان ,  21211221تارٌخ  وفً 22866مكتب االشرم لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اشنا ملن / دمحم حاتم دمحم عبدالممصود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  22864ٌاسر دمحم ابراهٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ملن/ دمحم ابراهٌم ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  22862احمد عالء الدٌن احمد الهندى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، شبراوٌش ملن/ دمحم احمد دمحم ابوالعنٌن حلٌمه

تم تعدٌل العنوان ,  21211221تارٌخ  وفً 22865احمد عبدالفتاح عبداللطٌف الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، جراح ملن/ عثمان عبدالفتاح عبداللطٌف الطوخى

تم  21211223وفً تارٌخ  22862محمود عبدالوهاب عبدالجلٌل منصور عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ملن/ ابراهٌم محمود اسماعٌل الرٌس تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الوحدة العربٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211223وفً تارٌخ  22821فوزى دمحم على جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، عزبة الشوكى تبع منشاة منصور ملن/ دمحم على جبر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211223وفً تارٌخ  22868اسراء دمحم معوض على شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، لرٌه السالم ملن/ دمحم عبدهللا دمحم سلٌمان

تعدٌل العنوان , وصف تم  21211223وفً تارٌخ  22821دمحم عبدالرحمن احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، عزبه الشوكى تبع عزبه منصور ملن / احمد اشرف عبدالرحمن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  22824نشوى السٌد عبدالحمٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 موافى وصف الـتأشٌر:   ، السبخا ملن / فتحى على على السٌد ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  22823عمرو محفوظ على عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله ملن/ نجالء فتحى احمد ابوالمعاطى

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21211224وفً تارٌخ  22822رضا على الشحات سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، البهوفرٌن ملن / رجاء الكنانى ابراهٌم الكنانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  12612مروه احمد احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 شارع الجالء ملن/ ولٌد محمود السٌد السمرى 61الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  22822مود دمحم احمد المرسى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مح -  86

 بملن/عمر عطٌه دمحم دمحم عمر -وصف الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21211225وفً تارٌخ  22881ابراهٌم مرجان جاد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 بملن/مرجان جاد فوده ابو الدهب -الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211225وفً تارٌخ  21642دمحم على على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

الشناوى عن نشاط مكتب رحالت داخاٌه)فٌما عدا  بملن/ناصر دمحم عبداللطٌف-، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه /منشأه االخوه 

 2121/2/25فى  21642ولٌد برلم تابع  412واحد وعشرون الف جنٌه اودع برلم  21111االنشطه السٌاحٌه(براس مال لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  22828امٌنه على احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله ملن / ابراهٌم دمحم عبدالبر

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  22825هدٌر ممدوح ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الوحده العربٌه ملن / عبدالحمٌد رمضان الماضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  22826د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد عبدالوارث على مجاه -  21

 الـتأشٌر:   ، البهو فرٌن ملن/ عبدالوارث على مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  22822دمحم خالد دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، مٌت دمسٌس ملن/ رفٌك دمحم على احمدالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211225وفً تارٌخ  21642دمحم على على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن/ناصر دمحم عبداللطٌف الشناوى -، منشاه االخوه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211225وفً تارٌخ  21642دمحم على على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

مائه الف  111111بملن/على على دمحم حماد عن نشاط مكتب مماوالت عامه براس مال -، له محل رئٌسى بناحٌه منشأه االخوه 

 21642ولٌد برلم  2118/11/11فى  2128جنٌه  مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  22884جر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل خٌرى المرسى البانوبى ، تا -  25

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحسٌن ملن/ خٌرى المرسى البانوبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  22882دمحم السٌد السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 البملى ملن / فٌفى سعد مصطفى دمحم الـتأشٌر:   ، عزبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  22881عمرو دمحم على ابراهٌم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، اخطاب ملن/ دمحم على ابراهٌم خطاب

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  22885   احمد جمال دمحم طلبه ابوالروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دٌرب بمطارس ملن/ جمال دمحم طلبه ابوالروس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  22883دمحم دمحم ابراهٌم فرج عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 حماده دمحم ابراهٌم فرج عبدالعالالـتأشٌر:   ، مٌت مسعود ملن / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21211222وفً تارٌخ  22886دمحم ممدوح العوضى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، كفرالنجباء ملن/ ممدوح العوضى الرفاعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211222وفً تارٌخ  22888شرٌف دمحم السٌد العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، اخطاب ملن/ زكرٌا دمحم السٌد العوضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211222وفً تارٌخ  22882حسنى فرج  حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ٌسوىالـتأشٌر:   ، االنشاصٌه ملن / السٌده عبدالخالك الع

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  22622مصطفى السٌد دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 طلمبات الرى وذلن بعد الحصول على كافه التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  22622مصطفى السٌد دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 1( وخدمات بترولٌة وتشمل/ 6( من المجموعة )36( والفمرة )12اضافه نشاط استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة )

 مساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وٌشمل ذلن : تمدٌم الخدمات البترولٌة ال -

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  - 

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - 

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول .  - 

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  - 

 رسٌبات معالجة األسطح من الت - 

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب - 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  22622مصطفى السٌد دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 األنتاج 

 الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولى  - 

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة- 2 

 التزام المنشاة بافراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة مع  

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لممارسة  

 نشاطها  

راض البترول واالعمال المدنٌه المكمله العمال الحفر والصٌانه وتمدٌم والمماوالت العامه المتخصصه وحفر ابار المٌاه الالزمه الغ

 االستشارات الهندسٌه واعمال البنٌة االساسٌة ومحطات

تعدٌل االسم التجارى الى/ مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه ، تاجر فرد ،  سبك  -  4

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  طلمبات الرى وذلن بعد الحصول على كافه 21211212رٌخ وفً تا 22622لٌده برلم   

 التراخٌص الالزمه

تعدٌل االسم التجارى الى/ مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه ، تاجر فرد ،  سبك  -  5

ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما تم تعد21211212وفً تارٌخ  22622لٌده برلم   

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات  - 1( وخدمات بترولٌة وتشمل/ 6( من المجموعة )36( والفمرة )12عدا المجموعة )

 الحفر واالستكشاف وٌشمل ذلن : 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  - 

 دات الحفر والمضخات البترولٌة صٌانة مع - 

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول .  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  - 

 معالجة األسطح من الترسٌبات  - 

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب - 

مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه ، تاجر فرد ،  سبك تعدٌل االسم التجارى الى/  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  األنتاج 21211212وفً تارٌخ  22622لٌده برلم   

 الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولى  - 

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة- 2 

 راد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة مع التزام المنشاة باف 

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لممارسة  

 نشاطها  

ال المدنٌه المكمله العمال الحفر والصٌانه وتمدٌم والمماوالت العامه المتخصصه وحفر ابار المٌاه الالزمه الغراض البترول واالعم

 االستشارات الهندسٌه واعمال البنٌة االساسٌة ومحطات

تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسة مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه ، تاجر فرد ،   -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  طلمبات الرى وذلن بعد الحصول على كافه 21211212وفً تارٌخ  22622سبك لٌده برلم   

 التراخٌص الالزمه

تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسة مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه ، تاجر فرد ،   -  8

شاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع تم تعدٌل الن21211212وفً تارٌخ  22622سبك لٌده برلم   

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات  - 1( وخدمات بترولٌة وتشمل/ 6( من المجموعة )36( والفمرة )12فٌما عدا المجموعة )

 الحفر واالستكشاف وٌشمل ذلن : 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  - 

 حفر والمضخات البترولٌة صٌانة معدات ال - 

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول .  - 

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  - 

 معالجة األسطح من الترسٌبات  - 

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب - 

مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه ، تاجر فرد ،  تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسة  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  األنتاج 21211212وفً تارٌخ  22622سبك لٌده برلم   

 الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولى  - 

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة- 2 

 راد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة مع التزام المنشاة باف 

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لممارسة  

 نشاطها  

ال المدنٌه المكمله العمال الحفر والصٌانه وتمدٌم والمماوالت العامه المتخصصه وحفر ابار المٌاه الالزمه الغراض البترول واالعم

 االستشارات الهندسٌه واعمال البنٌة االساسٌة ومحطات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  22562فرج فرج معوض فرج المٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ورشه زخرفه زجاج وكرٌستال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211211وفً تارٌخ  22622احمد السٌد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط الى/تجاره لطع غٌار سٌارات وموتوسٌكل

تم تعدٌل النشاط , 21211212وفً تارٌخ  13635محمود عبدالحلٌم عبدالحى عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط/ مماوالت متكامله وتورٌدات عمومٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211213وفً تارٌخ  18548عطٌه دمحم عبدالشفٌك عرٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

نترنت واالمن والحراسه بعد الحصول على التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/  مركز تدرٌب كمبٌوتر فٌما عدا خدمات اال

 التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , 21211212وفً تارٌخ  21562فاروق مجدى عبد المادر السرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره البماله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  12864ه برلم   دمحم حسٌن بدٌر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  15

 تعدٌل مسمى النشاط الى/تجاره اجهزه كهربائٌه وادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  8312السعٌد على عبدالنبى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 كتب مماوالت عامهتعدٌل النشاط الى /م

تم تعدٌل النشاط , 21211218وفً تارٌخ  18315البحراوى مصطفى دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 6من المجموعه   36والفمره 12وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211218وفً تارٌخ  22125على السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحكٌم -  18

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/ مزرعه تسمٌن ماشٌه حالب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  22561رشا دمحم فتحى ابراهٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/ مصنع تشكٌل معادن وخراطه ولحام بالكهرباءالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  21355نفٌن رفعت عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط الى/ تجاره بماله وتشمل الزٌوت بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211223وفً تارٌخ  22622ر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جاد عبدهللا عبدالنو -  21

 التأشٌر:  اضافه نشاط / بٌع وتحمٌص لٌكون النشاط  / بٌع وتحمٌص وطحن بن وتعبئة مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211224وفً تارٌخ  12612مروه احمد احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تحف وبراوٌز وزهور صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211224وفً تارٌخ  22845امانى البٌومى السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/ مصنع منظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211225وفً تارٌخ  22812تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماهر عبدالمادر ابراهٌم الفخرانى ، -  24

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ مماوالت متكامله

تم تعدٌل النشاط , 21211225وفً تارٌخ  22861ابراهٌم كمال عبدالسمٌع العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 كاب لدى الغٌر )وذلن بعد الحصول على كافه التراخٌص الالزمه(وصف التأشٌر:  اضافه نشاط /تحمٌل ر

تم تعدٌل النشاط , 21211226وفً تارٌخ  11235ابو الغٌط دمحم عبد الحمٌد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 (6( من المجموعه )36( والفمره )12وصف التأشٌر:  التصدٌر فمط  فٌما عدا المجموعه )

تم تعدٌل 21211226وفً تارٌخ  11235بو الغٌط دمحم عبد الحمٌد عبد ربه للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  22

 (6( من المجموعه )36( والفمره )12النشاط , وصف التأشٌر:  التصدٌر فمط  فٌما عدا المجموعه )

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211226ً تارٌخ وف 12282اٌمن عثمان حسٌن ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تعدٌل النشاط الى/ تجارة اجهزه كهربائٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21211214وفً تارٌخ  22831مصطفى عبدالفتاح مصطفى دمحم رزٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  22832فاطمه الزهراء مصطفى السٌد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  22861ابراهٌم كمال عبدالسمٌع العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21211223وفً تارٌخ  22821فوزى دمحم على جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  22826دمحم سعد عبدالحلٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  14362عائشه عبداللطٌف دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22852عطٌه عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فكٌهه -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  22825هدٌر ممدوح ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211222وفً تارٌخ  22882راهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسنى فرج  حسٌن اب -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  22842دمحم عمر عبدالحمٌد البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  22854تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم محمود دمحم ،  -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22856دمحم دمحم انس جراوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  22844سبك لٌده برلم     دمحم عٌد السٌد عٌد على جوده ، تاجر فرد ، -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218وفً تارٌخ  22861شاكر السٌد متولى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  22868برلم    اسراء دمحم معوض على شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  22885احمد جمال دمحم طلبه ابوالروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22825محمود عطٌه محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  22822دمحم دمحم سالم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  22841محمود مسلم ابراهٌم السٌد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  22822رضا على الشحات سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224ارٌخ وفً ت 22824نشوى السٌد عبدالحمٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211222وفً تارٌخ  22888شرٌف دمحم السٌد العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212خ وفً تارٌ 22846ابراهٌم دمحم العدوى دمحم الشٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  22851عالء عبدالفتاح عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22858احمد دمحم دمحم ابوخضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  22848خالد احمد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 21211218وفً تارٌخ  22862ٌوسف دمحم ٌوسف السولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211215وفً تارٌخ  22834دمحم عبدالعاطى عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  22835شٌماء دمحم السعٌد السعٌد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  22842نبٌل البسٌونى دمحم طرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  22882دمحم السٌد السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  22822السٌد عباس عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22836عبدالجواد السٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم  -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211223وفً تارٌخ  22821دمحم عبدالرحمن احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  22822 دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم خالد دمحم -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  22883دمحم دمحم ابراهٌم فرج عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  22831لم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل رضا سا -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22838عالء دمحم زكى نعمت هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  22853دهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسٌن حسٌن دمحم عب -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  22828امٌنه على احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  22823فرد ،  سبك لٌده برلم    السعٌد مصطفى السعٌد حسٌن ، تاجر -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  22843دمحم دمحم على على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  22826،  سبك لٌده برلم   ماجد عبدالوارث على مجاهد ، تاجر فرد  -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  22822محمود دمحم احمد المرسى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  22884،  سبك لٌده برلم   نبٌل خٌرى المرسى البانوبى ، تاجر فرد  -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  22842االء عبدالحلٌم عطٌه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218وفً تارٌخ  22863لٌده برلم   شولى عبدهللا ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211221وفً تارٌخ  22865احمد عبدالفتاح عبداللطٌف الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  22881لٌده برلم    عمرو دمحم على ابراهٌم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22824وائل مختار دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  22841معوض رزق معوض خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22855منى احمد السعٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  22823عمرو محفوظ على عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211215وفً تارٌخ  22832دمحم بهاء الدٌن عاطف وهبه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21211215وفً تارٌخ  22833دمحم حامد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  22866مكتب االشرم لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211221وفً تارٌخ  22862احمد عالء الدٌن احمد الهندى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  21642دمحم على على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  22881ابراهٌم مرجان جاد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  22828دمحم السٌد عبداللطٌف السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  22832الشحات عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  22852عبدالخالك وضاح عبدالخالك دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211223وفً تارٌخ  22862عبدالوهاب عبدالجلٌل منصور عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  63

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  22845امانى البٌومى السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  22842االء عبدالحلٌم عطٌه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  22851دمحم على على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211222وفً تارٌخ  22886دوح العوضى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مم -  62

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: صبرى مصطفى الموافى ابوغزه   12622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه/السجود للترٌكو   22556تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمه التجارٌه/الجوكر لزخرفه  22562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  3

 الزجاج والكرٌستال  

الى: اضافه سمه تجارٌه/ الشمس لالستٌراد  22234تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211،  فى تارٌخ :   -  4

 والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى/ المصر  22553تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  5

   KASR SPORTالرٌاضى 

 الى: اضافه سمه تجارٌه /سٌتى بلدنج   8312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسة  22622تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21211212،  فى تارٌخ :   -  2

 مصطفى ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه  

العالمٌه الى: تعدٌل السمه التجارٌه/مصنع  22561تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  8

 لتشكٌل المعادن واعمال الخراطه  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/ مصطفى  22622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  2

 ادرٌس للمماوالت العامه واالستٌراد والتصدٌر والخدمات البترولٌه  

الى: اضافه سمه تجارٌه/الفارس لتجاره  21441بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر21211224،  فى تارٌخ :   -  11

 االدوات المنزلٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21211218، وفى تارٌخ    4384دها برلم : شركه الحسٌنى الشرلاوى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌ   - 1

 السجل  تم محو هذا المٌد لحل الشركة واالنتهاء من تصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

   االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21211218شركه الحسٌنى الشرلاوى وشرٌكته  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

4384 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14242برلم       21211213، تارٌخ :  218  2114/11/21-عالء دمحم الدسولً ابو العماٌم  ج -  1

 14242برلم       21211213، تارٌخ :  212  2124/11/12عالء دمحم الدسولً ابو العماٌم  سارى حتى  -  2

 2632برلم       21211213، تارٌخ :  216  2124/16/24اشرف الشحات عبدالعزٌز البٌومى  سارى حتى  -  3

 18142برلم       21211214، تارٌخ :  224  2122/12/23خدٌجه فتحى دمحم الحسنٌن  سارى حتى  -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16555برلم       21211214، تارٌخ :  226  2124/14/15طلبه عبد الخالك طلبه على المهدى  سارى حتى  -  5

 13212برلم       21211214، تارٌخ :  228  2112/12/18-ٌوسف دمحم ٌوسف ٌوسف  ج -  6

 13212برلم       21211214، تارٌخ :  222  2112/12/18-ٌوسف دمحم ٌوسف ٌوسف  ج -  2

 14422برلم       21211215، تارٌخ :  232  2112/14/16-احمد رمضان عبدالهادى حلٌمه  ج -  8

 14422برلم       21211215، تارٌخ :  233  2114/14/16-احمد رمضان عبدالهادى حلٌمه  ج -  2

 14422برلم       21211215، تارٌخ :  234  2124/14/15احمد رمضان عبدالهادى حلٌمه  سارى حتى  -  11

 2238برلم       21211215، تارٌخ :  235  2114/11/16-امال زكى عبدالرحمن مرسى شالوه  ج -  11

 2238برلم       21211215، تارٌخ :  236  2124/11/15امال زكى عبدالرحمن مرسى شالوه  سارى حتى  -  12

 3228برلم       21211215، تارٌخ :  231  2125/3/4حتىناصر السٌد دمحم الٌمانى  سارى  -  13

 18216برلم       21211216، تارٌخ :  242  2124/11/13اسماعٌل بالل عبد هللا الطنطاوى  سارى حتى  -  14

 16825برلم       21211216، تارٌخ :  246  2115/12/16-المتولى السٌد زهران االلرع  ج -  15

 16825برلم       21211216، تارٌخ :  242  2125/12/15زهران االلرع  سارى حتى المتولى السٌد  -  16

 18266برلم       21211212، تارٌخ :  262  2123/18/21  -نعمه مبارن فتحى عباس  ج -  12

 16158برلم       21211212، تارٌخ :  252  2113/12/28-سعدٌه عبد السمٌع محمود الشبٌنى  ج -  18

 16158برلم       21211212، تارٌخ :  261  2123/12/22دٌه عبد السمٌع محمود الشبٌنى  سارى حتى سع -  12

 16821برلم       21211212، تارٌخ :  256  2124/12/31 -منى عٌد دمحم شنب  ج -  21

 12128برلم       21211212، تارٌخ :  263  2124/11/22اشرف محمود عبد الهادى محمود  سارى حتى -  21

 16642برلم       21211211، تارٌخ :  264  2124/12/14دمحم دمحم الموافى عبد العال  سارى حتى  -  22

 14362برلم       21211211، تارٌخ :  262  2114/11/23  -عائشه عبد اللطٌف دمحم البحٌري  ج -  23

 14362برلم       21211211خ : ، تارٌ 221  2112/11/23  -عائشه عبد اللطٌف دمحم البحٌري  ج -  24

 14362برلم       21211211، تارٌخ :  221  2124/11/23عائشه عبد اللطٌف دمحم البحٌري  سارى حتى -  25

 14362برلم       21211211، تارٌخ :  222  2111/12/14-عائشه عبد اللطٌف دمحم البحٌري  ج -  26

 14362برلم       21211211، تارٌخ :  223  2121/12/13عائشه عبد اللطٌف دمحم البحٌري  سارى حتى  -  22

 11264برلم       21211211، تارٌخ :  268  2124/13/12جمال محمود عبدهللا الشعراوى  سارى حتى  -  28

 18323برلم       21211211، تارٌخ :  226  2123/11/11  -خالد شرف المرغنى الوند  ج -  22

 15412برلم       21211211، تارٌخ :  222  2121/14/11  -طارق محمود عبدالمعطً خضر  ج -  31

 12222برلم       21211211، تارٌخ :  281  2116/11/14-نورا محمود عبدالمجٌد عباس عبدالمجٌد  ج -  31

 15113برلم       21211211تارٌخ : ،  282  2121/18/22رضا جوده جوده سالم  سارى حتى -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 18581برلم       21211212، تارٌخ :  225  2124/16/22ابراهٌم رٌاض ٌوسف المغٌر  سارى حتى  -  33

 18262برلم       21211212، تارٌخ :  282  2112/11/22-ابراهٌم امٌن عزت دمحم ٌوسف  ج -  34

 18313برلم       21211212، تارٌخ :  224  2123/11/12البسٌونى على عامر  سارى حتى  -  35

 14223برلم       21211212، تارٌخ :  222  2124/11/26محمود احمد محمود داود  سارى حتى  -  36

 14223برلم       21211212، تارٌخ :  222  2124/11/26محمود احمد محمود داوود  سارى حتى  -  32

 15818برلم       21211212، تارٌخ :  282  2112/12/28-عوض دمحم المتولى بٌاضه  ج -  38

 15818برلم       21211212، تارٌخ :  288  2122/12/22عوض دمحم المتولى بٌاضه  سارى حتى  -  32

 15482برلم       21211212، تارٌخ :  222  2111/16/16-مظهر دمحم شحاته شحاته العبد  ج -  41

 15482برلم       21211212، تارٌخ :  223  2116/16/16-بد  جمظهر دمحم شحاته شحاته الع -  41

 18548برلم       21211213، تارٌخ :  318  2124/15/25عطٌه دمحم عبدالشفٌك عرٌضه  سارى حتى  -  42

 12222برلم       21211213، تارٌخ :  315  2121/11/23 -اٌمن على السٌد مرزوق  ج -  43

 12222برلم       21211213، تارٌخ :  316  2125/11/23 -وق  جاٌمن على السٌد مرز -  44

 2121برلم       21211213، تارٌخ :  311  2113/12/21-خالد على دمحم محجوب  ج -  45

 2121برلم       21211213، تارٌخ :  312  2118/12/21-خالد على دمحم محجوب  ج -  46

 18212برلم       21211213، تارٌخ :  311  2124/11/21تىانٌسه ابراهٌم مسلم ابراهٌم  سارى ح -  42

 18834برلم       21211216، تارٌخ :  315  2125/11/18 -خدٌجه رضا دمحم ابراهٌم  ج -  48

 18216برلم       21211216، تارٌخ :  314  2125/13/11دمحم عبدالعلٌم احمد حلبٌه  سارى حتى  -  42

 18221برلم       21211212، تارٌخ :  321  2124/12/21ع شبانه  سارى حتىالسٌد عبد الرؤف مطاو -  51

 8312برلم       21211212، تارٌخ :  324  2111/12/22-السعٌد على عبدالنبى على  ج -  51

 8312برلم       21211212، تارٌخ :  325  2115/12/22-السعٌد على عبدالنبى على  ج -  52

 8312برلم       21211212، تارٌخ :  326  2111/12/22-نبى على  جالسعٌد على عبدال -  53

 8312برلم       21211212، تارٌخ :  322  2115/12/22-السعٌد على عبدالنبى على  ج -  54

 8312برلم       21211212، تارٌخ :  328  2125/12/21السعٌد على عبدالنبى على  سارى حتى -  55

 6852برلم       21211212، تارٌخ :  318  2118/11/13-هشام مصطفى عبدالحمٌد بسٌونى  ج -  56

 6852برلم       21211212، تارٌخ :  312  2113/11/13-هشام مصطفى عبدالحمٌد بسٌونى  ج -  52

 6852رلم   ب    21211212، تارٌخ :  321  2123/11/12هشام مصطفى عبدالحمٌد بسٌونى  سارى حتى -  58

 3251برلم       21211218، تارٌخ :  332  2125/15/21ماجدى عابدٌن الطنطاوى غالٌه  سارى حتى -  52

 18812برلم       21211218، تارٌخ :  341  2125/11/11هانى على على الدومانى  سارى حتى -  61



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 18465برلم       21211218، تارٌخ :  342  2124/13/15والء سالم دمحم سالم  سارى حتى  -  61

 14642برلم       21211212، تارٌخ :  351  2124/18/31مى كمال السٌد الزامل  سارى حتى  -  62

 16883برلم       21211212، تارٌخ :  342  2125/12/18رباب فاٌك حسن حسن الشرلاوى  سارى حتى  -  63

 16863برلم       21211212، تارٌخ :  351  2125/11/31عبد هللا دمحم عبد هللا على عزام  سارى حتى  -  64

 8258برلم       21211212، تارٌخ :  348  2125/12/11السٌد مصطفى السٌد بدر  سارى حتى -  65

 18282برلم       21211223، تارٌخ :  363  2124/12/12سامح دمحم عبد الحى عبد الرحمن  سارى حتى -  66

 18121برلم       21211223، تارٌخ :  366  2118/12/28 -هللا رزق  جهدى عبد الرحمن عطا  -  62

 12284برلم       21211223، تارٌخ :  361  2122/13/25هٌثم دمحم ابراهٌم دمحم  سارى حتى  -  68

 12384برلم       21211223، تارٌخ :  362  2121/13/22احمد عبدالمنعم اسماعٌل عمر  سارى حتى -  62

 8183برلم       21211223، تارٌخ :  362  2114/12/18- ٌوسف دمحم السولٌه  جدمحم -  21

 8183برلم       21211223، تارٌخ :  368  2112/12/18-دمحم ٌوسف دمحم السولٌه  ج -  21

 8183برلم       21211223، تارٌخ :  362  2114/12/18-دمحم ٌوسف دمحم السولٌه  ج -  22

 8183برلم       21211223، تارٌخ :  321  2112/12/18- السولٌه  جدمحم ٌوسف دمحم -  23

 16218برلم       21211224، تارٌخ :  384  2125/13/11ولٌد طلعت الددامونى حسٌن  سارى حتى -  24

 16218برلم       21211224، تارٌخ :  383  2125/12/23ولٌد طلعت الددامونى حسٌن  سارى حتى -  25

برلم       21211224، تارٌخ :  383  2125/12/23االسم التجارى الى /الددامونى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى تعدٌل -  26
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 2222برلم       21211224، تارٌخ :  325  2124/12/12مصطفى دمحم سٌد احمد جاد الشافعى  سارى حتى -  22

 12612برلم       21211224، تارٌخ :  381  2121/11/13مروه احمد احمد دمحم سلٌمان  سارى حتى   -  28

 14822برلم       21211225، تارٌخ :  322  2125/13/14فاطمه احمد محمود عٌد  سارى حتى -  22

 2261برلم       21211225، تارٌخ :  321  2111/13/12-ابراهٌم دمحم ابراهٌم العٌسوى  ج -  81

 2261برلم       21211225، تارٌخ :  321  2116/13/12-جابراهٌم دمحم ابراهٌم العٌسوى   -  81

 2261برلم       21211225، تارٌخ :  322  2111/13/12-ابراهٌم دمحم ابراهٌم العٌسوى  ج -  82

 2261برلم       21211225، تارٌخ :  323  2121/13/18ابراهٌم دمحم ابراهٌم العٌسوى  سارى حتى  -  83

 8182برلم       21211225، تارٌخ :  415  2125/11/13صٌدلٌه ناهد العاصى  سارى حتى  -  84

 248برلم       21211225، تارٌخ :  413  2123/11/25عبد الحلٌم بندارى محمود سلٌم  سارى حتى -  85

 14138رلم   ب    21211226، تارٌخ :  411  2123/16/13السعٌد دمحم السعٌد حسن  سارى حتى  -  86

 18661برلم       21211226، تارٌخ :  412  2124/12/12اٌمان السٌد احمد دمحم شنب  سارى حتى  -  82

 8381برلم       21211222، تارٌخ :  425  2115/13/22  -سامٌه سٌد احمد ابراهٌم شاهٌن  ج -  88



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8381برلم       21211222ٌخ : ، تار 426  2111/13/22  -سامٌه سٌد احمد ابراهٌم شاهٌن  ج -  82

 8381برلم       21211222، تارٌخ :  422  2115/13/22-سامٌه سٌد احمد ابراهٌم شاهٌن  ج -  21

 12822برلم       21211222، تارٌخ :  431  2111/11/15  -فاطمه على احمد صالح  ج -  21

 12822برلم       21211222، تارٌخ :  432  2115/11/15 -فاطمه على احمد صالح  ج -  22

 18838برلم       21211222، تارٌخ :  428  2125/11/12عاطف شكرى محمود المٌمى  سارى حتى  -  23

 18326برلم       21211222، تارٌخ :  423  2123/12/22بدوٌه فاٌز ابراهٌم حسٌن  سارى حتى  -  24

 14212برلم       21211222، تارٌخ :  422  2125/13/26احمد عبده على عبدالحى  سارى حتى  -  25

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  222  2124/12/18دمحم السٌد دمحم العاٌدى وشرٌكته  سارى حتى-شركة العاٌدى لتجارة الطان التنجٌد -  1

 2531برلم       21211214

 8138برلم       21211212، تارٌخ :  261  2124/12/25السعٌد دمحم عبد هللا وشركاه  سارى حتى  شركة مهدى -  2

 8138برلم       21211212، تارٌخ :  261  2124/12/25شركه عزٌزه احمد نجا وشرٌكها  سارى حتى  -  3

 4384برلم       21211218، تارٌخ :  343  2116/13/12-شركه الحسٌنى الشرلاوى وشرٌكته  ج -  4

 4384برلم       21211218، تارٌخ :  344  2111/13/12-شركه الحسٌنى الشرلاوى وشرٌكته  ج -  5

 4384برلم       21211218، تارٌخ :  345  2116/13/12-شركه الحسٌنى الشرلاوى وشرٌكته  ج -  6

 18226برلم       21211224، تارٌخ :  322  2124/12/23شركه دمحم صبرى عبد الحمٌد احمد وشرٌكه  سارى حتى -  2

برلم       21211225، تارٌخ :  386  2124/12/25شركه الحسٌنى عبد الموجود السٌد ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  8
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 ــــــــــــــــــــــ    

 


