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 االشرم عبدهللا السٌد ابوالعنٌن/ ملن-شبراوٌش:  بجهة ، العسكرٌه والمالبس المهمات عدا فٌما جاهزه مالبس مصنع

 23627 برلم 22212316 فى لٌد ، 1522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم صادق امٌن مصطفى -  58

 عبدهللا دمحم السٌد سعٌده/ ملن-مسعود مٌت:  بجهة ، ترٌكو تصنٌع عن

 برلم 22212318 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لنصوف الحسٌنى عبدالعزٌز حسٌنىال -  59

 الحسٌنى عبدالعزٌز دمحم/ ملن-دمسٌس مٌت:  بجهة ، مٌاه تورٌدات عن 23634

 23659 برلم 22212324 فى لٌد ، 2522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالرجال السٌد ابوالرجال هشام -  62

 عبدالفتاح مصطفى ام/ ملن-السنبالوٌن اجا طرٌك-االخوه منشاه:  بجهة ، محمول واكسسوارات محمول تجاره عن

 الشوكى عبدالبالى

 عن 23663 برلم 22212328 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى امٌن المتولى فتحى -  61

 بدوى مصطفى حلمى شكرى/ بملن مسعود مٌت:  بجهة ، ترٌكو مصنع

 عن 23584 برلم 22212321 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العفٌفى على العفٌفى رفعت -  62

 النمٌلى دمحم بدٌر دمحم/ بملن سمنود منٌه:  بجهة ، الصحٌه االدوات تجاره

 عن 23586 برلم 22212322 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابورٌه دمحم السٌد محمود -  63

 معتوق ابورٌه ابراهٌم جمال/ بملن الدٌرس:  بجهة ، زجاج زخرفه ورشه

 23595 برلم 22212323 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى ابراهٌم عبده اشرف -  64

 حجازى عبده دمحم/ بملن مسعود مٌت:  بجهة ، ترٌكو مصنع عن



 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

 22212321 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشمر المتولى عبدالرحمن شحاته عبدالرحمن -  65

 احمد مروان/ ملن-العامل مٌت:  بجهة ، العسكرٌه والمالبس المهمات فٌماعدا جاهزه مالبس تجاره عن 23636 برلم

 غٌط احمد

 23652 برلم 22212323 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنان ابراهٌم مصطفى محمود -  66

 النبوى مختار جمال اشرف-ملن-بمطارس:  بجهة ، جزاره عن

 23658 برلم 22212324 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالممصود احمد سعد ابراهٌم -  67

 المصبى احمد المتولى استٌته/ بملن الدٌرس:  بجهة ، كرتون شونه عن

 برلم 22212322 فى لٌد ، 622220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبدالغفار عبدالغنى ٌاسر حمدى -  68

 مصطفى سمٌر سعٌد هانى/ ملن-جراح:  بجهة ، زجاج زخرفه ورشه عن 23589

 برلم 22212315 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على المتولى السٌد الٌزٌد ابو -  69

 عوض حسن ابراهٌم على دمحم/ بملن منصور منشاه تبع الشوكى عزبه:  بجهة ، ترٌكو تصنٌع عن 23621

 عن 23588 برلم 22212322 فى لٌد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن احمد سٌد رمضان ثناء -  72

 حسٌن محمود اكرام/ بملن العامل مٌت:  بجهة ، حلوى تجاره

 برلم 22212324 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن احمد مصطفى مصطفى ظرٌف -  71

 حسٌن احمد مصطفى مصطفى/ بملن شنفاس:  بجهة ، عامه تورٌدات و مماوالت مكتب عن 23625

 عن 23632 برلم 22212317 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف محمود دمحم عبدالسالم -  72

 محمود دمحم عبدالسالم ٌوسف/ بملن الشرلى طنامل:  بجهة ، ترٌكو مصنع

 23672 برلم 22212332 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البستاوى دمحم النبوى دمحم محمود -  73

 اسماعٌل عبدالحمٌد فوزٌه/ بملن الشوكى عزبه:  بجهة ، ترٌكو مصنع عن

 عن 23614 برلم 22212312 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته بدوى خالد السعٌد -  74

 السوٌدى ٌوسف مصطفى/ بملن سمنود منٌه:  بجهة ، عامه تورٌدات و غذائٌه مواد تجاره

 عن 23596 برلم 22212323 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافى حسن حسن جوده -  75

 كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 الفمره و 19 المجموعه عدا فٌما تصدٌر و استٌراد مكتب و غالل و حبوب تجاره

 المصطفى السباعى سعاد/ بملن الشرالوه

 عن 23615 برلم 22212311 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المٌمى صابر رٌاض فوزٌه -  76

 ابوالسعود منصور شولى شولى/ بملن جراح:  بجهة ، بماله تجاره

 23662 برلم 22212328 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحٌرى بلٌغ دمحم اسامه محمود -  77

 اسامه/ ملن-الغٌط نوسا:  بجهة ،( 6)المجموعه من( 36) والفمره( 19) المجموعه عدا فٌما وتصدٌر استٌراد مكتب عن

 الحسٌنى ابراهٌم بلٌغ دمحم

 برلم 22212332 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فتى ٌوسف اسماعٌل زكى عمرو -  78

:  بجهة ، أعالف ومصنع( 6) المجموعه من( 36) والفمره( 19) المجموعه عدا فٌما وتصدٌر استٌراد مكتب عن 23669

 عبدالهادى حامد عبدالهادى رتٌبه/ ملن ابوالحسٌن ٌتم

 23662 برلم 22212324 فى لٌد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى سند احمد ابراهٌم احمد -  79

 عبدالجواد عبده/ بملن الصغرى صهرجت:  بجهة ،( العسكرٌه المالبس و المهمات) فٌماعدا جاهزه مالبس تجاره عن

 المتولى

 23587 برلم 22212322 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العساس ابراهٌم دمحم شولى دمحم -  82

 العساس ابراهٌم دمحم شولى/ ملن-بنا فٌشا:  بجهة ، جلود تجاره عن

 مكتب عن 23649 برلم 22212322 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمماوالت المتولى -  81

 عمٌر حسٌن المتولى دمحم/بملن الصغرى صهرجت:  بجهة ، عامه مماوالت

 برلم 22212316 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشالن منصور دمحم محمود الحسٌن -  82

 الزهٌرى على مصطفى دمحم/ بملن العامل مٌت:  بجهة ، حالبه مواشى حظٌره عن 23625

 تجاره عن 23642 برلم 22212321 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعٌد السٌد بكر دمحم -  83

 الهنداوى عطٌه نجٌب عطٌه/ ملن-سماحه:  بجهة ، العسكرٌه والمالبس عداالمهمات فٌما جاهزه مالبس

 عن 23665 برلم 22212329 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن رزق دمحم دمحم حسام -  84

 رزق دمحم عبدالهادى/ ملن-السبخا:  بجهة ، كهربائٌه معادن ولحام حداده ورشه



 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

 مصنع عن 23674 برلم 22212332 فى لٌد ، 2222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم النبوى رافت دمحم -  85

 ابراهٌم دمحم النبوى رافت/ بملن الشوكى عزبه:  بجهة ، ترٌكو

 تجاره عن 23632 برلم 22212317 فى لٌد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رزق صابر نادٌه -  86

 غانم ابراهٌم دمحم دمحم/ ملن-الشرالوه كفر:  بجهة ، اعالف

 عن 23599 برلم 22212327 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عبدالنبى دمحم احمد -  87

 عبدالوهاب عبدالنبى دمحم/ ملن-الشوكى عزبه:  بجهة ، ترٌكو مصنع

 تجاره عن 23656 برلم 22212323 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفمى دمحم رفمى احمد -  88

 سلٌمان السٌد دمحم السٌد/ بملن فٌشابنا:  بجهة ، سٌارات

 عن 23626 برلم 22212316 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى ممبل السٌد احمد -  89

 عطٌه ابرهٌم صالح اٌناس/ ملن-الشرلٌه شٌوه:  بجهة ، وحالب ماشٌه تسمٌن مزرعه

 23639 برلم 22212321 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى ابراهٌم دمحم طارق بكر -  92

 عبدالهادى ابراهٌم دمحم طارق/ ملن-شنٌسه:  بجهة ، وفاكهه خضار تجاره عن

 عن 23664 برلم 22212328 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنٌن احمد حمزه وائل -  91

 شعٌب على فرٌد دمحم/ ملن- العامل مٌت:  بجهة ، االلبان لتجاره حالبه مواشى حظٌره

 عن 23675 برلم 22212331 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان حسٌن العوضى تامر -  92

 احمد سٌد البسٌونى الدرٌنى سامح/ ملن-الشرلى طنامل:  بجهة ، ترٌكو مصنع

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   غذائٌه مواد تعبئه و بٌع  ،  شركة   شركاه و موسى حسن الدٌن عز دمحم -  1

 النوٌهى احمد دمحم النشابى دمحم اشرف/ بملن بمطارس:  بجهة ، غذائٌه مواد تعبئه و بٌع عن ، 23646 برلم 22212321

  والبورسلٌن والخزف الزجاج وزخرفه تصنٌع  ،  شركة   وشرٌكه الطوخى عبدالعزٌز عبدهللا رمضان شركه -  2

 والبورسلٌن والخزف الزجاج وزخرفه تصنٌع عن ، 23638 برلم 22212321 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس

 الطوخى عبدالعزٌز عبدهللا عبدالعزٌز/ ملن -جراح:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   19831:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز احمد   - 1

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   12129:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السنباطى دمحم عبدالموجود السعٌد   - 2

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212323 تارٌخ وفى ،   6287:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النصر سٌف حمدى مصطفى   - 3

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212323 تارٌخ وفى ،   18342:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف حسٌن ابراهٌم السعٌد   - 4

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212323 تارٌخ وفى ،   12881:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شعبان اسماعٌل حمزه حمدٌنو   - 5

 للوفاه المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212323 تارٌخ وفى ،   12292:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحٌم مصطفى مصباح   - 6

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   22212324 تارٌخ وفى ،   3423:  برلم ٌدهل سبك  ،  فرد تاجر  ،  على عٌد وهبه صبرى   - 7

 للوفاه المٌد محو تم  السجل

 تم   22212324 تارٌخ وفى ،   22987:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شرشر السٌد دمحم رجب دمحم   - 8

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212329 تارٌخ وفى ،   22985:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌسن مجاهد زكى مجاهد دمحم   - 9

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212312 تارٌخ وفى ،   17931:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى ابراهٌم نجٌب ربٌع عمرو   - 12

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212312 تارٌخ وفى ،   22134:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شجر دروٌش دمحم هللا عبد ابراهٌم   - 11

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212312 تارٌخ وفى ،   22324:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزٌك احمد السعٌد ابراهٌم عمرو   - 12

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212312 تارٌخ وفى ،   22379:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدوى حامد محمود هانى   - 13

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل

 تم   22212311 تارٌخ وفى ،   22914:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحمٌد عبد طه عثمان هانى   - 14

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212314 تارٌخ وفى ،   22481:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم عطٌه عبدالشفٌك امانى   - 15

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212315 تارٌخ وفى ،   13832:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الملن عبد كامل صبحً   - 16

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل

   22212315 تارٌخ وفى ،   22434:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصعٌدى على الغرٌب دمحم ابراهٌم اسماء   - 17

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   22212316 تارٌخ وفى ،   21227:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العشماوى حمدان رضا دمحم تامر   - 18

 نهائٌا التجاره العتزاله محوالمٌد تم  السجل شطب/محو

 تم   22212316 تارٌخ وفى ،   15212:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن الوردانً فرٌد دمحم   - 19

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212317 تارٌخ وفى ،   23286:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المرسى حسن سعد ابراهٌم   - 22

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212318 تارٌخ وفى ،   12475:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجندى دمحم ٌوسف هشام   - 21

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   22212318 تارٌخ وفى ،   14512:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المغربى ٌحٌى سعد ولٌد   - 22

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212318 تارٌخ وفى ،   19925:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النفٌلى الحمٌد عبد الفتاح عبد محمود   - 23

 نهائٌا التجاره العتزاله محوالمٌد تم  السجل شطب/محو

 تم   22212318 تارٌخ وفى ،   21215:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالكرٌم النبوى دمحم وسام   - 24

 النشاط هذا عن التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212318 تارٌخ وفى ،   21156:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للمماوالت الجمال مؤسسه   - 25

 النشاط هذا فى التجاره العتزاله االخر الرئٌسى غلك تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212321 تارٌخ وفى ،   23234:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى رشاد احمد مها   - 26

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   15224:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل موسً السٌد صبحٌه   - 27

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   21461:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  واصل سلٌمان سلٌمان عزمى   - 28

 نهائٌا التجاره العتزاله دالمٌ هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212322 تارٌخ وفى ،   18268:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور ٌوسف هللا عبد امانى   - 29

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد محو تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   22212322 تارٌخ وفى ،   3415:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن احمد دمحم انعام   - 32

 النشاط هذا عن التجاره العتزاله االخر الرئٌسى محو تم  السجل

 تم   22212324 تارٌخ وفى ،   9829:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النادى االمام السعٌد ابراهٌم   - 31

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212324 تارٌخ وفى ،   13756:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته احمد الوفا ابو النبوي   - 32

 للوفاه المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212324 تارٌخ وفى ،   18273:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد احمد السٌد صفاء   - 33

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212325 تارٌخ وفى ،   18295:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشرشابى المكارم ابو هللا عبد دمحم   - 34

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 ،   21:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرى معدات غٌار لطع لتجاره السمرى/ الى التجارى االسم تعدٌل تم   - 35

 رلم تاشٌر بطلب النشاط هذا فى التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   22212325 تارٌخ وفى

739 

 تم   22212325 تارٌخ وفى ،   21:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البترولٌه المواد لتجاره السمرى   - 36

 739 رلم تاشٌر بطلب النشاط هذا فى التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212328 تارٌخ وفى ،   16965:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبٌده دمحم محمود مصطفى   - 37

 للوفاه المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212328 تارٌخ وفى ،   18968:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نجم احمد خلٌفه شعبان نها   - 38

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212332 تارٌخ وفى ،   15861:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البهلول دمحم الحمٌد عبد ابراهٌم   - 39

 نهائٌا التجارة لالعتزا المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212332 تارٌخ وفى ،   22435:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفخرى دمحم على الغرٌب   - 42

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212331 تارٌخ وفى ،   21213:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفمى احمد سلٌمان عطٌه   - 41

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

   22212331 تارٌخ وفى ،   19168:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  التجمٌل ادوات لتجارة العنٌن ابو مؤسسة   - 42

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محوهذا تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  22325 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بدوى احمد مصطفى دمحم مصطفى -  1

  جنٌه  552220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  1729 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان السعٌد عثمان شاكر -  2

  جنٌه  32222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  23162 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السنباطى دمحم عبدالموجود السعٌد اللٌثى -  3

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  22212322 ، تارٌخ وفً  22325 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم السعٌد فهمى السعٌد -  4

  جنٌه  2522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

  22212323 ، تارٌخ وفً  18592 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العامه للمماوالت سواعد/  تجارٌه سمه اضافه تم -  5

  جنٌه  1122220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  18592 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسال جاد الهادى عبد ثروت -  6

  جنٌه  1122220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  23153 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رضوان دمحم على توفٌك دمحم -  7

  جنٌه  1522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 



 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

 رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  23592 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السنٌطى اسماعٌل العوضى سامى -  8

  جنٌه  12220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  22212324 ، تارٌخ وفً  16176 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المٌمى محمود عادل جمال -  9

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 لٌده سبك ،، فرد تاجر  المتاكمله المماوالت و التصدٌر و لالستٌراد عالم الدسولى ابراهٌم دمحم/  تجارى اسم اضافه -  12

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212324 ، تارٌخ وفً  12632 برلم

  جنٌه  32222220222،

 المال رأس تعدٌل تم  22212324 ، تارٌخ وفً  12632 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عالم الدسولى ابراهٌم دمحم -  11

  جنٌه  32222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم  22212324 ، تارٌخ وفً  21177 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعبان عبدالوهاب عبدالغنى نهاد -  12

  جنٌه  1522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  16437 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم اسماعٌل الستار عبد مصطفى -  13

  جنٌه  222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  21248 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العنٌن ابو حسن متولى حسن مٌسره -  14

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  22235 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم -  15

  جنٌه  1522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  23452 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شلبى احمد دمحم طارق على -  16

  جنٌه  1322220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم  22212328 ، تارٌخ وفً  21164 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الال عبد المرسى الفتوح ابو الدٌن جمال دمحم -  17

  جنٌه  722220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  18464 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على غانم السٌد منى -  18

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  21924 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عطٌه دمحم السٌد -  19

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  22212312 ، تارٌخ وفً  7557 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج محمود ٌوسف محمود -  22

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم  22212312 ، تارٌخ وفً  23177 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطاوع العالوى دمحم احمد -  21

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم  22212314 ، تارٌخ وفً  22288 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشناوى على السباعى فاروق احمد -  22

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  22212315 ، تارٌخ وفً  22847 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على المتولى مراد احمد -  23

  جنٌه  7522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  22212315 ، تارٌخ وفً  22433 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جابر دمحم جابر دمحم -  24

  جنٌه  2522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212315 ، تارٌخ وفً  19998 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المال المرسى فؤاد فتحى دمحم -  25

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  23215 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بدر محمود عبدالرشٌد دمحم -  26

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  23198 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعزٌز عبدالهادى مرتضى تامر -  27

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  21741 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رطب عبدالسمٌع ٌوسف احمد -  28

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  22956 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الزغبى ابراهٌم مصطفى اسالم -  29

  جنٌه  1252220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم  22212318 ، تارٌخ وفً  18338 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد عطٌه البٌومى احمد -  32

  جنٌه  1522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  22153 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السنباطى جوده عبده دمحم دمحم -  31

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم  22212322 ، تارٌخ وفً  21282 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحمٌد عبد دمحم الحمٌد عبد اسماعٌل دمحم -  32

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم  22212322 ، تارٌخ وفً  23243 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العٌسوى فرج فرج رضا دمحم -  33

  جنٌه  122220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  21266 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا دمحم دمحم شٌماء -  34

  جنٌه  1522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً  21 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرى معدات غٌار لطع لتجاره السمرى/ الى التجارى االسم تعدٌل تم -  35

  جنٌه  122220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212325 ،

 المال رأس تعدٌل تم  22212325 ، تارٌخ وفً  21 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البترولٌه المواد لتجاره السمرى -  36

  جنٌه  122220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 ، تارٌخ وفً  21 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البترولٌه المواد لتجاره السمرى/   الى التجارى االسم تعدٌل -  37

  جنٌه  212220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212325

 رأس تعدٌل تم  22212325 ، تارٌخ وفً  21 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرى معدات غٌار لمطع السمرى -  38

  جنٌه  212220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212325 ، تارٌخ وفً  17289 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ذكى حسٌن عثمان اٌمن -  39

  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212325 ، تارٌخ وفً  16196 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل دمحم حسٌن حمدى احمد -  42

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212325 ، تارٌخ وفً  23336 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور عبدالعظٌم المغربى دمحم -  41

  جنٌه  492220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم  22212325 ، تارٌخ وفً  19326 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان عطٌه ابراهٌم السعٌد جهاد -  42

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  21444 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصعٌدى الفتوح ابو على اشرف -  43

  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  18111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم راغب السٌد ابراهٌم -  44

  جنٌه  422220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  22112 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشافعى لفتاحعبدا دمحم عبدالفتاح -  45

  جنٌه  622220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  23399 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طه احمد ابراهٌم ابراهٌم -  46

  جنٌه  622220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212332 ، تارٌخ وفً  16175 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد على عبدالباسط طارق -  47

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212332 ، تارٌخ وفً  23377 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعزٌز عبداللطٌف طه احمد -  48

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم  22212331 ، تارٌخ وفً  23558 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمر السٌد محمود منصور طارق -  49

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس
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   العنوان  
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 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

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العفٌفى على العفٌفى رفعت -  1

 النمٌلى دمحم بدٌر دمحم/ بملن سمنود منٌه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العباسى عالم شحاته هدى -  2

 امبابى احمد محمود دمحم/ بملن الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 21996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم احمد على -  3

 خضر حسن طلبه محبات/ بملن منصور منشاه تبع الشوكى عزبه الى العنوان تعدٌل تم تم ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد اسماعٌل سعٌد اسماعٌل احمد -  4

 جمعه على سمٌره/ ملن-الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السماحى عبدالجلٌل حمزه ابراهٌم دمحم -  5

 السٌد الصاوى حجازى/ بملن الغٌط نوسا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم احمد دمحم -  6

 على دمحم احمد/ بملن البحر نوسا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23581    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التلٌس سعد نصر دمحم -  7

 العدوى حسن سعد محمود/ بملن ٌولٌو 23 شارع ،:   الـتأشٌر

 تم 22212321 تارٌخ وفً 23579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشماوى مصطفى عبدالعظٌم مصطفى عبده -  8

 سنجٌد بناحٌه الزراعٌه التعاونٌه الجمعٌه/ ملن-سنجٌد ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 22212321 تارٌخ وفً 23579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشماوى مصطفى عبدالعظٌم مصطفى عبده -  9

 22558 برلم ممٌد ابوالعطا دمحم سعد لمر/ ملن-سنجٌد بناحٌه رئٌسى محل له كان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 2219/12/16 فى 6191 محو بامر محوالمٌد وتم سٌارات زٌوت تجاره/  نشاط عن 2217/25/11فى

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن احمد سٌد رمضان ثناء -  12

 حسٌن محمود اكرام/ بملن العامل مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العساس ابراهٌم دمحم شولى دمحم -  11

 العساس ابراهٌم دمحم شولى/ ملن-بنا فٌشا ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 19341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد احمد فاٌز فاطمه -  12

 عبدالعزٌز احمد فاٌز فاطمه/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابورٌه دمحم السٌد محمود -  13

 معتوق ابورٌه ابراهٌم جمال/ بملن الدٌرس ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طٌور عبدالعاطى فتحى الرفاعى دمحم -  14

 طٌور عبدالعاطى فتحى سعد/ ملن-جراح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد عبدالغفار عبدالغنى ٌاسر حمدى -  15

 مصطفى سمٌر سعٌد هانى/ ملن-جراح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى حسن حسن جوده -  16

  المصطفى السباعى سعاد/ بملن الشرالوه كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االخطابى محمود عمر محمود احمد -  17

  االخطابى محمود عمر السٌد/ الى المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى ابراهٌم عبده اشرف -  18

 حجازى عبده دمحم/ بملن مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد طه احمد سٌد طه -  19

 احمد سٌد طه احمد سٌد/ بملن الغربى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 21224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الفتوح ابو شعبان دمحم -  22

 ابراهٌم عبدالعلٌم ابراهٌم الى/ المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دهمه عبدالمجٌد احمد ربٌع هشام -  21

  دهمه عبدالمجٌد احمد ربٌع/ بملن االخوه منشاه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالرحمن رضا رافت -  22

 مصطفى الرحمن عبد رضا/ بملن الشوكى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السنٌطى اسماعٌل العوضى سامى -  23

 السنٌطى اسماعٌل العوضى سامى/ بملن فضاله مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد مصطفى مصطفى ظرٌف -  24

 حسٌن احمد مصطفى مصطفى/ بملن شنفاس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جراوش الفتاح عبد دمحم وجٌه رشا -  25

 المشالن مصطفى فاروق دمحم طارق/ بملن العامل مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23274    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى عارف عبدالرازق دمحم مجدى -  26

 ابراهٌم محمود عبدالمعٌن دمحم/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبر ابراهٌم جابر دمحم سمٌر -  27

 مصطفى فاروق دمحم طارق/ ملن-العامل مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 23624    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لعرابىا سلٌمان احمد سلٌمان سناء -  28

 منصور محمود منصور دمحم/ ملن الحمص النور برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 23623    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال احمد مصطفى احمد دمحم -  29

 ابراهٌم عبدالعلٌم السعٌد/ ملن-الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 23622    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ابوالوفا عبدالفتاح محمود -  32

  ابوالوفا عبدالفتاح محمود عبدالحلٌم/ ملن الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 23599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالنبى دمحم احمد -  31

 عبدالوهاب عبدالنبى دمحم/ ملن-الشوكى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 23217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن نجٌب دمحم -  32

 حسٌن نجٌب صبرى/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 23622    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه نصر طه اٌمن -  33

 طه نصر طه دمحم/ ملن-مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 23621    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض العدوى الدٌن صالح العدوى -  34

 عوض العدوى الدٌن صالح دمحم/ ملن-سماحه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23627    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى بدوى بدوى عٌد خالد -  35

 رمضان براهٌم السٌد ابراهٌم/ بملن سنبخت ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23626    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعطا مصطفى دمحم ٌاسر -  36

 رضوان دمحم ٌاسر/ ملن- البحر نوسا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23626    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعطا مصطفى دمحم ٌاسر -  37

 دمحم مصطفى السٌد/ بملن الغنام سعٌد شارع بناحٌه فوٌل اطباق مصنع/ نشاط عن رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

  المحله تجارى سجل 55528 برلم وممٌد جنٌها الف خمسمائه 522222/مال وبراس رزق

 تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى عبدالحلٌم عبدالمنعم مدحت -  38

 رفاعى عبدالحلٌم عبدالمنعم دمحم/ ملن-الثوره شارع-سمنود منٌه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 21326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى معوض رفعت اٌهاب -  39

 عبدالكرٌم عبدهللا رضا/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى احمد دمحم طارق على -  42

 الهاللى على احمد احمد/ بملن -الفتح شارع اجا/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل حسن السٌد حنان -  41

 الحلو مصطفى مصطفى مصطفى هانى/ بملن الالوندى ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غازى مسلم دمحم رضا نرمٌن -  42

 النجار احمد السٌد صالح/ ملن-ابوالحسٌن مٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد السباعى العوضى اشرف -  43

 محمود دمحم دمحم رشا/ ملن-مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23629    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف عبدهللا وكاملاب السٌد ابوكامل -  44

 عبدالهادى ابراهٌم عبدالمنعم/ بملن شبراوٌش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23613    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبده عاطف عبده -  45

 السٌد عبده عاطف ولٌد/  بملن اخطاب ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 16252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى الغرٌب عاطف رضا -  46

 عبدالال السٌد عبدالفتاح محمود/ملن-ابوالحسٌن مٌت/ بناحٌه النشاط نفس عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  16252 تابع برلم وممٌد 2221/23/12 فى 569برلم ومودع

,  العنوان تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 13129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجٌزه دمحم الشحات رجب -  47

 عجٌزه دمحم الشحات رجب/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 22212312 تارٌخ وفً 16252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغرٌب عاطف رضا/ الدكتور صٌدلٌه -  48

 عبدالال السٌد عبدالفتاح محمود/ ملن-ابوالحسٌن مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 23614    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته بدوى خالد السعٌد -  49

 السوٌدى ٌوسف مصطفى/ بملن سمنود منٌه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212311 تارٌخ وفً 23615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌمى صابر رٌاض فوزٌه -  52

 ابوالسعود منصور شولى شولى/ بملن جراح ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212314 تارٌخ وفً 23616    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشرم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  51

 فرحات عبدالسالم العوضى وسام/ ملن-نوسا جنابٌه شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212314 تارٌخ وفً 23617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان دمحم السعٌد احمد اٌه -  52

 المرسى عبدالعظٌم عائشه/ ملن-الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 23618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلو الشربٌنى عطٌه ناهد -  53

 عوض دمحم عبدالمجٌد محمود/ بملن منصور منشاه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 23619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد احمد هٌام -  54

  احمد دمحم السطوحى دمحم/ بملن بمطارس ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 23622    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم ابراهٌم السٌد -  55

 االشرم عبدهللا السٌد ابوالعنٌن/ ملن-شبراوٌش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 23621    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان على المتولى السٌد الٌزٌد ابو -  56

 عوض حسن ابراهٌم على دمحم/ بملن منصور منشاه تبع الشوكى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 23625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المشالن منصور دمحم محمود الحسٌن -  57

  الزهٌرى على مصطفى دمحم/ بملن العامل مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 22224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الحسٌنى محمود نصر -  58

 مزروع السٌد الحسٌنى محمود/  الى المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 23626    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرفاعى ممبل السٌد احمد -  59

 عطٌه ابرهٌم صالح اٌناس/ ملن-الشرلٌه شٌوه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 23622    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد لهادىعبدا عبدالواحد محمود -  62

 الوند ابراهٌم المرغنى نبٌه دمحم/ بملن الالوندى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 22222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوده مصطفى محمود رجب -  61

 عبدالمجٌد عبدالمجٌد عبدالمجٌد مصطفى/  بملن الصناٌع مدرسه خلف - اجا/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 23623    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدل احمد دمحم عبدالهادى دمحم -  62

  العدل احمد دمحم عبدالهادى/ بملن السبخا ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 23627    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم صادق امٌن مصطفى -  63

 عبدهللا دمحم السٌد سعٌده/ ملن-مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 23624    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرعى هٌكل صابر رمضان -  64

 بدران عطٌه رجب/ ملن-فضاله مٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212317 تارٌخ وفً 23632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف محمود دمحم عبدالسالم -  65

 محمود دمحم عبدالسالم ٌوسف/ بملن الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212317 تارٌخ وفً 22149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السواح حازم دمحم طارق دمحم -  66

 السواح حازم دمحم طارق/ملن-الحمص النور برج/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 العنوان تعدٌل تم 22212317 تارٌخ وفً 23631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوخضره دمحم عبدالعال رضا -  67

 الشوبكى احمد دمحم احمد/ بملن الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212317 تارٌخ وفً 23632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على رزق صابر نادٌه -  68

 غانم ابراهٌم دمحم دمحم/ ملن-الشرالوه كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212317 تارٌخ وفً 23628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدومانى احمد مصطفى اسعد -  69

 صالح عبداللطٌف رمضان/ ملن-الدٌرس ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212317 تارٌخ وفً 23629    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زوبع الوصٌفى دمحم حلمى دمحم اكابر -  72

 على السٌد دمحم ابراهٌم ثروت/ ملن-شنشا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 22212317 تارٌخ وفً 23633    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالذهب محمود فكرى عبدالمطلب محمود -  71

  ابوالدهب محمود فكرى محمود/ بملن جراح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 7522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر دمحم امام دمحم -  72

 عامر دمحم امام دمحم/ ملن-الثوره شارع من الرحمه شارع ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 23634    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لنصوف الحسٌنى عبدالعزٌز الحسٌنى -  73

 الحسٌنى عبدالعزٌز دمحم/ ملن-دمسٌس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 23635    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جازٌه بطل نصر السعٌد -  74

 جازٌه بطل نصر السعٌد/ ملن-البحر نوسا ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 21156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمال على حمزه احمد حمزه -  75

 21156 تابع برلم الممٌد و 2219/21/29 فى 194 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل شطب تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 المندره بكفر الكائن و غٌر ال فمط مصرى جنٌه الف مائتان 222222 لدره مال براس عامه مماوالت مكتب نشاط عن

 الجمال على حمزه دمحم/  بملن

,  العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 21215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالكرٌم النبوى دمحم وسام -  76

 النشاط هذا عن التجاره العتزاله 2218/9/19فى 2231 برلم المودع االخر الرئٌسى محو تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 7522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر دمحم امام دمحم -  77

 644برلم ومودع عامر دمحم امام دمحم/ بملن الثوره شارع من الرحمه شارع بناحٌه النشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 7522 تابع برلم وممٌد

 وفً 7522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحمول واكسسوارات اجهزة لتجارة امام/ الى التجارى االسم تعدٌل -  78

 شارع من الرحمه شارع بناحٌه النشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ

 7522 تابع برلم وممٌد 644برلم ومودع عامر دمحم امام دمحم/ بملن الثوره

 22212321 تارٌخ وفً 23636    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشمر المتولى عبدالرحمن شحاته عبدالرحمن -  79

 غٌط احمد احمد مروان/ ملن-العامل مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23637    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌع على السٌد سامى السٌد -  82

 ربٌع السٌد على السٌد/ ملن-مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23643    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المغاورى سعٌد السٌد احمد -  81

 المغاورى سعٌد السٌد/ ملن-الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23644    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى احمد محمود -  82

 دمحم مصطفى احمد/ ملن-الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف

 لتعدٌ تم 22212321 تارٌخ وفً 23639    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادى ابراهٌم دمحم طارق بكر -  83

 عبدالهادى ابراهٌم دمحم طارق/ ملن-شنٌسه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 3196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطٌب الغرٌب السٌد دمحم -  84

 الطٌب الغرٌب السٌد دمحم ملن اجا بندر - سعٌد بور شارع الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 3196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والصناعة للتجارة الطٌب -  85

 الطٌب الغرٌب السٌد دمحم ملن اجا بندر - سعٌد بور شارع الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23642    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعٌد السٌد بكر دمحم -  86

 الهنداوى عطٌه نجٌب عطٌه/ ملن-سماحه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23642    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد  على مشرح على -  87

 احمد  على مشرح دمحم/ ملن-منصور منشاه ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 22522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد نصر الحمٌد عبد مصطفى -  88

 البسٌونى دمحم المتولى مزاٌا/ ملن-الدٌنى المعهد شارع-مسعود مٌت/ الى العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس عبدالرحمن حمدى عبدالرحمن -  89

 عباس عبدالرحمن حمدى احمد/ ملن-منصور منشاه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 23645    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على اسماعٌل طلعت دمحم -  92

 حمٌده على اسماعٌل طلعت/ ملن-الشوكى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23652    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحاٌس ابراهٌم السٌد منى -  91

 دمحم رزق دمحم دمحم/ ملن-بمطارس ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212322 ارٌخت وفً 23649    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت المتولى -  92

  عمٌر حسٌن المتولى دمحم/بملن الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23648    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوفل دمحم السعٌد النبى عبد -  93

 غانم دمحم فرج دمحم/ ملن-دمسٌس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 3415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد دمحم انعام -  94

 معادن تشكٌل ورشه-نشاط عن 2128 برلم المودع االخر الرئٌسى شطب تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 23647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن دمحم طٌبه -  95

 الشبراوى حمزه عبدهللا فاطمه/ بملن الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 22544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى على السباعى على محمود -  96

  الشناوى على السباعى على محمود/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 22372    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار على عمر مصلح احمد -  97

 مصطفى حسن الحسٌنى مجدى/ ملن-مسعود مٌت الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندى على عزت عمرو -  98

 الجندى على عزت/ ملن-اخطاب ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23652    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزنان ابراهٌم مصطفى محمود -  99

 النبوى مختار جمال اشرف-ملن-بمطارس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفمى دمحم رفمى احمد -  122

 سلٌمان السٌد دمحم السٌد/ بملن فٌشابنا ،:   الـتأشٌر وصف

,  نوانالع تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23655    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحانوتى نصر السٌد نصر -  121

 نصر ابراهٌم دمحم/ ملن-دمسٌس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هرجه على على رضا دمحم -  122

  رمضان محمود رمضان مجدى منار/ بملن الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 23653    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه فهمى احمد صباح -  123
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  المصبى احمد المتولى استٌته/ بملن الدٌرس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23661    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور حسن رضا عزه -  125
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 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23662    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى سند احمد ابراهٌم احمد -  126

  المتولى عبدالجواد عبده/ بملن الصغرى صهرجت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان
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 المجٌد عبد كامل سمٌر العادلى/ بملن الغربى طنامل/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23657    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر ابراهٌم جمال ابراهٌم -  128

 مطر عبدالحى ابراهٌم سامح/ بملن جراح ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 23659    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالرجال السٌد ابوالرجال هشام -  129

 الشوكى عبدالبالى عبدالفتاح مصطفى ام/ ملن-السنبالوٌن اجا طرٌك-االخوه منشاه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان
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 دمحم الدسولى حماده/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

 تارٌخ وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه المواد لتجاره السمرى/   الى التجارى االسم تعدٌل -  111

 و رئٌسى الى االخر الرئٌسى و اخر رئٌسى الى الرئٌسى تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212325

  التعدٌل بعد االخر الرئٌسى شطب

 تارٌخ وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه المواد لتجاره السمرى/   الى التجارى االسم تعدٌل -  112

 ابراهٌم على على صادق/ بملن الجالء شارع/ الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212325

  السمرى

 العنوان تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرى معدات غٌار لمطع السمرى -  113

 بعد االخر الرئٌسى شطب و رئٌسى الى االخر الرئٌسى و اخر رئٌسى الى الرئٌسى تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

  التعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرى معدات غٌار لمطع السمرى -  114

  السمرى ابراهٌم على على صادق/ بملن الجالء شارع/ الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرى معدات غٌار لطع لتجاره السمرى/ الى التجارى االسم تعدٌل تم -  115

 الى االخر الرئٌسى و اخر رئٌسى الى الرئٌسى تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212325 تارٌخ

  التعدٌل بعد االخر الرئٌسى شطب و رئٌسى

 وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرى معدات غٌار لطع لتجاره السمرى/ الى التجارى االسم تعدٌل تم -  116

 صادق الدٌن جمال/ بملن لجالء شارع/ الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212325 تارٌخ

  السمرى

,  العنوان تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه المواد لتجاره السمرى -  117

  التعدٌل بعد االخر الرئٌسى شطب و رئٌسى الى االخر الرئٌسى و اخر رئٌسى الى الرئٌسى تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 21    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه المواد لتجاره السمرى -  118

  السمرى صادق الدٌن جمال/ بملن لجالء شارع/ الى العنوان عدٌلت تم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23662    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البحٌرى بلٌغ دمحم اسامه محمود -  119

 الحسٌنى ابراهٌم بلٌغ دمحم اسامه/ ملن-الغٌط نوسا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23664    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعنٌن احمد حمزه وائل -  122

 شعٌب على فرٌد دمحم/ ملن- العامل مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 23663    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى امٌن المتولى فتحى -  121

  بدوى مصطفى حلمى شكرى/ بملن مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده محمود عبدهللا عبدهللا -  122

 حموده محمود عبدهللا ورثه/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23668    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنٌلى احمد جزر احمد عاصم -  123

 المنٌلى احمد جزر شرٌف/ ملن-جراح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23666    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمراوى ابراهٌم محمود دمحم -  124

 العمراوى احمد سٌد السعٌد عماد/ ملن-جراح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رزق دمحم دمحم حسام -  125

 رزق دمحم عبدالهادى/ ملن-السبخا ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 23667    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعطا طه دمحم طه محمود -  126

 ابوالعطا طه دمحم طه/ ملن-مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 23674    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم النبوى رافت دمحم -  127

 ابراهٌم دمحم النبوى رافت/ بملن الشوكى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 22212332 تارٌخ وفً 23672    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبده محمود شعبان عبدالمادر -  128

  شولى جمال احمد/ بملن سماحه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 23671    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى احمد سٌد دمحم احمد سٌد دمحم -  129

 موسى احمد سٌد دمحم احمد سٌد/ ملن- دمسٌس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 23673    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب نصر عبدالشكور عطا -  132

 محمود دمحم طه عزٌزه/ بملن مسعود مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 23669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فتى ٌوسف اسماعٌل زكى عمرو -  131

 عبدالهادى حامد عبدالهادى رتٌبه/ ملن ابوالحسٌن مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 23672    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البستاوى دمحم النبوى دمحم محمود -  132

 اسماعٌل عبدالحمٌد فوزٌه/ بملن الشوكى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 17371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللوزى ابراهٌم فتحى السعٌد -  133

 السٌد عبدالرازق دمحم خالد اسالم/ ملن-بمطارس/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 23675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان حسٌن العوضى تامر -  134

 احمد سٌد البسٌونى الدرٌنى سامح/ ملن-الشرلى طنامل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 19622    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنعم عبد العنٌن ابو دمحم السٌد -  135

 دمحم الحسانٌن دمحم صفوت/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 23676    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البدراوى السٌد فهمى محمود على -  136

 احمد الدٌن نور احمد/ ملن-الحمص النور برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 19341   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد احمد فاٌز فاطمه -  1

 بالكهرباء معادن ولحام حداده ورشه/ الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 18592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العامه للمماوالت سواعد/  تجارٌه سمه اضافه تم -  2

 عامه مماوالت/  على النشاط لصر تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212323

,  النشاط تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 18592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسال جاد الهادى عبد ثروت -  3

 عامه مماوالت/  على النشاط لصر تم:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السنٌطى اسماعٌل العوضى سامى -  4

 بماله:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 21452   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى احمد السعٌد ابراهٌم -  5

 عامه تورٌدات و مماوالت مكتب/ الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 22249   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر الدسولى عادل عمرو -  6

 مماوالت مكتب/ الى اطالنش تعدٌل:  التأشٌر وصف

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتاكمله المماوالت و التصدٌر و لالستٌراد عالم الدسولى ابراهٌم دمحم/  تجارى اسم اضافه -  7

 تصدٌر و استٌراد مكتب/  على النشاط لصر:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 12632   برلم

 متكامله مماوالت مكتب/  نشاط اضافه و 6 المجموعه من 36 الفمره و 19 المجموعه عدا فٌما

,  النشاط تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 12632   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عالم الدسولى ابراهٌم دمحم -  8

 و 6 المجموعه من 36 الفمره و 19 المجموعه عدا فٌما تصدٌر و استٌراد مكتب/  على النشاط لصر:  التأشٌر وصف

 متكامله مماوالت مكتب/  نشاط اضافه

,  النشاط تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 21326   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى معوض رفعت اٌهاب -  9

 سٌارات تجاره/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم22212312 تارٌخ وفً 7557   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج محمود ٌوسف محمود -  12

 ارز مضرب/ على النشاط لصر:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم22212312 تارٌخ وفً 22632   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدماطى ابوعالم عبدالحمٌد دمحم -  11

 حالب ابمار و ماشٌه تسمٌن مزرعه/  الى النشاط مسمى تعدٌل:  التأشٌر وصف, 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 22297   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شبانه دمحم دمحم عبدالغنى -  12

 وغالل حبوب تجاره/ نشاط اضافه:  التأشٌر

 النشاط تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 19797   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هجرس دمحم هجرس حلمى عماد -  13

 مستعمله مواتٌر تجاره/ نشاط اضافه:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 17365   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد العوضى السعٌد هٌثم -  14

 ترٌكو مصنع/ الى النشاط مسمى تعدٌل:  التأشٌر وصف



 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

,  النشاط تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 22372   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار على عمر مصلح احمد -  15

 ترٌكو مصنع/الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23424   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البحٌرى منصور مصباح وجٌه -  16

 ورلٌه اسمده و زراعٌه مخصبات/  نشاط اضافه:  التأشٌر وصف, 

 تارٌخ وفً 21   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه المواد لتجاره السمرى/   الى التجارى االسم تعدٌل -  17

 بترولٌه مواد تجاره/  الى النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212325

,  النشاط تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 21   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرى معدات غٌار لمطع السمرى -  18

 بترولٌه مواد تجاره/  الى النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف

 وفً 21   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرى معدات غٌار لطع لتجاره السمرى/ الى التجارى االسم تعدٌل تم -  19

 بالمطاعى الزراعٌه االالت غٌار لطع تجاره/  الى النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212325 تارٌخ

,  النشاط تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 21   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌه المواد لتجاره السمرى -  22

 بالمطاعى الزراعٌه االالت غٌار لطع تجاره/  الى النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 17289   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى حسٌن عثمان اٌمن -  21

 اجهزه تجاره/ النشاط لٌصبح منزلٌه ادوات تجاره نشاط واضافه والتصدٌر االستٌراد نشاط حذف:  التأشٌر وصف

 منزلٌه وادوات كهربائٌه

 تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 19326   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عطٌه ابراهٌم السعٌد جهاد -  22

 عطاره تجاره/ الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 23438   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز البٌومى دمحم محمود عالء -  23

 ممدع كامل الى مخبز/  الى النشاط مسمى تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 22424   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن العدلى عبدالمنعم السٌد -  24

 ترٌكو مصنع/ الى النشاط مسمى تعدٌل:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 17525   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد دمحم الستار عبد احمد -  25

 مغلفه عبوات فى ٌدوى صناعٌه منظفات تعبئه/ نشاط اضافه تم:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 19622   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنعم عبد العنٌن ابو دمحم السٌد -  26

 خشبٌه حالٌا مصنع/ نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السنٌطى اسماعٌل العوضى سامى -  1

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23629   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف عبدهللا ابوكامل السٌد ابوكامل -  2

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 23625   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المشالن منصور دمحم محمود الحسٌن -  3

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23641   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس عبدالرحمن حمدى عبدالرحمن -  4

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23658   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود احمد سعد ابراهٌم -  5

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 23669   رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فتى ٌوسف اسماعٌل زكى عمرو -  6

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 23622   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه نصر طه اٌمن -  7

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 23626   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعطا مصطفى دمحم ٌاسر -  8

 خاص: التأشٌر 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

 نوع تعدٌل تم22212317 تارٌخ وفً 23628   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدومانى احمد مصطفى اسعد -  9

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23661   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور حسن رضا عزه -  12

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 23663   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى امٌن المتولى فتحى -  11

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 23672   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البستاوى دمحم النبوى دمحم محمود -  12

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 23622   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ابوالوفا عبدالفتاح محمود -  13

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 23618   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلو الشربٌنى عطٌه ناهد -  14

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 23619   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد احمد هٌام -  15

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212317 تارٌخ وفً 23632   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على رزق صابر نادٌه -  16

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23667   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعطا طه دمحم طه محمود -  17

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23595   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى ابراهٌم عبده اشرف -  18

 خاص: لتأشٌرا وصف,  الشركة

 تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23612   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد السباعى العوضى اشرف -  19

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 23624   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرعى هٌكل صابر رمضان -  22

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23657   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر ابراهٌم جمال ابراهٌم -  21

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23659   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالرجال السٌد ابوالرجال هشام -  22

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 23672   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبده محمود شعبان عبدالمادر -  23

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 23623   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال احمد مصطفى احمد دمحم -  24

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212314 تارٌخ وفً 23616   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشرم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  25

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212314 تارٌخ وفً 23617   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان دمحم السعٌد احمد اٌه -  26

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23651   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندى على عزت عمرو -  27

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 23664   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعنٌن احمد حمزه وائل -  28

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23665   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رزق دمحم دمحم حسام -  29

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23582   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العباسى عالم شحاته هدى -  32

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طٌور عبدالعاطى فتحى الرفاعى دمحم -  31

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212312 تارٌخ وفً 23614   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته بدوى خالد السعٌد -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 23623   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدل احمد دمحم عبدالهادى دمحم -  33

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23647   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن دمحم طٌبه -  34

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23652   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزنان ابراهٌم مصطفى محمود -  35

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 23676   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البدراوى السٌد فهمى محمود على -  36

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23594   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد طه احمد سٌد طه -  37

 خاص: التأشٌر وصف, 

 الشركة نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23611   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل حسن السٌد حنان -  38

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 23627   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم صادق امٌن مصطفى -  39

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23644   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى احمد محمود -  42

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23656   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفمى دمحم رفمى احمد -  41

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 23674   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم النبوى رافت دمحم -  42

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23591   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دهمه عبدالمجٌد احمد ربٌع هشام -  43

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23593   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالرحمن رضا رافت -  44

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 23628   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى عبدالحلٌم عبدالمنعم مدحت -  45

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 23626   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرفاعى ممبل السٌد احمد -  46

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23642   برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، السعٌد السٌد بكر دمحم -  47

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23642   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد  على مشرح على -  48

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 23675   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان حسٌن العوضى تامر -  49

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تم22212321 تارٌخ وفً 23579   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشماوى مصطفى عبدالعظٌم مصطفى عبده -  52

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23588   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن احمد سٌد رمضان ثناء -  51

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23613   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبده عاطف عبده -  52

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 23621   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان على المتولى السٌد الٌزٌد ابو -  53

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23645   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على اسماعٌل طلعت دمحم -  54

 خاص: التأشٌر وصف



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23653   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه فهمى احمد صباح -  55

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23585   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد اسماعٌل سعٌد اسماعٌل احمد -  56

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23586   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابورٌه دمحم السٌد محمود -  57

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 23621   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض العدوى الدٌن صالح العدوى -  58

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 7522   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر دمحم امام دمحم -  59

 خاص: التأشٌر

 تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 23634   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لنصوف الحسٌنى عبدالعزٌز الحسٌنى -  62

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23648   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوفل دمحم السعٌد النبى عبد -  61

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23582   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السماحى عبدالجلٌل حمزه ابراهٌم دمحم -  62

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23587   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العساس ابراهٌم دمحم شولى دمحم -  63

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23625   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد مصطفى مصطفى ظرٌف -  64

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم22212317 تارٌخ وفً 23629   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زوبع الوصٌفى دمحم حلمى دمحم اكابر -  65

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23654   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هرجه على على رضا دمحم -  66

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 23673   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب نصر عبدالشكور عطا -  67

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23584   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العفٌفى على العفٌفى رفعت -  68

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23589   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد عبدالغفار عبدالغنى ٌاسر حمدى -  69

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 23596   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى حسن حسن جوده -  72

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212317 تارٌخ وفً 23631   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوخضره دمحم عبدالعال رضا -  71

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23637   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌع على السٌد سامى السٌد -  72

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212321 ٌختار وفً 23643   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المغاورى سعٌد السٌد احمد -  73

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23597   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبر ابراهٌم جابر دمحم سمٌر -  74

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 23624   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرابى سلٌمان احمد سلٌمان سناء -  75

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212317 تارٌخ وفً 23632   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف محمود دمحم عبدالسالم -  76

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تم22212321 تارٌخ وفً 23636   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشمر المتولى عبدالرحمن شحاته عبدالرحمن -  77

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل



 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

 نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 23671   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى احمد سٌد دمحم احمد سٌد دمحم -  78

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23598   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جراوش الفتاح عبد دمحم وجٌه رشا -  79

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23612   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غازى مسلم دمحم رضا نرمٌن -  82

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212311 تارٌخ وفً 23615   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌمى صابر رٌاض فوزٌه -  81

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 23622   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالهادى عبدالواحد محمود -  82

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 23635   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جازٌه بطل نصر السعٌد -  83

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23639   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادى ابراهٌم دمحم طارق بكر -  84

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 23662   لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى سند احمد ابراهٌم احمد -  85

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 23662   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البحٌرى بلٌغ دمحم اسامه محمود -  86

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23583   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم احمد دمحم -  87

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 23581   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التلٌس سعد نصر دمحم -  88

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 23599   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالنبى دمحم احمد -  89

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تم22212317 تارٌخ وفً 23633   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالذهب محمود فكرى عبدالمطلب محمود -  92

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 الشركة نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23652   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحاٌس ابراهٌم السٌد منى -  91

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 23649   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت المتولى -  92

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23666   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمراوى ابراهٌم محمود دمحم -  93

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 23627   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى بدوى بدوى عٌد خالد -  94

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم22212312 تارٌخ وفً 16252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغرٌب عاطف رضا/ الدكتور صٌدلٌه -  95

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 23622   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم ابراهٌم السٌد -  96

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم22212323 ختارٌ وفً 23655   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحانوتى نصر السٌد نصر -  97

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 23668   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنٌلى احمد جزر احمد عاصم -  98

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   احمد سٌد طه احمد سٌد طه: الى 23594 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212323:  تارٌخ فى  ،  -  1

 اسماعٌل العوضى سامى: الى 23592 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212323:  تارٌخ فى  ،  -  2

   السنٌطى

 العمده/  تجارٌه سمه اضافه تم: الى 21452 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212323:  تارٌخ فى  ،  -  3

   العامه التورٌدات و للمماوالت

/  تجارٌه سمه اضافه تم: الى 18592 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212323:  تارٌخ فى  ،  -  4

   العامه للمماوالت سواعد

 دمحم/  تجارى اسم اضافه: الى 12632 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212324:  تارٌخ فى  ،  -  5

   المتاكمله المماوالت و التصدٌر و لالستٌراد عالم الدسولى ابراهٌم

   ٌوناٌتد/  تجارٌه سمه اضافه تم: الى 21924 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212329:  تارٌخ فى  ،  -  6

   والصناعة للتجارة الطٌب: الى 3196 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  7

/  الى التجارى االسم تعدٌل تم: الى 19288 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  8

   داغر ابو السعٌد دمحم اسالم

/  الى التجارى االسم تعدٌل: الى 17522 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  9

   ابوداغر السعٌد دمحم حسن

 الى التجارى االسم تعدٌل تم: الى 17522 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  12

   ابوداغر السعٌد دمحم حسن/ 

 الى التجارى االسم تعدٌل تم: الى 19288 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  11

   ابوداغر السعٌد دمحم اسالم/ 

 الى التجارى االسم تعدٌل تم: الى 17522 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل رالتأشٌ تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  12

   ابوداغر السعٌد دمحم حسن/ 

/  تجارٌه سمه اضافه تم: الى 22922 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  13

   العامه التورٌدات و العامه للمماوالت تطوٌر

/  الى التجارى االسم تعدٌل: الى 17522 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  14

   ابوداغر السعٌد دمحم حسن

   الند هابى- تجارٌه سمه اضافه: الى 3415 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212322:  تارٌخ فى  ،  -  15

/   الى التجارى االسم تعدٌل: الى 21 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212325:  تارٌخ فى  ،  -  16

   البترولٌه المواد لتجاره السمرى

/ الى التجارى االسم تعدٌل تم: الى 21 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212325:  تارٌخ فى  ،  -  17

   الرى معدات غٌار لطع لتجاره السمرى

  E S R/ تجارٌه سمه اضافه: الى 23367 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212329:  تارٌخ فى  ،  -  18

   ار اس اى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   14282:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عباس المكاوى شركه   - 1

 تصفٌتها من واالنتهاء الشركه لحل المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   14282:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عباس المكاوى محمود شركه: الى تعدل   - 2

 تصفٌتها من واالنتهاء الشركه لحل المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   22212321

   22212322 تارٌخ وفى ،   3119:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه العظٌم عبد الرحمن عبد شركة   - 3

 تصفٌتها من واالنتهاء الشركه لحل المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

    22212321:  تارٌخ ، تضامن شركة مسجل غٌر عرفى  تضامن شركة  وشركاه دمحم عباس المكاوى شركه -  1

 14282   برلم

:  تارٌخ ، تضامن شركة مسجل غٌر عرفى  تضامن شركة  وشركاه دمحم عباس المكاوى محمود شركه: الى تعدل -  2

 14282   برلم    22212321

    22212322:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه العظٌم عبد الرحمن عبد شركة -  3

 3119   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8317   برلم    22212321:  تارٌخ ، 457  2222/22/27-ج  عوض دمحم عوض حمدى -  1

 14467   برلم    22212321:  تارٌخ ، 472  2214/23/29-ج  الشافعً احمد ابراهٌم ابراهٌم -  2

 14467   برلم    22212321:  تارٌخ ، 473  2219/23/29-ج  الشافعً احمد ابراهٌم ابراهٌم -  3

   برلم    22212321:  تارٌخ ، 461  2219/26/29-ج  العامه للمماوالت سواعد/  تجارٌه سمه اضافه تم -  4

18592 

 18592   برلم    22212321:  تارٌخ ، 461  2219/26/29-ج  مرسال جاد الهادى عبد ثروت -  5

 11272   برلم    22212322:  تارٌخ ، 486  2218/23/28-ج  لمر احمد دمحم السٌد -  6

 11272   برلم    22212322:  تارٌخ ، 486  2218/23/28-ج  دمحم احمد دمحم السٌد -  7

 16857   برلم    22212322:  تارٌخ ، 478  2222/21/28-ج  السنباطى مصطفى مصطفى منى -  8

 19341   برلم    22212322:  تارٌخ ، 476  2222/11/28-ج  العزٌز عبد احمد فاٌز فاطمه -  9

 11215   برلم    22212322:  تارٌخ ، 488  2218/26/27-ج  هللا عوض دمحم احمد حنان -  12
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 17371   برلم    22212331:  تارٌخ ، 784  2221/23/13-ج  اللوزى ابراهٌم فتحى السعٌد -  145

 19417   برلم    22212331:  تارٌخ ، 791  2222/12/29-ج  السبخاوى حامد شولى سمر -  146

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14282   برلم    22212321:  تارٌخ ، 468  2228/11/2-ج  وشركاه دمحم عباس المكاوى شركه -  1

   برلم    22212321:  تارٌخ ، 468  2228/11/2-ج  وشركاه دمحم عباس المكاوى محمود شركه: الى تعدل -  2

14282 

 14282   برلم    22212321:  تارٌخ ، 469  2213/11/2-ج  وشركاه دمحم عباس المكاوى شركه -  3

   برلم    22212321:  تارٌخ ، 469  2213/11/2-ج  وشركاه دمحم عباس المكاوى محمود شركه: الى تعدل -  4

14282 

 14282   برلم    22212321:  تارٌخ ، 472  2218/11/2-ج  وشركاه دمحم عباس المكاوى شركه -  5

   برلم    22212321:  تارٌخ ، 472  2218/11/2-ج  وشركاه دمحم عباس المكاوى محمود شركه: الى تعدل -  6

14282 

 3119   برلم    22212322:  ختارٌ ، 482  2212/21/16-ج  وشرٌكه العظٌم عبد الرحمن عبد شركة -  7



 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

 3119   برلم    22212322:  تارٌخ ، 481  2215/21/16-ج  وشرٌكه العظٌم عبد الرحمن عبد شركة -  8

 3119   برلم    22212322:  تارٌخ ، 482  2222/21/16-ج  وشرٌكه العظٌم عبد الرحمن عبد شركة -  9

 8612   برلم    22212323:  تارٌخ ، 511  2222/26/28-ج  وشركاه اسماعٌل عبدالرحمن اسماعٌل شركه -  12

 4442   برلم    22212312:  تارٌخ ، 572  2221/23/18-ج  وشرٌكه دمحم السعٌد فتحى السعٌد -  11

 4442   برلم    22212312:  تارٌخ ، 572  2221/23/18-ج  شركاه و دمحم السعٌد فتحى السعٌد شركه -  12

   برلم    22212315:  تارٌخ ، 598  2221/23/16-ج  وشركاه غبور السٌد ابراهٌم السٌد عباس شركة -  13

19729 

   برلم    22212318:  تارٌخ ، 637  2218/29/21-ج  والتصدٌر واالستٌراد والتورٌدات للنمل العموشى شركة -  14

16364 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  


