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عن بٌع منتجات البان ،  21877برلم  21191113، لٌد فى  121110111عبٌر محمود دمحم فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بجهة : البٌلوق بملن/ دمحم عبدالمجٌد سلٌمان

عن مكتب تصدٌر فٌما  21888برلم  21191119، لٌد فى  511110111احمد مجدى سند طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 وتورٌدات مواد غذائٌه ، بجهة : اخطاب بملن/رضا دمحم مصطفى6من المجموعه 36والفمره 19عدا المجموعه 

 21915برلم  21191115، لٌد فى  511110111رأس ماله ،   صالح صالح الدٌن ابراهٌم ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، -  3

 عن بٌع وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : شبرا البهو مركز اجا بملن/رضا عبدالهادى الدسولى

عن مكتب استٌراد  21919برلم  21191117، لٌد فى  5111110111دمحم صبرى دمحم االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

بملن/السٌد فوزى عبدالعزٌز -مركز اجا -، بجهة : نمسٌم جورجٌنا 6من المجموعه 36والفمره  19دا المجموعه وتصدٌر فٌما ع

 الشباسى

عن مكتبة ، بجهة :  21939برلم  21191129، لٌد فى  11110111منى جابر دمحم فوده ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بمطارس بملن/ عبداللطٌف محمود حامد عبدهللا

عن تجاره  21886برلم  21191119، لٌد فى  111110111رانٌا احمد مصطفى احمد شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 بملن/منال دمحم السعٌد-اجهزه كهربائٌه وادوات منزلٌه ، بجهة : شارع بنزاٌون من شارع الجالء 

عن مصنع ترٌكو ،  21896برلم  21191114، لٌد فى  511110111تامر الشبراوى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بجهة : مٌت مسعود بملن/نادٌه السباعى عبدالحمٌد

عن تجارة بمالة  21938برلم  21191129، لٌد فى  511110111السٌده فؤاد كمال جزر شٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 عرفان، بجهة : شنٌسة بملن/ عبدالواحد دمحم عبدالواحد 

عن مصنع  21916برلم  21191121، لٌد فى  51110111رحاب فرج حسن عبدالهادى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 مالبس جاهزه فٌماعدا  المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : البساتٌن بملن/ محمود شهاب الدٌن احمد عبداللطٌف

عن تجاره  21924برلم  21191122، لٌد فى  251110111أس ماله ،  معتز موسى محمود حسن  ، تاجر فرد ، ر -  11

 بملن/موسى محمود حسن-شارع الجٌش-االدوات المنزلٌه ، بجهة : الالوندى

عن تجارة عدد  21891برلم  21191111، لٌد فى  251110111صافى صالح دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 فر عوض السنٌطة بملن/ المهدى رمضان عبد الرحمنٌدوٌة و كهربائٌة ، بجهة : ك

عن مصنع ترٌكو  21884برلم  21191119، لٌد فى  2511110111دمحم شحته ٌوسف ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/ست ابوهاابراهٌم متولى المنسى-، بجهة : طنامل الشرلى مركز اجا

عن تجاره بماله  21911برلم  21191115، لٌد فى  121110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالى دمحم ابراهٌم عبدالواحد  ،  -  13

 بملن/حسان دمحم ابراهٌم عبدالواحد-، بجهة : سنبخت مركزاجا

عن مصنع  21932برلم  21191123، لٌد فى  211110111مصطفى احمد احمد الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن/ اسامه الموافى ابراهٌم-المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : منٌه سمنود مالبس جاهزه فٌماعدا

عن مكتبه  21946برلم  21191131، لٌد فى  511110111شٌماء عبدالرحٌم الرفاعى غلوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ، بجهة : بمطارس بملن/انوار محمود مصطفى بدر
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عن  21949برلم  21191131، لٌد فى  111110111فى ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا ابراهٌم عبدالشا -  16

 مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الغربى بملن/ابراهٌم عبدالشافى ابراهٌم خلٌل

عن تجارة مبٌدات  21873برلم  21191112، لٌد فى  21110111احمد طلعت دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 حشرٌه وبذور واسمده ، بجهة : شبراوٌش ملن/ دمحم دمحم حسن البنا

عن  21875برلم  21191113، لٌد فى  111110111رضا عبدالعزٌز عبدالغفار عبدالمتعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 عبدالهادىتجارة اعالف ، بجهة : اخطاب ملن/ دمحم رضا 

عن تجارة منظفات  21894برلم  21191113، لٌد فى  121110111هند دمحم حسن خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 صناعٌة ، بجهة : مٌت فضالة بملن/زمزم مصطفى ٌوسف عطٌه

 21912برلم  21191121، لٌد فى  511110111عبداللطٌف فهمى عبدالعزٌز نصر العمراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/محمود عبداللطٌف نصر العمراوى-عن ورشه زخرفة زجاج ، بجهة : جراح

عن مصنع  21927برلم  21191122، لٌد فى  111110111دمحم البسٌونى عبدالعزٌز ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ترٌكو ، بجهة : طنامل الشرلى ملن/ ساره دمحم انور

عن مصنع ترٌكو  21931برلم  21191123، لٌد فى  111110111عباس المتولى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا  -  22

 ، بجهة : مٌت مسعود بملن/كرٌمه عبدالفتاح المتولى عبده

تب عن مك 21941برلم  21191129، لٌد فى  511110111كمال صالتى السعٌد دمحم العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

دعاٌه واعالن )فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( 

 بملن/حمدى العرالى ابو حسن-، بجهة : شارع البوسطه برج العرالى 

عن بٌع وشراء  21879برلم  21191116، لٌد فى  1111110111اكرم دمحم مصطفى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بطارٌات وكاوتشون ، بجهة : سنجٌد ملن/ محمود المتولى العوضى

عن مكتبة و  21913برلم  21191115، لٌد فى  251110111سحر السعٌد دمحم السبخاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 خرداوات ، بجهة : منٌة سمنود بملن/ ٌاسر ٌسرى ابراهٌم

عن مصنع مالبس  21926برلم  21191122، لٌد فى  121110111احمد السٌد النجدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مجدى -  26

 جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الشرق بملن/دمحم حسن السٌد شموٌر

 21928برلم  21191122، لٌد فى  211110111طارق عباس لتفصٌل المالبس والممصان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

بملن/ محمود طارق دمحم -عن ترزى تفصٌل المالبس والممصان فٌماعدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت ابو الحسٌن

 عباس

عن  21923برلم  21191122، لٌد فى  1111110111عبدالوهاب المتولى عبدالوهاب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 مصنع ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود بملن/المتولى عبدالوهاب سلٌمان

عن مصنع  21937رلم ب 21191128، لٌد فى  151110111السٌد عادل عمار على عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 ترٌكو ، بجهة : طنامل الشرلى بملن/ سامح عادل عمار على

عن صٌانه  21882برلم  21191118، لٌد فى  111110111محمود معوض فتحى معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 وبٌع لطع غٌار موبٌالت ، بجهة : دٌرب بمطارس بملن/ربٌع عبد البلمى دمحم

عن تجاره  21917برلم  21191117، لٌد فى  51110111بوى مروان الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود الن -  31

 بملن/احمد معروف اسماعٌل-مركز اجا-منتجات البان ، بجهة : لرٌه الدرٌس 

عن تجاره  21917برلم  21191117، لٌد فى  51110111محمود النبوى مروان الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن/احمد معروف اسماعٌل-مركز اجا-منتجات البان ، بجهة : لرٌه الدرٌس 
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عن بٌع طٌور  21912برلم  21191115، لٌد فى  111110111دمحم الشحات عبده سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ىطازجه ومجمده ولحوم ، بجهة : صهرجت الصغرى ملن/ حلمى مصطفى العوضى الطحاو

عن  21872برلم  21191111، لٌد فى  111110111احمد ابراهٌم ابراهٌم عٌد السولٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 مماوالت عامه وتورٌدات غذائٌه ، بجهة : منٌة سمنود ملن/ احمد ابراهٌم ابراهٌم السولٌه

عن مصنع  21876برلم  21191113، لٌد فى  51110111مصطفى دمحم مصطفى البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن/احالم عبدالحمٌد احمد عٌسى-كرتون ، بجهة : كفر النجباء

عن تجاره االعالف  21887برلم  21191119، لٌد فى  251110111عمرو حافظ على عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ى دمحم الدسولى حسب النبىوالحبوب والغالل ، بجهة : مٌت ابو الحسٌن بملن/الدسول

عن تجاره حداٌد  21892برلم  21191111، لٌد فى  211110111اٌمن ابراهٌم حافظ غراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 وبوٌات ، بجهة : البٌلوق مركز اجا بملن/سعد توفٌك العرابى

عن تجاره بماله ،  21911برلم  21191121، لٌد فى  111110111السعٌد لبٌب السعٌد دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 بملن/سماح عبد النبى العرالى-مركز اجا-بجهة : مٌت العامل

عن بماله و تموٌن ،  21935برلم  21191127، لٌد فى  51110111نظٌر احمد على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 بملن/ رمضان احمد على السٌد-بجهة : طنامل الغربى

عن مخبز  21947برلم  21191131، لٌد فى  111110111سعاد فاروق عبدالعزٌز كساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بلدى نصف الى مطور ، بجهة : كفر الشرالوة بملن/ ابراهٌم حسٌن زكى حسٌن مشرف

عن تجاره خٌوط  21893برلم  21191111، لٌد فى  121110111رجب عبد الحمٌد كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن/السٌد عبد الحمٌد كامل دمحم-صوف ، بجهة : طنامل الشرلى

عن تجاره  21921برلم  21191122، لٌد فى  111110111محمود سعد على المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ود بملن/دمحم احمد السعٌد مصطفىمالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : منٌه سمن

عن تجاره  19726برلم  21191128، لٌد فى  121110111عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بملن/محمود السٌد ندا االشرم-ٌولٌو  23لماش ، بجهة : شارع 

عن تجاره  19726برلم  21191128، لٌد فى  121110111عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

ٌولٌو بملن/احمد عبد النبى ابراهٌم عن نشاط لطع غٌار موتوسٌكالت اودع برلم  23لماش ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع 

 19726ولٌد برلم  2116/3/16فى  621

عن مصنع ترٌكو ،  21948برلم  21191131، لٌد فى  151110111دمحم مجدى دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بجهة : طنامل الشرلى بملن/مجدى دمحم شعبان

عن مصنع  21917برلم  21191121، لٌد فى  51110111اسامه ابراهٌم الحسٌنى احمد حلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 نسٌج دوار ، بجهة : شبراوٌش بملن/ ابراهٌم الحسٌنى احمد حلٌمه

عن مصنع  21874برلم  21191112، لٌد فى  111110111شولى دمحم عبدالعال البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ترٌكو ، بجهة : طنامل الشرلى ملن/ دمحم دمحم عبدالعال البٌومى

عن مصنع نسٌج ،  21891برلم  21191111، لٌد فى  3511110111السٌد على السعٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 بجهة : كفر الشرالوه مركز اجا بملن/ علٌه المتولى البٌومى

عن مكتب  21156برلم  21191129، لٌد فى  2111110111مؤسسه الجمال للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 بملن/احمد حمزه على الجمال-مماوالت عامه ، بجهة : كفر المندره
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عن مكتب  21156برلم  21191129، لٌد فى  2111110111للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مؤسسه الجمال -  51

مماوالت عامه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفرالمندره بملن/ دمحم حمزه على الجمال عن نشاط معرض سٌرامٌن وتجاره ادوات 

 21156ولٌد برلم  2118/3/6فى  526اودع برلم  411111صحٌه براس مال 

عن تجاره  21871برلم  21191111، لٌد فى  511110111السٌد عبده عبدالحلٌم الشهابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن/سعد سعد عبدالحمٌد الشهابى-لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نوسا الغٌط

عن تجارة  21889برلم  21191119فى ، لٌد  111110111احمد عبدالرحمن محمود ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 تكٌٌفات ، بجهة : بمطارس بملن/دمحم رضا دمحم السرساوى

عن تجاره  21913برلم  21191121، لٌد فى  251110111سالمه ابراهٌم نجٌب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملن/دمحم محمود ٌوسف خورشٌد-مركز اجا-زجاج ، بجهة : مٌت دمسٌس

عن مصنع  21944برلم  21191131، لٌد فى  111110111شكرى فرج السٌد السٌد عوفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الشرلى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه

عن مصنع  21944برلم  21191131، لٌد فى  111110111شكرى فرج السٌد السٌد عوفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : كان له محل رئٌسى بطنامل الغربى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه 

رلم وتم محو المٌد بامر محو  21152ولٌد برلم2116/8/4فى 1559مركز اجا عن نشاط مصنع مالبس جاهزه وادوع برلم 

 2116/12/21فى5311

عن مصنع  21944برلم  21191131، لٌد فى  111110111شكرى فرج السٌد السٌد عوفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : كان له محل رئٌسى بطنامل الغربى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه 

وتم محو المٌد بامر محو رلم  21152ولٌد برلم2116/8/4فى 1559مصنع مالبس جاهزه وادوع برلم مركز اجا عن نشاط 

 2116/12/21فى5311

عن مصنع  21944برلم  21191131، لٌد فى  111110111شكرى فرج السٌد السٌد عوفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الشرلى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه

عن مكتب  21895برلم  21191113، لٌد فى  11110111طه السٌد موسى الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 بملن/السٌد موسى دمحم موسى-استثمارعمارى ، بجهة : شبراوٌش

عن تجاره كاوتش  21925برلم  21191122، لٌد فى  1111110111دمحم مجدى محمود توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ٌن الشحات طهوبطارٌات سٌارات ، بجهة : مٌت فضاله بملن/صفاء صبر

عن تجاره  16481برلم  21191131، لٌد فى  111110111دمحم عرفه ابوالوفا عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن/امٌنه عبدالوهاب دمحم صبح-خردوات ، بجهة : طنامل الشرلى

عن تجاره  16481برلم  21191131د فى ، لٌ 111110111دمحم عرفه ابوالوفا عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

بملن/ابراهٌم السٌد السٌد دمحم عن نشاط مصنع ترٌكو واستٌراد وتصدٌر -خردوات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه طنامل الشرلى

 16481ولٌد برلم  2119/2/15فى  215خمسمائه الف جنٌه اودع برلم  511111برالس مال 

عن مماوالت  21883برلم  21191119، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرحات بكر فرحات معروف  ،  -  62

 بملن/بكر فرحات معروف وهبه -عامه ، بجهة : مٌت اشنا 

عن  21918برلم  21191117، لٌد فى  211110111شحته الغرٌب دمحم عبدالمعطى الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بملن/الغرٌب دمحم عبدالمعطى الخطٌب-مركز اجا-ل الشرلىمصنع ترٌكو ، بجهة : طنام

عن مصنع ترٌكو ،  21931برلم  21191123، لٌد فى  111110111على فتحى امٌن البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 عزبة االٌتارٌه بملن / دمحم محمود محمود سعد -بجهة : طنامل الشرلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره البمالة ،  21922برلم  21191122، لٌد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   مدللة صالح دمحم ابوزٌد  ، -  65

 بملن/ سامح جمال الشحات-بجهة : مٌت ابو الحسٌن

برلم  21191123، لٌد فى  121110111عبدالرحمن عبدالفضٌل عبدالرحمن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بملن/ابراهٌم دٌاب السٌد عثمان-فٌماعدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : الكرامه عن تجاره مالبس جاهزه 21933

عن بٌع مواد غذائٌه  21897برلم  21191114، لٌد فى  121110111ولٌد على الحسانٌن رٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 جمعهبملن/صالح اسماعٌل دمحم -ومنتجات البان ، بجهة : سماحه مركز اجا 

عن مصنع  21911برلم  21191115، لٌد فى  111110111امٌره عبدالعزٌز عبدالفتاح عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بملن/السٌد دمحم دمحم البحٌرى-زخرفه زجاج وكرٌستال ، بجهة : جراح مركز اجا

عن تجاره مبٌدات  21914برلم  21191121فى ، لٌد  151110111شٌماء عادل السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 بملن/عبدهللا متولى على النالر-حشرٌه ، بجهة : دٌرب بمطارس

عن بٌع و تعبئة  21929برلم  21191122، لٌد فى  111110111امانى السٌد على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 سٌد على اسماعٌلبملن/فاطمه ال-منظفات صناعٌة ، بجهة : شٌوة الشرلٌة 

عن تجاره مالبس  21936برلم  21191127، لٌد فى  121110111احمد منٌر فؤاد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بملن/ناهد دمحم رفمى خورشٌد-جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت دمسٌس 

عن  21942برلم  21191131، لٌد فى  1111110111د ، رأس ماله ،  مصطفى عبدالجلٌل دمحم لاسم والى  ، تاجر فر -  72

 مكتب اٌجار سٌارات ، بجهة : مٌت العامل بملن/ مجدى دمحم عبدالحكٌم المتولى

عن مصنع  21881برلم  21191118، لٌد فى  111110111دمحم جمال عبدالمنصف ابوعبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 دمسٌس بملن/على دمحم ابراهٌم دمحم ترٌكو ، بجهة : مٌت

عن تجاره ادوات  21899برلم  21191115، لٌد فى  111110111ٌاسمٌن هاشم حامد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 بملن/شرٌف عبد الشكور السٌد الجوهرى-منزلٌه ، بجهة : لرٌه جراح مركز اجا

عن تجاره ادوات  21899برلم  21191115، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  ٌاسمٌن هاشم حامد سالمه  ، تاجر فرد ،  -  75

 بملن/شرٌف عبد الشكور السٌد الجوهرى-منزلٌه ، بجهة : لرٌه جراح مركز اجا

عن تجاره  21918برلم  21191121، لٌد فى  111110111عائشه دمحم حسن البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 بملن/عصام دمحم عبد الخالك ابو رٌا-هة : جنابٌه نوساادوات صحٌه ، بج

عن تجارة لطع  21943برلم  21191131، لٌد فى  11110111احمد احمد العزب الدغٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 غٌار سٌارات مستعملة ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ اسالم زكرٌا السٌد العفٌفى

عن تجارة لطع  21943برلم  21191131، لٌد فى  11110111ٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد احمد العزب الدغ -  78

 غٌار سٌارات مستعملة ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ اسالم زكرٌا السٌد العفٌفى

اره عن تج 21945برلم  21191129، لٌد فى  1111110111احمد حمدى السٌد احمد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 بملن/حمدى السٌد احمد عٌسى-لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نوسا البحر

عن  21878برلم  21191113، لٌد فى  111110111اسالم السٌد الحسنٌن المتولى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 تجاره مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شبراوٌش ملن/ دمحم فتحى السٌد عبدهللا االشرم

عن مكتب  21881برلم  21191116، لٌد فى  5111110111 نٌازى على االشرم االشرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  81

و تجارة مبٌدات حشرٌة ، بجهة : شارع جنابٌة نوسا المتفرع  6من المجموعة  36و الفمرة  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 مد ابومصطفىمن شارع الجالء بملن/ عبدهللا ابراهٌم اح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره بماله  21885برلم  21191119، لٌد فى  111110111رٌهام عادل فتحى الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ، بجهة : فٌشابنا بملن/حسن رجب حسن ابوحسٌن

عن تجاره بماله  21885برلم  21191119، لٌد فى  111110111رٌهام عادل فتحى الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 ، بجهة : فٌشابنا بملن/حسن رجب حسن ابوحسٌن

عن تجارة  21898برلم  21191114، لٌد فى  111110111رضا كمال المرسى مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 شارع جنابٌة نوسا بملن/كمال مصطفى المرسى مرزوق35اسمان و لحوم مجمدة ، بجهة : 

عن تجاره ادوات صحٌه  21914برلم  21191115، لٌد فى  121110111عطٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد دمحم -  85

 بملن/دمحم دمحم عطٌه دمحم-، بجهة : لرٌه صهرجت الصغرى مركز اجا

عن ورشه زخرفه  21911برلم  21191121، لٌد فى  211110111احمد جزر احمد المنٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 بملن/جزر احمد دمحم المنٌلى-مركز اجا-زجاج ، بجهة : لرٌه جراح

عن مكتبة ،  21934برلم  21191127، لٌد فى  51110111خطاب فاروق محمود خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 بملن/ دمحم دمحم حسن البنا-بجهة : شبراوٌش

عن مكتب  21941برلم  21191129، لٌد فى  1111110111اشرف رمضان ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 بملن/رمضان ابراهٌم السٌد النجار-مماوالت عامه ، بجهة : شٌوه الشرلٌه

عن مكتبه ،  21921برلم  21191122، لٌد فى  11110111حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماهر عبدالفتاح حسانٌن ا -  89

 بجهة : صهرجت الصغرى بملن/هبه عاطف احمد المرسى

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ع وتجاره مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل وتجاره شركه دمحم عبدالمنعم ابراهٌم محمود وشرٌكه   شركة  ،  توزٌ -  1

، عن توزٌع وتجاره  21916برلم  21191116،لٌدت فى  5111110111االعالف ومستلزمات المزارع   ،رأس مالها   

بملن/عبدالسالم احمد -مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل وتجاره االعالف ومستلزمات المزارع ، بجهة : صهرجت الصغرى

 الم زاهرعبدالس

شركه اٌاد حسن جابر حسٌن وشركاه   شركة  ،  تصنٌع لوازم الومٌتال والتصدٌر وتجاره اكسسوار وابواب ونوافذ ومطابخ  -  2

، عن تصنٌع لوازم الومٌتال والتصدٌر  21915برلم  21191121،لٌدت فى  495110111بالستٌكى ومعدنى   ،رأس مالها   

 بملن/دمحم عبد الرحٌم عبد الغفار-ومطابخ بالستٌكى ومعدنى ، بجهة : دٌرب بمطارسوتجاره اكسسوار وابواب ونوافذ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191111، وفى تارٌخ    16752بدالحمٌد عبدالمجٌد عرب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالمجٌد فرج ع   - 1

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/1فى  5911محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191118، وفى تارٌخ    19114دمحم صالح دمحم عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/8فى  5912محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    21153منصور دمحم دمحم منصور غٌط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/8فى 5911تم محو هذا المٌد بامر محو رلم

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11113خالد بدٌر مصطفى النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191114ارٌخ ، وفى ت   11126احمد الدسولى على الصباغ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191115، وفى تارٌخ    13596فتحى محمود محمود سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/15فى5916محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    21289ابو بكر دمحم ابراهٌم المكاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سمر    - 7

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/17فى  5918السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    11197زغلول ابراهٌم الدسولى دمحم الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 الاعتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/21فى  5919السجل  تم محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    21341عصام دمحم عبدالخالك ابو رٌا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/21فى 5921حو رلمتم محو هذا المٌد بامر م

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    4211خالد فوزى دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/21فى  5921محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    4211تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   خالد للتجاره والمماوالت  ،   - 11

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/21فى  5921محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    21857شعبان العوضى المكاوى البمرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

محو/شطب  تم   21191123، وفى تارٌخ    13287شرٌن حسنى السٌد احمد الفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 العتزاله التجارة نهائٌا 2119/1/23فى  5924السجل  تم محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    11483فتحٌه عبد الفتاح منصور ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    18521رجب فوزى عبدالبارى فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزاله التجارة نهائٌا 2119/1/23فى  5925السجل  تم محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191127ٌخ ، وفى تار   13321منٌر فؤاد حسن غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 العتزاله التجارة نهائٌا 2119/1/27فً  5927الغاء هذا المٌد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    3718جابر احمد دمحم احمد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/11/29فى  5929تم محو المٌد بامر مح رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    11686رضا سرور عمر سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 العتزاله التجاره نهائٌا 2119/1/31فى  5931محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    758،  سبك لٌده برلم :   عرفه ابوالوفا عبدالفتاح  ،  تاجر فرد   - 19

 محو هذا المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    21113اشرف مصطفى ابوالفتوح السعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 عتزاله التجاره نهائٌاال 2119/1/31فى5932السجل  تم محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    5717عبد هللا مهنى عطٌه البعش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191131، وفى تارٌخ    3346رفعت سعد الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 هذا المٌد العتزال التجاره

تم    21191131، وفى تارٌخ    8971حسام الدٌن عبداللطٌف عبداللطٌف الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزاله التجاره للوفاه 2119/1/31فى 5934محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    17521حسن دمحم السعٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره فى هذا العنوان 2119/1/31فى  224محو المٌد بموجب طلب تاشٌر مودع برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   21777دمحم ابراهٌم دمحم السعٌد عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   18675ابراهٌم الشحات الطنطاوى البلتاجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   17914تعدٌل االسم التجارى الى /مؤسسه السواح لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5111110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف ا  21191111

تم تعدٌل رأس المال   21191111وفً تارٌخ ،   17914طارق دمحم حازم دمحم سٌد احمد السواح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   19456اهٌم احمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هاله ابر -  5

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف  تم تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ ،   18916دمحم عبدالعلٌم احمد حلبٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   16124هٌثم ابراهٌم على شهبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   16459 عبدالعلٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود دمحم -  8

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصف تم تعدٌل ر  21191113وفً تارٌخ ،   19375رضا شعبان شعبان عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191118وفً تارٌخ ،   18388اسالم دمحم محمود عبدالمنعم الطنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 ٌه جن  5111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   21498مصطفى المتولى احمد عمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   14387حسٌب دمحم ابراهٌم السٌسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   21861جوده دمحم حافظ حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   21191113وفً تارٌخ ،   15849دمحم جمٌل ٌوسف عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   6713ابراهٌم دمحم ابراهٌم فٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191115وفً تارٌخ ،   21558هالل سمٌر محمود جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

17  - ELsolia  تم   21191116وفً تارٌخ ،   21872السولٌه للمماوالت العامه والتورٌدات الغذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   21872احمد ابراهٌم ابراهٌم عٌد السولٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   1111110111ل لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال   21191117وفً تارٌخ ،   4425عبدالمنعم عبدالعظٌم عفٌفى الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   211110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   4425ر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالمنعم عبدالعظٌم الشرلاوى  تاج -  21

 جنٌه   211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   21189دمحم حسٌن السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2511110111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   21189مؤسسة دمحم حسٌن للترٌكو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191122وفً تارٌخ ،   15333نطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ضٌاء الطنطاوى ابو المعاطى الط -  23

 جنٌه   551110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصف  تم تعدٌل رأس المال  21191122وفً تارٌخ ،   8461دمحم ابراهٌم عبد العظٌم الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   211111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   21191122وفً تارٌخ ،   8461نعدٌل االسم التجارى الى/  الدٌب للتشٌٌد والبناء  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   21111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   14861نعمان موسى المتولى وهدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191127وفً تارٌخ ،   21454عبد المنعم دمحم عبدالمنعم نصر الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   7394دمحم السٌد احمد ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   51110111رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   21658احمد رمضان صبرى الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   21361رلم رانٌا السٌد عبد الرازق الشٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  31

 جنٌه   451110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   19726عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   811110111ال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   12645حامد دمحم عبد الكرٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   16481،، سبك لٌده برلم دمحم عرفه ابو الوفا عبد الفتاح  تاجر فرد  -  33

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   14878ولٌد منٌر انور اللبودى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  21871السٌد عبده عبدالحلٌم الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 سعد سعد عبدالحمٌد الشهابى بملن/-الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  21542محمود مجدى محمود عبدالهادى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ محمود مجدى محمود عبدالهادى ٌوسف 

3  - ELsolia تم  21191111وفً تارٌخ  21872ٌدات الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السولٌه للمماوالت العامه والتور

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منٌة سمنود ملن/ احمد ابراهٌم ابراهٌم السولٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  21872احمد ابراهٌم ابراهٌم عٌد السولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، منٌة سمنود ملن/ احمد ابراهٌم ابراهٌم السولٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  21874شولى دمحم عبدالعال البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ملن/ دمحم دمحم عبدالعال البٌومى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  21873احمد طلعت دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ، شبراوٌش ملن/ دمحم دمحم حسن البنا

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  21875عزٌز عبدالغفار عبدالمتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا عبدال -  7

 وصف الـتأشٌر:   ، اخطاب ملن/ دمحم رضا عبدالهادى

وان , تم تعدٌل العن 21191113وفً تارٌخ  21878اسالم السٌد الحسنٌن المتولى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 وصف الـتأشٌر:   ، شبراوٌش ملن/ دمحم فتحى السٌد عبدهللا االشرم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  21877عبٌر محمود دمحم فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ، البٌلوق بملن/ دمحم عبدالمجٌد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  21876تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى دمحم مصطفى البسٌونى ، -  11

 بملن/احالم عبدالحمٌد احمد عٌسى-وصف الـتأشٌر:   ، كفر النجباء

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  21841سعد بخاطره الماسمى عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ سعد بخاطره الماسمى عٌاد الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  21881دمحم نٌازى على االشرم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، شارع جنابٌة نوسا المتفرع من شارع الجالء بملن/ عبدهللا ابراهٌم احمد ابومصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  21879اكرم دمحم مصطفى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، سنجٌد ملن/ محمود المتولى العوضى

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  21882محمود معوض فتحى معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، دٌرب بمطارس بملن/ربٌع عبد البلمى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  21881دمحم جمال عبدالمنصف ابوعبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، مٌت دمسٌس بملن/على دمحم ابراهٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  21889اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالرحمن محمود ناصف ، ت -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، بمطارس بملن/دمحم رضا دمحم السرساوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  21887عمرو حافظ على عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ن بملن/الدسولى دمحم الدسولى حسب النبىالـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحسٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  21885رٌهام عادل فتحى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، فٌشابنا بملن/حسن رجب حسن ابوحسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  21885 رٌهام عادل فتحى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 الـتأشٌر:   ، فٌشابنا بملن/حسن رجب حسن ابوحسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  21884دمحم شحته ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 اهٌم متولى المنسىبملن/ست ابوهاابر-الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى مركز اجا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  21883فرحات بكر فرحات معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن/بكر فرحات معروف وهبه  -الـتأشٌر:   ، مٌت اشنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  21888احمد مجدى سند طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، اخطاب بملن/رضا دمحم مصطفى



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  21886رانٌا احمد مصطفى احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن/منال دمحم السعٌد-الـتأشٌر:   ، شارع بنزاٌون من شارع الجالء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  21891دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صافى صالح -  24

 الـتأشٌر:   ، كفر عوض السنٌطة بملن/ المهدى رمضان عبد الرحمن

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191111وفً تارٌخ  21892اٌمن ابراهٌم حافظ غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، البٌلوق مركز اجا بملن/سعد توفٌك العرابى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  21891السٌد على السعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، كفر الشرالوه مركز اجا بملن/ علٌه المتولى البٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  21893، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب عبد الحمٌد كامل دمحم  -  27

 بملن/السٌد عبد الحمٌد كامل دمحم-الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  21895طه السٌد موسى الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 بملن/السٌد موسى دمحم موسى-، شبراوٌشالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  21851معوض احمد معوض ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / اخطاب بملن/فاٌزه عبدالحمٌد السٌد سراج

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  21894سبك لٌده برلم     هند دمحم حسن خاطر ، تاجر فرد ،  -  31

 ، مٌت فضالة بملن/زمزم مصطفى ٌوسف عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  21898رضا كمال المرسى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن/كمال مصطفى المرسى مرزوقشارع جنابٌة نوسا 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  21896تامر الشبراوى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/نادٌه السباعى عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  21897ولٌد على الحسانٌن رٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن/صالح اسماعٌل دمحم جمعه-الـتأشٌر:   ، سماحه مركز اجا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  21911امٌره عبدالعزٌز عبدالفتاح عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 بملن/السٌد دمحم دمحم البحٌرى-الـتأشٌر:   ، جراح مركز اجا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  21912دمحم الشحات عبده سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى ملن/ حلمى مصطفى العوضى الطحاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  21899سمٌن هاشم حامد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌا -  36

 بملن/شرٌف عبد الشكور السٌد الجوهرى-الـتأشٌر:   ، لرٌه جراح مركز اجا

تم تعدٌل  21191115ٌخ وفً تار 21915صالح صالح الدٌن ابراهٌم ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا البهو مركز اجا بملن/رضا عبدالهادى الدسولى

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  21942احمد رمضان السٌد دمحم جاروده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 بملن/محمود عثمان حسن البنا-لف مجلس المدٌنهٌولٌو خ 23وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شارع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  21914السٌد دمحم عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 بملن/دمحم دمحم عطٌه دمحم-، لرٌه صهرجت الصغرى مركز اجا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  21913،  سبك لٌده برلم     سحر السعٌد دمحم السبخاوى ، تاجر فرد -  41

 الـتأشٌر:   ، منٌة سمنود بملن/ ٌاسر ٌسرى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  21911سالى دمحم ابراهٌم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن/حسان دمحم ابراهٌم عبدالواحد-جاالـتأشٌر:   ، سنبخت مركزا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  21839احمد الشرعى عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/احمدعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  21917فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود النبوى مروان الطنطاوى ، تاجر  -  43

 بملن/احمد معروف اسماعٌل-مركز اجا-وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه الدرٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  21917محمود النبوى مروان الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بملن/احمد معروف اسماعٌل-مركز اجا-، لرٌه الدرٌس  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  21919دمحم صبرى دمحم االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بملن/السٌد فوزى عبدالعزٌز الشباسى-مركز اجا -، نمسٌم جورجٌنا

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  4425ٌفى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمنعم عبدالعظٌم عف -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن/ مترى سالمه مترى سلٌمان

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191117وفً تارٌخ  4425عبدالمنعم عبدالعظٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن/ مترى سالمه مترى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  21918شحته الغرٌب دمحم عبدالمعطى الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 بملن/الغرٌب دمحم عبدالمعطى الخطٌب-مركز اجا-وصف الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  21916ب فرج حسن عبدالهادى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رحا -  49

 وصف الـتأشٌر:   ، البساتٌن بملن/ محمود شهاب الدٌن احمد عبداللطٌف

تم تعدٌل  21191121 وفً تارٌخ 21912عبداللطٌف فهمى عبدالعزٌز نصر العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن/محمود عبداللطٌف نصر العمراوى-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  21911احمد جزر احمد المنٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن/جزر احمد دمحم المنٌلى-مركز اجا-الـتأشٌر:   ، لرٌه جراح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  21911السعٌد لبٌب السعٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن/سماح عبد النبى العرالى-مركز اجا-الـتأشٌر:   ، مٌت العامل

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم ت 21191121وفً تارٌخ  21914شٌماء عادل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن/عبدهللا متولى على النالر-، دٌرب بمطارس

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  21917اسامه ابراهٌم الحسٌنى احمد حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 وصف الـتأشٌر:   ،  شبراوٌش بملن/ ابراهٌم الحسٌنى احمد حلٌمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  21913المه ابراهٌم نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  55

 بملن/دمحم محمود ٌوسف خورشٌد-مركز اجا-الـتأشٌر:   ، مٌت دمسٌس

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191121وفً تارٌخ  21918عائشه دمحم حسن البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن/عصام دمحم عبد الخالك ابو رٌا -الـتأشٌر:   ، جنابٌه نوسا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  14861نعمان موسى المتولى وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى /روائح ابو الفتوح فٌاض

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  21927 البسٌونى عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  58

 وصف الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ملن/ ساره دمحم انور

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191122وفً تارٌخ  21921ماهر عبدالفتاح حسانٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى بملن/هبه عاطف احمد المرسى

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  21923عبدالوهاب المتولى عبدالوهاب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/المتولى عبدالوهاب سلٌمان

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  21928لتفصٌل المالبس والممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق عباس  -  61

 بملن/ محمود طارق دمحم عباس-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  21926مجدى احمد السٌد النجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرق بملن/دمحم حسن السٌد شموٌر

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191122وفً تارٌخ  21924معتز موسى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن/موسى محمود حسن -شارع الجٌش-الـتأشٌر:   ، الالوندى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  21922مدللة صالح دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 بملن/ سامح جمال الشحات-الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  21925جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مجدى محمود توفٌك ، تا -  65

 الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله بملن/صفاء صبرٌن الشحات طه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  21921محمود سعد على المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بملن/دمحم احمد السعٌد مصطفىالـتأشٌر:   ، منٌه سمنود 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  21691اٌمان عبدهللا ابوسٌف على شندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 بملن/ دمحم حامد حافظ اسماعٌل-وصف الـتأشٌر:   ، اخطاب

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  21933ٌده برلم    عبدالرحمن عبدالفضٌل عبدالرحمن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  68

 بملن/ابراهٌم دٌاب السٌد عثمان-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الكرامه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  21931على فتحى امٌن البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 تارٌه بملن / دمحم محمود محمود سعدعزبة االٌ -الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  21931رضا عباس المتولى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/كرٌمه عبدالفتاح المتولى عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  21932م    مصطفى احمد احمد الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  71

 بملن/ اسامه الموافى ابراهٌم-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  21934خطاب فاروق محمود خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لبنابملن/ دمحم دمحم حسن ا-الـتأشٌر:   ، شبراوٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  21936احمد منٌر فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 بملن/ناهد دمحم رفمى خورشٌد -، مٌت دمسٌس 



 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

نوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 21191127وفً تارٌخ  21935نظٌر احمد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 بملن/ رمضان احمد على السٌد-، طنامل الغربى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  21445احمد نصر احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

سكندرٌه عن نشاط/مصنع انتاج اغذٌه براس مال ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه:ارض البد بجوار مسجد النور العامرٌه اول اال

 مائه الف جنٌه الغٌر اودع برلم  ولٌد برلم فى  111111لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  19726عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ندا االشرم بملن/محمود السٌد-ٌولٌو  23الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  19726عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

ٌولٌو بملن/احمد عبد النبى ابراهٌم عن نشاط لطع غٌار موتوسٌكالت اودع برلم  23الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع 

 19726لٌد برلم و 2116/3/16فى  621

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  21937السٌد عادل عمار على عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى بملن/ سامح عادل عمار على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128 وفً تارٌخ 19726عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/احمد عبدالنبى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  19726عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

ٌولٌو بملن/محمود السٌد ندا االشرم عن نشاط تجاره لماش براس مال 23الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه اجا شارع 

 19726ولٌد برلم تابع 2119/1/28فى  189اتنى عشر الف جنٌه اودع برلم  12111

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  21939منى جابر دمحم فوده ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 ، بمطارس بملن/ عبداللطٌف محمود حامد عبدهللاالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  21938السٌده فؤاد كمال جزر شٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ، شنٌسة بملن/ عبدالواحد دمحم عبدالواحد عرفان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  21941سبك لٌده برلم     اشرف رمضان ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  -  83

 بملن/رمضان ابراهٌم السٌد النجار -الـتأشٌر:   ، شٌوه الشرلٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  21156حمزه احمد حمزه على الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

بملن/ احمد حمزه على الجمال عن نشاط/مكتب مماوالت عامه براس -تتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر المندره الـتأشٌر:   ، تم اف

 21156ولٌد برلم  2119/1/29فى  194مائتى الف جنٌه اودع برلم 211111مال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  21941كمال صالتى السعٌد دمحم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 بملن/حمدى العرالى ابو حسن -وصف الـتأشٌر:   ، شارع البوسطه برج العرالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  21945احمد حمدى السٌد احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 بملن/حمدى السٌد احمد عٌسى -الـتأشٌر:   ، نوسا البحر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  21156مؤسسه الجمال للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 بملن/احمد حمزه على الجمال -الـتأشٌر:   ، كفر المندره

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191129وفً تارٌخ  21156مؤسسه الجمال للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفرالمندره بملن/ دمحم حمزه على الجمال عن نشاط معرض سٌرامٌن وتجاره ادوات صحٌه 

 21156ولٌد برلم  2118/3/6فى  526اودع برلم  411111براس مال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131ً تارٌخ وف 21942مصطفى عبدالجلٌل دمحم لاسم والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت العامل بملن/ مجدى دمحم عبدالحكٌم المتولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  21943احمد احمد العزب الدغٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 العفٌفى الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ اسالم زكرٌا السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بطنامل الغربى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه مركز اجا عن نشاط مصنع مالبس جاهزه وادوع برلم 

 2116/12/21فى5311وتم محو المٌد بامر محو رلم  21152ولٌد برلم2116/8/4فى 1559

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

اهزه وادوع برلم الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بطنامل الغربى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه مركز اجا عن نشاط مصنع مالبس ج

 2116/12/21فى5311وتم محو المٌد بامر محو رلم  21152ولٌد برلم2116/8/4فى 1559

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى بملن/فرج السٌد السٌد عوفه

تعدٌل العنوان , تم  21191131وفً تارٌخ  21946شٌماء عبدالرحٌم الرفاعى غلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 وصف الـتأشٌر:   ، بمطارس بملن/انوار محمود مصطفى بدر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  19863خلود دمحم ابراهٌم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/دمحم طارق على حافظ

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  21949براهٌم عبدالشافى ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا ا -  97

 وصف الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى بملن/ابراهٌم عبدالشافى ابراهٌم خلٌل

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ت 21191131وفً تارٌخ  17521حسن دمحم السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 17521والممٌد برلم تابع  2115/6/14فى  961، تم شطب المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  21948دمحم مجدى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 دى دمحم شعبان، طنامل الشرلى بملن/مج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  11775دمحم محمود دمحم النادرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى / امانى سٌد احمد دمحم

تم  21191131وفً تارٌخ  11775ك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى الى / صٌدلٌه دمحم النادرى ، تاجر فرد ،  سب -  111

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى / امانى سٌد احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  16481دمحم عرفه ابوالوفا عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن/امٌنه عبدالوهاب دمحم صبح-ل الشرلىالـتأشٌر:   ، طنام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  16481دمحم عرفه ابوالوفا عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

اد وتصدٌر برالس بملن/ابراهٌم السٌد السٌد دمحم عن نشاط مصنع ترٌكو واستٌر-الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه طنامل الشرلى

 16481ولٌد برلم  2119/2/15فى  215خمسمائه الف جنٌه اودع برلم  511111مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  16481دمحم عرفه ابو الوفا عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

بملن/امٌنه عبدالوهاب دمحم صبح عن نشاط تجاره خردوات براس -لشرلىالـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه طنامل ا

 16481ولٌد برلم تابع  2119/1/31فى  223عشره االف جنٌه الغٌر اودع برلم  11111مال 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  21848رحاب فراج السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ احمد السٌد بخاطره احمدالـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  21947سعاد فاروق عبدالعزٌز كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشرالوة بملن/ ابراهٌم حسٌن زكى حسٌن مشرف

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  16124هٌثم ابراهٌم على شهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط الى /مصنع افران غاز

تم تعدٌل النشاط , 21191118وفً تارٌخ  18388اسالم دمحم محمود عبدالمنعم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر:  حذف نشاط البماله واضافة نشاط تورٌدات مواد بترولٌه ومٌاه ومواد بناء

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  19516راٌه عطا هللا على ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تجارة مواد غذائٌةتم اضافة نشاط / 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  13355حنان السٌد عبدالعاطى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصدٌر ادوات ومستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  14861نعمان موسى المتولى وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى / مخبز الى كامل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  13631فوزي لطفً احمد اسماعٌل المٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى /تجاره ادوات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191122وفً تارٌخ  21783كل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر عبدالعظٌم فتوح هٌ -  7

 التأشٌر:  اضافه نشاط الى /تجاره خردوات ومصنوعات جلدٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  21741احمد ٌوسف عبدالسمٌع رطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 نشاط زخرفه صٌنى التأشٌر:  تم اضافه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  16531احمد الغنام سٌداحمد غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط الى/ تفصٌل مالٌات ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  16531احمد الغنام سٌداحمد غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ تفصٌل مالٌات ومفروشات

, وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط21191131وفً تارٌخ  17521حسن دمحم السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافه نشاط/تجاره اسمده ومخصبات زراعٌه ومبٌدات حشرٌه وبذور زراعٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21191113وفً تارٌخ  21878اسالم السٌد الحسنٌن المتولى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  21884دمحم شحته ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  21914شٌماء عادل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  21931رضا عباس المتولى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  21944شكرى فرج السٌد السٌد عوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  21875رضا عبدالعزٌز عبدالغفار عبدالمتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  21882محمود معوض فتحى معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  21891السٌد على السعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  21926لسٌد النجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى احمد ا -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  21933عبدالرحمن عبدالفضٌل عبدالرحمن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  21938فؤاد كمال جزر شٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌده  -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  21889احمد عبدالرحمن محمود ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  21921المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سعد على -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  21937السٌد عادل عمار على عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  19726م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو احمد عبدالنبى ابراهٌ -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  21881دمحم نٌازى على االشرم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  21886، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رانٌا احمد مصطفى احمد شبانه -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  21911احمد جزر احمد المنٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  21928تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق عباس لتفصٌل المالبس والممصان ، -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  21942مصطفى عبدالجلٌل دمحم لاسم والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  21874تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شولى دمحم عبدالعال البٌومى ، -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  21911سالى دمحم ابراهٌم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  21919دمحم صبرى دمحم االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  21912دمحم الشحات عبده سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  21941مضان ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف ر -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  21896تامر الشبراوى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  21912عبدالعزٌز نصر العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبداللطٌف فهمى  -  28

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  21943احمد احمد العزب الدغٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  21945لسٌد احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حمدى ا -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  21885رٌهام عادل فتحى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  21885شربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌهام عادل فتحى ال -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  21898رضا كمال المرسى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  21911ر فرد ،  سبك لٌده برلم   السعٌد لبٌب السعٌد دٌاب ، تاج -  34

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  21924معتز موسى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  21946سبك لٌده برلم   شٌماء عبدالرحٌم الرفاعى غلوش ، تاجر فرد ،   -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  21894هند دمحم حسن خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  21916لم   رحاب فرج حسن عبدالهادى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  21923عبدالوهاب المتولى عبدالوهاب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  16481ٌده برلم   دمحم عرفه ابوالوفا عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ل -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  21948دمحم مجدى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  21873احمد طلعت دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  21893رجب عبد الحمٌد كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  21917اسامه ابراهٌم الحسٌنى احمد حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  21934خطاب فاروق محمود خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  21939منى جابر دمحم فوده ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  21877عبٌر محمود دمحم فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعد21191116ٌوفً تارٌخ  21879اكرم دمحم مصطفى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  21895طه السٌد موسى الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21191121وفً تارٌخ  21913سالمه ابراهٌم نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  21931على فتحى امٌن البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  21941كمال صالتى السعٌد دمحم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ف التأشٌر: خاصوص

53  - ELsolia    تم 21191111وفً تارٌخ  21872السولٌه للمماوالت العامه والتورٌدات الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  21872احمد ابراهٌم ابراهٌم عٌد السولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  21876مصطفى دمحم مصطفى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  21897ولٌد على الحسانٌن رٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  21911امٌره عبدالعزٌز عبدالفتاح عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  21917محمود النبوى مروان الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  21917محمود النبوى مروان الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  21932صطفى احمد احمد الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  21156مؤسسه الجمال للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  21891 صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صافى صالح دمحم -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  21913سحر السعٌد دمحم السبخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  21921مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر عبدالفتاح حسانٌن اح -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  21949عبدهللا ابراهٌم عبدالشافى ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  21871حلٌم الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد عبده عبدال -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  21887عمرو حافظ على عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  21888د ،  سبك لٌده برلم   احمد مجدى سند طه ، تاجر فر -  68

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  21922مدللة صالح دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  21935رلم   نظٌر احمد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  21936احمد منٌر فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191115وفً تارٌخ  21915لم   صالح صالح الدٌن ابراهٌم ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  72

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191115وفً تارٌخ  21914السٌد دمحم عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  21881دمحم جمال عبدالمنصف ابوعبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  21883فرحات بكر فرحات معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  21892اٌمن ابراهٌم حافظ غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  21918عائشه دمحم حسن البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21191122وفً تارٌخ  21925دمحم مجدى محمود توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  21927دمحم البسٌونى عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  21918شحته الغرٌب دمحم عبدالمعطى الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  21947سعاد فاروق عبدالعزٌز كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

السولٌه للمماوالت العامه  ELsoliaالى:  21872تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  1

 والتورٌدات الغذائٌه  

 الى: عبدالمنعم عبدالعظٌم عفٌفى الشرلاوى   4425الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191117،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اضافه سمه تجارٌه/سهر اللٌالى   4425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  3

لى: تعدٌل االسم التجارى الى /مؤسسه ا 17914تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  4

 السواح لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / صٌدلٌه دمحم  11775تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  5

 النادرى  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   21191119، وفى تارٌخ    12113شركة خالد دمحم مصطفى حسن سرحان وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 الحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها نهائ2119/1/19ٌفى  5913تم محو/شطب السجل  تم شطب هذا المٌد بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    18175شركه ورثه احمد على السٌد دسولى)نظٌر وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لحل الشركه واالنتهاء من تصفٌتها نهائٌا 2119/1/22فى  5922تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر رلم    21191122

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191127وفً تارٌخ   ، 18782شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191127وفً تارٌخ   ، 18782برلم ، شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  2

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  18782شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / عماد دمحم سعد عٌد سعد

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  18782شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 عماد دمحم سعد عٌد سعدوصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافة نشاط زخرفة و تلوٌن الزجاج و الكرٌستال بجمٌع انواعه ،  سبك  -  1

 وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  18782لٌدها برلم   

شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافة نشاط زخرفة و تلوٌن الزجاج و الكرٌستال بجمٌع انواعه ،  سبك  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  18782لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

    نوع الشركة  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191115وفً تارٌخ  14218شركه ناهد عبدالحلٌم عطٌه حسٌن وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191127وفً تارٌخ  18782شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191127وفً تارٌخ  14272سعدٌه كمال عبدالفتاح صمر وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 ٌطةالتأشٌر: توصٌة بس

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21191115توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه ناهد عبدالحلٌم عطٌه حسٌن وشركاها   -  1

 14218برلم   

    21191115شركه ناهد عبدالحلٌم عطٌه حسٌن وشركاها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 14218برلم   

 18782برلم       21191127شركة تضامن ، تارٌخ : شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه  -  3

 18782برلم       21191127شركه دمحم ٌوسف سعد وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لم   بر    21191127سعدٌه كمال عبدالفتاح صمر وشركاها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

14272 

برلم       21191127سعدٌه كمال عبدالفتاح صمر وشركاها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

14272 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16752برلم       21191111، تارٌخ :  3  2114/11/13-عبدالمجٌد فرج عبدالحمٌد عبدالمجٌد عرب  ج -  1

 16281برلم       21191111، تارٌخ :  11  2123/6/18ولٌد فتحى احمد دمحم  سارى حتى  -  2

برلم       21191111، تارٌخ :  4  2122/8/14راد والتصدٌر  سارى حتىتعدٌل االسم التجارى الى /مؤسسه السواح لالستٌ -  3

17914 

 17914برلم       21191111، تارٌخ :  4  2122/8/14طارق دمحم حازم دمحم سٌد احمد السواح  سارى حتى -  4

 16131برلم       21191112، تارٌخ :  14  2123/2/2والء محسوب رٌاض عواد  سارى حتى  -  5

 16124برلم       21191113، تارٌخ :  27  2113/1/23-هٌثم ابراهٌم على شهبه  ج -  6

 16124برلم       21191113، تارٌخ :  28  2123/1/22هٌثم ابراهٌم على شهبه  سارى حتى -  7

 14374برلم       21191113، تارٌخ :  21  2124/1/24ابراهٌم عبدالحكٌم العفٌفى مسعد  سارى حتى  -  8

 11131برلم       21191118، تارٌخ :  45  2113/13/18-مرفت ابراهٌم دمحم جابر  ج -  9

 11131برلم       21191118، تارٌخ :  46  2123/13/17مرفت ابراهٌم دمحم جابر  سارى حتى  -  11

 18388برلم       21191118، تارٌخ :  43  2124/11/18اسالم دمحم محمود عبدالمنعم الطنطاوى  سارى حتى  -  11

 11619برلم       21191118، تارٌخ :  47  2123/12/31عماد عبدالعلٌم ابراهٌم  سارى حتى -  12

 11113برلم       21191119، تارٌخ :  56  2113/14/21-خالد بدٌر مصطفى النجار  ج -  13

 11113لم   بر    21191119، تارٌخ :  57  2118/14/21-خالد بدٌر مصطفى النجار  ج -  14

 11113برلم       21191119، تارٌخ :  58  2113/14/21-خالد بدٌر مصطفى النجار  ج -  15

 11113برلم       21191119، تارٌخ :  59  2118/14/21-خالد بدٌر مصطفى النجار  ج -  16



 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

 15715رلم   ب    21191119، تارٌخ :  54  2121/12/5سلٌمان السٌد سلٌمان سٌد احمد  سارى حتى -  17

 12272برلم       21191111، تارٌخ :  72  2115/11/22-مجدى دٌاب ابو سالم خضر  ج -  18

 12272برلم       21191111، تارٌخ :  73  2111/1/22-مجدى دٌاب ابو سالم خضر  ج -  19

 12272برلم       21191111، تارٌخ :  74  2121/1/21مجدى دٌاب ابو سالم خضر  سارى حتى -  21

 18351برلم       21191113، تارٌخ :  81  2123/12/4دمحم مجدى لطفى دمحم السٌد  سارى حتى  -  21

برلم       21191113، تارٌخ :  81  2123/12/4تعدٌل االسم التجارى الى/ لطفى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  22

18351 

 11126برلم       21191114، تارٌخ :  85  2113/13/15-احمد الدسولى على الصباغ  ج -  23

 11126برلم       21191114، تارٌخ :  86  2118/13/15-احمد الدسولى على الصباغ  ج -  24

 18362برلم       21191115، تارٌخ :  91  2123/12/16خالد السعٌد عبد الحمٌد البشالوى  سارى حتى  -  25

 18362برلم       21191115، تارٌخ :  91  2123/12/16الست  سارى حتى تعدٌل االسم التجارى الى/ خالد ب -  26

، تارٌخ :  91  2123/12/16تعدٌل االسم التجارى الى/ مؤسسه خالد السعٌد عبد الحمٌد البشالوى  سارى حتى  -  27

 18362برلم       21191115

برلم       21191115، تارٌخ :  91  2123/12/16تعدٌل االسم التجارى الى/ خالد بالست للصناعه والتجاره  سارى حتى  -  28

18362 

 13913برلم       21191115، تارٌخ :  112  2113/2/16-فتحً محمود عبده عماره  ج -  29

 13913برلم       21191115تارٌخ : ،  113  2123/2/15فتحً محمود عبده عماره  سارى حتى / -  31

 12639برلم       21191116، تارٌخ :  115  2115/7/31-عالء السباعى صالح ابراهٌم  ج -  31

 12639برلم       21191116، تارٌخ :  116  2111/7/31-عالء السباعى صالح ابراهٌم  ج -  32

 12639برلم       21191116، تارٌخ :  117  2121/7/29عالء السباعى صالح ابراهٌم  سارى حتى -  33

 18116برلم       21191117، تارٌخ :  112  2122/11/28احمد خٌرى دمحم عبد العال  سارىحتى -  34

 18219برلم       21191121، تارٌخ :  121  2123/16/17محمود دمحم حامد رزق  سارى حتى -  35

 6552برلم       21191121، تارٌخ :  136  2123/6/9مها السٌد عبدالمطلب العوضى  سارى حتى -  36

 14111برلم       21191121، تارٌخ :  1411  2123/17/18ٌاسر سعٌد سٌد احمد دمحم  سارى حتى  -  37
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 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
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 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
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 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 6923برلم       21191111، تارٌخ :  12  2123/11/25شركة عٌد وشركاه لتجارة الخرودات  سارى حتى  -  1



 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
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 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

شطبا  219ابو خشان لحفظ وتغلٌف المنتجات الزراعٌه )عبد المنعم ابراهٌم دمحم خشان وشركاه(  تم شطب الرهن التجارى رلم  -  1

 14754برلم       21191113كلٌا ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 


