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 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
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 تنظمها التى والمرارات للموانين طبما"  6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فيما"  والتصدير واالستيراد االلطان وحلج

 الزير رضوان دمحم/  بملن رمضان ابو عزبة - السبعة ترعة:  بجهة ، 5 والواردات الصادرات على العامة الهيئة
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 مطر جرجس ميخائيل تريزه/  بملن الحسنيه ـ الغمرى امين شارع 46 رلم عمار:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة



 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
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 على الحميد عبد السالم عبد
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 عبد احمد/ بملن مايو(  15)  تمسيم -(  ج)  الثانية بالمجاورة -(  2634)  رلم عمار - جمصة:  بجهة ، عمارى استثمار مكتب
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 رمضان
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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

 رزق سعد دمحم دمحم حسين/  بملن
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 عمر انور ممدوح/ بملن المعلمين تمسيم - االنصارى ايوب شارع:  بجهة ، 5 2521 لسنه 2132 رلم امنيه موافمة
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 دمحم مراد مدبولى سناء/  بملن
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 دمحم احمد الدين
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 حسن ابراهيم حسن/  بملن خطاب شارع ماهر احمد:  بجهة ، االلى الحاسب واجهزة العمالة توريد عدا فيما عموميه توريدات مكتب
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 فاطمة/ بملن طالب ابى بن على مدرسه ممابل - المرور شارع:  بجهة ، تجميل ومستحضرات وهدايا والعاب وورليات منظفات
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 االستثمارات طيبة شركة/  بملن عارف السالم عبد شارع من المطافى شارع -طيبه برج 2:  بجهة ، بيتزا مطعم عن 149455

 العمارية
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 السيد دمحم ابراهيم امل/ بملن الطرشوبى صيدلية اعلى -(  4)  رلم



 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

 تجارة عن 149626 برلم 25215525 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى صابر محسن احمد -  159

 سعد احمد شريف/ بملن النجار سوق - االكياس شارع المنصورة:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس

 ابراهيم الدين

 تجاره عن 149592 برلم 25215525 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالرحمن فتحى احمد -  165

 محمود السيد/ بملن المحامين تمسيم - الدولى المستشفى شارع(  11)  رلم عمار طيبه برج:  بجهة ، طبيه واجهزه طبيه مستلزمات

 دمحم احمد

 149464 برلم 25215554 فى ليد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شولح عبدالحميد توكل عبدالغنى حسن -  161

 شولح عبدالحميد توكل عبدالغنى/  بملن الزراعى االصالح جمعية بجوار المستشفى طريك:  بجهة ، موبيليا نجارة ورشة عن

 ، بمالة عن 149492 برلم 25215559 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام زكى فتحى حسام امين -  162

 السيد طلب اسماعيل عيد/ بملن دميرة:  بجهة

 عن 149471 برلم 25215556 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروس ابو احمد حسين زوزوصالح -  163

 التواب عبد السيد احالم/ بملن المروه برج النخلة:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 149473 برلم 25215556 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد السيد محمود بالل هشام -  164

 البنا المغازى على صدفة/ بملن الجديد دميرة كفر:  بجهة ، حاللة صالون

 مصنع عن 149537 برلم 25215511 فى ليد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديك سالم الدين سعد نهى -  165

 السيد سعد احمد/ بملن شرق حى امام العروبه شارع 15 المنصورة:  بجهة ، العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 العزازى فهمى السيد وهويدا - سالم

 شك ورشة عن 149525 برلم 25215515 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضى السيد نجاح صفوت -  166

 السيد نجاح صفوت شريف/  بملن الدنابيك:  بجهة ، للغير اخشاب

 عن 149625 برلم 25215525 فى ليد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر المصبى دمحم الفتاح عبد -  167

 المصبى دمحم الفتاح عبد رضا/ بملن عنتر ميت:  بجهة ، عامة مماوالت مكتب

 عن 149635 برلم 25215525 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى دمحم حسن سعيد دمحم دمحم -  168

 احمد دمحم احمد/  بملن الحوار ش من الجنينه درب ش 38:  بجهة ، سجائر وتوزيع تجارة

 رحالت مكتب عن 149517 برلم 25215515 فى ليد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريد فهيم دمحم مراد -  169

:  بجهة ، 5 والدولى الداخلى البرى النمل تنظبم جهاز من الالزمة التراخيص على الحصول بعد السياحية االنشطة عدا فيما)  داخلية

 فريد فهيم دمحم عبدهللا/ بملن السالم منشاه

 مخبز عن 149594 برلم 25215525 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم المعبود عبد عادل فاديه -  175

 5 دمحم الفتاح عبد احمد ونبيله وايمان وسحر ومها الفتاح عبد دمحم السيد المادر وعبد هشام/ بملن المعصرة:  بجهة ، مدعم بلدى

 عن 149552 برلم 25215517 فى ليد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى اللطيف عبد الغنى عبد منى -  171

 دمحم احمد ابراهيم السيد/ بملن البحر شارع:  بجهة ، وفساتين اتيلية

 عن 149458 برلم 25215554 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عياد عبده مجدى بوال -  172

 صالح عوض عوض ابراهيم عزه/ بملن العطار النميطى بعد المحاكم مجمع:  بجهة ، وحلويات تدخين مستلزمات

 مكتب عن 149475 برلم 25215556 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضى دمحم احمد دمحم عصام -  173

 احمد مصطفى جالل خالد/ بملن الجيش شارع:  بجهة ، عامة مماوالت

 عن 149476 برلم 25215556 فى ليد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد المطلب عبد فتحى دمحم -  174

 السيد المطلب عبد جمعه فتحى/ بملن المنيل:  بجهة ، سيرامين معرض



 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

 مخزن عن 149518 برلم 25215515 فى ليد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان العشماوى دمحم رضا -  175

 الدين جمال احمد الفتاح عبد فوزيه/  بملن - غنيم ترعة:  بجهة ، فراشه

 عن 149565 برلم 25215518 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى احمد دمحم الرحمن عبد -  176

 الفخاخرى دمحم على سمير/ بملن العالى السد شارع:  بجهة ،(  العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما)  جاهزة مالبس تجارة

 عن 149554 برلم 25215518 فى ليد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض الحميد عبد احمد الحميد عبد -  177

 عوض الحميد عبد احمد حماده/ بملن المماش نسالمو:  بجهة ، العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة مالبس مصنع

 مصنع عن 149617 برلم 25215524 فى ليد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد ظريف دمحم -  178

 المغربى سعيد دمحم ليلى/  بملن بساط:  بجهة ، اعالف

 مالبس تجارة عن 149627 برلم 25215525 فى ليد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم حسن احمد -  179

 العزيز عبد العزيز عبد اشرف/ بملن سعيد بور شارع - السالمونى برج:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة

 عن 149619 برلم 25215524 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسينى على السيد بكر دمحم احمد -  185

 التلبانى دمحم نعمان ورده/  بملن النادى ارض:  بجهة ، رياضية العاب جيم صالة

 149637 برلم 25215525 فى ليد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب العاطى عبد على سعد خالد -  181

 تنظمها التى والمرارات للنظم طبما 6 المجموعه من 36 والفمرة 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب عن

 شارع من - الهنداوى شارع(  3)  رلم عمار المنصورة:  بجهة ، 55 تجارية وتوكيالت والواردات الصادرات على العامة الهيئة

 السيد اللطيف عبد فرج/ بملن جيهان

 عن 149583 برلم 25215519 فى ليد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين الباز اللطيف عبد دمحم مهند -  182

 احمد عثمان الناصر عبد/ بملن الكينج كافية خلف - مبارن مدينة:  بجهة ،(  العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما)  مالبس مصنع

 السيد

 عن 149572 برلم 25215518 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد اسماعيل عالء -  183

 حجازى احمد دمحم احمد/  بملن الفيومى حلوانى بجوار السويس لناة شارع 19:  بجهة ، مشويات مطعم

 معصرة عن 149596 برلم 25215525 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى نجيب دمحم جمال -  184

 السيد دمحم ابوالخير هانى/  بملن العز برق:  بجهة ، لصب

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات ليود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والمالبس المهمات عدا فيما)  جملة ونصف جملة ومالبس خردوات تجارة  ،  شركة   شركاه و احمد دمحم الحميد عبد صالح -  1

 ونصف جملة ومالبس خردوات تجارة عن ، 149526 برلم 25215511 فى ،ليدت 125550555   مالها ،رأس(   العسكرية

 احمد الجليل عبد محاسن/  بملن الشرلي التجار سوق:  بجهة ،(  العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما)  جملة

 تجارة عن ، 149657 برلم 25215523 فى ،ليدت 42550555   مالها ،رأس   بمالة تجارة  ،  شركة   وشركاه دمحم بسيونى -  2

 عشماوى على الدمرداش غالية/ بملن عائشة الشيخة المنصورة:  بجهة ، بمالة

 85550555   مالها ،رأس   بطاطس تبريد مخزن  ،  شركة   وشركاهم دمحم الهادى عبد الهادى عبد العاطى عبد ناديه ورثه -  3

 عامر ابراهيم السيد/ بملن بساط:  بجهة ، بطاطس تبريد مخزن عن ، 149477 برلم 25215556 فى ،ليدت



 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

   مالها ،رأس   اداريه ومكاتب ومحالت مخازن وتآجير اداره  ،  شركة   وشركاه صالح دمحم محمود اياد شركة -  4

 الكرما ميت:  بجهة ، اداريه ومكاتب ومحالت مخازن وتآجير اداره عن ، 149591 برلم 25215525 فى ،ليدت 6555550555

 صالح دمحم محمود دمحم/ بملن(  1)  نمره مصرف على - الخوازم طريك - نبروه طريك اول

 برلم 25215531 فى ،ليدت 455550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكه عمر عبدالرازق حبيب عبدالرازق شركة -  5

 عبدالرإوف عبدالرإوف محد/  بملن االكراد ميت:  بجهة ،  عن ، 149687

 فى ،ليدت 1555550555   مالها ،رأس   عامه ومماوالت هندسى مكتب  ،  شركة   وشريكه حندوسه السيد اسامه حسين -  6

 احمد/  بملن المصطفى برج شاهين محمود شارع 64:  بجهة ، عامه ومماوالت هندسى مكتب عن ، 149598 برلم 25215525

 حندوسه السيد اسامه

 وشبكات محطات واعمال المتكاملة المماوالت مكتب  ،  شركة   العامة للمماوالت وشريكته منصور دمحم المطلب عبد دمحم شركة -  7

 وانشاء الرى وشبكات والخاصة العامة والحدائك والكبارى الطرق وتجهيز وصيانة والولود الغاز وشبكات الصحى والصرف المياة

 مكتب عن ، 149532 برلم 25215511 فى ،ليدت 1555550555   مالها ،رأس  الصناعى العشب وتركيب الرياضية المالعب

 والكبارى الطرق وتجهيز وصيانة والولود الغاز وشبكات الصحى والصرف المياة وشبكات محطات واعمال المتكاملة المماوالت

 جرين برج الثورة شارع:  بجهة ، الصناعى العشب وتركيب الرياضية المالعب وانشاء الرى وشبكات والخاصة العامة والحدائك

 عبدالحميد دمحم على احمد/  بملن 419 شمه بالزا

 ، 149658 برلم 25215527 فى ،ليدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكه عمر السعيد دمحم سامى شركة -  8

 السعود ابو عمر السعيد دمحم سامى/  بملن العباسى شارع من الدولتيلى حاره:  بجهة ،  عن

   مالها ،رأس   التجارية والتوكيالت والتكييف الكهربائية االجهزة تجارة  ،  شركة   وشريكه السيد رمضان رافت رامى -  9

:  بجهة ، التجارية والتوكيالت والتكييف الكهربائية االجهزة تجارة عن ، 149595 برلم 25215525 فى ،ليدت 5555550555

 كمال احمد ثروت دمحم/  بملن خالد الدين فخر شارع خلف السويس لناة شارع من يوسف الفرح ابو شارع 14

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25215553 تاريخ وفى ،   125555:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحداد السيد دمحم حسن دمحم هشام   - 1

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا الميد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215554 تاريخ وفى ،   156662:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جنينة الحميد عبد شفيك دمحم   - 2

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   25215554 تاريخ وفى ،   132884:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على محرم ابراهيم هدى   - 3

 نهائيا التجارة عتزالة شطب

 شطب/محو تم   25215554 تاريخ وفى ،   77397:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحك عبد حسن المجيد عبد فتحيه   - 4

 نهائيا التجارة العتزالها وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   25215555 تاريخ وفى ،   143532:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زيدان عبدالجليل رشاد حمدى   - 5

 نهائيا النشاط إلعتزاله الميد هذا شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215555 تاريخ وفى ،   142745:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الوصيف عبده اسالم   - 6

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215555 تاريخ وفى ،   35977:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دواد السيد فضل   - 7

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته وذلن نهائيا الميد

 شطب/محو تم   25215556 تاريخ وفى ،   112456:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عرب على على السعيد احمد   - 8

 نهائيا النشاط إلعتزاله الميد هذا شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215556 تاريخ وفى ،   125827:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  واالعالن للدعاية شاهين   - 9

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا الميد هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215556 تاريخ وفى ،   52349:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيد شعبان دمحم نبيل   - 15

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته الميد هذا شطب

   25215559 تاريخ وفى ،   112215:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجمال دمحم السالم عبد ايهاب(  112215 تابع)    - 11

 نشاطه النتهاء وذلن االخر الرئسيى الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215559 تاريخ وفى ،   141931:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد غباشى سليمان منى   - 12

 5 نهائيا التجارة العتزالها الميد هذا شطب  السجل

 شطب/محو تم   25215559 تاريخ وفى ،   117516:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماد مصطفى عطية مصطفى   - 13

 نهائيا التجارة من العتزاله الميد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215559 تاريخ وفى ،   145535:  برلم ليده بكس  ،  فرد تاجر  ،  حسن زيان على ناديه   - 14

 5 نهائيا التجارة العتزالها الميد هذا شطب

 هذا شطب  السجل شطب/محو تم   25215559 تاريخ وفى ،   69825:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم ايمان   - 15

 نهائيا النشاط إلعتزالها الميد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215515 تاريخ وفى ،   119539:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم حسن دمحم   - 16

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته وذلن نهائيا الميد شطب

 شطب/محو تم   25215515 تاريخ وفى ،   158884:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيسى الفتاح عبد ابراهيم حمدى   - 17

 نهائيا التجارة العتزاله وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   25215515 تاريخ وفى ،   141254:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيد رياض ضياءالدين احمد   - 18

 نهائيا التجارة من العتزاله الميد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   25215511 تاريخ وفى ،   117595:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم المتولى سعد الحميد عبد   - 19

 تعالى هللا رحمه الى لوفاته الميد هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215511 تاريخ وفى ،   135585:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غنام السيد دمحم السيد   - 25

 نهائيا التجارة من العتزاله الميد هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   25215511 تاريخ وفى ،   135477:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصالح دمحم سليمان دمحم   - 21

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   25215511 تاريخ وفى ،   145361:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيد سالم جمعه رضا   - 22

 نهائيا النشاط إلعتزاله الميد هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   25215515 تاريخ وفى ،   97594:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الباب فتح ابراهيم دمحم دمحم   - 23

 نهائيا التجارة العتزالة شطب

 تم   25215517 تاريخ وفى ،   145731:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الهوارى عبدالغنى حامد يحى حامد   - 24

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   25215518 تاريخ وفى ،   146299:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشربينى عبدالعزيز فرج رمضان   - 25

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   25215518 تاريخ وفى ،   135853:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد الدودانى مإسسة   - 26

 نهائيا التجارة من العتزاله الميد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215518 تاريخ وفى ،   79558:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسين على يوسف عبدالسالم حسام   - 27

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

   25215518 تاريخ وفى ،   145772:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حالوة دمحم معوض الشحات دمحم(  145772 تابع)    - 28

 نشاطه النتهاء وذلن االخر الرئيسى الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215518 تاريخ وفى ،   94114:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المرسى الحسانين دمحم حسانين   - 29

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215519 تاريخ وفى ،   75867:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عويضه على نبيه   - 35

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته نهائيا الميد هذا شطب

 تم   25215519 تاريخ وفى ،   131632:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البيار الحسينى عرفه محمود السيد   - 31

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215519 تاريخ وفى ،   81268:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رمضان محمود عطية ناصر   - 32

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم   25215519 تاريخ وفى ،   145216:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه المرسى عبدالعليم المتولى سامح   - 33

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   115418:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن البسيونى حسن عطية   - 34

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   95546:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المرسى عبدالمادر احمد   - 35

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب

 شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   92684:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المهوجى السعيد الدين جمال عايده   - 36

 نهائيا التجارة من العتزالها الميد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   98262:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى دمحم مصطفى على   - 37

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب

 تم   25215525 تاريخ وفى ،   76897:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فودة توفيك دمحم دمحم عادل(  76897 تابع)    - 38

 نشاطه النتهاء وذلن االخر الرئيسى الغاء تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   25215523 تاريخ وفى ،   133989:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للبه السيد ابراهيم سرور ابراهيم   - 39

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل

 شطب/محو تم   25215523 تاريخ وفى ،   118557:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خشبة دمحم حسن عمر اسالم   - 45

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   119158:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحسينى االمام االمام رضا مإسسة(  119158 تابع)    - 41

 5 نشاطه النتهاء وذلن  السجل شطب/محو تم   25215523

 تاريخ وفى ،   119158:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحسينى االمام االمام رضا مإسسة( 119158 تابع)    - 42

 5 نشاطه النتهاء وذلن  السجل شطب/محو تم   25215523

 شطب/محو تم   25215524 تاريخ وفى ،   147915:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيد رمضان العاطى عبد دمحم   - 43

 نهائيا التجارة من العتزاله الميد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   25215524 تاريخ وفى ،   159635:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العربى عيسى السيد عوض   - 44

 نهائيا النشاط إلعتزاله الميد هذا شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   135911:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الشربينى دمحم محمود   - 45

 التجارة العتزاله وذلن نهائيا الميد شطب تم

 شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   141752:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زهرى عبدالستار زهرى ياسر   - 46

 نهائيا النشاط إلعتزاله الميد هذا شطب  السجل

   25215526 تاريخ وفى ،   159562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل السيد دمحم اسماعيل(  159562 تابع)    - 47

 نشاطه النتهاء وذلن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم

   25215526 تاريخ وفى ،   159562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل السيد دمحم اسماعيل(  159562 تابع)    - 48

 نشاطه النتهاء وذلن االخر الرئيسى الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   159562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل السيد دمحم اسماعيل   - 49

 نشاطه النتهاء وذلن االخر الرئيسى الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   135452:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته دمحم على حسين طه   - 55

 نهائيا التجارة من العتزاله الميد هذا شطب تم

   25215526 تاريخ وفى ،   137558:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على ابراهيم يوسف دمحم حمدى(  137558 تابع)    - 51

 5 نشاطه النتهاء وذلن  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   115939:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  يوسف جمعة دمحم دمحم عطية   - 52

 نشاطه انتهاء و اخر رئيسى محل الى لتعديله وذلن الميد شطب تم  السجل

   25215526 تاريخ وفى ،   159562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل السيد دمحم اسماعيل(  159562 تابع)    - 53

 نشاطه النتهاء وذلن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   159562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل السيد دمحم اسماعيل   - 54

 نهائيا التجارة العتزاله وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل

   25215526 تاريخ وفى ،   159562:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل السيد دمحم اسماعيل(  159562 تابع)    - 55

 نشاطه النتهاء وذلن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   25215527 تاريخ وفى ،   148543:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خير فرج احمد فايزه   - 56

 نهائيا التجارة من العتزالها الميد هذا شطب

 تم   25215527 تاريخ وفى ،   157459:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البشبيشى خليل على المرسى رضا   - 57

 نهائيا النشاط إلعتزاله الميد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   25215527 تاريخ وفى ،   146892:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مراد ابوالسادات الشحات منير اسالم   - 58

 نهائيا النشاط إلعتزاله الميد هذا شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215527 تاريخ وفى ،   135741:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  التصدير و لالستيراد المصبى   - 59

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   93872:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ابراهيم سميره   - 65

 نهائيا التجارة من العتزالها الميد هذا شطب

 شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   139683:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحمين ابراهيم السيد فتحى فاتن   - 61

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم   25215535 تاريخ وفى ،   134251:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجندى احمد التواب عبد عزت عادل   - 62

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته الميد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

   25215531 تاريخ وفى ،   139944:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فاضل عبدالرازق بيومى ايمن(  139944 تابع)    - 63

 نهائيا التجارة العتزاله وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215531 تاريخ وفى ،   154436:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمود ابراهيم عماد   - 64

 نهائيا التجارة من العتزاله الميد هذا شطب تم  السجل

 تم   25215531 تاريخ وفى ،   132325:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحسينى صابر اسامه رشا( 132325 تابع)   - 65

 تؤشير طلب بموجب وذلن الفرع هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215531 تاريخ وفى ،   139944:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فاضل عبدالرازق بيومى ايمن   - 66

 نهائيا التجارة العتزاله وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   25215531 تاريخ وفى ،   138174:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغندور عيد البارى عبد عيد هناء   - 67

 5 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215554 ، تاريخ وفي  136865 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  يوسف جبر المنعم عبد خالد -  1

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215554 ، تاريخ وفي  149282 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  المصبى دمحم الدسولى احمد ساميه -  2

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215555 ، تاريخ وفي  148225 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سالم السيد رزق رزق صفاء -  3

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير 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

,  المال رأس تعديل تم  25215555 ، تاريخ وفي  128914 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الشهاوى على دمحم مناع ياسر -  4

  جنيه  555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215555 ، تاريخ وفي  127554 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  بدر دمحم الدسولى عوض احمد -  5

  جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215555 ، تاريخ وفي  148295 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيارات غيار لمطع شهيب -  6

  جنيه  1255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215556 ، تاريخ وفي  74545 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  طيرة جمعة دمحم دمحم محمود -  7

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  لالما رأس تعديل تم  25215556 ، تاريخ وفي  74545 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  طيرة جمعة دمحم دمحم محمود -  8

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215556 ، تاريخ وفي  95197 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الكفرى السيد ابراهيم ابراهيم -  9

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215559 ، تاريخ وفي  147639 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فراج عابد دمحم رشدى تحيه -  15

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215515 ، تاريخ وفي  114627 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم اللطيف عبد دمحم المصبى -  11

  جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215515 ، تاريخ وفي  134961 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عيسى السيد حسن الناصر عبد -  12

  جنيه  555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215515 ، تاريخ وفي  159973 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  لاسم فرج اسماعيل نبيل -  13

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215515 ، تاريخ وفي  132266 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الجزار المرسى زيدان دمحم -  14

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 رأس تعديل تم  25215511 ، تاريخ وفي  149395 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  درويش سليمان ابو الحميد عبد احمد ندا -  15

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال

 تم  25215511 ، تاريخ وفي  59599 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر(   حماده االمام دمحم احمد)  للمماوالت الهندسى المكتب -  16

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  25215511 ، تاريخ وفي  133346 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  يلاسماع دمحم ابراهيم رحمى -  17

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215511 ، تاريخ وفي  111775 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عوض ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  18

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215511 ، تاريخ وفي  74146 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  متولى دمحم سعيد ابراهيم -  19

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215511 ، تاريخ وفي  128972 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسانين عوض السيد عوض -  25

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215517 ، تاريخ وفي  146361 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيد دمحم الدين عالء احمد -  21

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215517 ، تاريخ وفي  127658 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  والمماوالت للهندسه المناوى -  22

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 المال رأس تعديل تم  25215517 ، تاريخ وفي  138954 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  شطا يونس دمحم التميمى يونس وفاء -  23

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  25215517 ، ختاري وفي  149428 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  بشير هللا عبد مندوه الغفار عبد -  24

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 رأس تعديل تم  25215517 ، تاريخ وفي  148591 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  زهران العظيم عبد الرازق عبد فاديه -  25

  جنيه  1655550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال

 تم  25215518 ، تاريخ وفي  119581 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  العاصى دمحم ابراهيم دمحم سامح(  119581 تابع)  -  26

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم  25215518 ، تاريخ وفي  149396 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد الرجال عز السيد الرجال عز -  27

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  135615 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عطيه احمد عطيه دمحم احمد -  28

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  121582 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فاضل الرازق عبد دمحم هشام -  29

  جنيه  555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  127499 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الموافى المادر عبد عاطف عالء -  35

  جنيه  3555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  148194 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوزيد عبده مصباح احمد -  31

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  146682 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فرحات دمحم رضا نصره -  32

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  118614 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد دمحم حامد دمحم أحمد -  33

  جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  138125 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  النبى عبد العزيز عبد زكريا دمحم -  34

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  145259 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الغريب رضوان ابراهيم -  35

  جنيه  755550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215519 ، تاريخ وفي  149173 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عنانى ابراهيم السيد اسالم -  36

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  76897 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فودة توفيك دمحم دمحم عادل -  37

  جنيه  4855550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير



 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

 رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  76897 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فودة توفيك دمحم دمحم عادل(  76897 تابع)  -  38

  جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  135814 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  اسماعيل ابراهيم السيد ابراهيم -  39

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  135814 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  اسماعيل ابراهيم السيد ابراهيم -  45

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  142514 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد سيد عبدالرحيم السيد طارق -  41

  جنيه  4555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  131894 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الدسولى دمحم الدسولى حازم -  42

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  149453 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حرزه عبده على محمود رشا -  43

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215523 ، تاريخ وفي  112834 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  شعير العدل سمير هند -  44

  جنيه  35550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 المال رأس تعديل تم  25215523 ، تاريخ وفي  134651 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الشناوى رمضان سند ابراهيم عادل -  45

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215523 ، تاريخ وفي  143355 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  العدل على دمحم اية -  46

  جنيه  355550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 تعديل تم  25215523 ، تاريخ وفي  112834 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  شعير العدل سمير هند(  112834 تابع)  -  47

  جنيه  35550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  25215523 ، تاريخ وفي  122676 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  النادى الحفنى محمود أحمد دمحم -  48

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215524 ، تاريخ وفي  126453 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسن دمحم حمدى عماد -  49

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 المال رأس تعديل تم  25215524 ، تاريخ وفي  139525 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الزناتى موسى احمد اسماعيل هيثم -  55

  جنيه  555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  121754 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد دمحم السعيد إبراهيم محمود -  51

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  118425 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  غنيم دمحم الحسانين الفتاح عبد عمرو -  52

  جنيه  55555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال

  25215525 ، تاريخ وفي  87912 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الصياد محمود الحميد عبد عيسى رضا(  87912 تابع)  -  53

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل تم

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  141755 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فرج الدمرداش عبدالسالم فرج -  54

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير 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

,  المال رأس تعديل تم  25215525 ، تاريخ وفي  137684 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  غانم محمود محمود ابراهيم -  55

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215526 ، تاريخ وفي  118738 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حشيش على رفعت احمد -  56

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215526 ، تاريخ وفي  98856 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الساعى الشحات السيد -  57

  جنيه  525550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215526 ، تاريخ وفي  143112 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد مكاوى ابراهيم دمحم -  58

  جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215526 ، تاريخ وفي  145363 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الخميسى دمحم دمحم جمعه منى -  59

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215527 ، تاريخ وفي  133551 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر(   عكاشة)  الوطنية اعالف -  65

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25215527 ، تاريخ وفي  133551 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عكاشة البادى عبدالسميع ثروت -  61

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 ، تاريخ وفي  133551 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر(   عكاشة البادى عبدالسميع ثروت لصاحبها)  الوطنية اعالف -  62

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25215527

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215527 ، تاريخ وفي  147551 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  باسويد محسن سالم احمد -  63

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215527 ، تاريخ وفي  146827 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سرحان على اللطيف عبد هيام -  64

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215535 ، تاريخ وفي  119386 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  البيومى حسن يسرى دمحم -  65

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215535 ، تاريخ وفي  147835 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  العال ابو دمحم اللطيف عبد دمحم -  66

  جنيه  5555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215535 ، تاريخ وفي  143758 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد مصباح جمال دمحم -  67

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

,  المال رأس تعديل تم  25215535 ، تاريخ وفي  126876 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسن هللا عطا على هللا عطا -  68

  جنيه  515550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 تم  25215535 ، تاريخ وفي  52188 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  خفاجى حامد الغنى عبد المنعم عبد(  52188 تابع)  -  69

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  25215531 ، تاريخ وفي  132325 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الحسينى صابر اسامه رشا -  75

  جنيه  125550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215531 ، تاريخ وفي  136552 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الدمحمى على احمد وائل -  71

  جنيه  555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير



 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

,  المال رأس تعديل تم  25215531 ، تاريخ وفي  115773 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  باشا السيد رمضان شعبان دمحم -  72

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215531 ، تاريخ وفي  147299 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  االزمازى سعيد دمحم رضا -  73

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير

 رأس تعديل تم  25215531 ، تاريخ وفي  138715 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيارات لتجارة الطنطاوى دمحم محمود -  74

  جنيه  655550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149464    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شولح عبدالحميد توكل عبدالغنى حسن -  1

  شولح عبدالحميد توكل عبدالغنى/  بملن الزراعى االصالح جمعية بجوار المستشفى طريك ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149462    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهيم لطفى زكيه -  2

  دمحم شبانه دمحم محمود/  بملن النسيمية ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149457    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النجار على الحسينى رضا -  3

 النجا ابو السيد دمحم سعد عادل/ بملن الفضل ابو خالد شارع(  43)  رلم عمار ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149458    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل عياد عبده مجدى بوال -  4

  صالح عوض عوض ابراهيم عزه/ بملن العطار النميطى بعد المحاكم مجمع ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 132365    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عماشه ابراهيم دمحم دمحم شولى دمحم -  5

  عماشه ابراهيم دمحم دمحم/  الى المالن اسم تعديل ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149459    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جاد على حسن محمود حسن -  6

 جاد على حسن محمود/ بملن المديم دميرة كفر ،:   الـتؤشير

 العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149455    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خشبه فرج الحميد عبد حلمى الحميد عبد -  7

  العمارية االستثمارات طيبة شركة/  بملن عارف السالم عبد شارع من المطافى شارع -طيبه برج 2 ،:   الـتؤشير وصف, 

 شارع ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149465    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على طارق -  8

 السيد احمد مصطفى مصطفى/ بملن االول الدور مكه برج المدير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149461    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن دمحم احمد دمحم -  9

  عمر سعد احمد عمر/  بملن الصدر مستشفى شارع من سلطان محمود شارع -(  16)  رلم عمار ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149463    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم السيد حامد -  15

 على احمد مها/  بملن المعصره ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 149456    برلم ليده كسب  ، فرد تاجر ، عالم دمحم ابراهيم صباح -  11

 دمحم ابراهيم الغنى عبد نورا/ بمان شومان منشؤه ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215555 تاريخ وفي 149469    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالسالم احمد عاصم -  12

  عبداللطيف عبدالفتاح دمحم/  بملن الجامعه حى ـ العزيز بن عمر شارع ـ(  1)  رلم عمار ،:   الـتؤشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215555 تاريخ وفي 149465    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الخالك عبد السيد السيد دمحم -  13

 الخالك عبد السيد السيد حمدى/ بملن الشرعية الجمعية بجوار البحر شارع نبروه ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215555 تاريخ وفي 149466    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فتحى سعيد دمحم فتحى دمحم -  14

 فوده وهبه عبده مسعد/ بملن الضيافة دار امام جيهان شارع فوده مسعد برج ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215555 تاريخ وفي 149467    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على فتوح اللطيف عبد دمحم على -  15

 المرسى الزكى السيد الزكى/  بملن 32 رلم محل االولاف عمارة الصاغه شارع ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215555 تاريخ وفي 149468    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرج المرسى احمد الرازق عبد مروة -  16

 الشطوى متولى الدين صالح هاله/  بملن ديب ابو شارع الممه برج ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215555 تاريخ وفي 148945    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عاشور دمحم اللطيف عبد يسرى فوزى -  17

  خليل صادق خليل ايمن/  بملن غنيم ترعة/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149479    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم صابر دمحم -  18

 مجاهد صابر منصور دمحم/  بملن االعدادية المدرسة بجوار الطيبه ،

,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149471    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الروس ابو احمد حسين زوزوصالح -  19

 التواب عبد السيد احالم/ بملن المروه برج النخلة ،:   الـتؤشير وصف

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149485    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد على دمحم -  25

  مهران باشا امبابى محمود/  بملن ريحان حارة 4 رلم عمار ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149472    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى دمحم محمود خالد -  21

 احمد سالم سعد دمحم/ بملن الصدر مستشفى شارع من حسانين محمود شارع(   5)  رلم عمار ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149476    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد المطلب عبد فتحى دمحم -  22

  السيد المطلب عبد جمعه فتحى/ بملن المنيل ،:   الـتؤشير

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149478    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مهران دمحم دمحم احمد -  23

  دمحم مراد مدبولى سناء/  بملن عمل عزبة رمسيس شارع من البكرى حارة ،

 وفي 149481    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد المياه وطلمبات والتكييف التبريد معدات غيار لطع لتجارة رزق -  24

  رزق سعد دمحم دمحم حسين/  بملن عبدالرازق باهلل المعتز الشهيد ش 53 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149481    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد الجمله دليك لتجارة رزق -  25

  رزق سعد دمحم دمحم حسين/  بملن عبدالرازق باهلل المعتز الشهيد ش 53 ،:   الـتؤشير وصف

 تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149481    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدير واالستيراد والتكييف للتبريد رزق -  26

  رزق سعد دمحم دمحم حسين/  بملن عبدالرازق باهلل المعتز الشهيد ش 53 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149473    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السيد محمود بالل امهش -  27

 البنا المغازى على صدفة/ بملن الجديد دميرة كفر ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149474    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى احمد مصطفى جالل خالد -  28

 العوضى دمحم احمد دمحم عصام/ بملن العماد عباس شارع ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149475    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى دمحم احمد دمحم عصام -  29

  احمد مصطفى جالل خالد/ بملن الجيش شارع ،:   الـتؤشير



 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

,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 145814    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تفاحة احمد العظيم عبد السالم عبد -  35

  احمد عبدالعظيم طارق/  بملن ـ جالل ابو ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215556 تاريخ وفي 149475    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شطا السالم عبد السالم عبد رضا -  31

  المتولى السعيد ابراهيم/  بملن الخليج راس ،:   الـتؤشير وصف

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149495    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبده دمحم عبوده -  32

  االمام منصور الشحات صبحى/  بملن الزهراء برج ـ االسفلتيه الخلطه شارع ـ( 6) رلم محل ،

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149556    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان عرفات جمعه عرفات -  33

 حسين عزت فاروق/  بملن العباسى شارع ريحان حارة  ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149492    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االمام زكى فتحى حسام امين -  34

 السيد طلب اسماعيل عيد/ بملن دميرة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149483    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفار احمد فإاد صالح اسامه -  35

  الحسينى دمحم المنعم عبد/  بملن يجالخل راس ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149488    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين سمير احمد -  36

 موسى ابراهيم حسين سمير/ بملن دمنه محلة منيه ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149487    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطران ابراهيم دمحم الدسولى دمحم على -  37

       حايس الباز دمحم السيد/ بملن يوليو 23 شارع ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149495    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الصياد دمحم العدل جمال احمد -  38

  الزهيرى عباس رزق رضا/ بملن الحبيب خطى برج المدير شارع المنصورة ،:   الـتؤشير

 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149482    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت عمر -  39

  الجواد عبد الرازق عبد الجواد عبد رجائى/  بملن للبشو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149496    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد رفعت دمحم -  45

  الجمهورية شارع من ـ موافى دمحم الشيخ شارع ـ( 7) رلم عمار ،:   الـتؤشير

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149555    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد ماهر دمحم -  41

  شريف مرسى شريف دمحم شريف/  بملن السماحيه اليهودى كوم ،

 العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149498    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدران عبدالرازق عبدالفتاح منير احمد -  42

  درانب عبدالفتاح زكريا خالد/  بملن  بسنديلة ،:   الـتؤشير وصف, 

 تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149497    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد المغاورى عبده السعيد الناصر عبد -  43

  حامد جاهين صابر هناء/  بملن - الدربى كوم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149493    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على صالح اسالم -  44

  البسطويسى دمحم على صالح/ بملن شومان منشؤه ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149551    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود الدسولى جمعه صالح حسام -  45

  البسطويسى شعبان ماجد/  بملن الجامعة حى - النميطى شارع 3 ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149489    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على دمحم احمد السيد -  46

 دمحم محمود دمحم ياسر/ بمان عارف السالم عبد شارع(  39)  رلم عمار ،:   الـتؤشير



 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

 العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149554    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العطا ابو محمود السالم عبد خيرى دمحم -  47

  محمود السالم عبد شريف/  بملن البحر شارع من متفرع الثوره شارع ،:   الـتؤشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149494    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع دمحم يوسف ابراهيم -  48

 مطاوع دمحم يوسف ابراهيم/ بملن وزير ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149552    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تكال سامى عزيز هانى جون -  49

  العطا ابو ذكى عليه/  بملن السمنودى تمسيم ـ الترعه ش 38 ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149485    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عنان حسن دمحم فتحى عالء -  55

 عنان الباز حسن دمحم فتحى/ بملن المماش سالمون ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149491    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عكاشة عمر عطية ابراهيم يحيى ممدوحة -  51

 عطوه برهام نجيب احمد/ بملن الجالء شارع من منتصر شارع 39 المنصورة ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149555    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسالم الحسينى عبدالعزيز ناجى احمد -  52

  الدسولى دمحم جمعه رفعت/  بملن العمل مكتب خلف الميناء مساكن ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149499    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عرفات ابراهيم تامر -  53

  منصور المتولى محمود فوزيه/  بملن الدربى كوم ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149486    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زيدان يونس فراج عمرو -  54

  المهنى هللا عطا محمود/ بملن سعيد بور شارع المنصورة ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149484    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض يوسف الحميد عبد احمد وائل -  55

 سالم ابراهيم صبرى وليد/ بملن المماش سالمون ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 112215    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجمال احمد دمحم السالم عبد ايهاب -  56

  2516 لسنة 7655 برلم المودع االخر الرئيسى الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149238    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على االمام على االمام -  57

  عنتر السعيد محسن السعيد/  بملن - نبروه مفارق شارع/  الى النشاط عنوان تعدل ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 149553    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الزغيبى احمد الفتاح عبد اللطيف عبد دمحم -  58

  مطاوع السيد احمد السيد/  بملن الورد جزيره شارع 7 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149558    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضر السيد السيد ايمن -  59

 اسماعيل اللطيف عبد دمحم/ بملن الدربى كوم ،:   الـتؤشير

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149517    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فريد فهيم دمحم مراد -  65

 فريد فهيم دمحم عبدهللا/ بملن السالم منشاه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149523    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، غريب الحكيم عبد دمحم اسالم -  61

 زرع دمحم فوزى احمد عايده/  بملن العياديه ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149513    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم البسطويسى دمحم سعاد -  62

 دمحم بكر عادل/ بملن الجزائر مستعمرة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149514    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على شلبى دمحم عطية دمحم -  63

 السيد على فإاد فاطمة/ بملن طالب ابى بن على مدرسه ممابل - المرور شارع ،:   الـتؤشير



 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,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149515    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى امام الشافعى احمد -  64

  عاشور سعد دمحم كريم/  بملن الفردوس - التعاونيات مساكن 27 ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149524    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الخميسى شلبى السيد توكل دمحم السيد -  65

 ضيف الحميد عبد فتحى دمحم سمير/  بملن مزاح ميت ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149525    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ماضى السيد نجاح صفوت -  66

 السيد نجاح صفوت شريف/  بملن الدنابيك ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149521    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مالحكي المتولى اسماعيل جمعه امانى -  67

  يوسف على العزيز عبد العزيز عبد/  بملن الدلتا اكاديمية امام السريع الطريك ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149512    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى العزيز عبد رشدى عماد -  68

  الطنطاوى العزيز عبد رشدى زياد/  بملن المطنة  ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149519    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى السعيد الحميد عبد خالد -  69

 العال عبد رجب الرحيم عبد رجب/  بملن المنصوره جمصه طريك ـ الطرمبات ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 114627    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اللطيف عبد دمحم المصبى -  75

  السيد عبدالحكيم منير عبدالحكيم/  بملن ـ غنام تمسيم ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149518    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليمان العشماوى دمحم رضا -  71

  الدين جمال احمد الفتاح عبد فوزيه/  بملن - غنيم ترعة ،:   الـتؤشير

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149559    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عباده دمحم ياسين دمحم -  72

 ياسين عباده دمحم ياسين/ بملن المعصرة ،

,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149515    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد فرحات السالم عبد عالء -  73

  االمير اللطيف عبد ابراهيم نجوى/ بملن الباللسة ،:   الـتؤشير وصف

 العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149522    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عامر حسن عبدالسميع الدين كمال دينا -  74

  عبدالعال احمد الشوادفى رضا/  بملن الحسين مسجد ش ،:   الـتؤشير وصف, 

 تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149511    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، برهام الفتاح عبد ابراهيم الحميد عبد دمحم -  75

 برهام الفتاح عبد ابراهيم الحميد عبد/ بملن شاوة وعزبة شاوة ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149516    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده معوض سرور مينا -  76

  دمحم ربه عبد دمحم سامح/ بملن خامس بلماس ،:   الـتؤشير

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149557    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عباس دمحم منير دمحم -  77

 المبطان احمد على الحميد عبد داليا/ بملن بلجاى ،

,  العنوان تعديل تم 25215515 تاريخ وفي 149525    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سراج الحميد عبد حسين احمد هويدا -  78

  على احمد فإاد وفيك/  بملن نشا - الكبير الشارع ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149539    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشربينى ابراهيم نبيل دمحم -  79

  الشربينى ابراهيم نبيل دمحم/ بملن دشيشة ابو ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149527    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السعيد دمحم عوض عمرو -  85

  عمر انور ممدوح/ بملن المعلمين تمسيم - االنصارى ايوب شارع ،:   الـتؤشير



 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

,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149534    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، كشن دمحم العزيز عبد محب محمود -  81

 دمحم مصطفى هناء/ بملن الدعدع مطعم امام علم ابو صبرى شارع حدر ميت المنصورة ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149533    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب شبانه وهبه رمضان -  82

  السيد دمحم ابراهيم امل/ بملن الطرشوبى صيدلية اعلى -(  4)  رلم عمار مصر بنن شارع المنصورة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149538    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حندوسه السيد اسامه حسين -  83

  رجب شحاته مصطفى مجيبه/  بملن الجالء شارع(  المامون برج)  ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149544    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم الشحات فتحى منى -  84

  على السعيد السعيد/  بملن خميس بدر ميت ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149535    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االزمازى العنين ابو شكرى دمحم -  85

  العزب فهيم مصطفى الدين ضياء/  بملن الدولى المستشفى بجوار المصرى شارع 5 ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149535    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرح على دمحم دمحم احمد -  86

 موافى محجوب طه احمد/ بملن الشربينى متولى الشهيد شارع ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149531    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البطراوى زيدان الحميد عبد احمد دعاء -  87

  المغازى الغفار عبد اسماعيل احمد/ بملن االشراف مدارس ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149541    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شالطه مصطفى احمد رزق رإوف -  88

  ميخائيل فريد كمال سامى/  بملن منصور نبيل شارع ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149446    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سيد دمحم فوزى ناجح -  89

 دمحم فوزى الباشا/  بملن الحفير المعسكر/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149545    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد الحميد عبد رشدى هللا عبد -  95

 مطر جرجس ميخائيل تريزه/  بملن الحسنيه ـ الغمرى امين شارع 46 رلم عمار ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149529    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صادق احمد فإاد نجاح -  91

 السيد وصيف دمحم وصيف/ بملن المالحة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149536    برلم هليد سبك  ، فرد تاجر ، عاشور السيد دمحم دمحم -  92

  عاشور السيد دمحم احالم/  بملن زنمر ميت ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149528    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السيد دمحم جمال عمرو -  93

 احمد السيد دمحم جمال/ بملن هليوبوليس تمسيم -- النخلة شارع المنصورة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149537    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صديك سالم الدين سعد نهى -  94

  العزازى فهمى السيد وهويدا - سالم السيد سعد احمد/ بملن شرق حى امام العروبه شارع 15 المنصورة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149543    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل هللا فتح جمعه حلمى -  95

  المادر عبد العاطى عبد حسام/  بملن العش بحر ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215511 تاريخ وفي 149542    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عربان محمود جابر دمحم -  96

  عربان محمود جابر محمود/  بملن دمنة محلة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149537    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صديك سالم الدين سعد نهى -  97

  العنوان بنفس احمد عبدالمنعم ودمحم سالم الدين سعد احمد/  الى المالن اسم تعدل ،:   الـتؤشير



 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

,  العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149548    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشبن دمحم دمحم العزيز عبد السيد -  98

  الشين دمحم دمحم العزيز عبد/ بملن كتامة ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149549    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد احمد فإاد دمحم اكرم -  99

 يوسف عزيز ازيس/ بملن الجديده توريل -- الغزالى االمام شارع(  59)  رلم عمار ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149547    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى برهام المتولى عوض محمود -  155

 الدسولى برهام المتولى عوض/ بملن عارف السالم عبد شارع من احمد دمحم شارع ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149545    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود دمحم -  151

 احمد السيد مصطفى منى/ بملن السلخانة عوف ابو شارع ،:   الـتؤشير

 العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149552    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى اللطيف عبد الغنى عبد منى -  152

 دمحم احمد ابراهيم السيد/ بملن البحر شارع ،:   الـتؤشير وصف, 

 تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149551    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليمان الحميد عبد سليمان ايمن حمدى -  153

  سليمان الحميد عبد سليمان ايمن/ بملن الدين محى عزبه - درين ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149553    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الغيط ابو السيد الغيط ابو ايمان -  154

  مصطفى ابراهيم احمد دمحم/  بملن المجزر - السيد لطفى احمد شارع 19 ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149555    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطوخى الرازق عبد فرج فتحى -  155

 دمحم الرجائى هشام دمحم/ بملن ماهر احمد شارع ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 149546    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد السالم عبد طاهر -  156

 على الحميد عبد السالم عبد طاهر/ بملن مشالى رمضان فيال شارع ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149469    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالسالم احمد عاصم -  157

 برلم اودع فرحات ابراهيم محب/  بملن المدنى السجل بجوار ماهر احمد شارع بالعنوان للنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف

  149469 تابع برلم وليد 2521 لسنة 4594

 تم 25215518 تاريخ وفي 145772    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حالوة دمحم معوض الشحات دمحم(  145772 تابع)  -  158

 طه إسماعيل إسماعيل/ بملن الجزيرة مارشال فندق شارع 14/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149554    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض الحميد عبد احمد الحميد عبد -  159

 عوض الحميد عبد احمد حماده/ بملن المماش سالمون ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149566    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عون حسن ابراهيم خالد -  115

 سليمان دمحم محمود منى/ بملن بدين شبرا ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149575    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد السيد دمحم دمحم -  111

  احمد سيد السيد السيد دمحم دمحم/  بملن زاهر ابو كفر ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149565    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الصعيدى احمد دمحم الرحمن عبد -  112

  الفخاخرى دمحم على سمير/ بملن العالى السد شارع ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149572    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد اسماعيل عالء -  113

  حجازى احمد دمحم احمد/  بملن الفيومى حلوانى بجوار السويس لناة شارع 19 ،:   الـتؤشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 145772    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حالوة دمحم معوض الشحات دمحم -  114

 فتحى تامر/  بملن المؤمون خليفةال برج ماهر احمد شارع من متفرع المؤمون الخيفة شارع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف

  عبدالمنعم حلمى

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 145772    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حالوة دمحم معوض الشحات دمحم -  115

  2518 لسنة 5867 برلم المودع االخر الرئيسى الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149558    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عجيز الخالك عبد المادر عبد السيد -  116

  عجيز الخالك عبد المادر عبد/ بملن ديسط ،:   الـتؤشير وصف

 العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149557    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السميع عبد السيد مرفت -  117

 نجيب دمحم هللا عطا دمحم/ بملن خليل الحاج عزبة بطرة ،:   الـتؤشير وصف, 

 تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149555    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى دمحم العزيز عبد دمحم العزيز عبد -  118

 احمد الدين سراج فإاد/ بملن سعيد بور شارع من المزاحى برج الحدادين الخواجات سوق المنصورة ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

  دمحم

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149564    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالوهاب دمحم احمد -  119

  المصرى حسن عبده ابراهيم/  بملن الشال عزبة ـ عبده دمحم ش ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149567    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الظريف الحفيظ عبد نهال -  125

 دمحم الظريف الحفيظ عبد/ بملن الصدر مستشفى شارع من حسانين محمود شارع المنصورة ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149573    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جبر بدير فكرى شريف -  121

  جبر بدير فكرى ورثه/  بملن الجزاير - احمد سيد ابو عزبه ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149556    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السما ابراهيم سند ابراهيم -  122

  السما ابراهيم ابراهيم سند/  بملن نالبرامو ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149571    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى دمحم دمحم وجدى زيد ابو -  123

 ناصر محمود العابدين زين ضياء/ بملن البنزينه لبل دميرة ،:   الـتؤشير وصف

 تم 25215518 تاريخ وفي 149568    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجزار عبدالفتاح حجازى عبدالواحد عبدالفتاح -  124

  الجزار حجازى عبدالواحد عبدالخالك/  بملن الخيارية ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

 25215518 تاريخ وفي 149469    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالسالم احمد عاصم(  149469 تابع)  -  125

 فرحات ابراهيم محب/  بملن المدنى السجل بجوار ماهر احمد شارع  ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149565    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تومه دمحم سعد السيد دمحم -  126

  الرازق عبد اللطيف عبد صبرى/ بملن طلخا مولف بجوار السريع المنصورة طريك ،:   الـتؤشير

 العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149563    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المطرى المجيد عبد الرإف عبد احمد -  127

  المطرى عبدالمجيد الشربينى ابراهيم/  بملن حجازى ابو ،:   الـتؤشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149569    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدبور البدوى البيومى السيد -  128

  جودة حامد ابراهيم دمحم/  بملن درين ،:   الـتؤشير

,  لعنوانا تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149562    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طعيمه الحسينى دمحم دمحم طعيمه -  129

  الشربينى دمحم على ام/  بملن الستامونى ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149561    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجواد عبد المتولى نبيه احمد على -  135

  البهلول الممصود عبد صبرى دمحم ليلى/ بملن سليمان احمد شارع ،:   الـتؤشير 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 149559    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زامه المتولى محمود دمحم -  131

 احمد حسانين العاطى عبد عطيه/ بملن الدراسات حسين ابو شارع ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 76659    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليفة دمحم حلمى جالل -  132

  الطوخى دمحم فاروق احمد/  بملن ـ المنصورة بندر ـ االسواق شارع 13/  الى النشاط عنوان تعديل ،:   الـتؤشير

 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 76659    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليفة مخبز -  133

  الطوخى دمحم فاروق احمد/  بملن ـ المنصورة بندر ـ االسواق شارع 13/  الى النشاط عنوان تعديل

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215518 تاريخ وفي 76659    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للمخابز خليفة مجمع -  134

  الطوخى دمحم فاروق احمد/  بملن ـ المنصورة بندر ـ االسواق شارع 13/  الى النشاط عنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 146682    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات دمحم رضا نصره -  135

 عبد محمود فخرى احمد/ بملن الحفير شرق - السادات جمعية - الدين شهاب حفير - الدرافيل(  39)  لرية/ الى تعدل ،:   الـتؤشير

  العزيز

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 148577    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى على السباعى على دمحم -  136

 مرعى ونشات ونسى ويصا جوزيف انسى/  بملن الكهف شارع امام النصر شارع بالعنوان للنشاط فرع افتتاح ،:   الـتؤشير وصف

       برلم وليد     لسنة    برلم اودع 2521/  1/  1 من اعتبارا اسحك فاجورجى ومنير جبره

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 148577    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، والتوريدات للتجارة الشناوى -  137

 جبره مرعى ونشات ونسى ويصا جوزيف انسى/  بملن الكهف شارع امام النصر شارع بالعنوان للنشاط فرع افتتاح ،:   الـتؤشير

       برلم وليد     لسنة    برلم اودع 2521/  1/  1 من اعتبارا اسحك فاجورجى ومنير

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149575    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحميد الحميدعبد عبد ابراهيم  دمحم -  138

  الحميد عبد الحميد عبد ابراهيم/ بمبن نميطة ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149585    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد راشد دمحم انس -  139

  احمد حامد فاروق مجدى/  بملن الصدر مستشفى خلف 7 شارع ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149583    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين الباز اللطيف عبد دمحم مهند -  145

 السيد احمد عثمان الناصر عبد/ بملن الكينج كافية خلف - مبارن مدينة ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149584    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض الوفا ابو عادل دمحم -  141

 خفاجى احمد الحميد عبد صبرى والء/ بملن االطرش كفر ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149578    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الهادى عبد الشحات نبيل رضا -  142

  ابراهيم ابراهيم صالح ابراهيم/ بملن بلماس طريك - النواصف حوض ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149576    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمل دمحم ابراهيم دمحم -  143

  عمل الدين سعد دمحم/  بملن جديله نادى امام رياض عبدالمنعم شارع 1 ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 127499    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الموافى المادر عبد عاطف عالء -  144

 مرزوق سناء/  بملن المنصورة 1 رلم شارع خطاب تمسيم ماهر احمد شارع 6 رلم/  الى العنوان تصحيح ،:   الـتؤشير وصف

  شلبى

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149589    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المصلحى العال عبد سمير اسالم -  145

  صمر المصلحى العال عبد سمير/ بملن الدين كريم بساط ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149585    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عباس احمد صالح فايزه -  146

 السالم عبد فهمى يحى احمد/ بملن بسنديلة منشؤه ،:   الـتؤشير



 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

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149579    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان احمد عبدالرحمن اموره -  147

  حسون عطيه حامد محى/  بملن الحديد السكة بجوار شرنماش ،:   الـتؤشير وصف

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149577    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السيد ربيع دمحم -  148

 دمحم السيد ندا/ بملن عبده دمحم االمام شارع المنصورة ،

:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149581    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الحديدى -  149

  المنسى دمحم سمحى/  بملن البرماوى شارع لبدماصا كفر ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 148194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبده مصباح احمد -  155

       اودع على الحليم عبد نعيم عمرو/ بملن(  1)  رلم محل المعاهدة طريك - السنبالوين بناحية(  1)  رلم فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير

 ا عبد نعيم عمرو/ بملن(  2)  رلم محل المعاهدة طريك السنبالوين بناحية(  2)  رلم فرع افتتاح وتم     برلم وليد

,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149588    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البدويهى دمحم صابر دمحم ايهاب -  151

 البدويهى دمحم صابر دمحم/ بملن الدين كريم بساط ،:   الـتؤشير وصف

 تم 25215519 تاريخ وفي 149586    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العش الوهاب عبد حسن الموجود عبد مصطفى -  152

  العش الوهاب عبد حسن الموجود عبد/  بملن توشكى بوابة امام زيد بن حوض 4 رلم عمار ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149587    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العزيز عبد وفى الفتاح عبد السالم عبد احمد -  153

  ابراهيم زكريا بهجت/  بملن السالب جامع امام السفلية المشاية الورد برج ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149574    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه رمضان مديح كريم -  154

 دمحم طلبه رمضان مديح/ بملن االحمر الكوم ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 149582    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رزق منمريوس شفيك رحمة -  155

  خليل فوزى رمزى/  بملن جيمانة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149596    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشربينى نجيب دمحم جمال -  156

  السيد دمحم ابوالخير هانى/  بملن العز برق ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149597    برلم ليده بكس  ، فرد تاجر ، السيد شعبان جمال حماده -  157

  الرحيم عبد السيد شعبان جمال/  بملن الجزائر ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 76897    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فودة توفيك دمحم دمحم عادل(  76897 تابع)  -  158

 األعصر الرإوف عبد زينب/ بملن بتوريل عبده دمحم اإلمام  شارع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149592    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالرحمن فتحى احمد -  159

 دمحم احمد محمود السيد/ بملن المحامين تمسيم - الدولى المستشفى شارع(  11)  رلم عمار طيبه برج ،:   الـتؤشير

 تم 25215525 تاريخ وفي 146518    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم عبدالحميد دمحم ابراهيم( 146518 تابع)  -  165

 درويش احمد عبده المتولى دمحم/  بملن طناح ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 146518    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم الحميد عبد دمحم ابراهيم -  161

/  15 من اعتبارا درويش احمد عبده المتولى دمحم/  بملن طناح بالعنوان سيارات معرض نشاط عن فرع افتتاح ،:   الـتؤشير وصف

  146518 تابع برلم وليد 2521 لسنة 4186 برلم اودع 2521/  1

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 76897    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فودة توفيك دمحم دمحم عادل -  162

  توفيك دمحم دمحم عصام/ بملن بالحسينية العمرى على شاِرع/   الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 76897    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فودة توفيك دمحم دمحم عادل -  163

  2556 لسنة 3151 برلم المودع االخر الرئيسى الغاء تم ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 135552    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع دمحم على دمحم محمود -  164

 من عمر الفاروق شارع(  9)  رلم عمار - المنصورة بناحية الصحية االدوات لتجارة مخزن/ نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير

  135552 تابع برلم وليد 4189 برلم اودع الوفا ابو السيد ممدوح/ بملن الجمل سامية تمسيم

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 139764    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رزق دمحم مسعد عبدالهادى -  165

  عبدالرازق دمحم دمحم عصام/  بملن المصرى مختار شارع 6/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 139764    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رزق دمحم مسعد عبدالهادى -  166

 عبدالخالك احمد الدين عالء نانسى/  بملن عبدالحفيظ سيد برج الجامعة شارع شارع 27 بالعنوان للنشاط فرع افتتاح ،:   الـتؤشير

      برلم وليد     برلم اودع

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149594    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم المعبود عبد عادل فاديه -  167

  5 دمحم الفتاح عبد احمد ونبيله وايمان وسحر ومها الفتاح عبد دمحم السيد المادر وعبد هشام/ بملن المعصرة ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 135814    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم السيد ابراهيم -  168

 على ابراهيم محمود امل/  الى المالن اسم تعدل ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 139674    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النجار دمحم دمحم حسنى نرمين -  169

  عبدالرازق دمحم دمحم عصام/  بملن المصرى مختار شارع 6/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 139674    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النجار دمحم دمحم حسنى نرمين -  175

  ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149593    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمود حسين اسماء -  171

 رمضان على محمود/ بملن مصر بنن شارع من المتفرع صيام شارع ،:   الـتؤشير وصف

 تم 25215525 تاريخ وفي 135552    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع دمحم على دمحم محمود(  135552 تابع)  -  172

 المتولى مصطفى/ بملن الجمل سامية تمسيم من عمر الفاروق شارع(  9)  رلم عمار المنصورة ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

  الصياد دمحم زيدان

 تم 25215525 تاريخ وفي 147657    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى احمد على البيلى سالى(  147657 تابع)  -  173

 هيمابرا حسن الشربينى ابراهيم/ بملن الجديد الطريك شارع 15 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 142514    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالرحيم السيد طارق -  174

  بطرس فرنسيس ايليا/  بملن المنصورة ـ المستشارين ش 42/  الى العنوان تعديل ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 147657    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى احمد على البيلى سالى -  175

 4256 برلم اودع ابراهيم حسن الشربينى ابراهيم/ بملن بلماس الجديد الطريك ش(  15)  بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف

  147657 تابع برلم وليد

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 134114    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم عطيه عطيه ايمن -  176

  لاسم عطيه عطيه ايمن/  الى المالن اسم تعديل ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149595    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود دمحم جمال عزت -  177

  على محمود دمحم جمال/ بملن مراس بنى كوم ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149655    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد السالم عبد احمد الحسن -  178

 راشد دمحم دمحم رمضان على/ بملن الدين شهاب حفير - التبن 17 لرية ،:   الـتؤشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149653    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشامى الساتر عبد دمحم دمحم -  179

 الشامى الستار عبد دمحم دمحم/ بملن المنان ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 159838    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الحسن ابو المادر عبد دمحم -  185

  دمحم الحسن ابو المادر عبد دمحم/  بملن - السالم مدينه - الجامع شارع 21/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف

 العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149599    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين سراج احمد الدين سراج شولى -  181

 الدين سراج احمد الدين سراج/ نبمل الحفير الدرافيل ،:   الـتؤشير وصف, 

 تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149652    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى متولى الغنى عبد عوض نوال -  182

 السحراوى دمحم على صبرى باسم/ بملن بساط ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149655    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى احمد ابراهيم احمد اسماء -  183

 على احمد الحميد عبد هللا عبد/ بملن الدين شهاب حفير - يصار ،:   الـتؤشير وصف

 تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149654    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العليم عبد الحكيم عبد التواب عبد عماد -  184

 عبد التواب عبد/ بملن الشعب نادى سور امام - سعيد بور شارع من جده شارع(  14)  رلم محل ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 العليم عبد الحكيم

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149656    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صماره الحى عبد دمحم نجالء -  185

  جبر دمحم مصطفى دمحم/  بملن توريل - والمروه الصفا شارع ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 149651    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حمايل احمد الفتوح ابو الهادى عبد -  186

  الهادى عبد دمحم نوال/ بملن الجديد الترعة كفر ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 119158    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحسينى االمام االمام رضا مإسسة -  187

 5 2521 لسنه 4218 رلم تاشير طلب بموجب 7458 برلم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 119158    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحسينى االمام االمام رضا مإسسة -  188

  5 2521 لسنه 4218 رلم تاشير طلب بموجب 1575 برلم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215523 تاريخ وفي 119158    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحسينى االمام االمام رضا مإسسة -  189

 5 تاشير طلب بموجب النيل ابو على دمحم/  بملن - د/5 رلم بلون الكوم شبين شارع 3 الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149615    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم زيد ابو فاروق احمد -  195

  على دمحم زيد ابو فاروق/ بملن االلف ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149622    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حماد الدسولى دمحم لطفى تفاحة -  191

  ابراهيم عبدالواحد السيد رضا/  بملن الحسنية ـ الحسينى عبدالمادر شارع 25  ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149621    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد السيد نجيب محمود -  192

  بدرالدين الدكرورى محمود الدين علم/  بملن الحك جاد الشيخ شارع بطره ،:   الـتؤشير

 تم 25215524 تاريخ وفي 142888    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم على دمحم حاتم(  142888 تابع)  -  193

 هشام/ بملن المهندسين بمدينة - المحاكم مجمع شارع من المتفرع الصديك بكر ابو شارع 2 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

  الدين شرف دمحم على وسلومى ودعاء وهانى

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149613    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحى عبد توفيك الحى عبد دمحم -  194

  الحى دمحم الخالك عبد ورثة/ بملن ،:   الـتؤشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 133324    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعفان زيدان السيد السيد احمد -  195

  زيدان السيد السيد دمحم/  بملن ـ الصيادين ش من السندوبى ش المنصورة/  الى العنوان تعديل ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149616    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل الرجال عز ابراهيم احمد -  196

 فهمى حسين مجدى دمحم هانى/  بملن الجمال مسجد خلف الجالء شارع ابراهيم على شارع ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 159973    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم فرج اسماعيل نبيل -  197

 لاسم فرج اسماعيل نبيل/  الى المالن اسم تعديل ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 142888    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم على دمحم حاتم -  198

 المهندسين بمدينة - المحاكم مجمع شارع من المتفرع الصديك بكر ابو شارع 2 بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتؤشير

/ 1/ 1 من اعتبارا االدوية وتوزيع لتجارة مخزن/ نشاط عن الدين شرف دمحم على وسلوى ودعاء وهانى هشام/ بملن بالمنصورة

2521  

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 142888    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم على دمحم حاتم -  199

 تابع برلم وليد 4354 برلم اودع االدوية وتوزيع لتجارة براء مخزن التجارية والسمة 2555555 مال براس ،:   الـتؤشير

142888 

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 145691    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، نورالدين السيد معروف عماد -  255

 سليمان السعيد دمحم خالد/  بملن الشعور ام بالعنوان زراعية محاصيل تجارة نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتؤشير وصف

      برلم وليد     لسنة    برلم اودع الغير جنيه االف عشرة 15555 برايمال

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149612    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم محمود ابراهيم -  251

  عوض احمد ابراهيم السيد/ بملن كرستالة برج االعظم البحر ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149618    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد كامل عيد عالء -  252

  بكر دمحم صبحى ليلى/  بملن مزاح ميت ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149623    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف رضوان دمحم عوض -  253

  الزير رضوان دمحم/  بملن رمضان ابو عزبة - السبعة ترعة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 132922    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المبانى دمحم دمحم احمد -  254

 دمحم دمحم/ بملن االول بالدور شمه - الدراسات المعبود عبد شارع -(  11)  رلم عمار المنصورة بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير

  132922 تابع برلم وليد 4283 برلم اودع الجواد عبد

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149659    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده امبابى عثمان امبابى -  255

 دمحم محمود احمد اسالم/ بملن محمود ميت ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 132922    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المبانى دمحم دمحم احمد(  132922 تابع)  -  256

 على الدين عالء/ بملن االول بالدور شمه الدراسات - المعبود عبد شارع(  11)  رلم عمار المنصورة ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 على

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149619    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحسينى على السيد بكر دمحم احمد -  257

  التلبانى دمحم نعمان ورده/  بملن النادى ارض ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 126453    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حمدى عماد -  258

  دمحم هللا عبد احمد السيد/  بملن - المنصورة بلماس طريك السالم حى/  الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149611    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عالم على دمحم عنتر احمد -  259

  جالل ابراهيم دمحم ابراهيم/  بملن المحاكم مجمع امام الصفا شارع ،:   الـتؤشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149614    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضر حامد ودمحم ابراهيم -  215

  خضر احمد مهنا دمحم/  بملن جمعيات 4 السماد مدينه ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149617    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد ظريف دمحم -  211

  المغربى سعيد دمحم ليلى/  بملن بساط  ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149615    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المجد ابو المجد ابو محروس نجالء -  212

  المصبى عباده صالح دمحم/  بملن المعصرة ـ المعصراوى جامع ممابل ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149658    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، امين صادق عادل هناء -  213

  البيومى عوض حاتم/ بملن فاتن ميت كفر - سرسو عزبه ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215524 تاريخ وفي 149625    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المصاص حسن ابراهيم حسن احمد -  214

  المصاص حسن ابراهيم حسن/  بملن خطاب شارع ماهر احمد ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149636    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف العزب دمحم عبداللطيف دمحم -  215

  سالمه عطيه الشربينى دمحم هبه/  بملن البدالة ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149631    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سراج ابراهيم ابراهيم دمحم ابراهيم -  216

  سراج ابراهيم ابراهيم دمحم/  بملن العز برق ،:   الـتؤشير وصف

 تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149276    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد دمحم الحميد عبد سمير رزق احمد -  217

/ 18 من اعتبارا مصطفى سعيد احمد/  بملن بلمس بالعنوان الدخان وتوزيع تجارة لنشاط فرع افتتاح ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

2  /2521  

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149627    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حسن احمد -  218

  العزيز عبد العزيز عبد اشرف/ بملن سعيد بور شارع - السالمونى برج ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149633    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدر الديسطى دمحم عمر -  219

 يوسف حمودة محمود حموده/ بملن الرئيسى الطريك على بطرة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149626    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجندى صابر محسن احمد -  225

  ابراهيم الدين سعد احمد شريف/ بملن النجار سوق - االكياس شارع المنصورة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149632    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رزق دمحم حسين دمحم -  221

  رزق دمحم حسين/  بملن الرازق عبد باهلل المعتز الشهيد شارع مشعل ميدان ،:   الـتؤشير

 العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149628    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان حسن السالم عبد حسن باسم -  222

  النجار السيد عوف عطيه شيرين/  بملن دمنه محلة منية - عرفات ابو شارع 1 ،:   الـتؤشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149637    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب العاطى عبد على سعد خالد -  223

 السيد اللطيف عبد فرج/ بملن جيهان شارع من - الهنداوى شارع(  3)  رلم عمار المنصورة ،:   الـتؤشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149625    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضر المصبى دمحم الفتاح عبد -  224

 المصبى دمحم الفتاح عبد رضا/ بملن عنتر ميت ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149624    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العشماوى محمود جمعه سمير احمد -  225

 يوسف الفتاح عبد احمد/ بملن مايو(  15)  تمسيم -(  ج)  الثانية بالمجاورة -(  2634)  رلم عمار - جمصة ،:   الـتؤشير وصف

 النجار يونس



 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

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149634    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى الخالك عبد دمحم شريف -  226

 المتولى العزيز عبد دمحم سعيدة/ بملن الهالة جديده ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 157177    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مشالى الوهاب عبد السيد طه السعيد -  227

 بنزينة امام السريع الطريك بالعنوان زراعية وجرارات وحفارات لوادر لتجارة مخزن نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف

  157177 تابع برلم وليد 2521 لسنة 4359 برلم اودع عبدالوهاب السيد السيد طه السيد/  بملن الغاز

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 157177    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد مشالى -  228

 الغاز بنزينة امام السريع الطريك بالعنوان زراعية وجرارات وحفارات لوادر لتجارة مخزن نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير

  157177 تابع برلم وليد 2521 لسنة 4359 برلم اودع عبدالوهاب السيد السيد طه السيد/  بملن

 25215525 تاريخ وفي 157177    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مشالى عبدالوهاب السيد طه السعيد(  157177 تابع)  -  229

  وهابعبدال السيد طه السيد/  بملن الغاز بنزينة امام السريع الطريك ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149635    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم الدسولى عوض دمحم -  235

  الشربينى دمحم عوض/ بملن دمنة محلة منية ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149629    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم السيد ممدوح عماد -  231

  دمحم الشربينى سعد سهير/  بملن لباء مسجد بجوار المعاهدة ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 149635    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى دمحم حسن سعيد دمحم دمحم -  232

  احمد دمحم احمد/  بملن الحوار ش من الجنينه درب ش 38 ،:   الـتؤشير وصف

 تاريخ وفي 111824    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عبد(  111824تابع)  -  233

  سعيد فاروق سامح/  بملن بورسعيد شارع 7 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215526

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149639    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البسيونى ابراهيم احمد ابراهيم -  234

 البسيونى ابراهيم احمد/ بملن شاوة ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149648    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حسن محمود -  235

 على فتحى احمد اسماء/ بملن سلكا ،:   الـتؤشير

 العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149651    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم الرازق عبد الخلعى رمضان -  236

  شطا متولى ابراهيم متولى/ بملن المعصرة شرلية ،:   الـتؤشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 148281    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوعدوى السيد عوض دمحم احمد -  237

 عدوى ابو السيد عوض دمحم السيد/  بملن - روان برج - عائشة الشيخة شارع - المنصورة الى العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149644    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العز ابو حامد حسن سامى محمود -  238

 العز ابو حامد حسن سامى/ بملن المادر عبد سيدى من الصيادين شارع ،:   الـتؤشير وصف

 تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149645    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشابورى الدمرداش العزيز عبد طه احمد -  239

  المنعم عبد البنا حسن ساره/ بملن االعدادية المدرسة بجوار الشافى عبد شارع ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 137558    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهيم يوسف دمحم حمدى -  245

 5 2521 لسنه 4422 رلم تاشير طلب بموجب 2519 لسنه 353 برلم المودع االخر الرئيسى الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 147765    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البراز مصطفى شحاته رشاد دمحم -  241

 دمياط مدينة وتنمية تعمير جهاز/  بملن الصناعيه امتداد 16 بلون 14 لطعه بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتؤشير وصف

  2521/  3/  25 من اعتبارا الغير جنيه الف مائة 155555 براسمال كهربائية ادوات وتجميع تصنيع مصنع نشاط عن الجديدة



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 118738    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حشيش على رفعت احمد -  242

 صادق على احمد الجمال حسن وجيدة/  بملن  ـ يوسف فرك/  الى النشاط عنوان تعديل ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149638    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى رجب طارق يحيى -  243

 عاشور على محمود/ بملن بهاء مسجد امام الشربينى بهاء شارع ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149646    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المطب الشربينى فهمى عابد احمد -  244

 دمحم امين ابراهيم امير/ بملن الحطبة كفر ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149655    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، متولى حموده مدحت  دعاء -  245

 دمحم الحى عبد شولى فريد/ بملن الطرشوبى برج - مصر بنن شارع ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149647    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات دمحم المنعغم عبد البنا حسن ساره -  246

  فاضل الرازق عبد حسن حسام/ بملن بلماس طريك - االورمان ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 تم 25215526 تاريخ وفي 132241    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المهدى محفوظ الدسولى(  132241 تابع)  -  247

  حسن المطلب عبد صابرين/  بملن بلجاى ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149645    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العنين ابو دمحم عيد حسن عادل -  248

 سعده ابراهيم دمحم ابراهيم/ بملن المؤمون شارع ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149643    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحداد عبده احمد شريف -  249

 الحداد االمام دمحم عبده احمد/ بملن شها ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 132241    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المهدى محفوظ الدسولى -  255

 عدا فيما"  جاهزة مالبس مصنع/نشاط عن حسن المطلب عبد صابرين/ بملن بلجاى/ اخربالعنوان رئيسى افتتاح تم ،:   الـتؤشير

 برلم وليد 4455 برلم اودع جنيها الف مائة 155555 لدره مال براس 2525/ 15/ 1 من اعتبارا العسكرية مالبسوال المهمات

 132241تابع

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 159562    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد دمحم اسماعيل -  251

 برلم بدمياط المميد والفرع 2516 لسنة 9138 و 2514 لسنة 6122و 2512 لسنة 5949 برلم المودع الفروع الغاء تم ،:   الـتؤشير

  2559 لسنة 357 برلم والمودع 66493

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 159562    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد دمحم اسماعيل -  252

  2558 لسنة 1541 برلم المودع االخر الرئيسى الغاء تم ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149641    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين على يوسف السالم عبد حاتم -  253

 شحتو الشحات ابراهيم محمود/ بملن دمنة محلة منيه ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149642    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو شحاتة عيد دمحم -  254

 شحاتة المعاطى ابو صابرين/ بملن دنجواى ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 111824    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عبد -  255

 سامح/  بملن - بورسعيد شارع 7:  بالعنوان السيارات جلود لتجارة مخزن نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

  111824 تابع برلم وليد 4419 برلم اودع 2521/ 5/ 17 من اعتبارا سعيد فاروق

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215526 تاريخ وفي 149649    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شلمانى دمحم حسن حسام -  256

 عابد على سعيد دمحم بدر/ بملن تلبانة ،:   الـتؤشير

 العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149391    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات يونس ابراهيم محمود عزيزه -  257

 فرحات ابراهيم احمد دمحم عمر/ الى المالن اسم تعديل ،:   الـتؤشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149652    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدهشان دمحم جالل السيد دمحم -  258

 ابراهيم فهمى جالل دمحم/ بملن عمل عزبه - الهادى شارع المنصورة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 147551    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، باسويد محسن سالم احمد -  259

 دمحم فرج دمحم احمد/  بملن المدير شارع 25 ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149656    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان على اللطبف عبد منى -  265

  شاهين بكر الشاذلى دمحم/ بملن سندوب منيه ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 121661    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض أحمد دمحم السيد محمود -  261

 دمحم غنيم ابو عبدهللا دعاء/  الى المالن اسم تعديل ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149655    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، غنا ابراهيم بكر عوض وفيك -  262

  غنا بكر عوض دمحم/ بملن السعدية ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149659    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن السعيد خالد السعيد -  263

  عبدالفتاح دمحم سعد امحس/  بملن الستامونى/  الروضه ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149653    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد سامى احمد -  264

 نصر حسن العزيز عبد سامى/ بملن الحمراء العزبة ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149654    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شالطه الشكور عبد كمال احمد -  265

 شالطه الشكور عبد كمال/ بملن بدواى ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215527 تاريخ وفي 149657    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى دمحم حسن دمحم احمد -  266

  ابراهيم ابراهيم صالح احمد/ بملن بلماس طريك النواصف حوض ،:   الـتؤشير

 تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 86759    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هيكل خليل عيد موسى(  86759 تابع)  -  267

  ابراهيم شطا خليل سامح/  بملن العوضيه ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 تم 25215535 تاريخ وفي 148657    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى دمحم السيد دمحم اسالم(  148657 تابع)  -  268

 ابورية رزق عبدالحميد احمد/بملن خميس ميت اول السفلية المشاية شارع امتداد ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 122852    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحك جاد على الحكيم عبد على شريف -  269

 عوض دمحم مدرسة خلف - البارودى سامى محمود شارع - بلماس بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

  122852 تابع برلم وليد 4484 برلم اودع 125555 مال براس غذائية مواد تجارة/ نشاط عن متولى طه حسين/ بملن

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 86759    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هيكل خليل عيد موسى -  275

 براسمال ابراهيم شطا خليل سامح/  بملن هيكل العوضية بالعنوان حالبه مواشى مزرعة نشاط عن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتؤشير

  2521/  4/  1 من اعتبارا الغير جنيه الف مائة 155555

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 86759    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هيكل خليل عيد موسى -  271

  86759 تابع برلم وليد 2521 لسنة 4489 برلم اودع ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149662    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم توفيك -  272

 الشربينى دمحم مختار عادل/ بملن دمنة محلة منية ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 119386    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البيومى حسن يسرى دمحم -  273

  البيومى حسن يسرى سحر/  بملن االلبان مصنع خلف السويس لناة شارع/  الى العنوان تعديل ،:   الـتؤشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149669    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرج المجيد عبد فرج -  274

 الرازق عبد دمحم فرج المجيد عبد/ بملن العرب كفور ،:   الـتؤشير

 25215535 تاريخ وفي 145274    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اباظه الحمادى شعبان مجدى سمر(  145274 تابع)  -  275

 الدروتينى دمحم احمد خالد/  بملن الشعب نادى بجوار بورسعيد شارع 17 ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149661    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الباز ابراهيم رمضان الدين صالح -  276

 محمود السيد ابراهيم/ بملن شاوه ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149663    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شيحه جبر دمحم جبر -  277

 الجواد عبد السيد مسعد الهام/ بملن مراس بنى كوم ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149665    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى السيد احمد صبرى دمحم -  278

 مبرون على سعد حامد/ بملن درين ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 146819    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى عوض محبوب اشرف -  279

 الصياد احمد السيد حمدته/  الى المالن اسم تعدل ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149664    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الدين سعد -  285

 احمد الدين سعد خليفه/ بملن المحكمة ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149667    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حمامة دمحم النبى عبد مجدى -  281

 السيد رضوان كامل دمحم نرمين/ بملن العباسى شارع ناصية - الصاغة شارع ،:   الـتؤشير

 تاريخ وفي 122852    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحك جاد على الحكيم عبد على شريف(  122852 تابع)  -  282

  عوض دمحم مدرسة خلف - البارودى سامى محمود شارع ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215535

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 148657    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى دمحم السيد دمحم اسالم -  283

 بالعنوان العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا جاهزة مالبس وتجارة مفروشات معرض نشاط عن فرع افتتاح ،:   الـتؤشير

 2521/ 2/ 1من اعتبارا ابورية رزق عبدالحميد احمد/بملن خميس ميت اول السفلية المشاية شارع امتداد المنصورة

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 148657    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى دمحم السيد دمحم اسالم -  284

  148657 تابع برلم وليد 2521لسنة 4466برلم اودع ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 145274    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اباظه الحمادى شعبان مجدى سمر -  285

 اعتبارا الدروتينى دمحم احمد خالد/  بملن الشعب نادى بجوار بورسعيد شارع 17 نبالعنوا للنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف

 145274 تابع برلم وليد 4462 برلم اودع 2521/ 5/ 1 من

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149666    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد دمحم احمد امين مسعد -  286

 سالم اللطيف عبد احمد هللا عبد احمد/ بملن جمصة - العشر ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149671    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بلبل الموافى احمد خليل دمحم -  287

  شلبى دمحم السباعى على/  بملن االناصر عبد جمال شارع 25 ،:   الـتؤشير

 تم 25215535 تاريخ وفي 149665    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العسيلى احمد سيد الحميد عبد الحميد عبد عمار -  288

 سالم اللطيف عبد احمد هللا عبد احمد/ بملن الشباب شارع جمصة ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149668    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، موسى السيد ابراهيم السيد -  289

 الحنفى احمد دمحم حسن/ بملن الجامع حوض - الشعراوى متولى دمحم الشيخ شارع ،:   الـتؤشير



 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

,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 149675    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البسيونى سالمه احمد السعيد مى -  295

  دمحم ابراهيم عبدالحميد ملكه/  بملن الصارم ميت ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215535 تاريخ وفي 73492    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشبراوى أنس -  291

  العيسوى دمحم حسام/  بملن العيسوى ذكريا ش 33/  الى العنوان تعديل ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149685    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود المرسى دمحم ابراهيم  ودهحم -  292

  المرسى دمحم ابراهيم مصطفى/  بملن الزراعة شارع ـ(  18) رلم عمار ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149683    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدولتلى على عبده على دمحم -  293

  الدولتلى على عبده على دمحم/ بملن الخضار سوق الرف شارع الجميل عمارة المنصورة ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149684    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النبى حسب دمحم بدير هللا عبد جهاد -  294

 عبد رجب السميع عبد اشجه/ بملن فخر مدرسة امام السويس لناه شارع من الزهيرى شارع 4 المنصورة ،:   الـتؤشير وصف

  العاطى

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149679    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منصور  عبدالحافظ يحيى رشا -  295

  فرج الدمرداش عبدالسالم على/  بملن شرنماش  ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149682    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى مصطفى على هدى -  296

 احمد حسين دمحم رشا/ بملن سلكا ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 132325    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحسينى صابر اسامه رشا -  297

 تؤشير طلب بموجب وذلن الفرع ا هذا الغاء تم ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149681    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرفاعى حسن هادى دمحم دمحم -  298

  الرفاعى حسن دىها دمحم/  بملن طناح ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149685    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البيلى احمد السعيد عادل مى -  299

  على خالد على خالد/  بملن المحمودية طريك ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149677    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجاهزة للمالبس شعبان -  355

  واالخوه زهراء برج السويس لناه شارع المنصورة ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149688    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ على احمد على الحسين -  351

  البيلى ابوالمعاطى الدسولى الصباحى/  بملن(  رجيله ابو)  الحريه ـ الجوهرى عمارة ـ( 35)  رلم عمار ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 126951    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الغباشى السيد السيد الغريب -  352

  الغباشى السيد السيد الغريب/  الى المالن اسم تعديل ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149675    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بندق محمود دمحم محمود نبيل -  353

  الغزاوى ابراهيم صابر/ بملن عارف السالم عبد شارع من امرهللا السيد شارع ،:   الـتؤشير وصف

 تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 133955    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود فاضل السميع عبد بهاء(  133955)  -  354

 محمود فاضل السميع عبد سامح/  بملن دميره كفر ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149673    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم البيومى دمحم الخالك عبد عالء -  355

 عثمان العظيم عبد عثمان/ بملن البارون لصر بجوار الجمل سامية شارع ،:   يرالـتؤش وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149672    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الوصيف حسن فاروق السيد احمد -  356

 صالح كمال اسامه/ بملن مراس بنى كوم ،:   الـتؤشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 133955    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود فاضل السميع عبد بهاء -  357

 رحالت مكتب/  نشاط عن محمود فاضل السميع عبد سامح/  بملن دميره كفر بالعنوان رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف

  133955 تابع برلم وليد 4518 برلم اودع جنيه االف عشرة 15555 مال براس السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149678    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الناغى السيد الشربينى خالد -  358

 راشد المطلب عبد السيد/  بملن المماش سالمون ،:   الـتؤشير

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149686    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عزت رضا السيد -  359

  سالم الشربينى حسام/  بملن الصديك بكر ابو ،:   الـتؤشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149674    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عنان سعيد البارى عبد عفت -  315

 المجيد عبد الرحمن عبد انس/ بملن شها ،:   الـتؤشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149676    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم اشرف ابراهيم -  311

  المتولى جاد نبيه ماجد/ بملن االطرش كفر ،:   الـتؤشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215531 تاريخ وفي 149689    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الخميسى دمحم صالح ايه -  312

 المجيد عبد صالح دمحم عزيزه/ بملن الشرلى البر نبروه ،:   الـتؤشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم25215556 تاريخ وفي 148865   رلمب ليده سبك  ، فرد تاجر ، السميع عبد العزيز عبد السيد اسامه -  1

 حالبه مواشى حظيره/  الى النشاط مسمى تعدل:  التؤشير وصف

:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215556 تاريخ وفي 84615   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مشالى العيسوى دمحم حنان -  2

 الطبيه االجهزه بيع/  الى النشاط تعديل

 تعديل:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215556 تاريخ وفي 84615   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العيسوى دمحم حنان -  3

 الطبيه االجهزه بيع/  الى النشاط

,  النشاط تعديل تم25215556 تاريخ وفي 145814   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تفاحة احمد العظيم عبد السالم عبد -  4

 مواشى وتسمين تربية حظيرة/  الى النشاط تعديل:  التؤشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25215515 تاريخ وفي 112285   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الديسطى المرسى المنعم عبد سعد -  5

 النسيج ماكينات غيار لطع تجاره/  على النشاط لصر:  التؤشير

 وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد المياه وطلمبات والتكييف التبريد معدات غيار لطع لتجارة رزق -  6

 والفمره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى النشاط تعديل:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215511 تاريخ

 وتكييف تبريد معدات غيار لطع وتجارة والواردات للصادرات العامه الهيئه تنظمها التى والنظم للموانين طبما 9 المجموعه من 36

 مياه وطلمبات

,  النشاط تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد الجمله دليك لتجارة رزق -  7

 للموانين طبما 9 المجموعه من 36 والفمره 19 لمجموعها عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى النشاط تعديل:  التؤشير وصف

 مياه وطلمبات وتكييف تبريد معدات غيار لطع وتجارة والواردات للصادرات العامه الهيئه تنظمها التى والنظم



 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

 تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدير واالستيراد والتكييف للتبريد رزق -  8

 طبما 9 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى النشاط تعديل:  التؤشير وصف,  النشاط

 مياه وطلمبات وتكييف تبريد معدات غيار لطع وتجارة والواردات للصادرات العامه الهيئه تنظمها التى والنظم للموانين

,  النشاط تعديل تم25215511 تاريخ وفي 126776   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم على عمر السالم عبد الخالك عبد -  9

 بمالة تجارة الى النشاط تعديل:  التؤشير وصف

 تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدير واالستيراد والتكييف للتبريد رزق -  15

 والتصدير واالستيراد والتكييف التبريد معدات تجارة على النشاط لصر:  التؤشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد الجمله دليك لتجارة رزق -  11

 والتصدير واالستيراد والتكييف التبريد معدات تجارة على النشاط لصر:  التؤشير وصف

 وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد المياه وطلمبات والتكييف التبريد معدات غيار لطع لتجارة رزق -  12

 والتصدير واالستيراد والتكييف التبريد معدات تجارة على النشاط لصر:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215518 تاريخ

 وصف,  النشاط تعديل تم25215518 تاريخ وفي 145772   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حالوة دمحم معوض الشحات دمحم -  13

 لسنة 1854 رلم امنية موافمة الالزمة التراخيص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما كبيوتر العاب صالة:  التؤشير

2521 

 تعديل تم25215518 تاريخ وفي 145946   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جبريل العزيز عبد دمحم ابراهيم العزيز عبد -  14

 5 العين نفس على االلى الحاسب واجهزة العمالة توريد عدا فيما عموميه توريدات/  الى النشاط تعدل:  التؤشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم25215518 تاريخ وفي 145946   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز دمحم ابراهيم عبدالعزيز -  15

 5 العين نفس على االلى الحاسب واجهزة العمالة توريد عدا فيما عموميه توريدات/  الى النشاط تعدل:  التؤشير وصف

 تم25215518 تاريخ وفي 145772   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حالوة دمحم معوض الشحات دمحم(  145772 تابع)  -  16

 ( . العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما)  جاهزة مالبس تجارة/  الى النشاط تعدل:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25215519 تاريخ وفي 129357   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، غالى ابراهيم فوده عمر محمود -  17

 تموينية بمالة/ الى النشاط مسمى تعدل:  التؤشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25215519 تاريخ وفي 97642   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للنمل الشربينى ياسر مإسسة -  18

 نمل مماوالت مكتب نشاط اضافة:  التؤشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25215519 تاريخ وفي 115679   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السعيد  اسماعيل مصطفى احمد -  19

 عامه مماوالت/  على النشاط لصر:  التؤشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25215519 تاريخ وفي 146682   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات دمحم رضا نصره -  25

 حالبة مواشى حظيرة/ الى النشاط الى تعدل:  التؤشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25215519 تاريخ وفي 127499   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الموافى المادر عبد عاطف عالء -  21

 تشطيبات و عامة مماوالت مكتب/  الى النشاط مسمى تعديل:  التؤشير

,  النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 142514   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالرحيم السيد طارق -  22

 (( العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا))  مالبس مصنع/  الى النشاط تعديل:  التؤشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 135814   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم السيد ابراهيم -  23

 حالبه مواشى حظيرة/  الى النشاط تعدل:  التؤشير



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 118866   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، نجا الحميد عبد االلفى نبيل -  24

 مفروشات تجارة/  الى النشاط تعديل:  التؤشير

 النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 76897   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فودة توفيك دمحم دمحم عادل(  76897 تابع)  -  25

 لها المنظمة والمرارات الموانين حدود فى والتصدير االستيراد/  الى النشاط تعدل:  التؤشير وصف, 

:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 76897   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فودة توفيك دمحم دمحم عادل -  26

 الحكومية والتوريدات البناء ومعدات غيار ولطع الكهربائية المولدات الزراعية واالالت الجرارات تجارة/  الى النشاط تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25215523 تاريخ وفي 159838   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الحسن ابو المادر عبد دمحم -  27

 تصدير ومكتب وصابون زيوت تجاره/  الى النشاط تعدل:  التؤشير

:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215524 تاريخ وفي 126453   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حمدى عماد -  28

 2521/ 2/ 1 من اعتبارا احذية مصنع/  الى النشاط تعدل

 تعديل تم25215524 تاريخ وفي 126127   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى طه دمحم طه حسام(  126127 تابع)  -  29

 سائل وصابون منظفات تصنيع/  نشاط اضافة تم:  التؤشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم25215524 تاريخ وفي 158785   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مهادل ابراهيم صالح دمحم صفاء -  35

 المستندات تصوير فيماعدا مكتبه/  الى النشاط تعديل:  التؤشير

,  النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 138114   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هلول العزيز عبد المنعم عبد حسام -  31

 تجارية توكيالت و عامة توريدات و مماوالت/  على النشاط لصر:  التؤشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 92587   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عليوه رزق دمحم رزق جاد -  32

 غذائيه مواد وتوزيع تعبئه/  الى النشاط لتعدي:  التؤشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25215525 تاريخ وفي 147273   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسنين سليم هللا عطا مشرفه -  33

 العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس معرض/  الى النساط مسمى تعديل:  التؤشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149456   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عالم دمحم ابراهيم صباح -  1

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 149475   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى دمحم احمد دمحم عصام -  2

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149492   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االمام زكى فتحى حسام امين -  3

 خاص: التؤشير وصف

: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149557   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عباس دمحم منير دمحم -  4

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149525   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سراج الحميد عبد حسين احمد هويدا -  5

 خاص: التؤشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149539   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشربينى ابراهيم نبيل دمحم -  6

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149565   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الصعيدى احمد دمحم الرحمن عبد -  7

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149572   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد اسماعيل عالء -  8

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149587   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العزيز عبد وفى الفتاح عبد السالم عبد احمد -  9

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 149651   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حمايل احمد الفتوح ابو الهادى عبد -  15

 خاص: التؤشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149621   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد السيد نجيب محمود -  11

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149629   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم السيد ممدوح عماد -  12

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149648   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حسن محمود -  13

 خاص: التؤشير

 الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 149662   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم توفيك -  14

 خاص: التؤشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149674   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عنان سعيد البارى عبد عفت -  15

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149463   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم السيد حامد -  16

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 149475   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شطا السالم عبد السالم عبد رضا -  17

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149495   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبده دمحم عبوده -  18

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149556   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان عرفات جمعه عرفات -  19

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149527   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السعيد دمحم عوض عمرو -  25

 خاص: التؤشير

 الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149534   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، كشن دمحم العزيز عبد محب محمود -  21

 خاص: التؤشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149554   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض الحميد عبد احمد الحميد عبد -  22

 خاص: التؤشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149566   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عون حسن ابراهيم خالد -  23

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149575   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد السيد دمحم دمحم -  24

 خاص: التؤشير وصف

 تعديل تم25215524 تاريخ وفي 142888   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم على دمحم حاتم(  142888 تابع)  -  25

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149635   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم الدسولى عوض دمحم -  26

 خاص: التؤشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149651   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم الرازق عبد الخلعى رمضان -  27

 خاص: التؤشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25215527 تاريخ وفي 149659   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن السعيد خالد السعيد -  28

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149676   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم اشرف ابراهيم -  29

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149689   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الخميسى دمحم صالح ايه -  35

 خاص: التؤشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149461   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن دمحم احمد دمحم -  31

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215555 تاريخ وفي 149469   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالسالم احمد عاصم -  32

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149488   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين سمير احمد -  33

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149511   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، برهام الفتاح عبد ابراهيم الحميد عبد دمحم -  34

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149538   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حندوسه السيد اسامه حسين -  35

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149555   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطوخى الرازق عبد فرج فتحى -  36

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149574   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه رمضان مديح كريم -  37

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149592   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالرحمن فتحى احمد -  38

 خاص: التؤشير وصف

 تم25215525 تاريخ وفي 146518   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم عبدالحميد دمحم ابراهيم( 146518 تابع)  -  39

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149622   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حماد الدسولى دمحم لطفى تفاحة -  45

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149635   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى دمحم حسن سعيد دمحم دمحم -  41

 خاص: التؤشير وصف

 تاريخ وفي 111824   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عبد(  111824تابع)  -  42

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215526

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215527 تاريخ وفي 149657   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى دمحم حسن دمحم احمد -  43

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 86759   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هيكل خليل عيد موسى(  86759 تابع)  -  44

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215555 تاريخ وفي 149465   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الخالك عبد السيد السيد دمحم -  45

 خاص: التؤشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215555 تاريخ وفي 149466   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فتحى سعيد دمحم فتحى دمحم -  46

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149483   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفار احمد فإاد صالح اسامه -  47

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149516   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده معوض سرور مينا -  48

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149533   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب شبانه وهبه رمضان -  49

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149546   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد السالم عبد طاهر -  55

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149582   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رزق منمريوس شفيك رحمة -  51

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149596   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشربينى نجيب دمحم جمال -  52

 خاص: التؤشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149597   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد شعبان جمال حماده -  53

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149615   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم زيد ابو فاروق احمد -  54

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149639   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البسيونى ابراهيم احمد ابراهيم -  55

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215527 تاريخ وفي 149653   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد سامى احمد -  56

 خاص: التؤشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم25215527 تاريخ وفي 149654   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شالطه الشكور عبد كمال احمد -  57

 خاص: التؤشير وصف

 تعديل تم25215535 تاريخ وفي 148657   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى دمحم السيد دمحم اسالم(  148657 تابع)  -  58

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 149473   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السيد محمود بالل هشام -  59

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 149474   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى احمد مصطفى جالل خالد -  65

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149487   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطران ابراهيم دمحم الدسولى دمحم على -  61

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149495   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الصياد دمحم العدل جمال احمد -  62

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149518   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليمان العشماوى دمحم رضا -  63

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149535   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االزمازى العنين ابو شكرى دمحم -  64

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149558   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عجيز الخالك عبد المادر عبد السيد -  65

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149557   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السميع عبد السيد مرفت -  66

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149588   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البدويهى دمحم صابر دمحم ايهاب -  67

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149616   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل الرجال عز ابراهيم احمد -  68

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149634   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى الخالك عبد دمحم شريف -  69

 خاص: التؤشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 149661   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الباز ابراهيم رمضان الدين صالح -  75

 خاص: التؤشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 149663   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شيحه جبر دمحم جبر -  71

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149673   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم البيومى دمحم الخالك عبد عالء -  72

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149465   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على طارق -  73

,  الشركة نوع تعديل تم25215555 تاريخ وفي 149467   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على فتوح اللطيف عبد دمحم على -  74

 خاص: التؤشير وصف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149496   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد رفعت دمحم -  75

 خاص: التؤشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149555   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد ماهر دمحم -  76

 خاص: التؤشير

 الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149512   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى العزيز عبد رشدى عماد -  77

 خاص: التؤشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149545   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود دمحم -  78

 خاص: التؤشير

 الشركة نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149552   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى اللطيف عبد الغنى عبد منى -  79

 خاص: التؤشير وصف, 

 نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149555   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى دمحم العزيز عبد دمحم العزيز عبد -  85

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149594   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم المعبود عبد عادل فاديه -  81

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 149655   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى احمد ابراهيم احمد اسماء -  82

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149638   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى رجب طارق يحيى -  83

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149646   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المطب الشربينى فهمى عابد احمد -  84

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149655   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، متولى حموده مدحت  دعاء -  85

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149678   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الناغى السيد الشربينى خالد -  86

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149686   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عزت رضا السيد -  87

 خاص: التؤشير وصف

 وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد المياه وطلمبات والتكييف التبريد معدات غيار لطع لتجارة رزق -  88

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215556 تاريخ

 نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، واالستيراد الجمله دليك لتجارة رزق -  89

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 149481   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدير واالستيراد والتكييف للتبريد رزق -  95

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149482   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت عمر -  91

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

,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149519   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى السعيد الحميد عبد خالد -  92

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149535   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرح على دمحم دمحم احمد -  93

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149531   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البطراوى زيدان الحميد عبد احمد دعاء -  94

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149564   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالوهاب دمحم احمد -  95

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149577   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السيد ربيع دمحم -  96

 خاص: التؤشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149581   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الحديدى -  97

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149612   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم محمود ابراهيم -  98

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149625   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضر المصبى دمحم الفتاح عبد -  99

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149624   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العشماوى محمود جمعه سمير احمد -  155

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215527 تاريخ وفي 149655   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، غنا ابراهيم بكر عوض وفيك -  151

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 149669   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرج المجيد عبد فرج -  152

 خاص: التؤشير

 تم25215535 تاريخ وفي 145274   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اباظه الحمادى شعبان مجدى سمر(  145274 تابع)  -  153

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149455   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خشبه فرج الحميد عبد حلمى الحميد عبد -  154

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215556 تاريخ وفي 149472   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى دمحم محمود خالد -  155

 خاص: التؤشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149489   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على دمحم احمد السيد -  156

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149554   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العطا ابو محمود السالم عبد خيرى دمحم -  157

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149524   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الخميسى شلبى السيد توكل دمحم السيد -  158

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149545   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد الحميد عبد رشدى هللا عبد -  159

 خاص: التؤشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149565   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تومه دمحم سعد السيد دمحم -  115

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149563   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المطرى المجيد عبد الرإف عبد احمد -  111

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149589   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المصلحى العال عبد سمير اسالم -  112

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 149652   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى متولى الغنى عبد عوض نوال -  113

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149618   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد كامل عيد عالء -  114

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215525 تاريخ وفي 149637   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب العاطى عبد على سعد خالد -  115

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149647   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات دمحم المنعغم عبد البنا حسن ساره -  116

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 تعديل تم25215526 تاريخ وفي 132241   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المهدى محفوظ الدسولى(  132241 تابع)  -  117

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم25215535 تاريخ وفي 149665   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى السيد احمد صبرى دمحم -  118

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149677   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجاهزة للمالبس شعبان -  119

 خاص: التؤشير

 الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149688   برلم ليده سبك  ، دفر تاجر ، عبدالحافظ على احمد على الحسين -  125

 خاص: التؤشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149459   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جاد على حسن محمود حسن -  121

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215555 تاريخ وفي 149468   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرج المرسى احمد الرازق عبد مروة -  122

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149494   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع دمحم يوسف ابراهيم -  123

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149552   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، تكال سامى عزيز هانى جون -  124

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149529   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صادق احمد فإاد نجاح -  125

 خاص: التؤشير
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149536   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عاشور السيد دمحم دمحم -  126
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 تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149568   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجزار عبدالفتاح حجازى عبدالواحد عبدالفتاح -  127

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع

 تم25215518 تاريخ وفي 149469   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالسالم احمد عاصم(  149469 تابع)  -  128

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل
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 نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 149599   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين سراج احمد الدين سراج شولى -  135
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 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149464   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شولح عبدالحميد توكل عبدالغنى حسن -  212

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215554 تاريخ وفي 149462   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهيم لطفى زكيه -  213

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149555   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسالم الحسينى عبدالعزيز ناجى احمد -  214

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215559 تاريخ وفي 149499   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عرفات ابراهيم تامر -  215

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149513   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم البسطويسى دمحم سعاد -  216

 خاص: التؤشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149514   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على شلبى دمحم عطية دمحم -  217

 خاص: التؤشير

,  الشركة نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149548   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشبن دمحم دمحم العزيز عبد السيد -  218

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149549   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد احمد فإاد دمحم اكرم -  219

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215518 تاريخ وفي 149569   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدبور البدوى البيومى السيد -  225

 خاص: التؤشير وصف

 تعديل تم25215525 تاريخ وفي 135552   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع دمحم على دمحم محمود(  135552 تابع)  -  221

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع

 تم25215525 تاريخ وفي 147657   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العوضى احمد على البيلى سالى(  147657 تابع)  -  222

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149611   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عالم على دمحم عنتر احمد -  223

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149641   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين على يوسف السالم عبد حاتم -  224

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149642   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو شحاتة عيد دمحم -  225

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215527 تاريخ وفي 149652   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدهشان دمحم جالل السيد دمحم -  226

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149683   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدولتلى على عبده على دمحم -  227

 خاص: التؤشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149684   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النبى حسب دمحم بدير هللا عبد جهاد -  228

 خاص: التؤشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149559   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عباده دمحم ياسين دمحم -  229

 خاص: التؤشير

 نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149515   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد فرحات السالم عبد عالء -  235

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25215515 تاريخ وفي 149522   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عامر حسن عبدالسميع الدين كمال دينا -  231

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  كةالشر نوع تعديل تم25215511 تاريخ وفي 149544   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم الشحات فتحى منى -  232

 خاص: التؤشير وصف

 نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149551   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليمان الحميد عبد سليمان ايمن حمدى -  233

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215517 تاريخ وفي 149553   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الغيط ابو السيد الغيط ابو ايمان -  234

 خاص: التؤشير وصف

 تعديل تم25215519 تاريخ وفي 149586   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العش الوهاب عبد حسن الموجود عبد مصطفى -  235

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 149654   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العليم عبد الحكيم عبد التواب عبد عماد -  236

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25215523 تاريخ وفي 149656   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صماره الحى عبد دمحم نجالء -  237

 خاص: التؤشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25215524 تاريخ وفي 149613   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحى عبد توفيك الحى عبد دمحم -  238

 خاص: التؤشير وصف

 تاريخ وفي 157177   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مشالى عبدالوهاب السيد طه السعيد(  157177 تابع)  -  239

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215525

 الشركة نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149644   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العز ابو حامد حسن سامى محمود -  245

 خاص: التؤشير وصف, 

 نوع تعديل تم25215526 تاريخ وفي 149645   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشابورى الدمرداش العزيز عبد طه احمد -  241

 خاص: التؤشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم25215531 تاريخ وفي 149672   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الوصيف حسن فاروق السيد احمد -  242

 خاص: التؤشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للعصائر النور: الى 127554 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215555:  تاريخ فى  ،  -  1

   مشالى العيسوى دمحم حنان: الى 84615 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215556:  تاريخ فى  ،  -  2

   التجاريه السمه شطب: الى 159165 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215515:  تاريخ فى  ،  -  3

 التبريد معدات غيار لطع لتجارة رزق: الى 149481 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215511:  تاريخ فى  ،  -  4

   واالستيراد المياه وطلمبات والتكييف

   ارت نوب: الى 121252 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215511:  تاريخ فى  ،  -  5

   trenty ترنتى: الى 125489 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215518:  تاريخ فى  ،  -  6

 واالستيراد والتكييف للتبريد رزق: الى 149481 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215518:  تاريخ فى  ،  -  7

   والتصدير

   totol force  فورت توتال: الى 148194 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215519:  تاريخ فى  ،  -  8

   الغذائية المواد وتوزيع لتعبئة الرحمه: الى 148993 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215519:  تاريخ فى  ،  -  9

 مكتب/  الى التجارية السمة تعديل: الى 127499 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215519:  تاريخ فى  ،  -  15

   التشطيبات و العامة للمماولت اتمان

   النخيل/  تجارية سمة اضافة: الى 144258 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215519:  تاريخ فى  ،  -  11

 الكابتن/  الى التجارية السمة تعديل: الى 118866 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215525:  تاريخ فى  ،  -  12

   للمفروشات

   والمعدات للجرارات المصرية المإسسة: الى 76897 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215525:  تاريخ فى  ،  -  13

   البدر التجارية السمة حذف: الى 115662 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215523 : تاريخ فى  ،  -  14

   سكوب الفا: الى 149456 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215524:  تاريخ فى  ،  -  15

   والتوكيالت للتوريدات الهندسية: الى 146613 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215524:  تاريخ فى  ،  -  16

 و للمماوالت الفجر/  الى السمة تعديل: الى 138114 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215525:  تاريخ فى  ،  -  17

   التجارية ت التوكيال و العامة التوريدات

   Beauty pHarma فارما بيوتى: الى 137558 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215526:  تاريخ فى  ،  -  18

   التجارية السمة حذف: الى 137558 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215526:  تاريخ فى  ،  -  19

 لتصنيع5 اف 5بى 5جى مصنع: الى 142187 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215526:  تاريخ فى  ،  -  25

   والتصدير واالستيراد البالستين العبوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الغذائية المواد وتعبئة لتجارة الموجى: الى 147296 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215527:  تاريخ فى  ،  -  21

   وتوزيعها

   تاى تاى: الى 149245 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215535:  تاريخ فى  ،  -  22

   البالستين الكياس االصيل: الى 144444 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215531:  تاريخ فى  ،  -  23

   THE FIRST فرست ذا: الى 126951 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215531:  تاريخ فى  ،  -  24

   الكهربائية االدوات لتوريد التيسير: الى 149175 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215531:  تاريخ فى  ،  -  25

   العامة للمماوالت البصمة: الى 115773 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم25215531:  تاريخ فى  ،  -  26

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    25215524:  تاريخ ، السلكاوى حسانين أمين عادل2315  الماهره جنوب محكمه 2518لسنه 1رلم ولتي امر -  1

55122 

   برلم    25215524:  تاريخ ، السلكاوى حسنين امين عادل2315  الماهره جنوب محكمه 2518لسنه 1رلم ولتي امر -  2

55122 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - لمحوا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25215511 تاريخ وفى ،   125789:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  وشريكه ماضى السيد نجاح صفوت شريف   - 1

 نهائيا وفضها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   25215511 تاريخ وفى ،   88523:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكه رضوان دمحم دمحم احمد شركة   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   158775:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  وشريكته حسن فرغلى اسماعيل رجب احمد شركة   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215519

 تم   25215519 تاريخ وفى ،   158775:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  وشركاه حسن فرغلى اسماعيل رجب شركة   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   25215519 تاريخ وفى ،   158775:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  وشريكه عبدهللا السيد عبدهللا احمد شركة   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   158775:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  وشركاه حسن فرغلى اسماعيل رجب احمد شركة   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215519

 تم   25215525 تاريخ وفى ،   132788:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكه عشماوى الرحمن عبد دمحم شركة   - 7

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   132788:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكه عشماوى الرحمن عبد دمحم شركة(  132788 تابع)    - 8

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215525

 تاريخ وفى ،   132788:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشريكه عشماوى الرحمن عبد دمحم شركة(  132788 تابع)    - 9

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215525

 شطب/محو تم   25215524 تاريخ وفى ،   154155:  برلم ليدها سبك  بسيطة توصية ،  وشركاها بهلول هدى شركة   - 15

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل

 تم   25215525 تاريخ وفى ،   79935:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه يوسف احمد محمود ابراهيم   - 11

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   98239:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاها عيد محمود أميمة   - 12

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلن نهائيا الميد شطب تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 25215554،   تاريخ وفي 132579، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه صالح فتحى دمحم ورثة -  1

  جنيه  555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعديل تم 25215559،   تاريخ وفي 142599، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكه عادل وائل شركة -  2

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

   تاريخ وفي 142599، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة نيازى منى وشريكته يوسف كمال يوسف كمال شركة -  3

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25215559،

,  المال رأس تعديل تم 25215559،   تاريخ وفي 142599، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكه عادل وائل شركة -  4

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

   تاريخ وفي 142599، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة نيازى منى وشريكته يوسف كمال يوسف كمال شركة -  5

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25215559،

 تم 25215559،   تاريخ وفي 154126، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الرازق عبد احمد مصطفى دمحم شركة -  6

  جنيه  5555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 25215559،   تاريخ وفي 154126، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاها البسيونى السيد احمد فايزة شركة -  7

  جنيه  5555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 25215524،   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الحصرى المنعم عبد -  8

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكه الحصرى ابراهيم لصاحبها الغذائية للمواد التجارية الشركة -  9

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل مت 25215524،

,  المال رأس تعديل تم 25215524،   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشركاه الحصرى ابراهيم -  15

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215524،   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية الجملة لتجارة الحصرة شركة -  11

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215524،   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه الحصرى المنعم عبد -  12

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكه الحصرى ابراهيم لصاحبها الغذائية للمواد التجارية الشركة -  13

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25215524،

,  المال رأس تعديل تم 25215524،   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه الحصرى ابراهيم -  14

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25215524،   تاريخ وفي 38656، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة الجملة لتجارة الحصرة شركة -  15

  جنيه  99550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف

 المال رأس تعديل تم 25215525،   تاريخ وفي 51154، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشُركاهُ  البلماسى دمحم دمحم شركة -  16

  جنيه  15555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف, 

 تعديل تم 25215525،   تاريخ وفي 51154، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم الدين عالء شركة -  17

  جنيه  1555555.555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25215525،   تاريخ وفي 51154، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم دمحم شركة -  18

  جنيه  15555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المال رأس تعديل تم 25215525،   تاريخ وفي 51154، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشُركاهُ  البلماسى دمحم دمحم شركة -  19

  جنيه  15555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف, 

 تعديل تم 25215525،   تاريخ وفي 51154، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم الدين عالء شركة -  25

  جنيه  15555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25215525،   تاريخ وفي 51154، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم دمحم شركة -  21

  جنيه  15555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال

 تم 25215527،   تاريخ وفي 147356، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكه سمره السيد رشاد عادل دمحم شركة -  22

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 25215527،   تاريخ وفي 147356، برلم ليدها سبك ،  تضامن شركة وشريكته السيد رشاد عادل دمحم شركة -  23

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس

 تم 25215527،   تاريخ وفي 147356، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكه سمره السيد رشاد عادل دمحم شركة -  24

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 25215527،   تاريخ وفي 147356، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية وشريكته السيد رشاد عادل دمحم شركة -  25

  يهجن  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25215531،   تاريخ وفي 143291، برلم ليدها سبك ،  بسيطة توصية جبارة دمحم احمد عبدالغنى ورثة شركة -  26

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التؤشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 113725    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشريكه غنام السيد دمحم السيد احمد شركة -  1

 بالعنوان والساخنة الباردة والمشروبات المؤكوالت وتجهيز لبيع ماركت مينى نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 دمحم السيد/  بملن مصر دار مشروع 2 و 1 المطعتين بين السارات وتموين خدمة بمركز الحى مركز السادس الحى الجديدة دمياط

 اودع غنام السيد

 تعديل تم 25215554 تاريخ وفي 113725    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشريكه غنام السيد دمحم السيد احمد شركة -  2

 بالعنوان والساخنة الباردة والمشروبات المؤكوالت وتجهيز لبيع ماركت مينى نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 دمحم السيد/  بملن مصر دار مشروع 2 و 1 المطعتين بين السارات وتموين خدمة بمركز الحى مركز السادس الحى الجديدة دمياط

 اودع غنام السيد

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 142599    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشريكه عادل وائل شركة -  3

  الدالى احمد صالح/  بملن عارف عبدالسالم من المتفرع المطافى بشارع الدالى برج 4 العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف

 تاريخ وفي 142599    رلمب ليدها سبك  ، تضامن شركة ، نيازى منى وشريكته يوسف كمال يوسف كمال شركة -  4

 عارف عبدالسالم من المتفرع المطافى بشارع الدالى برج 4 العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215559

  الدالى احمد صالح/  بملن

,  العنوان تعديل تم 25215559 تاريخ وفي 142599    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشريكه عادل وائل شركة -  5

  الدالى احمد صالح/  بملن عارف عبدالسالم من المتفرع المطافى بشارع الدالى برج 4 العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تاريخ وفي 142599    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، نيازى منى وشريكته يوسف كمال يوسف كمال شركة -  6

 عارف عبدالسالم من المتفرع المطافى بشارع الدالى برج 4 العنوان تعدل ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215559

  الدالى احمد صالح/  بملن

 تاريخ وفي 134185    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، الحسينى احمد صالح دمحم ودمحم الحمايل ابو دمحم على احمد شركة -  7

(  2)  رلم الحسن ابو برج ماهر احمد شارع  المنصورة الى العنوان تصحيح ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215517

 حسانين على دمحم احمد رضا/ بملن علوى االول الدور

 تعديل تم 25215517 تاريخ وفي 134185    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشريكه شاهين على انور رإف ماجد -  8

 علوى االول الدور(  2)  رلم الحسن ابو برج ماهر احمد شارع  المنصورة الى العنوان تصحيح ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 حسانين على دمحم احمد رضا/ بملن

 تم 25215517 تاريخ وفي 134185    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه شاهين على انور رإف ماجد شركة -  9

 االول الدور(  2)  رلم الحسن ابو برج ماهر احمد شارع  المنصورة الى العنوان تصحيح ، :  الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

 حسانين على دمحم احمد رضا/ بملن علوى

 تم 25215517 تاريخ وفي 134185    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه شاهين على انور رإف ماجد شركة -  15

 االول الدور(  2)  رلم الحسن ابو برج ماهر احمد شارع  المنصورة الى العنوان تصحيح ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

 حسانين على دمحم احمد رضا/ بملن علوى

 تاريخ وفي 158775    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشريكته حسن فرغلى اسماعيل رجب احمد شركة -  11

  61328 برلم المميد الفرع الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215519

 تم 25215519 تاريخ وفي 158775    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه حسن فرغلى اسماعيل رجب شركة -  12

  61328 برلم المميد الفرع الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 25215519 تاريخ وفي 158775    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدهللا السيد عبدهللا احمد شركة -  13

  61328 برلم المميد الفرع الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

 25215519 تاريخ وفي 158775    برلم ليدها سبك  ، بسيطة توصية ، وشركاه حسن فرغلى اسماعيل رجب احمد شركة -  14

  61328 برلم المميد الفرع الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 25215525 تاريخ وفي 132788    برلم ليدها سبك  ، تضامن شركة ، وشريكه عشماوى الرحمن عبد دمحم شركة -  15

  2516 لسنة 4289 برلم المودع والفرع 2516 لسنة 4288 برلم المودع الفرع الغاء تم ،:   الـتؤشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 148893   برلم ليدها سبك  ، والفاكهة الموز لحفظ ثالجة/  الى النشاط تعدل  تضامن شركة ، وشريكة خليل دمحم جمعه دمحم -  1

 تضامن شركة:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215554 تاريخ وفي

 ليدها سبك  ، 2521/  4/  28 من اعتبارا العين بنفس التصدير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه صالح فتحى دمحم ورثة -  2

 بسيطة توصية:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215554 تاريخ وفي 132579   برلم

   برلم ليدها سبك  ، الشركة غرض من االستيراد نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشركاه الرازق عبد احمد مصطفى دمحم شركة -  3

 بسيطة توصية:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215559 تاريخ وفي 154126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم ليدها سبك  ، الشركة غرض من االستيراد نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشركاها البسيونى السيد احمد فايزة شركة -  4

 بسيطة توصية:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215559 تاريخ وفي 154126

/  12/  35 من اعتبارا للغير اخشاب شك ورشة الى النشاط تعدل  بسيطة توصية ، وشريكه ماضى السيد نجاح صفوت شريف -  5

 بسيطة توصية:  التؤشير وصف,  النشاط تعديل تم25215511 تاريخ وفي 125789   برلم ليدها سبك  ، 2517

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   ونىالمان الكيان تعديل تم25215527 تاريخ وفي 147356   برلم ليدها سبك ، وشريكه سمره السيد رشاد عادل دمحم شركة -  1

 بسيطة توصية: التؤشير وصف

,   المانونى الكيان تعديل تم25215527 تاريخ وفي 147356   برلم ليدها سبك ، وشريكته السيد رشاد عادل دمحم شركة -  2

 بسيطة توصية: التؤشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 يوسف كمال شركة: الى 142599 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  تضامن شركة  25215559:  تاريخ فى  ،  -  1

 نيازى منى وشريكته يوسف كمال

 يوسف كمال شركة: الى 142599 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  تضامن شركة  25215559:  تاريخ فى  ،  -  2

 نيازى منى وشريكته يوسف كمال

 احمد فايزة شركة: الى 154126 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  بسيطة توصية  25215559:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاها البسيونى السيد

 عبدربه دعاء شركه: الى 147142 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  تضامن شركة  25215523:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكها العيوطى يونس السيد

 عبدربه دعاء شركه: الى 147142 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  تضامن شركة  25215523:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكها العيوطى يونس السيد

 لتجارة الحصرة شركة: الى 38656 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  تضامن شركة  25215524:  تاريخ فى  ،  -  6

 الجملة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لتجارة الحصرة شركة: الى 38656 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  بسيطة توصية  25215524:  تاريخ فى  ،  -  7

 الجملة

 رشاد عادل دمحم شركة: الى 147356 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  بسيطة توصية  25215527:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكته السيد

 رشاد عادل دمحم شركة: الى 147356 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التؤشير تم  تضامن شركة  25215527:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشريكته السيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، تعالى هللا رحمة الى لوفاته  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  رميح مصطفى احمد رمضان عرفه -  1

 154126   برلم    25215559

:  تاريخ ، تعالى هللا رحمة الى لوفاته  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  رميح مصطفى احمد رمضان عرفه -  2

 154126   برلم    25215559

:  تاريخ ، تعالى هللا رحمة الى لوفاته  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  البسيونى السيد احمد حكمت -  3

 154126   برلم    25215559

:  تاريخ ، تعالى هللا رحمة الى لوفاته  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  البسيونى السيد احمد حكمت -  4

 154126   برلم    25215559

 الى موصى شرين من صفته تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  رميح مصطفى احمد رمضان عرفه -  5

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين والتوليع االدارة حك لهما متضامن شرين

 الى موصى شرين من صفته تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  رميح مصطفى احمد رمضان عرفه -  6

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين والتوليع االدارة حك لهما متضامن شرين

 شرين الى ىموص شرين من صفته تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  البسيونى السيد احمد حكمت -  7

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين والتوليع االدارة حك لهما متضامن

 شرين الى موصى شرين من صفته تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  البسيونى السيد احمد حكمت -  8

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين والتوليع االدارة حك لهما متضامن

 موصى شريكه من صفتها تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  رميح مصطفى احمد رمضان عرفه -  9

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، متضامنه شريكه الى

 موصى شريكه من صفتها تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  رميح مصطفى احمد رمضان عرفه -  15

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، متضامنه شريكه الى

 الى موصى شريكه من صفتها تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  البسيونى السيد احمد حكمت -  11

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، متضامنه شريكه

 الى موصى شريكه من صفتها تحويل  بالعمد مذكور موصى شرين خروج  بسيطة توصية  البسيونى السيد احمد حكمت -  12

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، متضامنه شريكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 142599   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ نيازى منى -  13

 142599   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ زىنيا منى -  14

 142599   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ نيازى منى -  15

 142599   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ نيازى منى -  16

:  تاريخ ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ نيازى منى -  17

 142599   برلم    25215559

:  تاريخ ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ نيازى منى -  18

 142599   برلم    25215559

:  تاريخ ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ نيازى منى -  19

 142599   برلم    25215559

:  تاريخ ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متضامن شرين  تضامن شركة  خليل دمحم حافظ نيازى منى -  25

 142599   برلم    25215559

   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  21

142599 

   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  22

142599 

   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  23

142599 

   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  24

142599 

 ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  25

 142599   برلم    25215559:  تاريخ

 ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  26

 142599   برلم    25215559:  تاريخ

 ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  27

 142599   برلم    25215559:  تاريخ

 ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متخارج شرين و مدير  تضامن شركة  صالح ابراهيم على على عادل وائل -  28
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 154126   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 متضامن شرين الى موصى شرين من صفته تحويل  متضامن شرين خروج  بسيطة توصية  الرازق عبد احمد مصطفى دمحم -  31
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 متضامن شرين الى موصى شرين من صفته تحويل  متضامن شرين خروج  بسيطة توصية  الرازق عبد احمد مصطفى دمحم -  32
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 شريكه الى موصى شريكه من صفتها تحويل  متضامن شرين خروج  بسيطة توصية  الرازق عبد احمد مصطفى دمحم -  33

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، متضامنه

 شريكه الى موصى شريكه من صفتها تحويل  متضامن شرين خروج  بسيطة توصية  الرازق عبد احمد مصطفى دمحم -  34

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، متضامنه
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    25215559:  تاريخ ، تعالى هللا رحمة الى لوفاته  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  احمد مصطفى دمحم يسرى -  37

 154126   برلم

    25215559:  تاريخ ، تعالى هللا رحمة الى لوفاته  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  احمد مصطفى دمحم يسرى -  38

 154126   برلم

 لهما متضامن شرين الى موصى شرين من صفته تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  البسونى السيد احمد فايزه -  39

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين والتوليع االدارة حك

 لهما متضامن شرين الى موصى شرين من صفته تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  البسونى السيد احمد فايزه -  45

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين والتوليع االدارة حك

 لهما متضامن شرين الى موصى شرين من صفته تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  احمد مصطفى دمحم يسرى -  41
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 لهما متضامن شرين الى موصى شرين من صفته تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  احمد مصطفى دمحم يسرى -  42

 154126   برلم    25215559:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين والتوليع االدارة حك

 ، متضامنه شريكه الى موصى شريكه من صفتها تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  البسونى السيد احمد فايزه -  43

 154126   برلم    25215559:  تاريخ

 ، متضامنه شريكه الى موصى شريكه من صفتها تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  البسونى السيد احمد فايزه -  44

 154126   برلم    25215559:  تاريخ

 ، متضامنه شريكه الى موصى شريكه من صفتها تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  احمد مصطفى دمحم يسرى -  45

 154126   برلم    25215559:  تاريخ

 ، متضامنه شريكه الى موصى شريكه من صفتها تحويل  متضامن وشرين مدير  بسيطة توصية  احمد مصطفى دمحم يسرى -  46

 154126   برلم    25215559:  تاريخ

 142599   برلم    25215559:  تاريخ ، متداخل  متضامن وشرين مدير  تضامن شركة  يوسف كمال يوسف كمال -  47
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 142599   برلم    25215559:  يختار ، متداخل  متضامن وشرين مدير  تضامن شركة  يوسف كمال يوسف كمال -  49
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:  تاريخ ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متضامن وشرين مدير  تضامن شركة  يوسف كمال يوسف كمال -  52

 142599   برلم    25215559

:  تاريخ ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متضامن وشرين مدير  تضامن شركة  يوسف كمال يوسف كمال -  53
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:  تاريخ ، الشركة عن منفردا والتوليع االدارة حك له  متضامن وشرين مدير  تضامن شركة  يوسف كمال يوسف كمال -  54

 142599   برلم    25215559

:  تاريخ ، منفردا والتوليع االداره حك وحدها لها  شرين و مدير  تضامن شركة  العيوطى يونس السيد ربه عبد دعاء -  55
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:  تاريخ ، منفردا والتوليع االداره حك وحدها لها  شرين و مدير  تضامن شركة  العيوطى يونس السيد ربه عبد دعاء -  56
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:  تاريخ ، منفردا والتوليع االداره حك وحدها لها  شرين و مدير  تضامن شركة  العيوطى يونس السيد ربه عبد دعاء -  57
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   برلم    25215523:  تاريخ ، نهائيا الشركه من خرج  شرين و مدير  تضامن شركة  العيوطى يونس السيد ربه عبد دعاء -  65
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 147142   برلم    25215523

:  تاريخ ، منفردا والتوليع االداره حك وحدها لها  تخارجم متضامن شرين  تضامن شركة  عبدالسالم دمحم الزكى دمحم -  65

 147142   برلم    25215523
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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134185 

    25215517:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه شاهين على انور رإف ماجد شركة -  18
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 158775   برلم
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158775 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه حسن فرغلى اسماعيل رجب احمد شركة -  23

 158775   برلم    25215519

    25215525:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عشماوى الرحمن عبد دمحم شركة -  24

 132788   برلم

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عشماوى الرحمن عبد دمحم شركة(  132788 تابع)  -  25

 132788   برلم    25215525
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 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الحصرى ابراهيم لصاحبها الغذائية للمواد التجارية الشركة -  28
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 38656   برلم    25215524:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الجملة لتجارة الحصرة شركة -  35

 38656   برلم    25215524:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحصرى المنعم عبد -  31

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الحصرى ابراهيم لصاحبها الغذائية للمواد التجارية الشركة -  32

 38656   برلم    25215524:  تاريخ

 38656   برلم    25215524:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحصرى ابراهيم -  33

 38656   برلم    25215524:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الجملة لتجارة الحصرة شركة -  34

 154155   برلم    25215524:  تاريخ ، بسيطة توصية محكمة حكم  بسيطة توصية  وشركاها بهلول هدى شركة -  35

   برلم    25215525:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشُركاهُ  البلماسى دمحم دمحم شركة -  36

51154 

    25215525:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم الدين عالء شركة -  37

 51154   برلم

   برلم    25215525:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم دمحم شركة -  38

51154 

   برلم    25215525:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشُركاهُ  البلماسى دمحم دمحم شركة -  39

51154 

    25215525:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم الدين عالء شركة -  45

 51154   برلم

   برلم    25215525:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وُشركاهُ  البلماسى دمحم دمحم دمحم شركة -  41

51154 

   برلم    25215525:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه يوسف احمد محمود ابراهيم -  42

79935 

 98239   برلم    25215526:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  وشركاها عيد محمود أميمة -  43

    25215527:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه سمره السيد رشاد عادل دمحم شركة -  44

 147356   برلم

   برلم    25215527:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر خصمل  تضامن شركة  وشريكته السيد رشاد عادل دمحم شركة -  45

147356 

    25215527:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سمره السيد رشاد عادل دمحم شركة -  46

 147356   برلم

   برلم    25215527:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته السيد رشاد عادل دمحم شركة -  47

147356 

    25215531:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الغذائية للصناعات عباس العزيز عبد ابناء شركة -  48

 128583   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    25215531:  تاريخ ، بسيطة توصية مشهر وغير ملخص  بسيطة توصية  جبارة دمحم احمد عبدالغنى ورثة شركة -  49

143291 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 جنوب وشركاه راشد شركة2315  راشد دمحم يونس عادل/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2518لسنه 1رلم ولتي امر -  1

 65725   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره

 جنوب وشركاه راشد شركة2315  راشد دمحم يونس عادل/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2518لسنه 1رلم ولتي امر -  2

 65725   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره

 حسانين احمد دمحم2315  اسماعيل حسنين احمد دمحم/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2518لسنه 1رلم ولتي امر -  3

 68953   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب وشريكه

 متولى الفتاح عبد دمحم2315  فرحات السيد الدين ضياء/ السيد بخصوصو الماهره جنوب محكمه 2518لسنه 1رلم ولتي امر -  4

 74552   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب وشريكه

 السيد الدين ضياء شركة2315  فرحات السيد الدين ضياء/ السيد بخصوصو الماهره جنوب محكمه 2518لسنه 1رلم ولتي امر -  5

 74552   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب وشريكته المجيد عبد

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  6

    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  َشريكهُ  و صبحى دمحم طارق)  والكهرباء للتكييف المتحدون

 65495   برلم

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  7

   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  ُشركاهُ  و صبحى طارق)  والتجارة للهندسة المتحدون

65495 

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  8

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  وُشركاهُ  البطة الرحمن عبد على فهمى)  والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  9

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب( وشريكة الرحمن عبد على فهمى احمد)  والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  15

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  وشركاه البطه الرحمن عبد على فهمى) والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على ىفهم/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  11

    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  َشريكهُ  و صبحى دمحم طارق)  والكهرباء للتكييف المتحدون

 65495   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  12

   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  ُشركاهُ  و صبحى طارق)  والتجارة للهندسة المتحدون

65495 

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  13

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  وُشركاهُ  البطة الرحمن عبد على فهمى)  والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  14

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب( وشريكة الرحمن عبد على فهمى احمد)  والتجارة دسةللهن المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  15

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  وشركاه البطه الرحمن عبد على فهمى) والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  16

    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  َشريكهُ  و صبحى دمحم طارق)  والكهرباء للتكييف المتحدون

 65495   برلم

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  17

   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  ُشركاهُ  و صبحى طارق)  والتجارة للهندسة المتحدون

65495 

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  18

:  تاريخ ، التصرف من عمن االبتدائيه الماهره جنوب(  وُشركاهُ  البطة الرحمن عبد على فهمى)  والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  19

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب( وشريكة الرحمن عبد على فهمى احمد)  والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 المهندسون2315  البطه حسن عبدالرحمن على فهمى/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  25

:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب(  وشركاه البطه الرحمن عبد على فهمى) والتجارة للهندسة المتحدون

 65495   برلم    25215524

 امين اسامه شركة2315  عبدالعزيز صابر جمال احمد/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  21

 131178   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائية الماهرة جنوب وشريكيه مرسى معوض

 وشريكها امين هالة2315  عبدالعزيز صابر جمال احمد/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  22

 135668   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب

 امين اسامة شركة2315  عبدالعزيز صابر جمال احمد/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2518لسنه4رلم ولتي امر -  23

 129511   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب وشريكه مرسى معوض

 امين اسامه شركة2315  عبدالعزيز صابر جمال احمد/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2518لسنه4رلم ولتي امر -  24

 129511   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب وشركاه مرسى معوض

 جمال احمد2315  عبدالعزيز صابر جمال احمد/ السيد بخصوص الماهره جنوب محكمه 2525لسنه 1رلم ولتي امر -  25

 146457   برلم    25215524:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه الماهره جنوب وشريكته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تتجديدا   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 135315   برلم    25215554:  تاريخ ، 3817  2521/ 5/ 15/ ج  خليل عوض عبدالمعطى عبدالمنعم دمحم -  1

 156662   برلم    25215554:  تاريخ ، 3829  2559/ 7/ 31/ ج  جنينة الحميد عبد شفيك دمحم -  2

 156662   برلم    25215554:  تاريخ ، 3835  2514/ 7/ 31/ ج  جنينة الحميد عبد شفيك دمحم -  3

 156662   برلم    25215554:  تاريخ ، 3831  2519/ 7/ 31/ ج  جنينة الحميد عبد شفيك دمحم -  4

 131581   برلم    25215554:  تاريخ ، 3825  2519/ 7/ 5/ ج  الموجى موسى رمضان اسامه -  5

 111955   برلم    25215554:  تاريخ ، 3839  2521/  4/  27 ـ ج  الشيمى محمود احمد احمد -  6

 134199   برلم    25215554:  تاريخ ، 3818  2525/ 12/ 13/ ج  غريب ابراهيم يحى احمد -  7

 132884   برلم    25215554:  تاريخ ، 3816  الميد هذا شطب  على محرم ابراهيم هدى -  8

 111955   برلم    25215554:  تاريخ ، 3845  2521/  4/  27 ـ ج  الشيمى محمود احمد احمد(  111955 تابع)  -  9

 131435   برلم    25215554:  تاريخ ، 3822  2519/  9/  16 ـ ج  احمد بدران ماهر على دمحم -  15

 77397   برلم    25215554:  تاريخ ، 3836  2515/  12/  3 - ج  الحك عبد حسن المجيد عبد فتحيه -  11

 77397   برلم    25215554:  تاريخ ، 3837  نهائيا الميد شطب تم  الحك عبد حسن المجيد عبد فتحيه -  12

 118216   برلم    25215554:  تاريخ ، 3841  2517/ 15/ 24/ ج  الدهنة دمحم نجاح طارق -  13

 119386   برلم    25215555:  تاريخ ، 3849  2518/ 5/ 21-ج  البيومى حسن يسرى دمحم -  14

 128295   برلم    25215555:  تاريخ ، 3866  2517/ 11/ 21/ ج  زيد ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم -  15

 122648   برلم    25215555:  تاريخ ، 3848  2525/ 2/ 17/ ج  عيسى سعد حسن أيمن -  16

 134864   برلم    25215555:  تاريخ ، 3863  2521/ 3/  13 ـ ج  السيد السيد دمحم رباب -  17

 135591   برلم    25215555:  تاريخ ، 3855  2521/  4/  9 - ج  خليل على بدر حمدى -  18

   برلم    25215555:  تاريخ ، 3867  2517/ 12/ 17/ ج  والتصدير لالستيراد زيد دمحم مإسسة(  128295 تابع)  -  19

128295 

 76115   برلم    25215555:  تاريخ ، 6343  2525/ 5/ 21 ـ ج  السروى صابر الفتاح عبد أحمد -  25

 66856   برلم    25215555:  تاريخ ، 3857  2521/  6/  25 ـ ج  مصطفى هللا عبد البديع عبد سعد -  21

 134483   برلم    25215555:  تاريخ ، 3865  2521/ 1/ 35/ ج  سليمان محمود مجدى نجاه -  22

 135595   برلم    25215555:  تاريخ ، 3855  2518/ 12/ 19-ج  النجار عوف السيد عوف عطيه شيرين -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 135184   برلم    25215555:  تاريخ ، 3844  2521/ 4/ 23/ ج  احمد زكى احمد دمحم -  24

 135184   برلم    25215555:  تاريخ ، 3844  2521/ 4/ 23/ ج  المتكاملة للمماوالت زكى -  25

 124965   برلم    25215555:  تاريخ ، 3847  2521/  2/  9 ـ ج  المجيد عبد المنعم عبد دمحم دمحم -  26

 115719   برلم    25215556:  تاريخ ، 3884  2515/ 12/ 11/ ج  اسماعيل ابراهيم عمر السيد -  27

 115719   برلم    25215556:  تاريخ ، 3885  2525/ 12/ 11/ ج  اسماعيل ابراهيم عمر السيد -  28
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