
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ابرٌل شهر دمنهور غرفة جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 25792 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على عبدالحافظ ابراهٌم اشرف -  1

 العاصى احمد سالمه كمال دمحم/  بملن - االخضر الكوم:  بجهة ، اعالف محل

)  مالبس عن 25822 برلم 21211414 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اباظه عبدالعزٌز عمر محمود -  2

 عاصى عبدالحمٌد دمحم دمحم ماجده/  بملن - الوكٌل محمود شارع تنظٌم ا 22:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما

 21211426 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الصاوى احمد دمحم انور احمد) السٌارات لتجارة الغرابلً -  3

 احمد دمحم انور/ بملن -ابوالمطامٌر كارتة بجوار الدوار كفر ابوالمطامٌر طرٌك اول:  بجهة ، سٌارات معرض عن 25866 برلم

 الغرابلً الصاوى

 مفروشات عن 25853 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سولاير نصر عبدالبالً مالن -  4

 عبدالنور جبره جمٌل/ بملن -فالله منشٌة جالل شارع:  بجهة ،

 حبوب تجارة عن 25799 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شفٌك دمحم مصطفى احمد -  5

 بهنسى صادق حسن امانى/  بملن - الغٌتة لرٌة:  بجهة ، زراعٌة ومحاصٌل

 عن 25823 برلم 21211419 فى لٌد ، 41111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب احمد عبدالوهاب شعبان -  6

 حسن عبدالوهاب احمد محاسن/  بملن - كامل مصطفى شارع من متفرع مهران ش:  بجهة ،(  الجاهزة المالبس عدا فٌما)  مالبس

 وسائل صناعة عن 25839 برلم 21211421 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌخ ابوالعٌنٌن على دمحم -  7

 ابراهٌم حسن ابوالفتوح دمحم/ بملن -عرابً احمد الرحمه تجمع:  بجهة ، والخفٌف الثمٌل النمل

 وسائل صناعة عن 25839 برلم 21211421 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌخ ابوالعٌنٌن على دمحم -  8

 بنشاط الكوم شبٌن تجارى سجل مكتب 77723 برلم وممٌد 2115-1-21 فً 357 مودع رئٌسً:  بجهة ، الخفٌفو الثمٌل النمل

 الكفوري الصاوى احمد/ بملن -دراجٌل بالعنوان سٌارات غٌار لطع

 ، بماله عن 25849 برلم 21211421 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ابراهٌم عبدالحمٌد محمود -  9

 عبدالاله حسن جمعه/ بملن -راضً محمود عزبة -بطورس:  بجهة

 ، مماوالت عن 25864 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى فؤاد الشحات دمحم -  11

 عٌسى احمد فؤاد الشحات باسم/ بملن -لابٌل عزبة:  بجهة

 ادوات عن 25857 برلم 21211426 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناعم احمد عبدالغنً امٌنه -  11

 احمد حسٌن عصام/ بملن -السالم عزبة:  بجهة ، صحٌة

 و تدرٌب مركز عن 15143 برلم 21211414 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علٌوه دمحم عطٌه دمحم -  12

 **** االدهم اسماعٌل سعٌد اسماء/  بملن - المصنع شارع من متفرع شارع:  بجهة ، لغات و كمبٌوتر إستشارات

 مشغل عن 25837 برلم 21211421 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب سعٌد فاروق عطٌات -  13

 عبدالفتاح السٌد احمد/ بملن -الشروق حً:  بجهة ، جاهزة مالبس

 و تدرٌب مركز عن 15143 برلم 21211414 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علٌوه دمحم عطٌه دمحم -  14

 - المصنع شارع من متفرع شارع/  كائن - داخلٌة رحالت مكتب/  لنشاط رئٌسى محل له:  بجهة ، لغات و كمبٌوتر إستشارات

 **** البحٌرة غرفة سجل 2117-9-19 بتارٌخ 3711 برلم أودع - االدهم اسماعٌل سعٌد اسماء/  بملن

 عن 25851 برلم 21211421 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فٌاض سلٌمان دمحم عبدالناصر دمحم -  15

 خمٌس دمحم دمحم سرور/ بملن -رزافه -فرغلً عزبة:  بجهة ، مواشً حظٌرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 معرض عن 25865 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود على محمود على -  16

 محمود على محمود على شحات/ بملن -التحرٌر شمال 21 لرٌة:  بجهة ، سٌارات

 حظٌرة عن 25751 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالجلٌل محمود امل -  17

 زناتً احمد زناتً حسن/ بملن -الفرج كوم 21 شارع 158:  بجهة ، حالب مواشً

 حظٌرة عن 25751 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالجلٌل محمود امل -  18

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25751 برلم وممٌد 2121-3-23 فً 2114 برلم مودع رئٌسً:  بجهة ، حالب مواشً

 حجاج لناوى حلمى احمد/ بملن -الفرج كوم بالعنوان ازوتٌه واسمدة تماوى بذور

 بماله عن 25872 برلم 21211428 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكً حسن شحاته دمحم عبدالحمٌد -  19

 ابوطٌره حامد نوره/ بملن -دسونس موده:  بجهة ،

 و خضار عن 25788 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شٌحه دمحم عبدالنبى احمد -  21

 **** عمران اسماعٌل على اسماعٌل/  بملن - الثانى الحى - مول بالزا 17 رلم محل - النوبارٌة:  بجهة ، فاكهة

 ، عالفة عن 25795 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمولى السٌد حسن زٌنب -  21

 **** مجاور اسماعٌل سعد ربٌع/  بملن - الجمهورٌة شارع:  بجهة

 متكاملة مماوالت عن 9196 برلم 21211414 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار دمحم سعد سامح -  22

 ****** النجار دمحم سعد دمحم/  بملن - الرحمانٌة محطة:  بجهة ،

 ورشة عن 25846 برلم 21211421 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل رزق غالً ماجد -  23

 حنا سمٌر ناهد/ بملن -ٌس رشدى:  بجهة ،( العسكرٌة المالبس عدا فٌما) ومالبس مفروشات تصنٌع

 متكاملة مماوالت عن 9196 برلم 21211414 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار دمحم سعد سامح -  24

-3 بتارٌخ 1172 برلم أودع -النجار دمحم سعد دمحم/  بملن - درشابة/  كائن - دواجن مزرعة/  لنشاط أخر رئٌسى محل له:  بجهة ،

 **** البحٌرة غرفة سجل 5-2115

 ، صٌدلٌة عن 25816 برلم 21211414 فى لٌد ، 21111.111  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  الحدٌدى احمد/  د صٌدلٌة -  25

 **** النشار على شكرى رجب اسراء/  بملن - الصحابة مسجد بجوار رشٌد برج:  بجهة

 بٌع و طحن عن 25815 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس حسن دمحم سامى دمحم -  26

 عبدالمادر حسن محمود هانى/  بملن - المدارس شارع:  بجهة ، بن

 مزرعة عن 25862 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات عبدالحمٌد دمحم شرٌف -  27

 سلٌمان عبدالحمٌد دمحم/ بملن -العزٌمة:  بجهة ، حٌوانً انتاج

 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حجازي عبدهللا زكً احمد مدحت) العماري لالستثمار حجازي -  28

 عبدهللا زكً احمد/ بملن -النصر كوم بلبع عزبة:  بجهة ،( بناء -بٌع -هدم) عماري استثمار عن 25867 برلم 21211426

 حجازي

 عن 25771 برلم 21211418 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز صالح اٌمان/  د صٌدلٌة -  29

 ***** الكبٌر بهنسى راتب رضا/  بملن - زمران كوم:  بجهة ، بشرٌة صٌدلٌة

 مكتب عن 25791 برلم 21211412 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالعلٌم سعد هٌثم -  31

 ابراهٌم عبدالعلٌم سعد عالء/  بملن - المحكمه ش:  بجهة ، بناء مواد تورٌدات و عمومٌه مماوالت و هندسى

 محل عن 25789 برلم 21211412 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالرؤف عبدهللا سماح -  31

 محمود مستور دمحم/  بملن - 31 رلم محل الثانى الحى - مول بالزا - النوبارٌة:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  مالبس

 **** مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حظٌرة عن 25824 برلم 21211419 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى كٌالنى شعبان ربٌع -  32

 خطاب عبدالرازق سعد دمحم/  بملن - الفرج كوم - ابوالخطٌب شارع:  بجهة ، مواشى

 ، جزاره عن 25841 برلم 21211421 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم السٌد شعبان الصافى -  33

 على حسن عبدالعظٌم سالم/ بملن -عٌسى حوش ابوالمطامٌر طرٌك:  بجهة

 عن 25794 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعٌدى عبدالعزٌز ادهم عبدالعزٌز -  34

 ***** الصعٌدى ادهم عبدالعزٌز ادهم/  بملن - بورسعٌد شارع:  بجهة ، جزارة

 عن 25814 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرٌان فهٌم صبرى اشرف البٌر -  35

 نصار فتحى عبدالموى احمد/  بملن - بورسعٌد ش:  بجهة ، عطور و حرٌمى اكسسوار

 عن 25841 برلم 21211421 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجناجً عبدالمنعم عبدالحمٌد سمٌره -  36

 محروس دمحم احمد نبٌل/ بملن -جراند كافترٌا بجوار المغطى الصرف سور شارع:  بجهة ، ٌدوي مساج نسائٌه صاله

 ورشة عن 25847 برلم 21211421 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان موسى عزمً رافت -  37

 سعد مساعد نشات/ بملن -عاشور عزبة:  بجهة ، سٌارات كهربائً

 عن 25861 برلم 21211426 فى لٌد ، 21111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنٌم كامل احمد مصطفى الدٌن نور -  38

 غنٌم كامل احمد مصطفى/ بملن -التوحٌد شارع:  بجهة ، سٌارات تجارة معرض

 عن 25863 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالممصود عطٌه اسماعٌل ابراهٌم -  39

 اسماعٌل عبدالممصود عطٌه اسماعٌل/ بملن -الفرج كوم:  بجهة ، البان مواشً حظٌرة

 مكتب عن 25768 برلم 21211418 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌان ابراهٌم دمحم السٌد احمد -  41

 **** عبدالكرٌم احمد عبدهللا اسماعٌل/  بملن - أدمون أرض إمتداد الشٌخ مسجد شارع:  بجهة ، أراضى إستصالح

 تعبئة و صنع عن 25786 برلم 21211412 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فزارى دمحم سعد جمعه -  41

 ***** فزارى دمحم سعد جمعه دمحم/  بملن - شولى احمد لرٌة - النوبارٌة:  بجهة ، التجمٌل مستحضرات و المنظفات و الصابون

 فراشة عن 25813 برلم 21211413 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس عبدالموى دمحم مرفت -  42

 دمحم عبدالعزٌز عواطف/  بملن - امبو كوم:  بجهة ، افراح مناسبات

 مخبز عن 25833 برلم 21211419 فى لٌد ، 2111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات عبدالمنعم حلٌم ٌسرى -  43

 عبدهللا عطٌة حمدٌة/  بملن - المسٌن:  بجهة ، طبالى

 عن 25848 برلم 21211421 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم عبدالخالك عبدهللا عبدالخالك -  44

 عبدهللا عٌد رمضان اخالص/ بملن -النجٌلً:  بجهة ، لالعالف عمومٌة تورٌدات مكتب

 و خردوات عن 25787 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج رشاد عبدالجلٌل سهام -  45

 سلٌمان ابراهٌم احمد/  بملن - 22 رلم محل - الثانى الحى - مول بالزا - الثالثة المجاورة - النوبارٌة:  بجهة ، جلدٌة مصنوعات

 ***** دمحم

 تجارة عن 25858 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللٌثً محمود حسن محمود دمحم -  46

 ٌوسف شكري جمٌانه/ بملن -الدٌنً المعهد شارع من النجار سالم شارع -شبرا:  بجهة ، صنعه حدٌد

 مصنع عن 25825 برلم 21211419 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج مدٌن على دمحم تامر -  47

 عوض دمحم عبدالفتاح/  بملن - عامر جالل اسالم صٌدلٌة خلف الٌدن بدر كوبرى امام:  بجهة ، انواعها بجمٌع وسائلة صلبة منظفات

 بندر -- السٌد

 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  موسى محمود دمحم محمود مجدى) مجدي الشٌف مشوٌات -  48

 دمحم رمضان خالد/ بملن -الجمهورٌة شارع العام المستشفى بجوار كتات عزبة:  بجهة ، مشوٌات عن 25881 برلم 21211428

 خلٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ورشة عن 25792 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عبدالعاطى السعٌد دمحم -  49

 **** دمحم عبدالمولى ابراهٌم ساره/  بملن - محفوظ نجٌب:  بجهة ، جبس

 مفروشات محل عن 25791 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر السٌد دمحم رجب -  51

 ***** ابوالعٌنٌن سلٌمان احمد اسالم/  بملن - الشعراوى شارع:  هةبج ،

 بٌع محل عن 25817 برلم 21211414 فى لٌد ، 21111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم مصطفى دمحم -  51

 **** رجب عبدالنبى دمحم سمٌر/  بملن - عارف عبدالسالم من متفرع الوسطانى شارع:  بجهة ، استنلس

 ادوات عن 25842 برلم 21211421 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد هنداوى عادل احمد -  52

 عبدالمجٌد هنداوى عادل/ بملن -الفرج كوم:  بجهة ، منزلٌة

 وتوزٌع تجارة عن 25844 برلم 21211421 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوبً طاٌل ماهر منى -  53

 مماوى عبدالحمٌد سلطان دمحم/ بملن -داود محلة -الهوانم:  بجهة ، الدهانات

 عن 25813 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفً عفٌفً عبدالغنً ٌسري دمحم -  54

 عفٌفً عفٌفً عبدالغنً ٌسري/ بملن -مدرسة العاشرة:  بجهة ، خراطه ورشة

 مواد تعبئة عن 25868 برلم 21211427 فى لٌد ، 21111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد عبدهللا رمضان عبدهللا -  55

 العبد عبدهللا رمضان/  بملن - الشرلٌة بلمطر:  بجهة ، غذائٌة

 غذائٌة مواد عن 25891 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلٌوى دمحم احمد حنان -  56

 صبحً دمحم رشاد اشرف/ بملن -طرابمبا:  بجهة ، جمله

 جلدٌة احذٌة عن 25891 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته ابراهٌم حسن حسام -  57

 الشٌخ احمد سٌد دمحم دمحم ناصر/ بملن -الجمهورٌة شارع:  بجهة ، وشنط

 ادوات عن 25811 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عوض عوض احمد سالمه -  58

 سعٌد مصطفى محمود هاشم احمد/  بملن - النوبارٌة - السعودى المسجد كافور 14 رلم محل:  بجهة ، منزلٌة

 حبوب عن 25779 برلم 21211419 فى لٌد ، 511111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكرهللا فوزي حربً مٌالد -  59

 فوزي حربً جرجس/ بملن -المالن كنٌسة شارع -عاشور عزبة:  بجهة ،( لانونا به المسموح حدود فً) وتصدٌر واستٌراد

 حظٌرة عن 25856 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار عطا الدٌن تاج هانم -  61

 البٌسً دمحم اسماعٌل دمحم/ بملن -النوبارٌة بٌتن ابنً 368 شارع:  بجهة ، حالبه مواشً

 25883 برلم 21211428 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنانً اسماعٌل الدٌن صالح دمحم اسماعٌل -  61

 العنانً اسماعٌل الدٌن صالح دمحم احمد/ بملن -المحاكم مجمع شارع:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع عن

 أفرنجى مخبز عن 25785 برلم 21211412 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد فرغلى لاسم -  62

 ***** زكى محمود نجٌب محمود/  بملن - الجدٌد المولف 9 بوابة أمام الحمٌات شارع:  بجهة ، عجٌن من حلوى و

 ورشة عن 25796 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحلٌم عبدالوكٌل اسالم -  63

 ****** ابراهٌم على عبدالحلٌم عبدالوكٌل/  بملن - االبعادٌة - حسٌن سعد عزبة:  بجهة ، موبٌلٌا

 ادوات عن 25821 برلم 21211414 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر دمحم سلٌمان احمد سعاد -  64

 سٌف على عزت/  بملن - المركزٌه المرٌه-االف العشره - النمطه شارع:  بجهة ، كهربائٌه

 اجهزة تصلٌح عن 25782 برلم 21211419 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ممرب احمد حسن احمد -  65

 مخٌمر دمحم فتحى احمد/ بملن -عبده دمحم االمام شارع:  بجهة ، كهربائٌة

 وكاله عن 25819 برلم 21211413 فى لٌد ، 151111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجماس عبدالمنعم حسٌن مسعد -  66

 الجماس دمحم عبدالمنعم حسٌن ولٌد/ بملن -البوصٌلً ادفٌنا تماطع:  بجهة ، وفاكهة خضار



 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

 معرض عن 25851 برلم 21211426 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالمادر عبدالرازق دمحم -  67

 الزفتاوى حسٌن دمحم اشرف/ بملن -الدوار كفر المطامٌر ابو طرٌك الفرج كوم:  بجهة ، سٌارات

 ، صٌدلٌه عن 25855 برلم 21211426 فى ٌدل ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفه اٌمن احمد/ د صٌدلٌة -  68

 الداعر عبدالرازق عبدالفتاح دمحم/ بملن -نكال جزٌره:  بجهة

 تشكٌل ورشة عن 25886 برلم 21211428 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاٌل حسن ٌسري رنا -  69

 شاهٌن دمحم السعٌد مجدى/ بملن -الروضه شارع من المتفرع ابوكبشة شارع شبرا:  بجهة ، معادن

 ورشة عن 25892 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضً على مبرون نجٌه -  71

 طاٌل دمحم هللا فتح جمال/ بملن -بسنتواي الخمسٌن عزبة:  بجهة ، اخشاب تشغٌل

 25769 برلم 21211418 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   للتصدٌر الولٌد)  احمد فرحات دمحم ولٌد -  71

 عبدالكرٌم احمد عبدهللا اسماعٌل/ بملن - أدمون أرض إمتداد الشٌخ مسجد شارع:  بجهة ، زراعٌة حاصالت تصدٌر مكتب عن

****** 

 عن 25832 برلم 21211419 فى لٌد ، 5111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عبدالرحمن زكى حماده ماجده -  72

 مطر سعد السعٌد دمحم/  بملن - الدرٌسه:  بجهة ، الزراعٌه التماوى انتاج و تجاره

)  جاهزة مالبس عن 25814 برلم 21211413 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌه سالم السعٌد امال -  73

 الصابر محمود دمحم/  بملن - 2 محطة:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما

 عن 25783 برلم 21211419 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى عوض كامل شولى راندا -  74

 عبدالسالم محمود عبدالرحمن عماد/ بملن -الجمهورٌة شارع من متفرع زغلول سعد شارع:  بجهة ، عمومٌة مماوالت مكتب

 تجارة عن 25852 برلم 21211426 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مراد مصطفى دمحم -  75

 مصطفى مراد مصطفى حاتم/ بملن -التحرٌر شمال العزٌمة لرٌة:  بجهة ، سٌارات

 تجارة عن 25836 برلم 21211421 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد على دمحم انور ٌس ٌس -  76

 ابواحمد على دمحم انور ٌس محمود/ بملن -مستناد:  بجهة ، موتسٌكالت

 ، بوتٌن عن 25871 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت شنوده ابراهٌم هانً -  77

 عجاٌبً عبدالمسٌح سمٌره/ بملن -فوده احمد شارع فالله منشٌة:  بجهة

 مبٌدات عن 25887 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدالن احمد حمٌدعبدال احمد -  78

 رٌاح حمٌده عبدالحلٌم نبٌل/ بملن -البحرٌة النخله الوزاره عبدهللا دمحم عزبة:  بجهة ، زراعٌة

 مالبس عن 25766 برلم 21211418 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل زكرٌا دمحم زكرٌا -  79

 ***** الكرٌم المران على المحافظة جمعٌة/  بملن - ٌولٌو 26 شارع 1 رلم عمار:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة

 مالبس عن 25812 برلم 21211413 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى عوض دمحم ٌسرى ماجدة -  81

 ابونعمة حامد سلٌمان دمحم/  بملن - االف العشرة سلٌم ٌوسف عزبة:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة

 خدمات عن 25811 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ضٌف مختار عادل عبٌر -  81

 بركات عبدالسالم على اسالم/ بملن -لونٌا مدٌنة شارع 5 رلم العمار:  بجهة ، محمول

 مماوالت عن 25773 برلم 21211419 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجاره ابراهٌم حمدى ابتسام -  82

 الصٌاد دمحم المرنى دمحم/ بملن -ادفٌنا:  بجهة ، عامة

 منفذ عن 25843 برلم 21211421 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد عبدالجواد عبدالرازق دمحم -  83

 عبدهللا عبدالجواد عبدالرازق/ بملن -صمر زاوٌة الكبرى المنشٌة:  بجهة ، زراعً انتاج مستلزمات بٌع



 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

 ورشة عن 25835 برلم 21211421 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى احمد خمٌس حنان -  84

 مكى ابوالخٌر مبرون ناصر/  بملن - غطاس بركة:  بجهة ، الومٌتال وبٌع تصنٌع

 لحوم بٌع عن 25827 برلم 21211419 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاسم حنفى محمود عمر -  85

 لشرلاوىا عبدالعال فرج/ بملن -االتوبٌس مٌدان -12 رلم الرضا برج عثمان العزٌز شارع:  بجهة ، مجمده

 مواد تجارة عن 25861 برلم 21211426 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد السٌد ولٌد -  86

 عبدهللا ادرٌس عثمان خٌرهللا/ بملن -المدح كوم مالونا لرٌة:  بجهة ، غذائٌة

 لحام ورشة عن 25869 برلم 21211427 فى لٌد ، 21111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا السٌد عادل وائل -  87

 السجٌنى عبدهللا السٌد عادل/  بملن - جناكلٌس السادسة:  بجهة ، كهرباء

 عن 25878 برلم 21211428 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاٌل   عمر دمحم الدٌن جمال نجالء -  88

 موسى دمحم عبدالمادر سعد فتحً/ بملن -الطفل رعاٌة شارع:  بجهة ، زراعٌة ومبٌدات اسمدة توزٌع

 تورٌد عن 25815 برلم 21211413 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عون عطاهللا ربٌع -  89

 عبدالسالم عون عطاهللا/  بملن - الحرٌة حافظ حسنى:  بجهة ، اخشاب

 مكتب عن 25772 برلم 21211419 فى لٌد ، 511111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن دمحم احمد مبرون -  91

 مصطفى عبداللطٌف السٌد/ بملن -محلتصا -البحر شارع 4:  بجهة ، به المسموح حدود فً والموانٌن للوائح طبما وتصدٌر استٌراد

 الطحان

 منزلٌة ادوات عن 25817 برلم 21211413 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العرٌنً على احمد عادل -  91

 العرٌنً على احمد دمحم/ بملن -ٌونس برٌن عزبة:  بجهة ،

 بٌع عن 25777 برلم 21211419 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالن عزٌز الشحات تفاحه -  92

 جرجس واصف وٌصا نجٌب/ بملن -منصور عزبة:  بجهة ، رخام

 تجارة عن 25781 برلم 21211419 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاهر شامخ هللا ضٌف سامى -  93

 الشٌخ طاهر شامخ هللا ضٌف/ بملن -البستان:  بجهة ، فحم

 عن 25876 برلم 21211428 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد دمحم الصاوى فاٌد اٌهاب -  94

 حسن عبداللطٌف اٌمن دمحم/ بملن -محمود عبدالحلٌم شارع:  بجهة ، ومماوالت هندسً مكتب

 عن 25881 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى احمد محمود شعبان سامى -  95

 السهٌت رعبدالستا محمود عبٌر/ بملن -الفرج كوم:  بجهة ، البان مواشً حظٌرة

 ، البناء مواد تجارة عن 25784 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام على امام هٌثم -  96

 ***** صالح سعٌد عبدالخالك خضره/  بملن - آدم لرٌة - النوبارٌة:  بجهة

 تمدٌم عن 25798 برلم 21211412 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى متولى عادل دمحم -  97

 الجناجى عبدالبدٌع دمحم عبدهللا/  بملن - 1 العمار الحبرون محمود شارع من العاص بن عمرو شارع:  بجهة ، حلوٌات و مشروبات

:  بجهة ، مكتبه عن 25819 برلم 21211414 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده دمحم دمحم تامر -  98

 دمحم كامل رضا عالء/  بملن - النوبارٌه غرب -الدواجن -المؤمنٌن ام لرٌه - النوبارٌه

 ثالجه عن 25774 برلم 21211419 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشبكه امٌن ابراهٌم شعبان -  99

 الغول عبدالسالم عبدالباسط هبه/ بملن -شعٌر عزبة:  بجهة ، غذائٌة مواد حفظ

 حظٌرة عن 25829 برلم 21211419 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم احمد عوض عالء -  111

 الشاطر عبدالسالم احمد عوض/ بملن -الغٌته:  بجهة ، مواشً



 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

:  بجهة ، مكتبه عن 25821 برلم 21211414 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم كامل رضا عالء -  111

 دمحم كامل رضا محمود/  بملن - الدواجن - المؤمنٌن ام لرٌه - النوبارٌه

 عن 25811 برلم 21211413 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجر مصطفى احمد عاشور طارق -  112

 عبدالوهاب شاهٌن حامد اٌمن/ بملن -زاهر عبدالعظم الشٌخ لرٌة ب 158:  بجهة ، الً نصف بلدي مخبز

 برلم 21211426 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الزراعٌة للتنمٌة الجندى) الجندي دمحم محفوظ دمحم -  113

 زلزوق رجب محمود حمدى/ بملن -بدوي احمد لرٌة -النوبارٌة:  بجهة ، ومخصبات واسمدة ومبٌدات زراعٌة تنمٌة عن 25854

 عن 25875 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنً ابراهٌم احمد الدٌن حسام -  114

 حرب مصطفى الدٌن سٌف سناء/ بملن -التمامه:  بجهة ، مواشً حظٌرة

 عن 25889 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد سعد حافظ عبدالحلٌم -  115

 الفمً دمحم عبدالحلٌم فؤاد/ بملن -غزال زاوٌة:  بجهة ، مماوالت مكتب

 عن 25888 برلم 21211428 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي السٌد عبدالهادى احمد -  116

 موده رمضان دمحم سمٌر/ بملن -املٌط طرٌك اول من متفرع:  بجهة ، مالبس مشغل

 25797 برلم 21211412 فى لٌد ، 1111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار هللا جاب عبدالسمٌع ممدوح -  117

 ، غذائٌه مواد تجاره و تجهٌز و تغلٌف و تعبئه و تجارٌه توكٌالت و فاكهه و خضروات و غذائٌه مواد استٌراد و تصدٌر مكتب عن

 الخربوطلى دمحم رٌاض مسعد/  بملن - النجٌلى:  بجهة

 عن 25818 برلم 21211413 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل عبدالممصود شعبان عادل -  118

 المهدى دمحم عامر/ بملن -ابوالشماف:  بجهة ، عمومٌة مماوالت مكتب

 توزٌع عن 25812 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفمً حسن على عطٌه لدرى -  119

 الفمً حسن على عطٌه لدرى/ بملن -النخل زمران:  بجهة ، غاز اسطوانات

 اكسسوار عن 25778 برلم 21211419 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور حامد سعٌد احمد -  111

 عوٌضه دمحم مصطفى احمد/ بملن -نوار كوبري:  بجهة ، محمول اجهزة وبٌع محمول

 بٌع عن 25826 برلم 21211419 فى لٌد ، 5111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حوٌن عبدالحمٌد احمد حسام -  111

 النحراوى حسٌن السٌد حسٌن ابتسام/  بملن - كمال ٌوسف ع:  بجهة ، اعالف

 ستودٌو عن 25845 برلم 21211421 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالسالم احمد هشام -  112

 صالح عبدالسالم احمد/ بملن -زٌدان شارع:  بجهة ، التصوٌر مستلزمات وبٌع تصوٌر

 بٌع عن 25831 برلم 21211419 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب عطا كامل مصطفى نادٌة -  113

 رواش دمحم دمحم رواش/ بملن -المعركة:  بجهة ، محمول

 عن 25771 برلم 21211419 فى لٌد ، 31111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدٌوى عوض ابراهٌم عطا اسماء -  114

 بدٌوى عوض ابراهٌم عمرو/  بملن - الجمهورٌة شارع:  بجهة ، استعمال سٌارات غٌار لطع

 مخبز عن 25859 برلم 21211426 فى لٌد ، 25111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهٌم احمد ابراهٌم -  115

 عبدالرحمن عبدالوهاب فكٌهة/ بملن -الشجاعة لرٌة النوبارٌة:  بجهة ، افرنجً

 ورشه عن 25874 برلم 21211428 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل دمحمى فضل حنان -  116

 حسنٌن عبدالغفار صالح/ بملن -البساتٌن شارع:  بجهة ، شكاوت وبٌع تصلٌح

 عن 25877 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموى عبدالستار عبدالموى حازم -  117

 حسٌن ٌوسف على دمحم/ بملن -الصحراوى ابوالمطامٌر طرٌك امبو كوم:  بجهة ، االلومنتال لتصنٌع ورشة



 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

 حظٌرة عن 25882 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلح خضر جمعه السٌد -  118

 بلح خضر جمعه على/ بملن -الفرج كوم -الحاجر الخلٌل مزرعة:  بجهة ، حالبه مواشً

 عن 25767 برلم 21211418 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هندى عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز -  119

 **** عبدالرحٌم على خلف اٌمان/  بملن - الرئٌسى الجٌش شارع:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 بماله عن 25811 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالحكٌم سعد جابر -  121

 عبدالجواد عبدالعلٌم سعد/  بملن - الصفاء ق:  بجهة ،

 ، بماله عن 25818 برلم 21211414 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحافظ السعٌد احمد -  121

 السماحى احمد ابراهٌم امل/  بملن - بذور 11 لرٌه:  بجهة

 عن 25781 برلم 21211419 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل ابراهٌم مسعود عاطف -  122

 اسماعٌل ابراهٌم مسعود ابراهٌم/ بملن -البستان -غمر مٌت -الباسوسى عزبة:  بجهة ، فحم تجارة

 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الجندى احمد جمال محمود) الزراعٌة الحاصالت لتجهٌز الجندى -  123

 والمواد والبمولٌات والعطارة والحبوب الزراعٌة الحاصالت جمٌع وتعبئة وتجهٌز فرز محطة عن 25834 برلم 21211419

 الجندى احمد جمال عماد/  بملن - سنطٌس:  بجهة ، لانونا به المسموح حدود فى التصدٌر وعموم االرز وتعبئة وضرب الغذائٌة

 عن 17823 برلم 21211426 فى لٌد ، 511111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم احمد -  124

 ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم/ بملن -الخوالد:  بجهة ،( والموانٌن للوائح طبما به المسموح حدود فً) وتصدٌر استٌراد

 عن 17823 برلم 21211426 فى لٌد ، 511111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم احمد -  125

 برلم وممٌد 2118-5-13 فً 2886 برلم مودع رئٌسً:  بجهة ،( والموانٌن للوائح طبما به المسموح حدود فً) وتصدٌر استٌراد

 على دمحم دمحم/ بملن -الخوالد لرٌة بالعنوان زراعٌة حاصالت وتعبئة فرز محطة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 17823

 ابوخزٌمه

 تعبئة عن 25871 برلم 21211427 فى لٌد ، 11111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جامع السٌد اسماعٌل ورده -  126

 عمار عبدالجواد عبدالهادى دمحم/  بملن - بٌبان لرٌة:  بجهة ، غذائٌة مواد

 عن 25884 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد دمحم امٌنه الدكتوره صٌدلٌة -  127

 موسى ابراهٌم عبدالجٌد حسٌن/ بملن -الغابه كفر:  بجهة ، صٌدلٌه

 جٌم صاله عن 25893 برلم 21211428 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمده دمحم على محمود -  128

 الدالً دمحم احمد طارق/ بملن -الشاذلً عبدالسالم 17 شارع 3 رلم عمار:  بجهة ،( اجسام كمال)

 صٌدلٌة عن 25816 برلم 21211413 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب دمحم/  د صٌدلٌة -  129

 هللا جاب عبدالعزٌز سلمان/  بملن - البنزٌن محطة امام الدٌنى المعهد شارع 7 العمار:  بجهة ، بشرٌة

 عن 21445 برلم 21211413 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابلًالب احمد سٌد سلٌمان محمود -  131

 الصادق عبدالمعز احمد محمود/ بملن -االف العشرة -االٌمان مسجد شارع:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 عن 21445 برلم 21211413 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البابلً احمد سٌد سلٌمان محمود -  131

 مشروبات تجهٌز بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 21445 برلم وممٌد 484 برلم مودع رئٌسً:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 ابوهدب فؤاد احمد هللا هبه/ بملن -االف العشرة المركزٌة المرٌة بالعنوان وبارده ساخنه

 ثالجة عن 25775 برلم 21211419 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد منصور حامد حامد -  132

 خلٌل السٌد اكرام/  بملن-التحرٌر شمال الكفاح لرٌة:  بجهة ، وفاكهة خضار

 25776 برلم 21211411 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عبدالغنى سعد منصور مجدى -  133

 اسماعٌل عبدالغنى سعد منصور/  بملن - اطلمٌس:  بجهة ، الحلوى تجاره عن



 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

 ، بماله عن 25828 برلم 21211419 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عوٌضه جابر شحاته -  134

 عزٌز هللا عشم منصور/ بملن -عاشور عزبة:  بجهة

 حظٌرة عن 25831 برلم 21211419 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربٌعه دمحم فوزي احمد محمود -  135

 عبدهللا عبدالحلٌم عبدالسالم دمحم/ بملن -الشرلٌة كازولٌا:  بجهة ، مواشً

 ، ممهى عن 25853 برلم 21211426 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب ابراهٌم دمحم دمحم -  136

 على حسن على/ بملن -االف العشرة:  بجهة

 ورشة عن 25879 برلم 21211428 فى لٌد ، 12111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغبٌسً دمحم دمحم سامً هشام -  137

 الغبٌسً دمحم دمحم سامى/ بملن -النونه شبرا:  بجهة ، معادن تشكٌل

 تجارة عن 25885 برلم 21211428 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالمجٌد فرج دمحم احمد -  138

:  بجهة ، والتصدٌر الغٌر لدى وتصنٌعها والمطهرات والمبٌدات الخاصة واالغذٌة الغذائٌة والمكمالت التجمٌل مستحضرات وتوزٌع

 عبدالمجٌد فرج دمحم/ بملن -ابوالرٌش سرور عبدالبالً شارع 1 العمار

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21211412 تارٌخ وفى ،   8393:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد الحافظ عبد عمرو   - 1

 ******** نهائٌا التجارة ترن و التجارى النشاط إلنعدام

 شطب/محو تم   21211414 تارٌخ وفى ،   6494:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زاٌد سلٌمان العلٌم عبد دمحم جٌهان   - 2

 ****** نهائٌا تجارةال ترن و التجارى النشاط إلنعدام  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211419 تارٌخ وفى ،   13669:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمولى عطٌه عاطف دمحم   - 3

 الرئٌسى على النشاط والتصار عبدالمولى عطٌه عاطف/  بملن - العرلوب فى الكائن الفرع الغاء

 شطب/محو تم   21211421 تارٌخ وفى ،   15761:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشوبكى عبدهللا عبدالستار أٌمن   - 4

 نهائٌا التجارة وترن التجارى النشاط انعدام  السجل

 انعدام  السجل شطب/محو تم   21211421 تارٌخ وفى ،   6268:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفٌومى دمحم على نصر   - 5

 نهائٌا التجارة وترن التجارى النشاط



 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

 شطب/محو تم   21211421 تارٌخ وفى ،   14979:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجداوى احمد احمد السٌد حماده   - 6

 فمط الرئٌسى على النشاط والتصار االخر الرئٌى الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211426 تارٌخ وفى ،   1488:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ادرٌس الدٌن سٌف راشد السٌد   - 7

 فمط الرئٌسً المحل على النشاط والتصار للفرع بالنسبة النشاط انعدام

  السجل شطب/محو تم   21211428 تارٌخ وفى ،   11497:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى دمحم عطٌه ربٌع   - 8

 نهائٌا التجارة وترن النشاط انعدام

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211418 ، تارٌخ وفً  25728 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدمنهورى احمد دمحم احمد -  1

  جنٌه  15111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211418 ، تارٌخ وفً  7772 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم لندٌل شفٌك عفاف -  2

  جنٌه  2111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211419 ، تارٌخ وفً  25125 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عبدالمجٌد بركات ٌاسر -  3

  جنٌه  5111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211419 ، تارٌخ وفً  16481 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعبان ابراهٌم رجب ولٌد -  4

  جنٌه  1111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211412 ، تارٌخ وفً  22295 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا حسب محمود السٌد دمحم -  5

  جنٌه  111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  21211412 ، تارٌخ وفً  11155 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الخراشى السٌد عبدالحلٌم فتحى شرٌف -  6

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211412 ، تارٌخ وفً  24111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المسلوتى احمد دمحم احمد -  7

  جنٌه  51111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211413 ، تارٌخ وفً  687 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌونس زاٌد الجلٌل عبد دمحم -  8

  جنٌه  211111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211413 ، تارٌخ وفً  19292 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كاشٌن راشد عوض ناصر محمود -  9

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211419 ، تارٌخ وفً  24965 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدسولى دمحم عبدالمولى دمحم دمحم -  11

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211421 ، تارٌخ وفً  24643 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السعدنى عبدالرحمن هانى دمحم -  11

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211426 ، تارٌخ وفً  1454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  تادرس مطر رءوف اٌهاب -  12

  جنٌه  25111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211426 ، تارٌخ وفً  9955 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد عبدالعاطى عبدالحمٌد دمحم -  13

  جنٌه  15111111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211427 ، تارٌخ وفً  15182 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زاٌد دمحم زاٌد زكى السٌد احمد -  14

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211428 ، تارٌخ وفً  18351 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رشاد جمعه عارف عبدالرحمن -  15

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211428 ، تارٌخ وفً  6133 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ادرٌس عبدالنبى خمٌس رمضان -  16

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211428 ، تارٌخ وفً  24888 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالعظٌم دمحم عرفه -  17

  جنٌه  511111.111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211428 ، تارٌخ وفً  17112 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن عبدالرسول حسن مجدى ولٌد -  18

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211418 تارٌخ وفً 25766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل زكرٌا دمحم زكرٌا -  1

 ***** الكرٌم المران على المحافظة جمعٌة/  بملن - ٌولٌو 26 شارع 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211418 تارٌخ وفً 25771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز صالح اٌمان/  د صٌدلٌة -  2

 ***** الكبٌر بهنسى راتب رضا/  بملن - زمران كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211418 تارٌخ وفً 25769    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  للتصدٌر الولٌد)  احمد فرحات دمحم ولٌد -  3

 ****** عبدالكرٌم احمد عبدهللا اسماعٌل/ بملن - أدمون أرض إمتداد الشٌخ مسجد شارع ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211418 تارٌخ وفً 25768    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌان ابراهٌم دمحم السٌد احمد -  4

 **** عبدالكرٌم احمد عبدهللا اسماعٌل/  بملن - أدمون أرض إمتداد الشٌخ مسجد شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211418 تارٌخ وفً 25767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هندى عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز -  5

 **** عبدالرحٌم على خلف اٌمان/  بملن - الرئٌسى الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدٌوى عوض ابراهٌم عطا اسماء -  6

  بدٌوى عوض ابراهٌم عمرو/  بملن - الجمهورٌة شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 9738    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود عبدالهادى سعٌد نجوى -  7

 منصور دمحم على حسٌن صابر/ بملن -زغلول سعد لرٌة -النوبارٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاهر شامخ هللا ضٌف سامى -  8

 الشٌخ طاهر شامخ هللا ضٌف/ بملن -البستان ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن عزٌز الشحات تفاحه -  9

 جرجس واصف وٌصا نجٌب/ بملن -منصور عزبة ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد منصور حامد حامد -  11

  خلٌل السٌد اكرام/  بملن-التحرٌر شمال الكفاح لرٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى عوض كامل شولى راندا -  11

 عبدالسالم محمود عبدالرحمن عماد/ بملن -الجمهورٌة شارع من متفرع زغلول سعد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وشبكهاب امٌن ابراهٌم شعبان -  12

 الغول عبدالسالم عبدالباسط هبه/ بملن -شعٌر عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25782    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ممرب احمد حسن احمد -  13

 مخٌمر دمحم فتحى احمد/ بملن -عبده دمحم االمام شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور حامد سعٌد احمد -  14

 عوٌضه دمحم مصطفى احمد/ بملن -نوار كوبري ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25779    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شكرهللا فوزي حربً مٌالد -  15

 فوزي حربً جرجس/ بملن -المالن كنٌسة شارع -عاشور عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم مسعود عاطف -  16

 اسماعٌل ابراهٌم مسعود ابراهٌم/ بملن -البستان -غمر مٌت -الباسوسى عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25772    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن دمحم احمد مبرون -  17

 الطحان مصطفى عبداللطٌف السٌد/ بملن -محلتصا -البحر شارع 4 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجاره ابراهٌم حمدى ابتسام -  18

 الصٌاد دمحم المرنى دمحم/ بملن -ادفٌنا ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211411 تارٌخ وفً 25776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالغنى سعد منصور مجدى -  19

 اسماعٌل عبدالغنى سعد منصور/  بملن - اطلمٌس ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 11576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على المغربى انور عمر -  21

 ***** عبدالمنعم حلٌم شعبان/  بملن - المسٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25795    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمولى السٌد حسن زٌنب -  21

 **** مجاور اسماعٌل سعد ربٌع/  بملن - الجمهورٌة شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25796    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالحلٌم عبدالوكٌل اسالم -  22

 ****** ابراهٌم على عبدالحلٌم عبدالوكٌل/  بملن - االبعادٌة - حسٌن سعد عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25789    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالرؤف عبدهللا سماح -  23

 **** مصطفى محمود مستور دمحم/  بملن - 31 رلم محل الثانى الحى - مول بالزا - النوبارٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصعٌدى عبدالعزٌز ادهم عبدالعزٌز -  24

 ***** الصعٌدى ماده عبدالعزٌز ادهم/  بملن - بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام على امام هٌثم -  25

 ***** صالح سعٌد عبدالخالك خضره/  بملن - آدم لرٌة - النوبارٌة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر السٌد دمحم رجب -  26

 ***** ابوالعٌنٌن سلٌمان احمد اسالم/  بملن - الشعراوى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالعلٌم سعد هٌثم -  27

 ابراهٌم عبدالعلٌم سعد عالء/  بملن - المحكمه ش ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25788    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شٌحه دمحم عبدالنبى احمد -  28

 **** عمران اسماعٌل على اسماعٌل/  بملن - الثانى الحى - مول بالزا 17 رلم محل - النوبارٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25785    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد فرغلى لاسم -  29

 ***** زكى محمود نجٌب محمود/  بملن - الجدٌد المولف 9 بوابة أمام الحمٌات شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالعاطى السعٌد دمحم -  31

 **** دمحم عبدالمولى ابراهٌم ساره/  بملن - محفوظ نجٌب ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25786    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فزارى دمحم سعد جمعه -  31

 ***** فزارى دمحم سعد جمعه دمحم/  بملن - شولى احمد ٌةلر - النوبارٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25798    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى متولى عادل دمحم -  32

 الجناجى عبدالبدٌع دمحم عبدهللا/  بملن - 1 العمار الحبرون محمود شارع من العاص بن عمرو شارع ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على عبدالحافظ ابراهٌم اشرف -  33

 العاصى احمد سالمه كمال دمحم/  بملن - االخضر الكوم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 11155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى السٌد عبدالحلٌم فتحى شرٌف -  34

 **** عبدالخالك دمحم نصر/  بملن - محرم عثمان لرٌة 315 رلم عمار - النوبارٌة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25787    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج رشاد عبدالجلٌل سهام -  35

 ***** دمحم سلٌمان ابراهٌم احمد/  بملن - 22 رلم محل - الثانى الحى - مول بالزا - الثالثة المجاورة - النوبارٌة ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 11155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى السٌد عبدالحلٌم فتحى شرٌف -  36

 عثمان لرٌة 315 رلم عمار/  كائن - الزراعٌة األسمدة و المبٌدات لتجارة مخزن/  لنشاط تابع فرع فتتاحإ ،:   الـتأشٌر وصف, 

 ***** دمنهور غرفة سجل 2121-4-12 بتارٌخ 2189 برلم أودع - عبدالخالك دمحم نصر/  بملن - النوبارٌة غرب - محرم

,  العنوان تعدٌل تم 21211412 تارٌخ وفً 25797    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغفار هللا جاب عبدالسمٌع ممدوح -  37

 الخربوطلى دمحم رٌاض مسعد/  بملن - النجٌلى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرٌان فهٌم صبرى اشرف البٌر -  38

 نصار فتحى عبدالموى احمد/  بملن - بورسعٌد ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 24321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق مرعى هللا فضل عزت -  39

  ابراهٌم عبدالجواد عبدالرحمن/  بملن - عوض عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالحكٌم سعد جابر -  41

  عبدالجواد عبدالعلٌم سعد/  بملن - الصفاء ق ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 21445    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البابلى سٌداحمد سلٌمان محمود -  41

 دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 21445 برلم وممٌد 2121-4-13 فً 2227 برلم مودع اخر ًرئٌس ،:   الـتأشٌر وصف

 الصادق عبدالمعز احمد محمود/ بملن -االف العشرة االٌمان مسجد شارع بالعنوان عمومٌة مماوالت بنشاط

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمً حسن على عطٌه لدرى -  42

 الفمً حسن على عطٌه لدرى/ بملن -النخل زمران ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 21445    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البابلً احمد سٌد سلٌمان محمود -  43

 الصادق عبدالمعز احمد محمود/ بملن -االف العشرة -االٌمان مسجد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 21445    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البابلً احمد سٌد سلٌمان محمود -  44

 ساخنه مشروبات تجهٌز بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 21445 برلم وممٌد 484 برلم مودع رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 ابوهدب فؤاد احمد هللا هبه/ بملن -االف العشرة المركزٌة المرٌة بالعنوان وبارده



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوض عوض احمد سالمه -  45

  سعٌد مصطفى محمود هاشم احمد/  بملن - النوبارٌة - السعودى المسجد كافور 14 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌه سالم السعٌد امال -  46

  الصابر محمود دمحم/  بملن - 2 محطة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرٌنً على احمد عادل -  47

 العرٌنً على احمد دمحم/ بملن -ٌونس برٌن عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً عفٌفً عبدالغنً ٌسري دمحم -  48

 عفٌفً عفٌفً عبدالغنً ٌسري/ بملن -مدرسة العاشرة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25799    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شفٌك دمحم مصطفى احمد -  49

  بهنسى صادق حسن امانى/  بملن - الغٌتة لرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عون عطاهللا ربٌع -  51

  عبدالسالم عون عطاهللا/  بملن - الحرٌة حافظ حسنى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل عبدالممصود شعبان عادل -  51

 المهدى دمحم عامر/ بملن -ابوالشماف ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 14793    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جاد عبدالغنى عبدالناصر أسامه -  52

 عبدالنعٌم السٌد عبدالستار نور/  بملن - االخضر الكوم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس عبدالموى دمحم مرفت -  53

  دمحم عبدالعزٌز عواطف/  بملن - امبو كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس حسن دمحم سامى دمحم -  54

 عبدالمادر حسن محمود هانى/  بملن - المدارس شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجر مصطفى احمد عاشور طارق -  55

 عبدالوهاب شاهٌن حامد اٌمن/ بملن -زاهر عبدالعظم الشٌخ لرٌة ب 158 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25812    مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى عوض دمحم ٌسرى ماجدة -  56

  ابونعمة حامد سلٌمان دمحم/  بملن - االف العشرة سلٌم ٌوسف عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب دمحم/  د صٌدلٌة -  57

  هللا جاب عبدالعزٌز سلمان/  بملن - البنزٌن محطة امام الدٌنى المعهد شارع 7 العمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا ضٌف مختار عادل عبٌر -  58

 بركات عبدالسالم على اسالم/ بملن -لونٌا مدٌنة شارع 5 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211413 تارٌخ وفً 25819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجماس عبدالمنعم حسٌن مسعد -  59

 الجماس دمحم عبدالمنعم حسٌن ولٌد/ بملن -البوصٌلً ادفٌنا تماطع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 9196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار دمحم سعد سامح -  61

 ****** النجار دمحم سعد دمحم/  بملن - الرحمانٌة محطة ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 9196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار دمحم سعد سامح -  61

-5-3 بتارٌخ 1172 برلم أودع -النجار دمحم سعد دمحم/  بملن - درشابة/  كائن - دواجن مزرعة/  لنشاط أخر رئٌسى محل له ،

 **** البحٌرة غرفة سجل 2115

 



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 25821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم سلٌمان احمد سعاد -  62

 سٌف على عزت/  بملن - المركزٌه المرٌه-االف العشره - طهالنم شارع ،:   الـتأشٌر

 وفً 21563    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌفه عبدالجلٌل منصور رٌاض فتحى)  التصدٌر و الجاهزه للمالبس خلٌفه -  63

 مجمع شارع فى الكائن بالعنوان جاهزة مالبس لنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ

 غرفة سجل 21563 تابع برلم ولٌد 2121-4-18 بتارٌخ 2246 برلم اودع عبدهللا دمحم احمد/  بملن البحرٌة عثمان عزبة المحاكم

  البحٌرة

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 15143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه دمحم عطٌه دمحم -  64

 **** االدهم اسماعٌل سعٌد اسماء/  بملن - المصنع شارع من متفرع شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 15143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه دمحم عطٌه دمحم -  65

 - االدهم اسماعٌل سعٌد اسماء/  بملن - المصنع شارع من متفرع شارع/  كائن - داخلٌة رحالت مكتب/  لنشاط رئٌسى محل له ،

 **** البحٌرة غرفة سجل 2117-9-19 بتارٌخ 3711 برلم أودع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 25817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم مصطفى دمحم -  66

 **** رجب عبدالنبى دمحم سمٌر/  بملن - عارف عبدالسالم من متفرع الوسطانى شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 25819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده دمحم دمحم تامر -  67

 دمحم كامل رضا عالء/  بملن - النوبارٌه غرب -الدواجن -المؤمنٌن ام لرٌه - النوبارٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 25822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اباظه عبدالعزٌز عمر محمود -  68

 عاصى عبدالحمٌد دمحم دمحم ماجده/  بملن - الوكٌل محمود شارع تنظٌم ا 22 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 9196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار دمحم سعد سامح -  69

 بتارٌخ 2241 برلم أودع - النجار دمحم سعد دمحم/  بملن - الرحمانٌة محطة/  كائن - متكاملة مماوالت/  لنشاط أخر رئٌسى إفتتاح ،

 ***** البحٌرة غرفة سجل 14-4-2121

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 25816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحدٌدى احمد/  د صٌدلٌة -  71

 **** النشار على شكرى رجب اسراء/  بملن - الصحابة مسجد بجوار رشٌد برج ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 15143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه دمحم عطٌه دمحم -  71

 اسماء/  بملن - المصنع شارع من متفرع شارع/  كائن - لغات و كمبٌوتر إستشارات و تدرٌب مركز/  لنشاط أخر رئٌسى إفتتاح ،

 **** البحٌرة غرفة سجل 2121-4-14 بتارٌخ 2254 برلم أودع - االدهم اسماعٌل سعٌد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 25818    برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحافظ السعٌد احمد -  72

 السماحى احمد ابراهٌم امل/  بملن - بذور 11 لرٌه ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 21563    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه عبدالجلٌل منصور رٌاض فتحى -  73

  عبدهللا دمحم احمد/  بملن - المبلٌة عثمان عزبة المحاكم مجمع ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211414 تارٌخ وفً 25821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كامل رضا عالء -  74

 دمحم كامل رضا محمود/  بملن - الدواجن - المؤمنٌن ام لرٌه - النوبارٌه ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب عطا كامل مصطفى نادٌة -  75

 رواش دمحم دمحم رواش/ بملن -المعركة ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211419 تارٌخ وفً 13775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الحوفى كرم صالح دمحم)  السٌارات لتجاره الحوفى -  76

 شرٌف عبدالمنعم/  بملن - سحالى - ابوالجول ع فى كائن سٌارات معرض لنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  البحٌرة غرفة سجل 13775 تابع برلم ولٌد 2121-4-19 بتارٌخ 2261 برلم اودع هللا حسب بلتاجى



 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

 تارٌخ وفً 13775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الحوفى كرم صالح دمحم)  السٌارات لتجاره الحوفى معرض -  77

/  بملن - سحالى - ابوالجول ع فى كائن سٌارات معرض لنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419

  البحٌرة غرفة سجل 13775 تابع برلم ولٌد 2121-4-19 بتارٌخ 2261 برلم اودع هللا حسب بلتاجى شرٌف عبدالمنعم

,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25823    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد عبدالوهاب شعبان -  78

  حسن عبدالوهاب احمد محاسن/  بملن - كامل مصطفى شارع من متفرع مهران ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى كٌالنى شعبان ربٌع -  79

  خطاب عبدالرازق سعد دمحم/  بملن - الفرج كوم - ابوالخطٌب شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌعه دمحم فوزي احمد محمود -  81

 عبدهللا عبدالحلٌم عبدالسالم دمحم/ بملن -الشرلٌة كازولٌا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25829    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد عوض عالء -  81

 الشاطر عبدالسالم احمد عوض/ بملن -الغٌته ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 21192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود نبٌوه كامل حامد -  82

 عبدالرازق علوانً مفتاح مساعد/ بملن -ابوخطٌب عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25825    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج مدٌن على دمحم تامر -  83

 بندر -- السٌد عوض دمحم عبدالفتاح/  بملن - عامر جالل اسالم صٌدلٌة خلف الٌدن بدر كوبرى امام ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرحمن زكى حماده ماجده -  84

 مطر سعد السعٌد دمحم/  بملن - الدرٌسه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 13669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمولى عطٌه عاطف دمحم -  85

 ***** هللا حسب هاشم دمحم هشام/  بملن - عٌسى حوش ابوالمطامٌر طرٌك - عٌسى حوش محكمه امام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 13669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمولى عطٌه عاطف دمحم -  86

 عطٌه عاطف/  بملن - العرلوب فى كائن لٌصبح 2121-3-8 بتارٌخ 1728 برلم المودع الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  والغاؤة****  عبدالمولى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25828    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته عوٌضه جابر شحاته -  87

  عزٌز هللا عشم منصور/ بملن -عاشور عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 13775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحوفى كرم صالح دمحم -  88

  هللا حسب بلتاجى شرٌف عبدالمنعم/  بملن - سحالى - ابوالجول ع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرفات عبدالمنعم حلٌم ٌسرى -  89

  عبدهللا عطٌة حمدٌة/  بملن - المسٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25827    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم حنفى محمود عمر -  91

 الشرلاوى عبدالعال فرج/ بملن -االتوبٌس مٌدان -12 رلم الرضا برج عثمان العزٌز شارع ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 25834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الجندى احمد جمال محمود) الزراعٌة الحاصالت لتجهٌز الجندى -  91

  الجندى احمد جمال عماد/  بملن - سنطٌس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 13669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمولى عطٌه عاطف دمحم -  92

 عبدالمولى عطٌه عاطف/  بملن - العرلوب ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 25826    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حوٌن عبدالحمٌد احمد حسام -  93

  النحراوى حسٌن السٌد حسٌن ابتسام/  بملن - كمال ٌوسف ع ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211419 تارٌخ وفً 2419    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هدٌه النعٌم عبد عوض احمد -  94

 ***** الصناعى للحرٌر مصر شركة/  بملن - الصناعى الحرٌر شركة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد شعبان الصافى -  95

 على حسن عبدالعظٌم سالم/ بملن -عٌسى حوش ابوالمطامٌر طرٌك ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25848    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم عبدالخالك عبدهللا عبدالخالك -  96

 عبدهللا عٌد رمضان اخالص/ بملن -النجٌلً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبدالسالم احمد هشام -  97

 صالح عبدالسالم احمد/ بملن -زٌدان شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25842    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد هنداوى عادل احمد -  98

 عبدالمجٌد هنداوى عادل/ بملن -الفرج كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25847    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمعان موسى عزمً رافت -  99

 سعد مساعد نشات/ بملن -عاشور عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ابراهٌم عبدالحمٌد محمود -  111

 عبدالاله حسن جمعه/ بملن -راضً محمود عزبة -بطورس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فٌاض سلٌمان دمحم عبدالناصر دمحم -  111

 خمٌس دمحم دمحم سرور/ بملن -رزافه -فرغلً عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجناجً عبدالمنعم عبدالحمٌد سمٌره -  112

 محروس دمحم احمد نبٌل/ بملن -جراند كافترٌا بجوار المغطى الصرف سور شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 14979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد احمد السٌد حماده -  113

 حرفوش على عبده عاطف دمحم رضا/ بملن -2 محطة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 14979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد احمد السٌد حماده -  114

 عطٌة عبدالحلٌم رفعت دمحم/  بملن 2 محطة بذور الثامنة بالعنوان اعالف بع لٌصبح االخر الرئٌسى نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

  والغاؤة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25846    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل رزق غالً ماجد -  115

 حنا سمٌر ناهد/ بملن -ٌس رشدى ،  : الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 14979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد احمد السٌد حماده -  116

 عطٌه عبدالحلٌم رفعت دمحم/ بملن -2 محطة بذور الثامنة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم صبحى اسماء/ د ص -  117

 ابوعٌسى ابراهٌم دمحم فاطمه/ بملن -االبرتجً لرٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25843    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد عبدالجواد عبدالرازق دمحم -  118

 عبدهللا عبدالجواد عبدالرازق/ بملن -صمر زاوٌة الكبرى المنشٌة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابواحمد على دمحم انور ٌس ٌس -  119

 ابواحمد على دمحم انور ٌس محمود/ بملن -مستناد ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25837    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب سعٌد فاروق عطٌات -  111

 عبدالفتاح السٌد احمد/ بملن -الشروق حً ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25839    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ ابوالعٌنٌن على دمحم -  111

 ابراهٌم حسن ابوالفتوح دمحم/ بملن -عرابً احمد الرحمه تجمع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25839    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ ابوالعٌنٌن على دمحم -  112

 سٌارات غٌار لطع بنشاط الكوم شبٌن تجارى سجل مكتب 77723 برلم وممٌد 2115-1-21 فً 357 مودع رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 الكفوري الصاوى احمد/ بملن -دراجٌل بالعنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25844    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العوبً طاٌل ماهر منى -  113

 مماوى عبدالحمٌد سلطان دمحم/ بملن -داود محلة -الهوانم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 25835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادى احمد خمٌس حنان -  114

  مكى ابوالخٌر مبرون ناصر/  بملن - غطاس بركة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211422 تارٌخ وفً 19928    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد غازى صالح سامح -  115

 محمود على بدوى سالم/بملن حسنٌن مجدى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25864    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى فؤاد الشحات دمحم -  116

 عٌسى احمد فؤاد الشحات باسم/ بملن -لابٌل عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25865    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود على محمود على -  117

  محمود على محمود على شحات/ بملن -التحرٌر شمال 21 لرٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالمادر عبدالرازق دمحم -  118

 الزفتاوى حسٌن دمحم اشرف/ بملن -الدوار كفر المطامٌر ابو طرٌك الفرج كوم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغفار عطا الدٌن تاج هانم -  119

 البٌسً دمحم اسماعٌل دمحم/ بملن -النوبارٌة بٌتن ابنً 368 شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد ابراهٌم احمد ابراهٌم -  121

 عبدالرحمن عبدالوهاب فكٌهة/ بملن -الشجاعة لرٌة النوبارٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25858    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللٌثً محمود حسن مودمح دمحم -  121

 ٌوسف شكري جمٌانه/ بملن -الدٌنً المعهد شارع من النجار سالم شارع -شبرا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25448    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن حماده احمد -  122

 حسن عبدالحمٌد عبدالحلٌم منصور/ بملن -المهدٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25863    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود عطٌه اسماعٌل ابراهٌم -  123

 اسماعٌل عبدالممصود عطٌه اسماعٌل/ بملن -الفرج كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى مراد مصطفى دمحم -  124

 مصطفى مراد مصطفى حاتم/ بملن -التحرٌر شمال العزٌمة لرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الناعم احمد عبدالغنً امٌنه -  125

 احمد حسٌن عصام/ بملن -السالم عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 1488    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس الدٌن سٌف راشد السٌد -  126

  الدٌن سٌف راشد عالء/ بملن -عرابً احمد شارع باشا عرابً برج 9 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 1488    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس الدٌن سٌف راشد السٌد -  127

 فمط ئٌسًالر المحل على النشاط والتصار 2116-7-11 فً 2238 برلم المودع للفرع بالنسبة النشاط انعدام ،:   الـتأشٌر



 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 21211426 تارٌخ وفً 25854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( الزراعٌة للتنمٌة الجندى) الجندي دمحم محفوظ دمحم -  128

 زلزوق رجب محمود حمدى/ بملن -بدوي احمد لرٌة -النوبارٌة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالجلٌل محمود امل -  129

 زناتً احمد زناتً حسن/ بملن -الفرج كوم 21 شارع 158 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالجلٌل محمود امل -  131

 بذور بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25751 برلم وممٌد 2121-3-23 فً 2114 برلم مودع رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 حجاج لناوى حلمى احمد/ بملن -الفرج كوم بالعنوان ازوتٌه واسمدة تماوى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25862    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات عبدالحمٌد دمحم شرٌف -  131

 سلٌمان عبدالحمٌد دمحم/ بملن -العزٌمة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 17823    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم احمد -  132

 وتصدٌر استٌراد بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 17823 برلم وممٌد 2334 برلم مودع اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 ابوخزٌمه دمحم ابراهٌم/ بملن الخوالد بالعنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب ابراهٌم دمحم دمحم -  133

 على حسن على/ بملن -االف العشرة ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 25866    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( الصاوى احمد دمحم انور احمد) السٌارات لتجارة الغرابلً -  134

 دمحم انور/ بملن -ابوالمطامٌر كارتة بجوار الدوار كفر ابوالمطامٌر طرٌك اول ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426

 الغرابلً الصاوى احمد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى احمد السٌد ولٌد -  135

  عبدهللا ادرٌس عثمان خٌرهللا/ بملن -المدح كوم مالونا لرٌة ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 25867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( حجازي عبدهللا زكً احمد مدحت) العماري لالستثمار حجازي -  136

 حجازي عبدهللا زكً احمد/ بملن -النصر كوم بلبع عزبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه اٌمن احمد/ د صٌدلٌة -  137

 الداعر عبدالرازق عبدالفتاح دمحم/ بملن -نكال جزٌره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالجلٌل محمود امل -  138

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25751 برلم وممٌد 2121-4-26 فً 2315 برلم مودع اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 زناتً احمد زناتً حسن/ بملن -الفرج كوم بالعنوان حالب مواشً حظٌرة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 1488    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس الدٌن سٌف راشد السٌد -  139

 دمحم السعٌد وابراهٌم حنا عوض ومارسٌل صبري سعد مرسٌل/ بملن -الشاذلً عبدالسالم شارع الجاوٌش عمارة ،:   الـتأشٌر

 ابراهٌم

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 25861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم كامل احمد مصطفى الدٌن نور -  141

 غنٌم كامل احمد مصطفى/ بملن -التوحٌد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 17823    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم احمد -  141

 ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم/ بملن -الخوالد ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211426 تارٌخ وفً 17823    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم احمد -  142

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 17823 برلم وممٌد 2118-5-13 فً 2886 برلم مودع رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 ابوخزٌمه على دمحم دمحم/ بملن -الخوالد لرٌة بالعنوان زراعٌة حاصالت وتعبئة فرز محطة



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211427 تارٌخ وفً 25868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد عبدهللا رمضان عبدهللا -  143

  العبد عبدهللا رمضان/  بملن - الشرلٌة بلمطر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211427 تارٌخ وفً 25869    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا السٌد عادل وائل -  144

  السجٌنى عبدهللا السٌد عادل/  بملن - جناكلٌس السادسة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211427 تارٌخ وفً 25871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جامع السٌد اسماعٌل ورده -  145

  عمار عبدالجواد عبدالهادى دمحم/  بملن - بٌبان لرٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكً حسن شحاته دمحم عبدالحمٌد -  146

 ابوطٌره حامد نوره/ بملن -دسونس موده ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ابراهٌم حسن حسام -  147

 الشٌخ احمد سٌد دمحم دمحم ناصر/ بملن -الجمهورٌة شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمده دمحم على محمود -  148

 الدالً دمحم احمد طارق/ بملن -الشاذلً عبدالسالم 17 شارع 3 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاٌل حسن ٌسري رنا -  149

 شاهٌن دمحم السعٌد مجدى/ بملن -الروضه شارع من المتفرع ابوكبشة شارع شبرا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25892    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راضً على مبرون نجٌه -  151

 طاٌل دمحم هللا فتح جمال/ بملن -بسنتواي الخمسٌن عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغبٌسً دمحم دمحم سامً هشام -  151

 الغبٌسً دمحم دمحم سامى/ بملن -النونه شبرا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌتبخ شنوده ابراهٌم هانً -  152

 عجاٌبً عبدالمسٌح سمٌره/ بملن -فوده احمد شارع فالله منشٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد سعد حافظ عبدالحلٌم -  153

 الفمً دمحم عبدالحلٌم فؤاد/ بملن -غزال زاوٌة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25876    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم الصاوى فاٌد اٌهاب -  154

 حسن عبداللطٌف اٌمن دمحم/ بملن -محمود عبدالحلٌم شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد دمحم امٌنه الدكتوره صٌدلٌة -  155

 موسى ابراهٌم عبدالجٌد حسٌن/ بملن -الغابه كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25878    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاٌل   عمر دمحم الدٌن جمال نجالء -  156

 موسى دمحم عبدالمادر سعد فتحً/ بملن -الطفل رعاٌة شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى احمد محمود شعبان سامى -  157

 السهٌت عبدالستار محمود عبٌر/ بملن -الفرج كوم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25877    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموى عبدالستار عبدالموى حازم -  158

 حسٌن ٌوسف على دمحم/ بملن -الصحراوى ابوالمطامٌر طرٌك امبو كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنانً اسماعٌل لدٌنا صالح دمحم اسماعٌل -  159

 العنانً اسماعٌل الدٌن صالح دمحم احمد/ بملن -المحاكم مجمع شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير نصر عبدالبالً مالن -  161

 عبدالنور جبره جمٌل/ بملن -فالله منشٌة جالل شارع ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عدالن احمد عبدالحمٌد احمد -  161

 رٌاح حمٌده عبدالحلٌم نبٌل/ بملن -البحرٌة النخله الوزاره عبدهللا دمحم عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنً ابراهٌم احمد الدٌن حسام -  162

 حرب مصطفى الدٌن سٌف سناء/ بملن -التمامه ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 25881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( موسى محمود دمحم محمود مجدى) مجدي الشٌف مشوٌات -  163

 دمحم رمضان خالد/ بملن -الجمهورٌة شارع العام المستشفى بجوار كتات عزبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428

 خلٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 24737    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمران مبرون عطا دمحم -  164

 مبرون عمران مبرون عطا/ بملن -سلٌمان ابراهٌم موسى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلٌوى دمحم احمد حنان -  165

 صبحً دمحم رشاد اشرف/ بملن -طرابمبا ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج عبدالمجٌد فرج دمحم احمد -  166

  عبدالمجٌد فرج دمحم/ بملن -ابوالرٌش سرور عبدالبالً شارع 1 العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25888    رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي السٌد عبدالهادى احمد -  167

 موده رمضان دمحم سمٌر/ بملن -املٌط طرٌك اول من متفرع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25874    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فضل دمحمى فضل حنان -  168

 حسنٌن عبدالغفار صالح/ بملن -البساتٌن شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211428 تارٌخ وفً 25882    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بلح خضر جمعه السٌد -  169

 بلح خضر جمعه على/ بملن -الفرج كوم -الحاجر الخلٌل مزرعة ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211418 تارٌخ وفً 25581   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس خلٌل اسماعٌل دمحم -  1

 غذائٌة مواد تعبئة محطة و نباتٌة زٌوت مصنع

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25171   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه شنوده عطٌه صباح -  2

 مفروشات بٌع:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 11576   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على المغربى انور عمر -  3

 سٌارات تجارة و تصدٌر و إستٌراد

,  النشاط تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 11155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى السٌد عبدالحلٌم فتحى شرٌف -  4

 تصدٌر و إستٌراد و:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 23598   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق انور زكرٌا رشا -  5

 زراعٌة حاصالت وتعبئة فرز ومحطة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 2419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هدٌه مالنعٌ عبد عوض احمد -  6

 تورٌداتها و مفروشات و ستائر تصنٌع:  التأشٌر



 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

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 13735   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم دمحم رشاد محمود -  7

 خشب منشار ورشة

 تارٌخ وفً 11545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  على دمحم ابراهٌم عماد)  التصدٌر و لالستٌراد الطنطاوى مكتب -  8

 زراعٌة حاصالت وتعبئة وفرز:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211421

 وفً 11545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزراعٌه الحاصالت و الحبوب تجاره و التصدٌر و لالستٌراد الطنطاوى مكتب -  9

 زراعٌة حاصالت وتعبئة وفرز:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211421 تارٌخ

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 14979   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد احمد السٌد حماده -  11

 ذرة مدشة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 14979   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد احمد السٌد حماده -  11

 اعالف بٌع:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 1488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس الدٌن سٌف راشد السٌد -  12

 محمول خدمات:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 24519   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى دمحم عبدالعاطى انصاف -  13

 مواشً حظٌرة:  التأشٌر وصف

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌف اسماعٌل منٌر ثروت -  14

 كامل الً مخبز

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 1488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس الدٌن سٌف راشد السٌد -  15

 فودافون شركة لدى معتمد وكٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25448   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن حماده احمد -  16

 محمول خدمات

,  النشاط تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 17112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالرسول حسن مجدى ولٌد -  17

 الصناعٌة المنظفات وتعبئة تصنٌع:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 3134   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نعمان احمد على دمحم احمد -  18

 مٌكانٌكٌه و كهربائٌه مشروعات مكتب:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 5724   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادردمحم عبد صالح عماد -  19

 زراعٌة ومخصبات مبٌدات:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 6133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس عبدالنبى خمٌس رمضان -  21

 (بناء ومواد نظافة وادوات غٌار ولطع وبطارٌات وكاوتش كهربائٌة تورٌدات) عمومٌة تورٌدات:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25781   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاهر شامخ هللا ضٌف سامى -  1

 خاص: التأشٌر



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25794   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصعٌدى عبدالعزٌز ادهم عبدالعزٌز -  2

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجر مصطفى احمد عاشور طارق -  3

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25825   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج مدٌن على دمحم تامر -  4

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجناجً عبدالمنعم عبدالحمٌد سمٌره -  5

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25751   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالجلٌل محمود امل -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211427 تارٌخ وفً 25869   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا السٌد عادل وائل -  7

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25853   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير نصر عبدالبالً مالن -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25887   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عدالن احمد عبدالحمٌد احمد -  9

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25784   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام على امام هٌثم -  11

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر السٌد دمحم رجب -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس حسن دمحم سامى دمحم -  12

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 15143   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه دمحم عطٌه دمحم -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25846   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل رزق غالً ماجد -  14

 خاص: التأشٌر

 تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25854   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( الزراعٌة للتنمٌة الجندى) الجندي دمحم محفوظ دمحم -  15

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25875   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنً ابراهٌم احمد الدٌن حسام -  16

 خاص: التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 25881   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( موسى محمود دمحم محمود مجدى) مجدي الشٌف مشوٌات -  17

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدٌوى عوض ابراهٌم عطا اسماء -  18

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالعلٌم سعد هٌثم -  19

 خاص: التأشٌر



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25788   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شٌحه دمحم عبدالنبى احمد -  21

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25813   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس عبدالموى دمحم مرفت -  21

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25832   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرحمن زكى حماده ماجده -  22

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25847   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمعان موسى عزمً رافت -  23

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25849   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ابراهٌم عبدالحمٌد محمود -  24

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25851   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فٌاض سلٌمان دمحم عبدالناصر دمحم -  25

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25862   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات عبدالحمٌد دمحم شرٌف -  26

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211418 تارٌخ وفً 25767   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هندى عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز -  27

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25785   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد فرغلى لاسم -  28

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالعاطى السعٌد دمحم -  29

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25818   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل عبدالممصود شعبان عادل -  31

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25828   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته عوٌضه جابر شحاته -  31

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25842   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد هنداوى عادل احمد -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25853   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب ابراهٌم دمحم دمحم -  33

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 25866   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( الصاوى احمد دمحم انور احمد) السٌارات لتجارة الغرابلً -  34

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلٌوى دمحم احمد حنان -  35

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25795   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمولى السٌد حسن زٌنب -  36

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25796   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالحلٌم عبدالوكٌل اسالم -  37

 خاص: التأشٌر وصف



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا ضٌف مختار عادل عبٌر -  38

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25826   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حوٌن عبدالحمٌد احمد حسام -  39

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد شعبان الصافى -  41

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه اٌمن احمد/ د صٌدلٌة -  41

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25885   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج عبدالمجٌد فرج دمحم احمد -  42

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25888   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي السٌد عبدالهادى احمد -  43

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25789   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالرؤف عبدهللا سماح -  44

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى عوض دمحم ٌسرى ماجدة -  45

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25816   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب دمحم/  د صٌدلٌة -  46

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25833   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرفات عبدالمنعم حلٌم ٌسرى -  47

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25848   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم عبدالخالك عبدهللا عبدالخالك -  48

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25845   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبدالسالم احمد هشام -  49

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25882   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بلح خضر جمعه السٌد -  51

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211418 تارٌخ وفً 25769   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  للتصدٌر الولٌد)  احمد فرحات دمحم ولٌد -  51

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25775   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد منصور حامد حامد -  52

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25783   مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى عوض كامل شولى راندا -  53

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 9196   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار دمحم سعد سامح -  54

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 25821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم سلٌمان احمد سعاد -  55

 خاص: التأشٌر



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 13775   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحوفى كرم صالح دمحم -  56

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25861   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى احمد السٌد ولٌد -  57

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 25867   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( حجازي عبدهللا زكً احمد مدحت) العماري لالستثمار حجازي -  58

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25874   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فضل دمحمى فضل حنان -  59

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211418 تارٌخ وفً 25771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز صالح اٌمان/  د صٌدلٌة -  61

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالحكٌم سعد جابر -  61

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 25818   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحافظ السعٌد احمد -  62

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 21563   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه عبدالجلٌل منصور رٌاض فتحى -  63

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب عطا كامل مصطفى نادٌة -  64

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25863   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود عطٌه اسماعٌل ابراهٌم -  65

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25878   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاٌل   عمر دمحم الدٌن جمال نجالء -  66

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25881   برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، متولى احمد محمود شعبان سامى -  67

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25779   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شكرهللا فوزي حربً مٌالد -  68

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25781   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم مسعود عاطف -  69

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25813   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً عفٌفً عبدالغنً ٌسري دمحم -  71

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 25822   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اباظه عبدالعزٌز عمر محمود -  71

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25824   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى كٌالنى شعبان ربٌع -  72

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25837   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب سعٌد فاروق عطٌات -  73

 خاص: التأشٌر وصف



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25856   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغفار عطا الدٌن تاج هانم -  74

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211427 تارٌخ وفً 25871   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جامع السٌد اسماعٌل ورده -  75

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25872   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكً حسن شحاته دمحم عبدالحمٌد -  76

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25782   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ممرب احمد حسن احمد -  77

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 11155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخراشى السٌد عبدالحلٌم فتحى شرٌف -  78

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25787   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج رشاد عبدالجلٌل سهام -  79

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمً حسن على عطٌه لدرى -  81

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 25816   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحدٌدى احمد/  د صٌدلٌة -  81

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25844   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العوبً طاٌل ماهر منى -  82

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25852   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى مراد مصطفى دمحم -  83

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25876   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم الصاوى فاٌد اٌهاب -  84

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25884   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد دمحم امٌنه الدكتوره صٌدلٌة -  85

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25772   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن دمحم احمد مبرون -  86

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25773   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجاره ابراهٌم حمدى ابتسام -  87

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25786   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فزارى دمحم سعد جمعه -  88

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 25817   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم مصطفى دمحم -  89

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 25819   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده دمحم دمحم تامر -  91

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25829   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد عوض عالء -  91

 خاص: التأشٌر وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25864   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى فؤاد الشحات دمحم -  92

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25865   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود على محمود على -  93

 خاص: أشٌرالت

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25879   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغبٌسً دمحم دمحم سامً هشام -  94

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25778   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور حامد سعٌد احمد -  95

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 21445   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البابلً احمد سٌد سلٌمان محمود -  96

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25823   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد عبدالوهاب شعبان -  97

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25839   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ ابوالعٌنٌن على دمحم -  98

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الناعم احمد عبدالغنً امٌنه -  99

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25871   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت شنوده ابراهٌم هانً -  111

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25889   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد سعد حافظ عبدالحلٌم -  111

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25774   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوشبكه امٌن ابراهٌم شعبان -  112

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25797   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغفار هللا جاب عبدالسمٌع ممدوح -  113

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرٌان فهٌم صبرى اشرف البٌر -  114

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211414 تارٌخ وفً 25821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كامل رضا عالء -  115

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25835   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادى احمد خمٌس حنان -  116

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25858   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللٌثً محمود حسن محمود دمحم -  117

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25877   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموى عبدالستار عبدالموى حازم -  118

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25883   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنانً اسماعٌل الدٌن صالح دمحم اسماعٌل -  119

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25798   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى متولى عادل دمحم -  111

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25799   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شفٌك دمحم مصطفى احمد -  111

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عون عطاهللا ربٌع -  112

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25838   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم صبحى اسماء/ د ص -  113

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25843   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد عبدالجواد عبدالرازق دمحم -  114

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25851   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالمادر عبدالرازق دمحم -  115

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25886   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاٌل حسن ٌسري رنا -  116

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25892   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راضً على مبرون نجٌه -  117

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211418 تارٌخ وفً 25768   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌان ابراهٌم دمحم السٌد احمد -  118

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211411 تارٌخ وفً 25776   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالغنى سعد منصور مجدى -  119

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25777   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن عزٌز الشحات تفاحه -  121

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25819   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجماس عبدالمنعم حسٌن مسعد -  121

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25827   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم حنفى محمود عمر -  122

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 25834   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الجندى احمد جمال محمود) الزراعٌة الحاصالت لتجهٌز الجندى -  123

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419

 نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25861   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم كامل احمد مصطفى الدٌن نور -  124

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 17823   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوخزٌمه دمحم دمحم ابراهٌم احمد -  125

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211427 تارٌخ وفً 25868   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد عبدهللا رمضان عبدهللا -  126

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211418 تارٌخ وفً 25766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل زكرٌا دمحم زكرٌا -  127

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نوع تعدٌل تم21211412 تارٌخ وفً 25792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على عبدالحافظ ابراهٌم اشرف -  128

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوض عوض احمد سالمه -  129

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌه سالم السعٌد امال -  131

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211413 تارٌخ وفً 25817   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرٌنً على احمد عادل -  131

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211419 تارٌخ وفً 25831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌعه دمحم فوزي احمد محمود -  132

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211421 تارٌخ وفً 25836   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابواحمد على دمحم انور ٌس ٌس -  133

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211426 تارٌخ وفً 25859   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد ابراهٌم احمد ابراهٌم -  134

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ابراهٌم حسن حسام -  135

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211428 تارٌخ وفً 25893   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمده دمحم على محمود -  136

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 إستخالص و لعصر السالم مصنع: الى 25581 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211418:  تارٌخ فى  ،  -  1

   النباتٌة الزٌوت

 التصدٌر و اداإلستٌر و للزراعة سٌجما: الى 11155 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211412:  تارٌخ فى  ،  -  2

segma for agriculture . Import and Export   

 تجارة و التصدٌر و لإلستٌراد ملٌكه: الى 11576 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211412:  تارٌخ فى  ،  -  3

   السٌارات

   الجاهزة للمالبس تكس الزٌن: الى 25386 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211413:  تارٌخ فى  ،  -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  kimmit) للبذور انترناشٌونال كٌمٌت: الى 12511 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211413:  تارٌخ فى  ،  -  5

seeds international   ) 

   لٌنن الب: الى 11561 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211413:  تارٌخ فى  ،  -  6

   المفروشات و الستائر لتصنٌع روزالٌندا: الى 2419 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211419:  تارٌخ فى  ،  -  7

   سالم صبحى اسماء/ د ص: الى 25838 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211421:  تارٌخ فى  ،  -  8

   الٌوجد: الى 25838 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211421:  تارٌخ فى  ،  -  9

 و الكهربائٌه للمشروعات امبن: الى 3134 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211428:  تارٌخ فى  ،  -  11

   المٌكانٌكٌه

   السٌارات لتجارة النور معرض: الى 25861 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211428:  تارٌخ فى  ،  -  11

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211421،   تارٌخ وفً 14415، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و الصٌاد دمحم ابراهٌم نصر/  شركه -  1

  جنٌه  1135111.111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد هللا عبد شحاته زكرٌا صابر -  1

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  كرٌم دمحم دمحم السٌد -  2

 14415   برلم    21211421

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سالم محمود رافت محمود -  3

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد على احمد احمد -  4

 14415   برلم    21211421: 

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد حفنى العبد احمد -  5

 14415   برلم    21211421

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصٌاد ابراهٌم نصر محمود -  6

 14415   برلم    21211421

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته خلٌل -  7

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  صمر المطلب عبد صمر عماد -  8

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  هلٌةاال كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد حفنى العبد طه -  9

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  محمود عبدالمادر دمحم سهٌر -  11

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه صفوت -  11

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته نبٌل -  12

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد هللا عبد شحاته زكرٌا صابر -  13

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  كرٌم دمحم دمحم السٌد -  14

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سالم محمود رافت محمود -  15

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد على احمد احمد -  16

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد حفنى العبد احمد -  17

 14415   برلم    21211421



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصٌاد ابراهٌم نصر محمود -  18

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته خلٌل -  19

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  صمر المطلب عبد صمر مادع -  21

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد حفنى العبد طه -  21

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  محمود عبدالمادر دمحم سهٌر -  22

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه صفوت -  23

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته نبٌل -  24

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد هللا عبد شحاته زكرٌا صابر -  25

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  كرٌم دمحم دمحم السٌد -  26

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سالم محمود رافت محمود -  27

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد على احمد احمد -  28

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد حفنى العبد احمد -  29

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصٌاد ابراهٌم نصر محمود -  31

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته خلٌل -  31

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  صمر المطلب عبد صمر عماد -  32

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد حفنى العبد طه -  33

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  محمود عبدالمادر دمحم سهٌر -  34

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه صفوت -  35

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته نبٌل -  36

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد هللا عبد شحاته زكرٌا صابر -  37

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  كرٌم دمحم دمحم السٌد -  38

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سالم محمود رافت محمود -  39

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد على احمد احمد -  41

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد حفنى العبد احمد -  41

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصٌاد ابراهٌم نصر محمود -  42

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته خلٌل -  43

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  صمر المطلب عبد صمر عماد -  44

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد حفنى العبد طه -  45

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  محمود عبدالمادر دمحم سهٌر -  46

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه صفوت -  47

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته نبٌل -  48

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد هللا عبد شحاته زكرٌا صابر -  49

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  كرٌم دمحم دمحم السٌد -  51

 14415   برلم    21211421

 ، الشركة لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سالم محمود رافت محمود -  51

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 الشركة لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد على احمد احمد -  52

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ،

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد حفنى العبد احمد -  53

 14415   برلم    21211421: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، الشركة لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصٌاد ابراهٌم نصر محمود -  54

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته خلٌل -  55

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  صمر المطلب عبد صمر عماد -  56

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد حفنى العبد طه -  57

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  محمود عبدالمادر دمحم سهٌر -  58

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه صفوت -  59

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة لبل

 لبل من علٌها وما لها بما تخالصت اهن بعد تخارجت  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته نبٌل -  61

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد هللا عبد شحاته زكرٌا صابر -  61

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  كرٌم دمحم دمحم السٌد -  62

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سالم محمود رافت محمود -  63

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد على احمد احمد -  64

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد حفنى العبد احمد -  65

 14415   برلم    21211421

 تارٌخ ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصٌاد ابراهٌم نصر محمود -  66

 14415   برلم    21211421: 

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته خلٌل -  67

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  صمر المطلب عبد صمر عماد -  68

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد حفنى العبد طه -  69

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 ، الشركة لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  محمود عبدالمادر دمحم سهٌر -  71

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 لبل من علٌه وما له بما تخالص ان بعد تخارج  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه صفوت -  71

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، عٌنى حك تمرٌر او لروض او شراء او بٌع من الشركة اصول تمس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 محمود -1 وهم االربعة المتضامنٌن وللشركاء  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه صفوت -  119

 منفردٌن او مجتمعٌن ولهم احمد عبدهللا شحاته نبٌل -4 احمد عبدهللا شحاتة خلٌل -3 الصٌاد دمحم ابراهٌم نصر -2 سالم محمود رافن

 الشركة اغراض بتحمٌك المتعلمة المسائل وفى الشركة باسم ٌكون ان على لانونا عنهم ٌنوب من او الشركة باسم التولٌع حك

 التصرف اعمال اما منفردٌن او مجتمعٌن وغلمها بها االموال واٌداع بالبنون الشركة باسم حسابات فتح حك ولهم نشاطها ومباشرة

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، عٌنى حك تمرٌر او لروض او شراء او بٌع من الشركة اصول تمس واللتى

 رافن محمود -1 وهم االربعة المتضامنٌن وللشركاء  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته نبٌل -  121

 حك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم احمد عبدهللا شحاته نبٌل -4 احمد عبدهللا شحاتة خلٌل -3 الصٌاد دمحم ابراهٌم نصر -2 سالم محمود

 ومباشرة الشركة اغراض بتحمٌك المتعلمة المسائل وفى الشركة باسم ٌكون ان على لانونا عنهم ٌنوب من او الشركة باسم التولٌع

 واللتى التصرف اعمال اما منفردٌن او مجتمعٌن وغلمها بها االموال واٌداع بالبنون الشركة باسم حسابات فتح حك ولهم نشاطها

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، عٌنى حك تمرٌر او لروض او شراء او بٌع من الشركة اصول تمس

 علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد هللا عبد شحاته زكرٌا صابر -  121

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة

:  تارٌخ ، كتابة علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  كرٌم دمحم دمحم السٌد -  122

 14415   برلم    21211421

 ، كتابة علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سالم محمود رافت محمود -  123

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد على احمد احمد -  124

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة

 ، كتابة علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  احمد حفنى العبد احمد -  125

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ

 كتابة علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصٌاد ابراهٌم نصر محمود -  126

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ،

 علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته خلٌل -  127

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة

 علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  صمر المطلب عبد صمر عماد -  128

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة

 علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  الحنٌف احمد حفنى العبد طه -  129

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة

 علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  محمود عبدالمادر دمحم سهٌر -  131

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة

 الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم اللطٌف عبد جمعه تصفو -  131

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة علٌها

 علٌها الشركاء جمٌع بموافمة اال تنفذ فال تبعى او اصلى  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد عبدهللا شحاته نبٌل -  132

 14415   برلم    21211421:  تارٌخ ، كتابة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

    21211421:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شركاه و الصٌاد دمحم ابراهٌم نصر/  شركه -  1

 14415   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8651   برلم    21211411:  تارٌخ ، 2146  2121-2-25  بسٌونى دمحم عبدالنبى حسٌن -  1

 2845   برلم    21211415:  تارٌخ ، 2148  2121-3-14  لادوم دمحم عبده شٌرٌن -  2

 8879   برلم    21211418:  تارٌخ ، 2151    الشرلاوى عٌد عبدالمولى صباح -  3

 8599   برلم    21211418:  تارٌخ ، 2159    النمٌب حسن أبراهٌم أبراهٌم حسٌن -  4

 2256   برلم    21211418:  تارٌخ ، 2156    محمود دمحم السٌد دمحم -  5

 2256   برلم    21211418:  تارٌخ ، 2157    محمود دمحم السٌد دمحم -  6

 5731   برلم    21211419:  تارٌخ ، 2172  2117/11/23-ج  ربه عبد على السعٌد اشرف -  7

 252   برلم    21211411:  تارٌخ ، 2168  2118/4/1  عامر لطب ابراهٌم محمود سعٌد -  8

 8811   برلم    21211411:  تارٌخ ، 2147  2121-3-18  الحلوجى عبدالودود أحمد أسماعٌل أشرف -  9

 8393   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2186    دمحم احمد الحافظ عبد عمرو -  11

 6551   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2187(     المط عبدالمنعم محمود حسٌن)  السٌارات غٌار لمطع المط -  11

 7176   برلم    21211412:  تارٌخ ، 2194  2119/3/16  هٌكل المعطى عبد هللا عبد دمحم -  12

 5994   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2221  2118/11/31-ج  جوده على ابراهٌم دمحم -  13

 687   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2118    ٌونس زاٌد الجلٌل عبد دمحم -  14

 2733   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2221  2115/12/14-ج  خضر سالمه المنعم عبد دمحم -  15

 2733   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2222  2121/12/13-ج  خضر سالمه المنعم عبد دمحم -  16

 2823   برلم    21211413:  تارٌخ ، 2111    الرشٌدى السٌد على دمحم -  17

 2489   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2236    ٌونس دمحم دمحم المنعم عبد -  18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2489   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2237    ٌونس دمحم دمحم المنعم عبد -  19

 4765   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2238    عبدهللا على جمعه عاٌده -  21

 9175   برلم    21211414:  تارٌخ ، 2252    زٌدان عبدهللا عبدهللا دمحم -  21

 7391   برلم    21211416:  تارٌخ ، 2255  2119/5/7  محفوظ على ابراهٌم السالم عبد صباح -  22

 2419   برلم    21211419:  تارٌخ ، 2271    هدٌه النعٌم عبد عوض احمد -  23

 7199   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2288  2121/13/21-ج  عوض دمحم سعد فكٌهة -  24

 9258   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2279    الحلوانى عبدالسالم ابراهٌم دمحم صبرى -  25

 9258   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2279(    الحلوانى عبدالسالم أبراهٌم دمحم صبرى)-(العمومٌة للمماوالت الحلوانى) -  26

 6249   برلم    21211421:  تارٌخ ، 2277  2118-4-15  لمالنا عبد مهنى نبٌل بٌشوى -  27

 1488   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2326  2119/11/27-ج  ادرٌس الدٌن سٌف راشد السٌد -  28

 7686   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2312  2119/18/13-ج  عثمان سعداوي هللا عبد رضا -  29

 5768   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2316  2117/11/12-ج  هدٌة علً سعٌد خالد -  31

 8346   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2318  2119/12/23-ج  ٌونس دمحم السٌد مجدى -  31

 8532   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2313  2121/12/12-ج  شلبى عابدٌن فوزى احمد -  32

 9155   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2318  2121/14/23-ج  السٌد الرحٌم عبد دمحم احمد -  33

 8536   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2317  2121/12/12-ج  صالح أبراهٌم مصطفى عمرو -  34

 8124   برلم    21211426:  تارٌخ ، 2313  2119/1/23-ج  سعٌد ابراهٌم سدره بركات -  35

 7157   برلم    21211427:  تارٌخ ، 2339    مٌخائٌل ودٌع عدلى ودٌع -  36

 9115   برلم    21211427:  تارٌخ ، 2341    عبدهللا محمود مصطفى حسٌن -  37

 8524   برلم    21211427:  تارٌخ ، 2337    جمعه احمد عبدالفتاح مدٌحه -  38

 9289   برلم    21211427:  تارٌخ ، 2344    عبدالعزٌز دمحم محمود طارق -  39

 9193   برلم    21211427:  تارٌخ ، 2343    الروٌنى دمحم حسٌنى السعٌد سامٌه -  41

 817   برلم    21211428:  تارٌخ ، 2351  2118/17/21-ج  سعد العظٌم عبد ماهر حاتم -  41

 3134   برلم    21211428:  تارٌخ ، 2377  2121/4/28  نعمان احمد على دمحم احمد -  42

 8973   برلم    21211428:  تارٌخ ، 2363  2121/14/12-ج  أٌوب أحمد دمحم على أحمد -  43

 7294   برلم    21211431:  تارٌخ ، 2379  2119-4-11  الفٌومى سلٌمان سعد دمحم -  44

 8657   برلم    21211431:  تارٌخ ، 2382  2121-2-26  أسماعٌل أبراهٌم سعد رضا -  45

 2126   برلم    21211431:  تارٌخ ، 2382  2114-7-5  العال عبد حسن عتابى عبود دمحم -  46



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8991   برلم    21211431:  تارٌخ ، 2381  2121-4--14  عمران العظٌم عبد صٌام سعٌد دمحم -  47

 2127   برلم    21211431:  تارٌخ ، 2381  2114-8-5  حسن عتابى عبود هانى -  48

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8537   برلم    21211419:  تارٌخ ، 2273    وشركاه الساٌس محمود محمود رضا -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


