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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تصنٌع  56276برلم  22192412، لٌد فى  2522220222سماح مسعد احمد االخضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 طرٌك مٌت السراج بملن/ دمحم عزت ابراهٌم حاتم-مخلالت ، بجهة : عزبه الخضاروه 

عن مصنع  56155برلم  22192421، لٌد فى  2522220222جر فرد ، رأس ماله ،  مصنع سولٌا للنسٌج الدائرى  ، تا -  2

 طرٌك دمرو بملن/ نادٌه االمام االمام-دمحم رزق  2ش 39نسٌج دائرى ، بجهة : عمار رلم 

 عن تجارة مالبس 56236برلم  22192428، لٌد فى  522220222الصفطى لتجارة المالبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 جاهزة )عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع منصور من شارع صالح سالم المنشٌة الجدٌدة ملن/صاحب الشأن )دمحم حسٌن(

عن تجاره  56177برلم  22192422، لٌد فى  222220222دمحم محمود صالح ابراهٌم السخاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لن/ محمود صالح ابراهٌم السخاوىادوات منزلٌه ، بجهة : دٌرب هاشم بم

عن صٌانه  56219برلم  22192427، لٌد فى  252220222دمحم عبدالجلٌل ٌوسؾ عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 السكه الوسطى بملن/ دمحم ابوالهدى ابراهٌم-خالد بن الولٌد  2ش1االلكترونٌات ، بجهة : 

عن مطبعه ٌدوٌه  56221برلم  22192427، لٌد فى  522220222تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد على حسنٌن الؽنام  ،  -  6

 ابوراضى بملن/ عاطؾ السٌد سٌد احمد فراج-اوسكار  2) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : ش

عن مماوالت  56227برلم  22192427، لٌد فى  1222220222دمحم صالح فرج دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 خلؾ مسجد الردٌنى بملن/ نفٌسه دمحم الدسولى النجار-صندفا -الردٌنى  2تورٌدات وتركٌب اعمال االلومٌتال ، بجهة : ش

عن  56317برلم  22192416، لٌد فى  1222220222امانى ابراهٌم عبدالمعطى ٌوسؾ بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 سعد زؼلول بملن/ امانى ابراهٌم عبدالمعطى ٌوسؾ بدٌر 2ش2عمر الشرٌؾ من 2ش 67: عمار رلم  مشؽل تطرٌز ، بجهة

عن تجاره  56322برلم  22192415، لٌد فى  122220222راندا عبدهللا عبدالعاطى حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 امام عمارات االولاؾ بملن/ فادى سمٌر مٌخائٌل-لجٌش ا 2ش 42مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن ورشه  56328برلم  22192415، لٌد فى  52220222شرٌؾ مصطفى ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : كفر فٌاله بملن/ زمزم المرسى على اسماعٌل

عن مصنع  56335برلم  22192417، لٌد فى  1222220222جر فرد ، رأس ماله ،  حسام حسنى عبدالعظٌم محمود  ، تا -  11

مفروشات ومالبس متنوعه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ السعٌد دمحم الشناوى و اٌمن عبدهللا 

 عزب عبدهللا

عن صٌدلٌة ، بجهة  56391برلم  22192423، لٌد فى  522220222صٌدلٌة د/دمحم احمد هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 : سندسٌس ملن/احمد على هٌبه

عن مصنع  56285برلم  22192411، لٌد فى  522220222السٌد الششتاوى السٌد احمد الفره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ز دمحم المتولىامتداد مكتب العمل بملن/ ابوالع 2من-احمد النوبى  2ش8استٌن ، بجهة : 

عن بٌع اعالؾ دواجن  56249برلم  22192429، لٌد فى  252220222عاطؾ دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ، بجهة : كفر الثعبانٌه بملن/ دمحم دمحم السعٌد السنبختى

عن بماله وتموٌن ،  56265برلم  22192412، لٌد فى  252220222هند البرنس دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 المنشٌه الجدٌده بملن/ عبدالمنعم شلبى دمحم-الترعه  2ش2من-جابر ؼٌث  2ش2بجهة : عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كافٌترٌا ،  56166برلم  22192421، لٌد فى  12220222عبدالمنعم ابراهٌم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ن/ هبه نبٌل ٌحٌى سعدبجهة : العثمانٌه بمل

عن مكتب  56252برلم  22192429، لٌد فى  1222220222محمود سامى احمد ابوهرجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : محله خلؾ بملن/ سامى احمد ابوهرجه

عن معرض  36786برلم  22192428لٌد فى  ، 122220222رضا دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 2229-8-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " مصنع مفروشات " -مركز المحله بملن/ ماهر على امٌن -مفروشات ، بجهة : سندسٌس 

 المحله الكبرى 36786والممٌد برلم 

عن معرض  36786برلم  22192428فى  ، لٌد 122220222رضا دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 امتداد مضرب االرز بملن/ دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى-مفروشات ، بجهة : الطرٌك الدائرى 

عن مكتب  56181برلم  22192422، لٌد فى  522220222سعد عالء سعد احمد المحالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ابوراضى بملن/ عمرو الششتاوى احمد-حافظ على  2ش 18م لتجاره زجاج فٌترو ، بجهة : عمار رل

عن تجاره  56283برلم  22192411، لٌد فى  252220222نسمه دمحم عبدالحكٌم السولٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ مصطفى دمحم عوض السمنودى

عن  56198برلم  22192423، لٌد فى  522220222حامد صبرى حامد ابراهٌم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مزرعه مواشى ، بجهة : لطور البلد بملن/ صبرى حامد ابراهٌم العطار

عن بماله ،  56165م برل 22192421، لٌد فى  52220222فوزٌه السٌد عبدالممصود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بجهة : العثمانٌه بملن/ جمال ٌحى سعد حمد

عن تجاره  56158برلم  22192421، لٌد فى  82220222زٌنب عبدالمنعم عبدالنبى الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : سامول بملن/ سمٌر رمضان اسماعٌل جوده

عن مزرعه  56231برلم  22192428، لٌد فى  622220222از  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محروس ابراهٌم جاد در -  25

 مواشى ، بجهة : مٌت هاشم بملن/ زٌنب متولى ابوالفضل الجمل

عن مكتب  56331برلم  22192417، لٌد فى  522220222منٌار الشحات عبدالفتاح ابوصالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 الصاؼه بملن/ اشرؾ دمحم عبدالؽنى بدر 2) عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ، بجهة : شدعاٌه واعالن 

عن مصنع مالبس  56342برلم  22192417، لٌد فى  52220222مسعد ابراهٌم دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ن/ دمحمدمحم سعٌد عبدهللاجاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر حجازى بمل

عن ورشه حداده ،  56363برلم  22192421، لٌد فى  122220222دمحم عماد شحتو ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 بجهة : االنشا الحدٌثه بملن/ السٌده السٌد حوار

عن  36397برلم  22192432د فى ، لٌ 122220222محمود رمضان محمود دمحم خفاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر حجازى بملن/ دمحم عبدالمنعم عبدالؽنى عطٌه

عن  36397برلم  22192432، لٌد فى  122220222محمود رمضان محمود دمحم خفاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

المحله الكبرى بملن/ دمحم -بجوار مسجد الروضه -نعمان االعصر 2س العسكرٌه ( ، بجهة : شمصنع مالبس جاهزه ) عدا المالب

 المحله الكبرى 36397والممٌد برلم دائم تابع  2228-11-15الستؽالله "مالبس جاهزه" وتارٌخ افتتاحه -دمحم دمحم االحول 

عن بٌع اسمان ،  56282برلم  22192411، لٌد فى  25222.222مسعد مختار دمحم السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 منشٌه البكرى بملن/ ثناء جوده على نوفل-خلؾ نادى بالزا -اشرؾ الشٌخ  2ش1بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب خدمات  56178برلم  22192422، لٌد فى  122220222خالد دمحم ابوالٌزٌد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 تم بملن/ على دمحم احمد داودنظافه ، بجهة : الهٌا

عن مصنع  8723برلم  22192423، لٌد فى  122220222عبدالوهاب السٌد عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مواد طوب اسمنتى ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ عبدالمحسن سعد عماره

عن مصنع  8723برلم  22192423، لٌد فى  122220222ه ،  عبدالوهاب السٌد عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  34

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " استٌراد وتصدٌر " -مركز سمنود بملن/ دمحم عبدهللا متولى -مواد طوب اسمنتى ، بجهة : مٌت بدر حالوه 

 المحله الكبرى 8723والممٌد برلم  32-11-1996

عن ورشة  56228برلم  22192427، لٌد فى  222220222فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد زٌن الدٌن شلتوت  ، تاجر  -  35

 نجارة باب وشبان ، بجهة : محلة زٌاد ملن/السٌد زٌن الدٌن شلتوت

عن  56324برلم  22192415، لٌد فى  52220222الدسولى سالمه الدسولى عبدالرازق الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 مٌت بدر حالوه بملن/ اٌهاب احمد حسٌن الشٌوى معرض حلوٌات ، بجهة :

عن  56319برلم  22192416، لٌد فى  1222220222عمر عادل عبدالعزٌز عبدالفتاح الزلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 الجٌاره بملن/ دمحم سعٌد دمحم الزٌات 2ش21تصنٌع انسجه ومفروشات ، بجهة : 

عن مصنع  56324برلم  22192416، لٌد فى  1222220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   لطب السٌد لطب جاب هللا  ، -  38

 نسٌج مٌكانٌكى ، بجهة : سندسٌس بملن/ دمحم على السٌد اماره

عن  56358برلم  22192418، لٌد فى  122220222ماجده دمحم كمال عبدهللا موسى ابوعنزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لفسبا ، بجهة : النادى الرٌاضى بملن/ نادى سمنود الرٌاضىتجاره لطع ؼٌار ا

عن  56377برلم  22192421، لٌد فى  122220222دمحم ماهر الدمحمى عبدالعزٌز عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 زٌز عبدربهتجاره مالبس جاهزه ) عدا المال بس العسكرٌه ( ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ ماهر الدمحمى عبدالع

عن معمل  56386برلم  22192422، لٌد فى  1222220222ابتسام عبدالرؤؾ السٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 البان ومنتجاتها ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا ابوعرٌضه

عن مكتب  56397برلم  22192423، لٌد فى  1222220222راضى للمماوالت الحكومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مٌت الشٌخ بملن/ رمضان ٌحى رمضان عبدالعال-مماوالت حكومٌه ، بجهة : عزبه وهبى 

عن صٌدلٌه ،  56427برلم  22192428، لٌد فى  522220222صٌدلٌة د/هبه ابوبكر عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 منشٌه البكرى بملن/ فتحٌه عبدالفتاح جعفر-طلب حمزه بن عبدالم 2ش6بجهة : 

عن تجاره  56433برلم  22192432، لٌد فى  252220222فوزى سمٌر عبدالسالم شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ عبدالسالم دمحم شعٌب

عن صٌدلٌه ،  56271برلم  22192412، لٌد فى  52220222حمد ابراهٌم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌه / ا -  45

 الرجبى بملن/ ابراهٌم حامد سعٌد رزق-الفخرانى  2ش3بجهة : 

ت عن مماوال 56253برلم  22192429، لٌد فى  152220222تامر مختار دمحم احمد الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 منشٌه البكرى بملن/تامر مختار دمحم احمد الصباغ-طلعت النجار  2ش43عمومٌه ، بجهة : 

عن كساره  56251برلم  22192429، لٌد فى  122220222ام السعد سعٌد دمحم سعٌد راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 بالستٌن ، بجهة : العتوه المبلٌه بملن/ دمحم حسن سعدان

عن ورشه  56222برلم  22192423، لٌد فى  522220222شعبان عطٌه عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  48

 صٌانه سٌارات ، بجهة : كفر الصارم الجدٌده بملن/ السٌد فرج على مصباح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن تجاره ع 56159برلم  22192421، لٌد فى  252220222محمود دمحم موسى ابوحطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ السٌد ابراهٌم الششتاوى

عن مدشه حبوب  56238برلم  22192428، لٌد فى  22220222بسمه السٌد حامد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

  حامد دمحم سلٌمان، بجهة : الحوامدٌه الجدٌده بملن/ رشاد دمحم

عن مركز خدمه  56326برلم  22192416، لٌد فى  222220222شرٌؾ عبدالبدٌع حسن امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 سٌارات وتجاره زٌوت وشحوم سٌارات ، بجهة : سندسٌس بملن/ شرٌؾ عبدالبدٌع حسن امام

عن تجاره  56332برلم  22192417، لٌد فى  522220222حسن بدٌر على حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مساكن سوق الجمعه بملن/ الحسٌنى دمحم السبع

عن تورٌد  56342برلم  22192417، لٌد فى  222220222ماله ،  محمود دمحم فتحى عبدالرحمن العر  ، تاجر فرد ، رأس  -  53

 مستلزمات طبٌه وؼذائٌه ) عدا االدوٌه بانواعها ( ، بجهة : دمتنو بملن/ دمحم فتحى عبدالرحمن

عن تجاره  56344برلم  22192417، لٌد فى  52220222توفٌك عبدالجواد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ابوراضى بملن/ هشام توفٌك عبدالجواد-سعد دمحم سعد  2، بجهة : شمنظفات 

عن  56353برلم  22192418، لٌد فى  5222220222عاطؾ عبدالنبى الشناوى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

لن/ عبدالنبى الشناوى دمحم ( وتصدٌر منتجات اخشاب ، بجهة : الشٌن بم 6من المجموعه  36والفمره  19االستٌراد ) عدا المجموعه 

 عبده الدٌب

عن مكتب  56387برلم  22192422، لٌد فى  122220222عبدالداٌم حسٌن محمود نجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

تورٌدات مستلزمات طبٌه ومنظفات ومطهرات وفرش مستشفٌات وفنادق والتصنٌع لدى الؽٌر ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة 

 : السجاعٌه بملن/ رضا ابراهٌم الدسولى رضوان

عن منحل وتعبئه  56422برلم  22192423، لٌد فى  492220222سلوى احمد احمد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 وتوزٌع عسل النحل ، بجهة : الكمالٌه بملن/ اٌمن حسن عبدالنبى صٌام

عن بماله ،  56423برلم  22192428، لٌد فى  212220222فرد ، رأس ماله ،   حلٌم االحمدى عبدالعزٌز الشٌتى  ، تاجر -  58

 بجهة : صفط تراب بملن/ عفت الدمحمى بطحٌشى

عن بماله ،  56417برلم  22192424، لٌد فى  152220222سعٌده نصر البسطوٌسى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 د عٌطهبجهة : االنشا الحدٌثه بملن/ صادق بكر احم

عن مصنع  56287برلم  22192411، لٌد فى  122220222اشرؾ السٌد ابراهٌم المؽازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مالبس جاهزه ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سندسٌس بملن/ امانى دمحم عبدالعلٌم شدٌد

عن تجاره اعالؾ  56246برلم  22192429، لٌد فى  122220222ماله ،  حامد ابوزٌد حامد الكندوز  ، تاجر فرد ، رأس  -  61

 بشبٌش بملن/ ابوزٌد حامد الكندوز-، بجهة : عزبه العمده 

عن مكتب  56239برلم  22192428، لٌد فى  52220222احمد فوزى ابوالمعاطى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 سكٌنه السٌد احمد ؼازىرحالت داخلٌه ، بجهة : البنوان بملن/ 

عن مكتب  56191برلم  22192423، لٌد فى  122220222صالح دمحم عبدالعال حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 عزبه البهلوان بملن/ صابر عبدالجلٌل حسن ابراهٌم-عبدهللا المرموط  2ش 1رحالت داخلٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن مستلزمات  56192برلم  22192423، لٌد فى  122220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   ناهد على دمحم عبدالعال  ، -  64

 الرجبى بملن/ اٌمن شعبان دمحم جمعه -حامد النجار 2ش13كمبٌوتر ) عدا ما ٌختص باالنترنت ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ، بجهة :  56197 برلم 22192423، لٌد فى  522220222عزٌزه احمد دمحم مشرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 صفط تراب بملن/ احمد زكى محروس ابوزٌنه

عن تجاره شنط  56229برلم  22192424، لٌد فى  252220222ٌحٌى ٌونس ٌحٌى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 شكرى الموتلى بملن/ عاٌده عبدالمنعم عماره 2ش2من-عادل الرفاعى  2واحذٌه ، بجهة : ش

عن ورشه تكسٌر  56291برلم  22192414، لٌد فى  252220222د على صالح ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمو -  67

 ورق ) عد ا ما ٌختص بالطباعه ( ، بجهة : كفرحجازى بملن/ سماح احمد دمحم عبدالنبى

عن تجاره  56325برلم  22192415، لٌد فى  252220222رٌهام احمد عبدالمادر الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 اعالؾ ، بجهة : كفر حجازى بملن/ السعٌد السعٌد مصطفى ابوزهره

عن  56333برلم  22192417، لٌد فى  52220222حافظ عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 عبدالؽفار السٌد لطئط وابور النور بملن/ السٌد 2ش 59ورشه تصنٌع الومٌتال ، بجهة : عمار رلم 

عن  56323برلم  22192416، لٌد فى  122220222اكرم كمال الدٌن عباس دمحم العرٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 مشؽل تمفٌل طمم مالٌه ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ كمال الدٌن عباس العرٌان

عن تجاره ادوات  56346برلم  22192418، لٌد فى  52220222امٌره رشاد بدٌر لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 صحٌه ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ اسامه احمد عبدالحمٌد شرالى

عن مشؽل  56347برلم  22192418، لٌد فى  622220222رضا حسب هللا السٌد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لن/ فتح هللا حسب هللا السٌد الشناوىطرح حرٌمى واطمم داخلٌه ، بجهة : محله حسن بم

عن تجاره لطع  56368برلم  22192421، لٌد فى  122220222مصطفى احمد دمحم المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : الراهبٌن بملن/ دمحم احمد دمحم المرسى

عن  56398برلم  22192423، لٌد فى  5222220222ه ،  احمد صالح الدسولى على الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  74

 الخدٌوى توفٌك بملن/ عمرو و دمحم و مها و منى على على حسن مراد 2ش62تجاره مفروشات ، بجهة : العمار رلم 

 عن صٌدلٌه ، 56428برلم  22192428، لٌد فى  122220222صٌدلٌه / اٌه احمد المؽلوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ابوصٌر بملن/ صبحى سالم العبد ابوعجور-بجهة : ارض الكٌمان 

عن خرازه  56442برلم  22192432، لٌد فى  122220222اسماء دمحم عبدالحمٌد الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 بالستٌن ، بجهة : عزبه شعالن بملن/ سمٌر رشاد دمحم حسن عبدالرحمن

عن ترزى ،  56278برلم  22192411، لٌد فى  182220222السٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد عبدهللا ابراهٌم -  77

 بجهة : محله زٌاد بملن/ احمد حامد احمد شاهٌن

عن  56275برلم  22192412، لٌد فى  122220222رضا عبدالحى ابراهٌم البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 : العثمانٌه بملن/ ورد عبدهللا على ؼالب مكتب مماوالت نماشه ، بجهة

عن تجارة مالبس  56261برلم  22192429، لٌد فى  122220222زكى ابراهٌم زكى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 جاهزة ومفروشات )عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : بلمٌنا ملن/عماد دمحم عٌد دمحم العدلى

عن مكتب  56162برلم  22192421، لٌد فى  222220222خالد دمحم احمد مصطفى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 مماوالت عامه ، بجهة : االبشٌط بملن/ نوال عبداللطٌؾ دمحم سالم

عن  56212برلم  22192424، لٌد فى  1222220222ٌوسؾ البٌلى ابراهٌم ابراهٌم حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مخبز حلوى من عجٌن ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ عبدالخالك عبدالجواد الموافى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  56267برلم  22192412، لٌد فى  1222220222رمضان شولى عبدالظاهر الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ورشه نجاره ، بجهة : سجٌن الكوم بملن/ شولى عبدالظاهر الشعراوى

عن ورشه  56352برلم  22192418، لٌد فى  322220222حماده البسٌونى حامد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 خراطه ، بجهة : محله حسن بملن/ وفاء دمحم مصطفى

عن  23952برلم  22192418، لٌد فى  122220222ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 البحر بملن/ رفمه ؼبلاير فرج 2ش2من-الورش  2تحضٌر مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : ش

عن  23952برلم  22192418، لٌد فى  122220222ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

الستؽالله " تجاره مالبس جاهزه والمشه -عد سلٌمان مركز المحله بملن/ دمحم س-تحضٌر مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : العامرٌه 

 المحله الكبرى 23952والممٌد برلم  2223-2-5تارٌخ افتتاحه -" 

عن بماله ،  56372برلم  22192421، لٌد فى  252220222سماح احمد جمعه حسن عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 بجهة : سندسٌس بملن/ عمرو احمد على شرؾ الدٌن

عن تجاره  56374برلم  22192421، لٌد فى  522220222السعٌد عصمت عبدالجلٌل الطور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 الخدٌوى توفٌك بملن/ فتحى توفٌك صمر 2مالبس جاهزه " عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه " ، بجهة : ش

عن تجاره ادوات  56394برلم  22192423، لٌد فى  522220222نهله حسن ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 كهربائٌه ولطع ؼٌار تبرٌد ، بجهة : كفر دمرو بملن/ سامى دمحم عبدالحلٌم

عن تجاره مالبس  56429برلم  22192424، لٌد فى  122220222محمود على دمحم دنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 شكرى الموتلى بملن/ حسٌن ٌوسؾ البربرى 2ش2من-عبدالمنعم سالم  2ش13( ، بجهة :  جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه

عن تجاره  56288برلم  22192411، لٌد فى  1222220222عبٌر حسن متولى االصٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 بدالرحمن دمحم فرج نجٌبالبهى بملن/ المطب ع 2ش29مستلزمات طبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : 

عن خردوات ،  56266برلم  22192412، لٌد فى  122220222رانٌا صبحى دمحم ابوالؽٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بجهة : شبرابابل بملن/ محمود عبدالعزٌز الحمالٌه

عن نشر وخرط  56254رلم ب 22192429، لٌد فى  52220222هانى على احمد عنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ابودراع بملن/ اسامه منصور الصاوى-سالمه ابورحال  2ش22االخشاب وصنع االلواح ، بجهة : 

عن تجاره  56179برلم  22192422، لٌد فى  1222220222احمد حسن احمد المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 خلؾ النادى الزراعى بملن/ هاشم دمحم السٌد الرجبى-صٌام  2ش مالبس جاهزه ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة :

عن تجاره ادوات  56167برلم  22192421، لٌد فى  122220222الهام دمحم عبده الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 الراهبٌن بملن/ دمحم عبدالجواد نوار -منزلٌه ، بجهة : شارع الوحده 

عن  56164برلم  22192421، لٌد فى  122220222ٌوسؾ عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرٌده عبدالمنعم  -  95

 تورٌدات التبرٌد والتكٌٌؾ واالدوات الكهربائٌه ومعدات مطابخ ، بجهة : خباطه بملن/ منصور عبدالمنعم ٌوسؾ عبدالحمٌد

عن مزرعه  56233برلم  22192428، لٌد فى  1222220222مها فتحى ابراهٌم خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 مواشى ، بجهة : امٌوط بملن/ راضى فؤاد دمحم النجار

عن مصنع لؾ بكر  56187برلم  22192423، لٌد فى  12220222محمود دمحم محمود الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 ، بجهة : بلمٌنا بملن/ نعمات مصطفى البوؼه

عن مكتب  56225برلم  22192424، لٌد فى  52220222م دمحم ابوحجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌله ابراهٌ -  98

 رحالت داخلٌه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ صالح السعٌد محمود خٌشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ره عن تجا 56298برلم  22192415، لٌد فى  252220222ٌاسر ربٌع عبدالعاطى سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ كرم عبدالهادى سعد

عن ورشه  56315برلم  22192415، لٌد فى  522220222عبدالحكٌم شفٌك دمحم ابوحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ى سعدهمكهربائى سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ حمدى دمحم عبدالمو

عن مستحضرات  56328برلم  22192417، لٌد فى  152220222ؼاده احمد فرج هللا عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 سكه زفتى بملن/ عبدالفتاح على نصار 2تجمٌل والنجٌرى ، بجهة : ش

عن مكتب  56354برلم  22192418، لٌد فى  122220222احمد دمحم عبدالمعبود مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 منشاه االمراء بملن/ دمحم حسن حسٌن عبدالكرٌم-داٌر الناحٌه  2ش4لتجاره علب الكرتون ) عدا ماٌختص بالطباعه ( ، بجهة : 

 56357برلم  22192418، لٌد فى  522220222محمود ماهر الزؼبى عبدالوهاب الرجبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مماوالت ، بجهة : الطرٌك الدائرى بملن/ ماهر الزؼبى عبدالوهاب الرجبى عن مكتب

عن مطبخ  56373برلم  22192421، لٌد فى  52220222حسٌن سعٌد احمد على ابوالورد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 الجٌش بملن/ دمحم احمد عبدالمحسن 2ش-مساكن  2ش25تجهٌز ماكوالت ، بجهة : 

عن تجاره مالبس  56379برلم  22192422، لٌد فى  52220222رضا سرحان ابوؼبٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  125

 جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : صفط تراب بملن/ عبدهللا دمحم البسطوٌسى االرن

عن مطبخ  56373برلم  22192421، لٌد فى  52220222حسٌن سعٌد احمد على ابوالورد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

الملٌوبٌه بملن/ -بنها الجدٌده 39و 11بجوار حلوانى رومانسى محل رلم -فرٌد ندا 2ش-تجهٌز ماكوالت ، بجهة : الطرٌك السرٌع 

 سجل تجارى بنها 27476والممٌد برلم  2212-12-23الستؽالله " محل كشرى " تارٌخ افتتاحه -نوال دمحم البٌومى دمحم الهنداوى 

عن مشؽل  56412برلم  22192424، لٌد فى  12220222دمحم السٌد عبدالمنعم السٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 ابو العز بملن/ رضا احمد عبدالحافظ نجم 2ش5تمفٌل مفروشات ، بجهة : 

عن تجاره لطع  56446برلم  22192432، لٌد فى  122222.000دمحم احمد دمحم المنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ السٌد ابراهٌم الششتاوى

عن  56448برلم  22192432، لٌد فى  1522220222اٌمان احمد حسن السٌد الساعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : منشتة االولاؾ ملن/عبدهللا سعد دمحم حسٌن ؼانم

عن مكتب  56289برلم  22192411، لٌد فى  52220222دمحم عبدالمنعم دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مماوالت و تجاره معدات صؽٌره ولطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : عزبه الشٌخ سلمان بملن/ دمحم رضوان محى الدٌن

عن مصنع  56274برلم  22192412، لٌد فى  322220222محمود بدٌر ؼنام محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الوراله بملن/ على على حسن-البشبٌشى  2ش11البس العسكرٌه ( ، بجهة : مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالم

عن تجارة  56262برلم  22192429، لٌد فى  122220222هدى ابوالؽٌط السٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 الوهابمالبس جاهزة )عدا ماٌختص بالمالبس العسكرٌة( ، بجهة : الجابرٌة ملن/رأفت الششتاوى عبد

عن مكتب تاجٌر  56172برلم  22192422، لٌد فى  522220222مسعد رمضان السعٌد ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 عبدالمنعم رٌاض بملن/ عبدالحلٌم دمحم عزالدٌن 2ش27سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  56244برلم  22192429 ، لٌد فى 52220222سمر دمحم محى المرسى مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 رحالت ) داخل جمهورٌه مصر العربٌه ( ، بجهة : سجٌن الكوم بملن/ كمال اسماعٌل الملٌجى البرى

عن  56241برلم  22192428، لٌد فى  212220222نبٌل عزت العدوى محمود رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بملن/ عزت العدوى محمود رزقاالمام الخطٌب  2ش25مصنع لحاؾ ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  56235برلم  22192428، لٌد فى  52220222عفاؾ دمحم الششتاوى البرادعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بجهة : الهٌاتم بملن/ عبدالنبى عبده عبدالعال الشرملسى

عن صٌدلٌه ،  56227برلم  22192424، لٌد فى  122220222صٌدلٌه د / امل ٌحٌى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بجهة : مٌت اللٌث بملن/ ابوزٌنه سالمه احمد الشافعى

عن تجاره  56212برلم  22192424، لٌد فى  252220222كمال ابراهٌم ابراهٌم الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ٌولٌو بملن/ عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم بركات 23ش 63وخدمات محمول وكمبٌوتر )ماعدا االنترنت ( ، بجهة : 

عن تجاره  56214برلم  22192424، لٌد فى  222220222امانى سعد احمد سعد السمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 خلؾ جامع االمام بملن/ خالد محمود محمود الترٌالى-الفار  2ش35احذٌه ، بجهة : 

عن تجاره  56223برلم  22192427، لٌد فى  122220222مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه السٌد الحفنى اح -  122

 وتمطٌع اللحوم ، بجهة : الراهبٌن بملن/ ٌسرى دمحم السٌد لشالنه

عن  56225برلم  22192427، لٌد فى  122220222اٌمان نبٌه الحسٌنى البٌومى الجٌار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ٌمى ، بجهة : سور المستعمرة خلؾ الجوازات ملن/دمحم ٌوسؾ دمحم اسماعٌلكوافٌر حر

عن تعبئه مواد  56293برلم  22192414، لٌد فى  252220222وفاء عبدالرحٌم دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ؼذائٌه ٌدوى ، بجهة : مٌت عساس بملن/ حامده احمد عماره احمد

عن مصنع  56322برلم  22192415، لٌد فى  1522220222مصطفى عمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مدحت ابراهٌم  -  123

 بالستٌن ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ اسماعٌل اسماعٌل ناصؾ

عن مصنع  56334برلم  22192417، لٌد فى  1522220222تامر خلٌل عرفه الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ، بجهة : عٌاش بملن/ حاتم احمد ابراهٌم صمرتطرٌز ومفروشات 

عن  56351برلم  22192418، لٌد فى  122220222محمود عاطؾ عبدالمنعم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : كفر حجازى بملن/ بدٌره دسولى السٌد

عن تجاره  56392برلم  22192423، لٌد فى  122220222س ماله ،  اٌه ابراهٌم عبدالحى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأ -  126

 بجوار بنن الماهره بملن/ احمد مصطفى حسن حماد-ٌولٌو  23 2موبٌالت واكسسواراتها ، بجهة : ش

 56396برلم  22192423، لٌد فى  1222220222شولى امٌن دمحم سعدالدٌن شولى النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 مماوالت عامه ، بجهة : طلٌمه بملن/ امٌن دمحم سعد الدٌن شولى عن

 56426برلم  22192428، لٌد فى  5222220222عمرو عبدالرحمن عثمان دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 12شركه النٌل تماطع ش  2( وتصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : ش 6من المجموعه  36والفمره  19عن االستٌراد ) عدا المجموعه 

 منطمه المنشٌه الجدٌده بملن/ عبدالرحمن عثمان دمحم

عن تجاره  56426برلم  22192424، لٌد فى  212220222محمود احمد فؤاد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 اجهزه كهربائٌه ، بجهة : لطور المحطه بملن/ وائل عبدالؽنى ؼنٌم دمحم

عن خدمات محمول )  56418برلم  22192424، لٌد فى  32220222 دمحم احمد عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  132

 سوق طلعت حرب بملن/ صالح عبدالفتاح دمحم ابراهٌم-طرٌك محله ابوعلى  2ش4عدا االنترنت ( ، بجهة : 

عن مكتب رحالت )  56419برلم  22192424ٌد فى ، ل 122220222هند احمد دمحم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 نعمان االعصر بملن/ فاروق المنسى دمحم المحضى 2من-االمام ابوحنٌفه  2ش42داخل جمهورٌه مصر العربٌه ( ، بجهة : 

عن  56438برلم  22192432، لٌد فى  122220222دمحم عبدالرحمن سعد الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ومؽسله سٌارات ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ حسن عبدالرحمن سعد الطنطاوى مشحمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع مالبس  56442برلم  22192432، لٌد فى  122220222دمحم ولٌد دمحم الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

  مصطفى الدرٌنىطرٌك الجابرٌه بملن/ ولٌد دمحم-دمحم الفمى  2جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مشؽل تطرٌز  56257برلم  22192429، لٌد فى  1222220222دمحم احمد بدران علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ، بجهة : كفر حجازى بملن/ السعٌد حسن النواوى

عن ورشه حداده  56216برلم  22192427، لٌد فى  122220222عمر السعٌد دمحم االبٌارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 المحله طنطا بملن/ دمحم حسٌن السعٌد الرفاعى-الطرٌك الدائرى -، بجهة : الجابرٌه 

عن ورشه  56232برلم  22192428، لٌد فى  252220222حسن السٌد حسن الششتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 وى اسماعٌلحدٌد مسحوب ، بجهة : طنباره بملن/ السٌد حسن الششتا

عن حالله  56221برلم  22192423، لٌد فى  522220222حسام الشحات ابراهٌم البواردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 دمحم تعلب بملن/ سمٌه دمحم خالد على الجندى 2تماطع ش-بنن مصر سابما  2ش22ولص الشعر للرجال ، بجهة : 

عن تجاره مالبس  56297برلم  22192414، لٌد فى  222220222احمد كمال كامل داوود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 مٌدان البهلوان بملن/ عبدالعزٌز عبدالؽنى الشبٌنى-احمد ماهر  2جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 56327برلم  22192417، لٌد فى  122220222فرد ، رأس ماله ،  كرٌم جمال مصطفى مصطفى ابورجب  ، تاجر  -  139

 عن تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ جمال مصطفى مصطفى ابورجب

ات عن معرض موبٌلٌ 56435برلم  22192432، لٌد فى  122220222على احمد دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 المنشٌه الجدٌده بملن/ عائشه على طاهر-عبدالحلٌم  2، بجهة : ش

عن  56329برلم  22192417، لٌد فى  522220222احمد عبدالمنعم محمود على البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 على الصعٌدى بملن/ دمحم كمال ٌوسؾ التباع 2ش2جزاره ، بجهة : 

عن مكتب  56355برلم  22192418، لٌد فى  1222220222مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى جمال الجندى اح -  142

 مماوالت ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ جمال الجندى احمد سلٌمان

عن مطبعه )  56424برلم  22192423، لٌد فى  752220222وائل عبدالمنعم دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

انور  2الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : ش عدا اصدار

 المنٌه الجدٌده بملن/ محمود صالح دمحم-بجوار رضا للموبٌلٌات -بجوار مسجد الطوٌل -

عن تجاره ورد  56411برلم  22192424، لٌد فى  52220222حسن حامد حسن ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 بجوار طباجه لالدوات المنزلٌه بملن/ احسان رشاد الششتاوى السراجى-البهلوان  2ش24زٌنه وانتٌكات ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  56444برلم  22192432، لٌد فى  1222220222على السٌد دمحم ابوعبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 لمالبس العسكرٌه ( و مفروشات ، بجهة : كفر دمرو بملن/ دمحم احمد عبدالمؤمنجاهزه ) عدا ا

عن تجارة المشة ،  56447برلم  22192432، لٌد فى  1222220222رضا على بدٌر البص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 بجهة : محلة ابوعلى ملن/مصطفى مصطفى الدحلٌش

عن تجاره  56157برلم  22192421، لٌد فى  122220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم صبرى دمحم البشبٌشى  ، -  147

 الرجبى بملن/ مجدى كمال الجندى-امام  2ش27الفاكهه والخضروات بالتجزئه ، بجهة : 

ٌد عن تجاره حدا 56182برلم  22192422، لٌد فى  82220222فاطمه محمود السعٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 ودهانات ، بجهة : سندسٌس بملن/ عادل على السعٌد هٌبه

عن تجاره  56183برلم  22192423، لٌد فى  522220222احمد دمحم احمد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 المستشار بملن/ دمحم عبدالمنعم ابراهٌم شباره 2ش2من-شباره  2االسمان ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره زجاج  56184برلم  22192423، لٌد فى  122220222 المطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر المطب دمحم -  152

 ، بجهة : سندسٌس بملن/ عبدالعال صمر ابراهٌم

عن مصنع  56228برلم  22192424، لٌد فى  122220222فتحى عزت دمحم ابراهٌم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 : طرٌك محله زٌاد المٌصرٌه بملن/ دمحم رشاد راؼب سلمان شرائط الصمه ، بجهة

عن تصمٌم ازٌاء ،  56232برلم  22192428، لٌد فى  52220222سامح سعد دمحم الصواؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 نعمان االعصر بحرٌه بملن/ السٌد على ابراهٌم 2ش2من-البسٌونى الشهاوى  2ش1بجهة : 

عن بماله ، بجهة  56425برلم  22192424، لٌد فى  222220222سطوٌسى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورا الب -  153

 : الشهٌدى بملن/ دمحم حامد خمٌس ابراهٌم

عن بماله ، بجهة :  56193برلم  22192423، لٌد فى  52220222ٌاسر عبدالمادر دمحم لزامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ادى الرٌاضى بملن/ السٌد السٌد الششتاوى الشٌخالن2ش

عن تجاره  56332برلم  22192417، لٌد فى  252220222دمحم رشاد دمحم لبارى شتٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 سوق اللبن بملن/ منى وسمٌحه عبدهللا دمحم الشتٌانى-خوخه الحرٌرى  2مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش

عن بماله  56322برلم  22192416، لٌد فى  12220222صالح عبدالشافى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالشافى -  156

 سكه زفتى العمومى بملن/ كاملٌا ابراهٌم عوض 2، بجهة : ش

عن تجاره  56345برلم  22192418، لٌد فى  122220222فرج عبدالحى فرج الطوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 بس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ عبدالحى فرج الطوٌلمال

عن عصاره  56362برلم  22192421، لٌد فى  52220222رضا عبدالتواب على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 لصب ، بجهة : الشٌن بملن/ هاجر وحٌد دمحم الرشٌدى

عن تجاره  56369برلم  22192421، لٌد فى  212220222على الحسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على ٌوسؾ  -  159

 اعالؾ بكافه انواعها ، بجهة : كفر دمرو بملن/ سامٌه البدراوى دمحم فوده

اعالؾ ، عن تجاره  56364برلم  22192421، لٌد فى  122220222السٌد ربٌع عمل جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بجهة : بشبٌش بملن/ ربٌع عمل جبر

عن تجاره مواد  56383برلم  22192422، لٌد فى  152220222دمحم خالد عبدهللا عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 المدارس بملن/ دمحم رافت الطرلى 2ش9ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تجاره الحبوب والبمول ،  56388برلم  22192422، لٌد فى  22220222اشرؾ شهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بجوار جزاره دٌاب بملن/ ورثه نبوٌه دمحم السكرى-نعمان االعصر  2ش23بجهة : 

عن تجاره  56389برلم  22192422، لٌد فى  122220222السٌد دمحم عبدالواحد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ابوراضى  بملن/ علٌاء عٌسى موسى دمحم-طرٌك عزبه تومه-مصطفى الرجبى  2ش2ها ، بجهة : االدوات الصحٌه ولوازم

عن بٌع  56423برلم  22192424، لٌد فى  12220222احمد عبدالعزٌز مخٌمر السٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 زٌوت طعام ، بجهة : محله زٌاد بملن/ اسعاد عوض المطب جوده

عن مكتب  56429برلم  22192428، لٌد فى  522220222راهٌم هباش خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن اب -  165

 السبع بنات بملن/ حسام بهجت على دمحم-رمسٌس  2ش12ترجمه وبرمجٌات ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن مصنع تدوٌر  35122برلم  22192411، لٌد فى  522220222عصام السٌد السٌد شامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 كاوتش ، بجهة : الناوٌه بملن/ عصام السٌد السٌد شامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع تدوٌر  35122برلم  22192411، لٌد فى  522220222عصام السٌد السٌد شامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " كل ما هو مدون بصحٌفه المٌد " -البندر بملن/ اسماعٌل دمحم شرٌؾ -عمر الخٌام  2ش5كاوتش ، بجهة : 

 المحله الكبرى 35122بع والممٌد برلم دائم تا 1-3-2227

عن  56269برلم  22192412، لٌد فى  1222220222دمحم ابراهٌم رجال ابراهٌم عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 الرجبى بملن/ سلوى دمحم عبدالعظٌم لندٌل-دمحم بدر الدٌن  2ش5تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن معرض  56282برلم  22192411، لٌد فى  252220222عبدالفتاح حافظ العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   منٌر -  169

 محله البرج بملن/ احمد على جعٌطر-نور الدنٌا  2سٌارات ، بجهة : ش

عن مصنع  56256برلم  22192429، لٌد فى  522220222دمحم احمد عبداللطٌؾ عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 مفروشات ، بجهة : المٌصرٌه ملن/احمد عبداللطٌؾ عبده

عن تجاره  56255برلم  22192429، لٌد فى  512220222دمحم دمحم عبدالحلٌم دمحم ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

-متولى الشعراوى  2ش3جهة : كامٌرات مرالبه واجهزه كمبٌوتر ) عدا االنترنت واالمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه ( ، ب

 المستشار بملن/ دمحم عبدالحلٌم دمحم ٌحى 2ش2من

عن معرض  56252برلم  22192429، لٌد فى  122220222نورهان دمحم متولى ممبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 امام مركز الملب بملن/ دمحم متولى ممبل-تمسٌم الشامى  2ادوات صحٌه ، بجهة : ش

عن مصنع  48276برلم  22192422، لٌد فى  522220222رحٌم السٌد دمحم رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 مفروشات ، بجهة : الشهٌدى بملن/ السٌد دمحم رشوان

عن مصنع  48276برلم  22192422، لٌد فى  522220222رحٌم السٌد دمحم رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

-12-17تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " تجاره مفروشات " -مركز المحله بملن/ بهاء السٌد دمحم رشوان -جهة : الشهٌدى مفروشات ، ب

 المحله الكبرى 48276والممٌد برلم  2216

 

عن تجاره  56223برلم  22192423، لٌد فى  522220222احمد جمال على المطرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 دمحم عبدالسالم بملن/ عزه رٌاض طه عشره 2كهربائٌه ، بجهة : شاالدوات ال

عن  56161برلم  22192421، لٌد فى  222220222السباعى عبدالحمٌد السباعى الملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 ممله لب ، بجهة : مجول بملن/ السعٌد محمود زٌدان

عن  56163برلم  22192421، لٌد فى  522220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الششتاوى  -  177

 مخبز بلدى الى ، بجهة : كفر لرٌطنه بملن / زؼلول عطٌه سالمه عبدالواحد

عن تصلٌح  56329برلم  22192415، لٌد فى  122220222ٌسرٌه السٌد ابراهٌم المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 بجهة : المٌرطٌه بملن/ زؼلول عبداللطٌؾ عبدالممصود اسماعٌلمواتٌر رش ، 

عن ورشه  56316برلم  22192415، لٌد فى  522220222اسماعٌل فوزى دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 البنوان بملن/ حمدى دمحم عبدالموى سعدهم-خراطه وحداده ، بجهة : طرٌك نمره البصل 

عن تجاره  56434برلم  22192432، لٌد فى  1522220222السعٌد شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نورا عاشور -  182

 ادوات تجمٌل ، بجهة : الناصرٌه بملن/ عاشور السعٌد عاشور شعٌب

عن مصنع  56322برلم  22192416، لٌد فى  252220222رشا السٌد دمحم السٌد الساكت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 نعمان االعصر بملن/ السٌد حسن العسٌلى 2ش2نسٌج ، بجهة : منطمه البنا من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  56375برلم  22192421، لٌد فى  222220222راضى تكس للمالبس والمفروشات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

الوسطى ملن/دمحم مصطفى مصنع مالبس ومفروشات )عدا ماٌختص بالمالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع الحبٌب النبى السكة 

 الؽبارى

عن مصنع  56359برلم  22192418، لٌد فى  122220222هانم احمد عبدالمادر ابوسلطوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 نسٌج مٌكانٌكى ، بجهة : بطٌنه بملن/ عادل دمحم ابراهٌم برسٌمه

عن تصنٌع  56376برلم  22192421، لٌد فى  122220222ه ،  حسٌن عبدالحى الدمحمى االوسٌه  ، تاجر فرد ، رأس مال -  184

 منتجات بالستٌكٌه ، بجهة : منشاه   االمراء بملن/ عبدالحى الدمحمى السٌد

عن  56381برلم  22192422، لٌد فى  252220222السعٌد دمحم السعٌد ٌوسؾ المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 بجوار المعهد الدٌنى بملن/ دمحم السعٌد ٌوسؾ المصرى-نعمان االعصر  2ش1م مصنع البان ، بجهة : عمار رل

عن ورشه  56395برلم  22192423، لٌد فى  1522220222تموه محمود المعداوى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 رخام ، بجهة : سامول بملن/ عماد محمود احمد المرسى

عن مكتب  56428برلم  22192424، لٌد فى  122220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سمٌر عبدالعال احمد صالح  -  187

 رحالت داخلٌه ، بجهة : سامول بملن/ السٌد عبدالرحٌم البٌلى

عن بماله ، بجهة  56415برلم  22192424، لٌد فى  122220222فاتن السٌد رافت الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 دمحم الدسولى عبدالفتاح الصواؾ : بلمٌنا بملن/

عن مصنع  56445برلم  22192432، لٌد فى  1222220222وائل دمحم الدسولى العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 منشٌه السالم بملن/ دمحم حسن طه-زكرٌا  2ش2من-لندٌل  2مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مصنع  56286برلم  22192411، لٌد فى  122220222حسن السمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن عبدهللا  -  192

 بالستٌن ، بجهة : بطٌنه بملن/ دمحم محروس البسطوٌسى جوده

عن مصنع عسل  56264برلم  22192412، لٌد فى  52220222على السٌد دمحم ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 منشاه االولاؾ بملن/ سماره السٌد دمحم ابوالمجد-ة : عزبه الكرما اسود ، بجه

عن  56258برلم  22192429، لٌد فى  12522220222تامر عالء الدٌن عبدالمعطى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 مصنع مفروشات ، بجهة : كفر دخمٌس ملن/عالء الدٌن عبدالمعطى دمحم بدوى

عن مكتب مماوالت  56173برلم  22192422، لٌد فى  222220222حمد كوهٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ دمحم ا -  193

 الجالء بملن/ احمد صالح عوض 2ش8وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تجاره  56242برلم  22192428، لٌد فى  222220222احمد وحٌد ابواالسعاد المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 حرٌمى ورجالى ، بجهة : مجول بملن/ وحٌد ابواالسعاد المزٌن اكسسوار

عن مكتب توزٌع  52723برلم  22192428، لٌد فى  52220222طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 المستشار بملن/ دمحم السٌد عبدالعزٌز سلطان 2ش-برج الرحاب  17عمار رلم  2سلع تموٌنٌه ، بجهة : ش

عن مكتب توزٌع  52723برلم  22192428، لٌد فى  52220222طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

-الستؽالله " اثاث مكتبى " -امتداد محب بملن/ دمحم مصطفى ؼنٌم -مكتب العمل  2ش27-سلع تموٌنٌه ، بجهة : المحله الكبرى 

 المحله الكبرى 52723 والممٌد برلم 2217-12-15تارٌخ افتتاحه 

عن جزاره ، بجهة  56175برلم  22192422، لٌد فى  12220222دمحم عبدالرحمن دمحم اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 ابراج النصر بملن/ مصطفى دمحم عبدالرحمن اللٌثى-: وابور النور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  56192برلم  22192423، لٌد فى  122220222فاطمه راؼب عبدالفتاح الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

الجمهورٌه بملن/ نادٌه صالح -منشٌه السالم -عبدالفتاح ؼانم  2ش25رحالت ) داخل جمهورٌه مصر العربٌه ( ، بجهة : عمار رلم 

 السٌد

عن  56169برلم  22192421، لٌد فى  1222220222عرول لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 بجوار الوحده المحلٌه بملن/ على السٌد عرول-تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت حبٌب 

عن مطعم  56172برلم  22192422، لٌد فى  122220222دمحم عبدالفتاح سلٌمان بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مٌدان الزراعه بملن/ ماهر احمد العربى-منشٌه السالم  2ش5ة : عمار رلم ماكوالت ومشوٌات ، بجه

عن لطع  56313برلم  22192415، لٌد فى  122220222كمال احمد عبدالرحمن متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 د دمحم شبانهامام المولؾ بملن/ فؤا-سكه زفتى العمومى -وابور النور  2ش4ؼٌار اجهزه منزلٌه ، بجهة : 

عن مطعم  56343برلم  22192417، لٌد فى  522220222دمحم مكرم دمحم البوسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 شكرى الموتلى بملن/ عبدالحمٌد عبدالحمٌد الطبال 2ش2دمحم سلمى من 2ماكوالت ومشروبات ، بجهة : ش

عن مصنع  56341برلم  22192417، لٌد فى  52220222س ماله ،  محمود حنفى دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأ -  223

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ فاطمه صبحى صالح علوان

تجاره عن  56392برلم  22192423، لٌد فى  122220222عمرو دمحم احمد عبدهللا الحسنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 الشحاتٌه بملن/ مختار سعد المرسى جاد 2لطع ؼٌار واكسسوارات السٌارات ، بجهة : ش

عن مماوالت  56356برلم  22192418، لٌد فى  5222220222تامر دمحم طلبه المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 د المنوفىعمومٌه وتورٌدات ادوات كهربائٌه ، بجهة : امٌوط بملن/ دمحم طلبه محمو

عن  53263برلم  22192421، لٌد فى  1522220222محمود عبداللطٌؾ رٌاض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 مزرعه بط ، بجهة : مٌت السراج بملن/ امٌنه دمحم ابراهٌم سرحان

عن  53263برلم  22192421، لٌد فى  1522220222محمود عبداللطٌؾ رٌاض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " تجاره اعالؾ " -مركز المحله بملن/ ٌحى عبداللطٌؾ رٌاض احمد -مزرعه بط ، بجهة : مٌت السراج

 المحله الكبرى 53263والممٌد برلم دائم تابع  27-8-2217

عن تجاره  56382برلم  22192422ٌد فى ، ل 252220222عادل عبدهللا محسن ندا حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 الجٌش بملن/ احمد على السٌد اسماعٌل 2ش25اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

عن معصره  56422برلم  22192428، لٌد فى  522220222خالد ابراهٌم عبدالفتاح مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 دالفتاح ابراهٌم مجاهدبذره لطن ، بجهة : بهبٌت الحجاره بملن/ ابراهٌم عب

عن بماله  56425برلم  22192428، لٌد فى  32220222عمرو عبدالنبى عبدالعظٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 الجمهورٌه بملن/ عبدالنبى عبدالعظٌم صالح هالل-منشٌه السالم -مسجد الرضوان  2ش31و تموٌن ، بجهة : 

عن مستحضرات  56427برلم  22192424، لٌد فى  122220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فتحٌه فتوح دمحم النوبى  -  211

 تجمٌل ، بجهة : مساكن جراج المالح بملن/ عبدالنبى عبدالحفٌظ دمحم دوٌدار

عن مكتب  56412برلم  22192424، لٌد فى  522220222رمضان عالء دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ٌدات بطارٌات ولوازم كهرباء السٌارات ، بجهة : طرٌنه بملن/ عالء دمحم عبدالعزٌز سالمتور

عن مصنع  56443برلم  22192432، لٌد فى  1222220222دمحم السٌد السٌد السلمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 نسٌج دائرى ، بجهة : بشبٌش بملن/ خالد ابراهٌم السٌسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع شربات  56449برلم  22192432، لٌد فى  512220222دمحم العتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رضا دمحم -  214

 رٌاضى ، بجهة : مٌت عساس بملن/ احمد دمحم دمحم العتر

عن مكتب  56263برلم  22192412، لٌد فى  522220222عرفه مختار رمضان دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ٌارات نمل ، بجهة : مٌت هاشم بملن/ مختار رمضان دمحم صالحتشؽٌل س

عن مشؽل  56245برلم  22192429، لٌد فى  252220222مصطفى نبٌه عبدالفتاح لشطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 سوق اللبن بملن/ نبٌه عبدالفتاح لشطه-التوبه  2تطرٌز ، بجهة : ش

عن لطع ؼٌار  56247برلم  22192429، لٌد فى  32220222د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره دمحم زكرٌا دمحم ممل -  217

 سكه طنطا بملن/ شهاب الدٌن دمحم ابراهٌم الدماطى-الدرٌنى  2سٌارات ، بجهة : ش

 56182برلم  22192422، لٌد فى  252220222محمود ابراهٌم ابراهٌم سٌد احمد ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 الحرٌه بملن/ عوض عبدهللا احمد 2ش35عن تجاره عدد وادوات ٌدوٌه ، بجهة : 

عن  32941برلم  22192427، لٌد فى  122220222خالد عبداللطٌؾ عبدالرحمن الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 لراهبٌن بملن/طارق السٌد السٌد ابوسالممصنع لؾ وتجهٌز خٌوط حٌاكه ، بجهة : الطرٌك السرٌع المحله سمنود امام مفارق ا

عن  56248برلم  22192429، لٌد فى  12220222مدحت مصطفى كامل عبدالهادى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ابوراضى بملن/ احالم عبدالرؤؾ الشامى-محمود المرسى  2ش7تجاره منظفات صناعٌه ، بجهة : 

عن مكتب  56234برلم  22192428، لٌد فى  522220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سمر نبٌه العشماوى عباد -  221

 ٌولٌو بملن/ توفٌك و ٌوسؾ على توفٌك االبس 23ترجمه ) عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : ش 

عن تجاره  56226برلم  22192424لٌد فى ،  222220222دمحم ٌالوت ٌالوت دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ابودراع بملن/ ٌالوت ٌالوت دمحم رجب-عبدهللا البدرى  2ش22مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه  ( ، بجهة : 

 عن تجهٌز 56189برلم  22192423، لٌد فى  5220222محمود ابراهٌم البٌومى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 مشروبات ساخنه ، بجهة : الجابرٌه بملن/ رضا عبدالمعطى حسن ابوزٌد

عن كافٌترٌا ،  56194برلم  22192423، لٌد فى  122220222عرفه الشربٌنى ابوزٌد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 بجهة : طرٌنه بملن/ الشربٌنى ابوزٌد السٌد حماد

عن  56215برلم  22192424، لٌد فى  122220222جهاد حسن طلعت محمود شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

ٌولٌو بملن/ دمحم حمدى  23تسوٌك رٌاضى ) مالبس وادوات واجهزه رٌاضٌه و العبٌن ( واداره المنشات الرٌاضٌه ، بجهة : ش 

 البسطوٌسى ٌوسؾ

عن  32941برلم  22192427، لٌد فى  122220222حمن الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبداللطٌؾ عبدالر -  226

الستؽالل " -/بملكه  -سمنود-مفارق الراهبٌن -امام بنزٌنه شل -مصنع لؾ وتجهٌز خٌوط حٌاكه ، بجهة : طرٌك المحله السرٌع 

 المحله الكبرى 32941والممٌد برلم  2224-12-1حه االستٌراد والتصدٌر ) وكل ما هو مذكور بصحٌفه المٌد ( وتارٌخ افتتا

عن  56222برلم  22192427، لٌد فى  122220222احمد حمدى عبدالمنصؾ دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 الدسولى ابوورده ) العش ( بملن/ دمحم عبدالمنصؾ دمحم 2مصنع نسٌج ، بجهة : ش

عن تجاره  56226برلم  22192427، لٌد فى  522220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد عزالرجال احمد مكى  ، -  228

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : دنوشر بملن/ دولت توفٌك عطٌه اسماعٌل

عن مشؽل  56294برلم  22192414، لٌد فى  122220222صابر على دمحم ابوخوخه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 البهى بملن/ محروس احمد ابراهٌم الدٌاسطى 2ش2من-عثمان بن عفان  2ش8مفروشات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  56311برلم  22192415، لٌد فى  122220222احمد عبد المنعم المرؼنى محرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ن بملن/ احمد عبد المنعم المرؼنى محرماسماعٌل عثما 2ش-الجمهورٌه  2تركٌب واصالح المصاعد الكهربائٌه ، بجهة : ش

عن تصدٌر  56321برلم  22192416، لٌد فى  252220222دمحم احمد الموافى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

حاصالت ومنتجات وحبوب زراعٌه وخضروات وفواكه واسمده وكٌماوٌات زراعٌه واعالؾ ومالبس جاهزه ) عدا المالبس 

منشٌه الزهراء بملن/ احمد الموافى -ش بن خلدون 1ومفروشات ومنسوجات وادوات صحٌه وسٌرامٌن ، بجهة : العسكرٌه ( 

 ابراهٌم الدسولى

 56336برلم  22192417، لٌد فى  1252220222مكتب دمحم العرالى للهندسه والمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 س بملن/ سامٌه فاروق موسى موسىعن مكتب هندسى ومماوالت ، بجهة : دخمٌ

عن مماوالت وتركٌب  56337برلم  22192417، لٌد فى  1222220222مصاعد العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 منشٌه البكرى بملن/ شركة مصر للسٌاحه-جمال عبدالناصر  2ش2من-وصٌانه مصاعد ، بجهة : برج دعوه 

عن تجهٌز  56367برلم  22192421، لٌد فى  52220222اذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هوٌدا مامون بدٌر زٌدان الش -  234

 ماكوالت ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ احمد سٌد احمد احمد سلٌمان عثمان

عن مصنع  52872برلم  22192421، لٌد فى  522220222دمحم السٌد عبدالرحٌم ابوسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 خلؾ شركة المالبس بملن/ مسعد مصطفى السمنودى-س جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سمنود مالب

عن مصنع  52872برلم  22192421، لٌد فى  522220222دمحم السٌد عبدالرحٌم ابوسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

بجوار سور شركة المالبس بملن/ السٌد -الطوخى  2ش-، بجهة : سمنود مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( 

 المحله الكبرى 52872والممٌد برلم دائم تابع  2218-5-15تارٌخ افتتاحه -الستؽالله "مشؽل تطرٌز " -عبدالرحٌم على ابوسالم 

عن صٌدلٌه ،  56378برلم  22192422، لٌد فى  1222220222صٌدلٌه د/ هٌثم فكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دمحم وصالح عبدالفتاح الدسولى ابوالمجد-بركات  2ش2بجهة : 

عن تجاره منظفات  56424برلم  22192428، لٌد فى  122220222دمحم صالح السٌد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 نا ابوصٌر بملن/ صالح السٌد على عامرب-مسجد النور  2ش 6صناعٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره مال  56432برلم  22192428، لٌد فى  1222220222ابراهٌم دمحم احمد ممٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 بس جاهزه " عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه " ، بجهة : الدواخلٌه بملن/ دمحم احمد محمود ممٌلى

عن تحضٌر  56414برلم  22192424، لٌد فى  1222220222مد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فادى رمضان اح -  242

 شكرى الموتلى بملن/ اكرم سعد احمد عثمان-عماره عتمان  9وبٌع مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن تجاره  56437برلم  22192432، لٌد فى  122220222فاطمه السٌد سعٌد االجهورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : بلمٌنا بملن/ فتحى دمحم عبدالعظٌم

 2ش25عن مكتبه ، بجهة :  56439برلم  22192432، لٌد فى  52220222مكتبه المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 الجمهورٌه بملن/ زكرٌا السٌد حسن-عبدالحلٌم نجم 

عن مكتب  56441برلم  22192432، لٌد فى  2222220222حى الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بدٌر السٌد بدٌر م -  243

 ابوشاهٌن بملن/ لطفى بدٌر محى الدٌن حجازى-منشٌه ناصر -نجاح زاٌد  2ش7مماوالت ، بجهة : 

عن ثالثجه  56272م برل 22192412، لٌد فى  122220222ابراهٌم على على البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 خضروات ، بجهة : الراهبٌن بملن/ ابراهٌم على على البربرى

عن  56281برلم  22192411، لٌد فى  252220222نبٌل عبدالحمٌد سٌد احمد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 بملن/ عبدالحمٌد سٌد احمد عبدالوهاب الزراعه2من-النضال  2ش11مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كوافٌر  56272برلم  22192412، لٌد فى  52220222ساره عبدالباسط عاطؾ الحسنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 محب بملن/ رشا دمحم على عماشه-عبدالرحمن  2حرٌمى ، بجهة : ش

عن خرازه بالستٌن  29266برلم  22192421، لٌد فى  52220222طاهر على الشاذلى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 ، بجهة : العتوه المبلٌه بملن/ سالمه على الشاذلى على

عن خرازه بالستٌن  29266برلم  22192421، لٌد فى  52220222طاهر على الشاذلى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

والممٌد برلم  2225-6-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله ) مصوؼات ذهبٌه ( -ٌد على الشاذلى لطور بملن/ سع-العتوه المبلٌه -2، بجهة : 

 المحله الكبرى 29266

عن خرازه بالستٌن  29266برلم  22192421، لٌد فى  52220222طاهر على الشاذلى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 2226-8-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " مدشه اعالؾ " -دمحم على الشاذلى  مركز لطور بملن/ جوده-العتوه المبلٌه -3، بجهة : 

 المحله الكبرى 29266والممٌد برلم دائم تابع 

عن تجاره  56242برلم  22192428، لٌد فى  212220222دمحم ابوزٌد لتجاره البماله بالجمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 محله البرج بملن/ ابوزٌد عبدالعاطى ابوزٌد-ٌوسؾ ؼالى  2بماله جمله وتجزئه ، بجهة : ش

عن  56162برلم  22192421، لٌد فى  252220222عبدالمولى عبدالعزٌز السٌد البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 تجارة اسمنت ، بجهة : صفط تراب ملن/نجالء السٌد ابوزٌد الهاللى

عن تجاره  56185برلم  22192423، لٌد فى  52220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   شرٌؾ شعبان راؼب العزاوى  ، -  252

 خلؾ المستشفى بملن/ احمد سالمه على ابوهٌؾ-لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ارض الشحاتٌه 

 عن مصنع 56195برلم  22192423، لٌد فى  122220222طلعت عبدالمنعم رمضان فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 طرٌك دمرو بملن/ حسن احمد ابراهٌم محسن-حسن الشٌمى  2ش2مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن بماله  56222برلم  22192423، لٌد فى  322220222منى مصطفى عبدالسالم الشملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ، بجهة : عزبه البرلسى بملن/ بشرى احمد دمحم هجرس

رٌد عن تو 56211برلم  22192424، لٌد فى  512220222عالء طارق دمحم ابوسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 امام مولؾ سمنود بملن/ على ابراهٌم على عاٌش-المنظفات الصناعٌه ، بجهة : حى التحرٌر 

عن مخبز  56217برلم  22192427، لٌد فى  122220222دمحم ابوالعنٌن حسن العاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 كمال مصطفى الحجرىمنشٌه البكرى بملن/ ولٌد -حمزه بن عبدالمطلب  2ش19افرنجى ، بجهة : 

عن مشؽل تطرٌز  56174برلم  22192422، لٌد فى  522220222خالد دمحم شرلاوى جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 نعمان االعصر بملن/ عبدالمنعم عبدالحى عٌاد 2ش2من-الجمل 2ش21، بجهة : 

عن مكتبه  56243برلم  22192429، لٌد فى  12220222سحر فؤاد مماوى عبدالسٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 وخردوات ، بجهة : دماط بملن/ شعبان السٌد السما

عن مطعم  31132برلم  22192414، لٌد فى  122220222اٌهاب عاشور السٌد السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 حسٌن سلٌمان الحناوى شكرى الموتلى بملن/ وحٌد محمود2ش23وكافٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن مطعم  31132برلم  22192414، لٌد فى  122220222اٌهاب عاشور السٌد السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

من  36والفمره  19الستؽالله " االستٌراد )عدا المحموعه -مركز سمنود بملن/ فاٌزه بكر ؼالى -وكافٌه ، بجهة : الناصرٌه 

 المحله الكبرى 31132والممٌد برلم  2226-6-6تارٌخ افتتاحه -ٌر الخضروات والفاكهه( وتصد6المجموعه 

عن تجاره  56318برلم  22192416، لٌد فى  122220222دمحم عزت دمحم عطٌه البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 مام البصل بملن/ حازم عزت دمحم عطٌه البسٌونىح-ابوالعباس  2مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 56323برلم  22192415، لٌد فى  522220222عمرو عبدالنبى رمضان ابراهٌم الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 عن مكتب مماوالت واستشارات هندسٌه ، بجهة : سامول بملن/ احمد رمضان ابراهٌم الشامى

عن معرض  56326برلم  22192415، لٌد فى  122220222م المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد السٌد ابراهٌ -  263

 اثاث موبٌلٌا ، بجهة : المٌراطٌه بملن/ ٌسرٌه السٌد ابراهٌم المزٌن

عن بٌع دواجن  56339برلم  22192417، لٌد فى  52220222صباح لطب الهنداوى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ابوهرجه بملن/ مصطفى عبدالمعبود مصطفى 2ش2من-نور الدٌن  2ش13بجهة : ، 

عن مكتب  56352برلم  22192418، لٌد فى  122220222عصام ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 مماوالت عامه ، بجهة : شبرابابل بملن/ مصطفى منصور السعٌد

عن تجاره وحلٌج  39462برلم  22192421، لٌد فى  522220222مهٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد دمحم على ال -  266

 االلطان ، بجهة : نمره البصل بملن/ عادل دمحم على المهٌلى

عن تجاره وحلٌج  39462برلم  22192421، لٌد فى  522220222خالد دمحم على المهٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

تارٌخ -الستؽالله " مصنع خلط االعالؾ والتعبئه " -مركز المحله بملن/ عادل دمحم على المهٌلى -ان ، بجهة : نمره البصلااللط

 المحله الكبرى 39462والممٌد برلم  2211-1-1افتتاحه 

عن مكتب  56362رلم ب 22192418، لٌد فى  122220222عبدهللا السعٌد عبدهللا احمد هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 الداوخلٌه بملن/ عبدالمجٌد السعٌد عبدهللا هندى-رحالت داخلٌه ، بجهة : عزبه زاكى 

عن  56365برلم  22192421، لٌد فى  252220222عزه مصطفى مجدى فهمى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 ى بملن/ عبدهللا السٌد السٌد الرجبىابوراض-جسر المالح  2ش1محل دهانات ودٌكور ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره  56371برلم  22192421، لٌد فى  252220222محمود فاروق دمحم السٌد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 الجمهورٌه بملن/ عبدالسمٌع ٌوسؾ ابراهٌم ابوعلم-محمود العبد  2ش12وخدمات االطارات ، بجهة : عمار رلم 

عن ورشه الومٌتال ،  56382برلم  22192422، لٌد فى  522220222لاللومٌتال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االمام  -  271

 بجهة : الشهٌدى بملن/ دمحم توفٌك فرحات دمحم

عن مصنع تمفٌل  56393برلم  22192423، لٌد فى  252220222رزق رزق احمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 سكه دمرو بملن/ احمد دمحم رشاد عبدالباسط-المدٌنه المنوره  2روشات للؽٌر ، بجهة : شجمٌع انواع المف

عن تجاره  56421برلم  22192423، لٌد فى  122220222فاروق كمال فاروق ابوحمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 دمحم منصور سٌدى سالمه بملن/ منى 2مالبس جاهزه " عدا المالبس العسكرٌه " ، بجهة : ش

برلم  22192432، لٌد فى  252220222اشرؾ جمال عبدالناصر احمد عبدالجواد هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 عن تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ شداد المٌرؼنى البربرى 56432

عن مشؽل  56277برلم  22192411، لٌد فى  52220222جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالسمٌع رمضان متولى  ، تا -  275

محله البرج بملن/ رمضان عبدالسمٌع رمضان -البهى  2ش35مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 سالمه

عن  56168برلم  22192421ٌد فى ، ل 1222220222حبٌش لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : الراهبٌن بملن/ منال احمد عبدالحى اصٌل

عن تجاره  56273برلم  22192412، لٌد فى  122220222احمد صبحى عبدالحمٌد الحنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 الجمهورٌه بملن/ صبحى عبدالحمٌد الحنفى-الكافورى  2ش37مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  56188برلم  22192423، لٌد فى  1222220222احمد دمحم احمد شحاته سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 اته سعٌدعزبه خضر بملن/ دمحم احمد شح-السعٌد سلٌمان  2مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مصنع  56196برلم  22192423، لٌد فى  122220222عبدالمادر بكر ؼرٌب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

السكه الوسطى بملن/ احمد السٌد حسن السٌد -احمد حسٌن  2ش4مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ومنسوجات ، بجهة : 

 متولى

عن مكتب  56218برلم  22192427، لٌد فى  1222220222لى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام مصطفى احمد الخو -  282

 توزٌع مستلزمات طبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : دخمٌس بملن/ صبحى عبدالبدٌع دمحم

عن مزرعه  56156رلم ب 22192421، لٌد فى  2522220222السٌد السٌد الدسولى شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 مواشى ، بجهة : عزبه عبدالباسط بملن/ امٌنه عبدالنبى احمد شرٌؾ

عن تجاره اخشاب ،  56199برلم  22192423، لٌد فى  12220222فرج رفعت احمد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 منشٌه السالم بملن/ هانم ابراهٌم دمحم تمام-على ؼالى  2بجهة : ش

عن مطعم كشرى  56292برلم  22192414، لٌد فى  122220222دمحم الشحات دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 ، بجهة : السبع بنات بملن/ مخلص ابراهٌم دمحم ضوه

ماله و تموٌن ، عن ب 56295برلم  22192414، لٌد فى  52220222جابر دمحم عبدهللا الساٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 كفرحجازى بملن/ مصطفى دمحم عبدهللا الساٌح-بجهة : عزبه راؼب عطٌه 

عن  56312برلم  22192415، لٌد فى  252220222مصطفى ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 بماله ، بجهة : طلٌمه بملن/ ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم

عن تجاره  56299برلم  22192415، لٌد فى  122220222رجال السٌد حافض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماده عزال -  286

 الفاكهه ، بجهة : ابوصٌر بملن/ حسٌن السٌد حسٌن درؼم

عن  56348برلم  22192418، لٌد فى  522220222عبدالسالم ناجى مصطفى سعد العدلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 بشبٌش بملن/ ناجى مصطفى سعد العدلى-ره موبلٌات ودهان موبلٌات ، بجهة : عزبه العمده ورشه نجا

عن  56338برلم  22192417، لٌد فى  122220222مصطفى عبدالجواد دمحم على االخرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 سوق اللبن بملن/ فلاير على االخرس-خوخه  2بماله ، بجهة : ش

عن تجاره  56384برلم  22192422، لٌد فى  122220222احمد ابراهٌم شوٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   لورا -  289

خلؾ مدرسه الصناٌع -محب  2ش2من-عبدالحمٌد الشهاوى  2ش6مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 بملن/ فؤاده راؼب محمود االدٌب

عن مكتب  56422برلم  22192428، لٌد فى  32220222بدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم جمعه حسن ع -  292

 مماوالت ، بجهة : كفر دمرو بملن/ اٌمن مصطفى عبدالجلٌل ؼازى

عن مركز تجمٌل  56413برلم  22192424، لٌد فى  5222220222مركز تجمٌل دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 شكرى الموتلى بملن/ طارق سلٌمان محمود على2من-صالح الدٌن  2ش، بجهة : 

عن مماوالت  56436برلم  22192432، لٌد فى  1222220222فاطمه مروان السٌد الرجبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

-جهة : عماره شركة مصر عمومٌه وتورٌدات مواد بناء وكل ما ٌتعلك بالصرؾ الصحى ومٌاه الشرب وشبكات ومحطات المٌاه ، ب

 منشٌه البكرى بملن/ وئام عبدالبالى عبدالنبى خضر-الدور الرابع 

عن تجاره  56284برلم  22192411، لٌد فى  522220222هشام احمد دمحم السٌد ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 مه حسن دمحم عرفهحلوٌات شرلٌه وؼربٌه ولرص وعٌش طوٌل ، بجهة : العامرٌه بملن/ فاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتبه ،  56279برلم  22192411، لٌد فى  52220222حنان السٌد ابوالٌزٌد الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 نعمان االعصر بملن/ خالد عبدالرحٌم الجابرى 2ش2من-رضا صبرى  2ش1بجهة : عمار رلم 

عن تجاره مالبس  56268برلم  22192412، لٌد فى  122220222اله ،  شٌماء ابوالنجا طه عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس م -  295

 الجمهورٌه بملن/ دمحم دمحم مصطفى ابراهٌم-امام البوابه الثالثه -الشهٌد جاد  2ش28جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 56186برلم  22192423، لٌد فى  12222.222عبدالعزٌز عبدالمنعم عبدالعزٌز ابوحجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 عن تجاره االدوات الصحٌه ولوازمها ، بجهة : ابوصٌر بملن/ دمحم سلٌمان نممه

عن تجاره  56259برلم  22192429، لٌد فى  52220222سماح سلٌمان احمد باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 منشٌه البكرى بملن/ طلعت على على شعٌب-لناصر جمال عبدا 2ش-مستحضرات تجمٌل ، بجهة : برج االحالم 

عن تجاره المشه  56222برلم  22192427، لٌد فى  122220222توفٌك توفٌك بكر نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 وستائر ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ توفٌك بكر نصار

عن  56237برلم  22192428، لٌد فى  1222220222، رأس ماله ،  دمحم عبدالحى شاكر السٌد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد  -  299

 نعمان االعصر بملن/ اشرؾ احمد المعداوى 2من-سراٌا  2مكتب تكٌٌؾ وفالتر ، بجهة : ش

عن  56224برلم  22192423، لٌد فى  1222220222عمرو مسعود نصر محمود ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 اره ، بجهة : العزٌزٌه بملن/ محمود مسعود نصر محمود ٌوسؾتجاره اللحوم والجز

عن بماله ، بجهة :  56213برلم  22192424، لٌد فى  35220222فاٌزه السٌد السعٌد ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 التحرٌر بملن/ رمضان ابراهٌم ٌونس الشرلاوى 2ش

عن مكتب  56229برلم  22192428، لٌد فى  15220222فرد ، رأس ماله ،  فتحٌه فهٌم العزب عبدالممصود  ، تاجر  -  322

 على النجار بملن/ زٌنب على ابوسٌؾ عبدالمادر 2ش12رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن تجاره  56292برلم  22192414، لٌد فى  52220222دمحم فوزى عبدالرحمن احمد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 ، بجهة : سندسٌس بملن/ حمٌده على سالمهعوادم النسٌج 

عن تجاره  56296برلم  22192414، لٌد فى  252220222محمود سمٌر عبدالحمٌد امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 امام مسجد الرحمه بملن/ عبدالخالك عبدالعزٌز عبدالؽنى الشبٌنى-محب  2التكٌٌفات ، بجهة : امتداد ش

عن تجاره مالبس  56321برلم  22192415، لٌد فى  122220222سٌد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى سعد ال -  325

 جاهزه ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بطٌنه بملن/ بثٌنه السٌد الدسولى الفمى

عن مكتبه ،  56325برلم  22192416فى  ، لٌد 22220222امنٌه عبدالسالم دمحم احمد صٌام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 الطنطاوى بملن/ مصطفى ٌوسؾ مصطفى 2بجهة : ش

عن  56349برلم  22192418، لٌد فى  122220222مجدى عبدالنبى جبر سٌؾ الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 معرض سٌرامٌن ، بجهة : شبرابابل بملن/ نعٌمه دمحم طه

عن تجاره  56366برلم  22192421، لٌد فى  1222220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مصطفى ٌونس على على -  328

 اخشاب ، بجهة : كفر دمرو بملن/ ٌونس على على جهجه

عن مشؽل  56385برلم  22192422، لٌد فى  122220222دمحم ابراهٌم مصطفى سمٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 محله البرج بملن/ سعد جمعه سلٌمان سلٌمان-ؾ بالل عبداللطٌ 2ش14تطرٌز ، بجهة : 

عن بماله ،  56431برلم  22192428، لٌد فى  252220222دمحم عادل المالح حسن هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 العمٌلى بملن/ عادل المالح حسن هالل 2ش69بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  17834برلم  22192428، لٌد فى  222220222اله ،  السٌد عبدالفتاح احمد سبله  ، تاجر فرد ، رأس م -  311

 دواجن حٌه ، بجهة : بلمٌنا بملن/ السٌد شحاته العبد السٌد

عن تجاره  17834برلم  22192428، لٌد فى  222220222السٌد عبدالفتاح احمد سبله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

والممٌد  2222-6-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " سوبر ماركت" -مركز المحله بملن/ السٌد شحاته العبد -دواجن حٌه ، بجهة : بلمٌنا 

 لكبرىالمحله ا 17834برلم دائم تابع 

عن مصنع  56416برلم  22192424، لٌد فى  252220222دمحم متولى على المتولى مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 محله البرج بملن/ متولى على المتولى مبرون-جامع السروجى  2ش17مفروشات ) طمم سرٌر ( ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

،لٌدت فى  52220222خالد جمال دمحم العنانى وشرٌكته   شركة  ،  تجاره مستلزمات طبٌه " دون االدوٌه "   ،رأس مالها    -  1

 ، عن تجاره مستلزمات طبٌه " دون االدوٌه " ، بجهة : كوم على بملن/ سامح جمال دمحم العنانى 56176برلم  22192422

 22192415،لٌدت فى  1222220222الزؼبى مطر وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت وتجاره االثاث   ،رأس مالها    عبدالحمٌد -  2

 خلؾ االصالح الزراعى بملن/ رزق مبرون مصطفى عبده-، عن مماوالت وتجاره االثاث ، بجهة : الناصرٌه  56314برلم 

برلم  22192421،لٌدت فى  1222220222امه   ،رأس مالها   عبدالمنعم حسن السٌد وشركاه   شركة  ،  المماوالت الع -  3

 المنشٌه الجدٌده بملن/ اسامه عبدهللا توفٌك-السٌد الدهان  2، عن المماوالت العامه ، بجهة : ش 56372

،لٌدت  1222220222دمحم عبدالرؤؾ الشهاوى وشرٌكته   شركة  ،  تجاره وتصدٌر االرز والمواد الؽذائٌه   ،رأس مالها    -  4

 ، عن تجاره وتصدٌر االرز والمواد الؽذائٌه ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالرؤؾ دمحم الشهاوى 56262برلم  22192429فى 

هاٌدى محى الدٌن العشرى ناصؾ وشركائها   شركة  ،  تجاره وصناعه االلمشه والؽزول والمفروشات واللحاؾ والمالبس  -  5

، عن تجاره وصناعه االلمشه والؽزول  56224برلم  22192427،لٌدت فى  32222220222الجاهزه   ،رأس مالها   

امام نادى  بلدٌه -شكرى الموتلى -الدور الثالث -33عماره رلم -والمفروشات واللحاؾ والمالبس الجاهزه ، بجهة : برج روزى تاور 

 المحله الكبرى بملن/ هاٌدى محى الدٌن العشرى ناصؾ

ت   شركة  ،  تجاره وصناعه االلمشه والؽزول والمفروشات واللحاؾ والمالبس الجاهزه   ،رأس مالها   تٌلٌا للمنسوجا -  6

، عن تجاره وصناعه االلمشه والؽزول والمفروشات واللحاؾ والمالبس  56224برلم  22192427،لٌدت فى  32222220222

امام نادى  بلدٌه المحله الكبرى بملن/ هاٌدى -كرى الموتلى ش-الدور الثالث -33عماره رلم -الجاهزه ، بجهة : برج روزى تاور 

 محى الدٌن العشرى ناصؾ

تٌلٌا للمنسوجات   شركة  ،  تجاره وصناعه االلمشه والؽزول والمفروشات واللحاؾ والمالبس الجاهزه   ،رأس مالها    -  7

والؽزول والمفروشات واللحاؾ والمالبس  ، عن تجاره وصناعه االلمشه 56224برلم  22192427،لٌدت فى  32222220222

 مٌت اللٌث هاشم بملن/ حسن عبدالعال حسن عبدالعال-الجاهزه ، بجهة : عزبه عبدالمادر 

هاٌدى محى الدٌن العشرى ناصؾ وشركائها   شركة  ،  تجاره وصناعه االلمشه والؽزول والمفروشات واللحاؾ والمالبس  -  8

، عن تجاره وصناعه االلمشه والؽزول  56224برلم  22192427،لٌدت فى  32222220222الجاهزه   ،رأس مالها   

 مٌت اللٌث هاشم بملن/ حسن عبدالعال حسن عبدالعال-والمفروشات واللحاؾ والمالبس الجاهزه ، بجهة : عزبه عبدالمادر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22192422، وفى تارٌخ    32955دمحم فتحى عبدالفتاح سٌد االهل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 العتزال التجاره 2219-4-2فى  233والمودع برلم  13359السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192422، وفى تارٌخ    39147دمحم السٌد دمحم المنٌاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزال التجاره 2219-4-2فى  234والمودع برلم  13362محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192423، وفى تارٌخ    13726لٌده برلم : ماجد رجب مصطفً عزام  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 3

 العتزال التجاره 2219-4-3فى  235والمودع برلم  13361تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192424، وفى تارٌخ    23176دمحم عبدالفتاح عبدالحمٌد الشناوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 العتزال التجاره 2219-4-4فى  238والمودع برلم  13364ل  تم محو المٌد بامر محو رلم السج

تم محو/شطب السجل  تم    22192424، وفى تارٌخ    18137طارق رزق دمحم رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لتجارهالعتزال ا 2219-4-4فى  236والمودع برلم  13362محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192424، وفى تارٌخ    42659صباح دمحم احمد عبدربه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 العتزال التجاره 2219-4-4فى  242والمودع برلم  13366محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد    22192424، وفى تارٌخ    35616دبور للموبٌلٌا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 العتزال التجاره 2219-4-4فى  239والمودع برلم  13365بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192424، وفى تارٌخ    41229اسماعٌل ابوبكر احمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 العتزال التجاره 2219-4-4فى  237والمودع برلم  13363تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192427، وفى تارٌخ    52176خالد الحسٌنى عبدهللا لدٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 العتزاله التجارة 2219/4/7فى  241المودع برلم  13367تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    22192427، وفى تارٌخ    28827مرزوق مرزوق مرزوق الضبعاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزاله التجارة 2219/4/7فى  242المودع برلم  13368بامر المحو رلم محو/شطب السجل  تم محو المٌد 

تم    22192427، وفى تارٌخ    28827مرزوق مرزوق مرزوق الضبعاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 جارةالعتزاله الت 2219/4/7فى  242المودع برلم  13368محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192428، وفى تارٌخ    25588رضا طه الؽرٌب ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزاله التجارة 2219/4/8فى  247المودع برلم  13373تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192428، وفى تارٌخ    24821ده برلم : عبدالنبً عبدالحفٌظ دمحم دوٌدار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 13

 العتزاله التجارة 2219/4/8فى  248المودع برلم  13374السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22192428، وفى تارٌخ    9518ابراهٌم احمد عبدالسالم الجزوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 العتزاله التجارة 2219/4/8فى  243المودع برلم  13369تم محو المٌد بامر المحو رلم السجل  

تم محو/شطب السجل  تم    22192428، وفى تارٌخ    12365نبٌل ٌحٌى سعد حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 التجارة العتزاله 2219/4/8فى  245المودع برلم  13371محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    22192428، وفى تارٌخ    25391دمحم دمحم دمحم الدهنه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 العتزاله التجارة 2219/4/8فى  244المودع برلم  13372المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192429، وفى تارٌخ    35243ك لٌده برلم : الدماطى لبٌع لطع ؼٌار السٌارات  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 17

 العتزال التجاره 2219-4-9فى  252والمودع برلم  13376السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192412، وفى تارٌخ    44417اسامه دمحم عبدالحمٌد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 العتزال التجاره 2219-4-12فى  251والمودع برلم  13377تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192412، وفى تارٌخ    55225حسن ٌوسؾ محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 ه التجارةالعتزال 2219/4/12فى  252المودع برلم  13378تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192411، وفى تارٌخ    29526دمحم ابراهٌم ابراهٌم احمد خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزاله التجارة 2219/4/11فى  258المودع برلم  13384السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192411، وفى تارٌخ    29526فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم ابراهٌم ابراهٌم احمد خلٌل  ،  تاجر   - 21

 العتزال التجاره 2219-4-11فى 258والمودع برلم  13384السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

/شطب السجل  تم محو   22192411، وفى تارٌخ    42925احمد عبدالفتاح دمحم المناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزاله التجارة 2219/4/11فى  255المودع برلم  13381تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192411، وفى تارٌخ    9259مٌرفت نبٌه احمد العجمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزالها التجاره 2219-4-11فى  257والمودع برلم  13383محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192411، وفى تارٌخ    37868احمد شولى احمد زنفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزال التجاره 2219-4-11فى  254والمودع برلم  13382محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192411، وفى تارٌخ    37216،  سبك لٌده برلم :   اشرؾ سعد دمحم البشبٌشى  ،  تاجر فرد   - 25

 العتزال التجاره 2219-4-11فى  256والمودع برلم  13382تم محو المٌد بامر محو رلم 

حو/شطب تم م   22192411، وفى تارٌخ    42992عالء عصام السٌد ابراهٌم البلتاجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 العتزال التجاره 2219-4-11فى  259والمودع برلم  13385السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192414، وفى تارٌخ    47697دمحم عبدالرحمن عطٌه دمحم زؼلول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 العتزال التجاره 2219-4-14فى  262 والمودع برلم 13388السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192414، وفى تارٌخ    48838مصطفى جندى احمد خلٌل الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 العتزال التجاره 2219-4-14فى  262والمودع برلم  13386السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192414، وفى تارٌخ    12769سعٌد المرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عالء الدٌن عبدربه ال   - 29

 العتزال التجاره 2219-4-14فى  261والمودع برلم  13387السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192415تارٌخ  ، وفى   52455دمحم عبداللطٌؾ زكى العزب خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 العتزال التجاره 2219-4-15فى  267والمودع برلم  13393السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    22192415، وفى تارٌخ    26521عبدالناصر عبدالسالم عبدالمادر السلح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 العتزال التجاره 2219-4-15فى  268والمودع برلم  13394محو رلم  محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر

تم محو/شطب السجل     22192415، وفى تارٌخ    5487مصطفً عبدالعظٌم مشعل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 العتزال التجاره 2219-4-15فى  266والمودع برلم  13392تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192415، وفى تارٌخ    2127جدي دمحم اسماعٌل الؽباشً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : م   - 33

 العتزال التجاره 2219-4-15فى  264والمودع برلم  13392تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192416، وفى تارٌخ    54231احمد صبرى احمد حسن مملد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 العتزال التجاره 2219-4-16فى  271والمودع برلم  13397السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192416، وفى تارٌخ    35221محمود مصطفى العدلى عبدالواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 العتزال التجاره 2219-4-16فى  269والمودع برلم  13395حو رلم السجل  تم محو المٌد بامر م

تم محو/شطب السجل  تم    22192416، وفى تارٌخ    17727حسن دمحم حسن امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 العتزال التجاره 2219-4-16فى  272والمودع برلم  13396محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192417، وفى تارٌخ    29235مصطفى على الدسولى الطناحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 العتزال التجاره 2219-4-17فى  272والمودع برلم  13398السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192417، وفى تارٌخ    29235:  مصطفى على الدسولى الطناحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 38

 العتزال التجاره 2219-4-17فى  272والمودع برلم  13398السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192418، وفى تارٌخ    29321احمد معوض المؽاورى اٌوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 العتزاله التجارة 2219/4/18فى  274المودع برلم  13422بامر المحو رلم السجل  تم محو المٌد 

تم محو/شطب السجل  تم    22192418، وفى تارٌخ    42273فهمى دمحم فهمى دمحم باشا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 لالستؽناء عنه 2219/4/18فى  3118الؽاؤه بتاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192418، وفى تارٌخ    14623خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد محمود عٌد    - 41

 العتزاله التجارة 2219/4/18فى  275المودع برلم  13421محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192418، وفى تارٌخ    12718مصطفى مندوه مصطفى حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 العتزاله التجارة 2219/4/18فى  273المودع برلم  13399السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192421، وفى تارٌخ    55735هاله عبدالرحمن البشٌر ٌوسؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 العتزالها التجارة 2219/4/21فى  282المودع برلم  13426السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    22192421، وفى تارٌخ    52259عزت ابوالسعود ابراهٌم حسن المعصرانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 العتزال التجاره 2219-4-21فى  279والمودع برلم  13425محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192421، وفى تارٌخ    31249احمد سٌد احمد سلٌمان عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 العتزال التجاره 2219-4-21فى  277والمودع برلم  13423السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192421، وفى تارٌخ    53562: جالل اسماعٌل دمحم ابواسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 46

 العتزال التجاره 2219-4-21فى  278والمودع برلم  13424السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22192421، وفى تارٌخ    55735هاله عبدالرحمن البشٌر ٌوسؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 العتزالها التجارة 2219/4/21فى  282المودع برلم  13426المٌد بامر المحو رلم  السجل  تم محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22192422، وفى تارٌخ    42419نعٌمه حافظ البسطوٌسى عبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 تزاله التجارةالع 2219/4/22فى  282المودع برلم  13428السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192422، وفى تارٌخ    39625احمد مجدى السٌد السٌد خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 العتزاله التجارة 2219/4/22فى  283المودع برلم  13429السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192422، وفى تارٌخ    29872ك لٌده برلم : جاد للتكٌٌؾ والتجارة  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 52

 العتزاله التجارة 2219/4/22فى  281المودع برلم  13427محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192422، وفى تارٌخ    29872جاد للتجارة واالعمال الهندسٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 العتزاله التجارة 2219/4/22فى  281المودع برلم  13427لسجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم ا

تم محو/شطب    22192423، وفى تارٌخ    44926هانى السعٌد عبدالفتاح عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 العتزاله التجارة 2219/4/23فى  287المودع برلم  13413السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192423، وفى تارٌخ    11621وحٌد ابراهٌم عبدالرحمن بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 العتزاله التجارة 2219/4/23فى  285المودع برلم  13411السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22192423، وفى تارٌخ    54833لمٌكانٌكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصنع النجار للنسٌج ا   - 54

 العتزاله التجارة 2219/4/23فى  284المودع برلم  13412السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    22192423، وفى تارٌخ    51999دمحم عبدالفتاح سٌد احمد عبدالحمٌد النشرتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 العتزاله التجارة 2219/4/23فى  286المودع برلم  13412محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192424، وفى تارٌخ    45144صمر لالدوات الكهربائٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 العتزال التجاره 2219-4-24فى  288والمودع برلم  13414محو رلم  تم محو المٌد بامر

تم محو/شطب السجل     22192424، وفى تارٌخ    452عالء رفعت اسماعٌل حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 العتزال التجاره 2219-4-24فى  289والمودع برلم  13415تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد    22192424، وفى تارٌخ    26128عمر اوبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 العتزال التجاره 2219-4-24فى  292والمودع برلم  13416بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192428، وفى تارٌخ    4324حامد بهٌج ابراهٌم الحمالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 لوفاة التاجر 2219/4/28فى  291المودع برلم  13417تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192432، وفى تارٌخ    27766حماده السٌد دمحم الصاٌح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 العتزال التجاره 2219-4-32فى  292برلم  والمودع 13418محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192432، وفى تارٌخ    16653ٌاسر ٌحً احمد البٌطار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 العتزاله التجارة 2219/4/32فى  293المودع برلم  13419محو المٌد بامر المحو رلم 
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 رأس المال   
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421وفً تارٌخ ،   14312دمحم سلٌمان المرسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421وفً تارٌخ ،   42474رضا دمحم ابراهٌم عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   11265دمحم ابراهٌم محمود ابو سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421وفً تارٌخ ،   48122سعد شهاوى سعد مطحنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421وفً تارٌخ ،   42252علٌاء عثمان احمد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   422220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال ,  تم  22192421وفً تارٌخ ،   34319مجدى عبداللطٌؾ حسن محفوظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192422وفً تارٌخ ،   42942حجازٌه على على رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   422220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192422وفً تارٌخ ،   42942زٌه على على رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حجا -  8

 جنٌه   422220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  22192422وفً تارٌخ ،   22123احمد دمحم السٌد االفندي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192423وفً تارٌخ ،   8723عبدالوهاب السٌد عبدالوهاب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192423وفً تارٌخ ،   19573بد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد العشماوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ع -  11

 جنٌه   322220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192423وفً تارٌخ ،   23172دٌاب عبدالعاطى عبدالنبى بلح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   452220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192423وفً تارٌخ ،   55222امال طه محمود ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 نٌه ج  212220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192424وفً تارٌخ ،   55846فهد جمال بدٌر ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   152220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192424 وفً تارٌخ ،  49663صالح الدٌن دمحم دمحم دمحم راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192424وفً تارٌخ ،   49663راشد لتجاره االدوات المدرسٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22192424وفً تارٌخ ،   42939نهلة صالح دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   52220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192424وفً تارٌخ ،   45613دمحم محسن دمحم الزنان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   622220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192424وفً تارٌخ ،   53197رٌهام عاطؾ عبدالعزٌز الهٌتمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192424وفً تارٌخ ،   56273طارق مختار على صوار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192427 وفً تارٌخ ،  53444امال الزؼبى دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192427وفً تارٌخ ،   52816مصطفى على حسن البلتاجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   132222.000وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192428وفً تارٌخ ،   49768سعٌد احمد دمحم كامل عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192428وفً تارٌخ ،   37253محمود دمحم فتحى عبدالمنعم العاجز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   122220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192428وفً تارٌخ ،   52961دمحم دمحم السعٌد علوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1522220222رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192428وفً تارٌخ ،   54851منى على ابراهٌم سعفان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   182220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192428وفً تارٌخ ،   41935م رامى سٌد احمد ابراهٌم ؼازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  27

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192429وفً تارٌخ ،   5272صمر لالستٌراد والتصدٌر والتجارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5222220222المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192429وفً تارٌخ ،   5272صمر للتجارة والتوزٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192429وفً تارٌخ ،   5272صمر اوتوموتٌؾ للتجارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  22192429وفً تارٌخ ،   5272اشرؾ فتحى عبدالحلٌم صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192429وفً تارٌخ ،   46979دمحم توفٌك ابواالسعاد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 ه جنٌ  7222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192429وفً تارٌخ ،   27185دمحم بسٌونى عبدالحك العداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192429 وفً تارٌخ ،  55572اشرؾ محمود عبدهللا ابولوطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   2222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192412وفً تارٌخ ،   49232وائل طلعت فهمى دمحم الهورٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192412وفً تارٌخ ،   41949احمد نبٌل دمحم شٌبه العرابى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192412تارٌخ ،  وفً  55623تامر مجدى دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192412وفً تارٌخ ،   52312هانى حمزه فهمى شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192412وفً تارٌخ ،   52224الرضا للمالبس الداخلٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   3522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192411وفً تارٌخ ،   25134عصام السعدى عبدالعزٌز الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   222222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192411وفً تارٌخ ،   53395ابراهٌم البسٌونى العبد النوبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192411وفً تارٌخ ،   49112محسن الدمحمى السٌد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192411وفً تارٌخ ،   9225سبك لٌده برلم احمد عبدالعاطى دمحم ابوالحسن  تاجر فرد ،،  -  43

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192411وفً تارٌخ ،   54312خلٌل جمعه السٌد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   512220222رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192411وفً تارٌخ ،   52552كرٌم احمد ابراهٌم رومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192411وفً تارٌخ ،   51862د ،، سبك لٌده برلم الرفاعى مسعد راؼب ابوالسٌد  تاجر فر -  46

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192411وفً تارٌخ ،   56247دمحم عمر طه دمحم خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   522220222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   22192411وفً تارٌخ ،   18123احمد الحسٌنى جاب هللا احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192411وفً تارٌخ ،   47272فرد ،، سبك لٌده برلم فهمى رضا فهمى ابوالعطا  تاجر  -  49

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192414وفً تارٌخ ،   52822رضا عبدالرحٌم دمحم ابوصالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال   22192414وفً تارٌخ ،   29538مصطفى السعٌد بدٌر خضر سرحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   5222220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   22192414وفً تارٌخ ،   29538والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مصطفى سرحان لالستٌراد -  52

 جنٌه   5222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال ,  22192414وفً تارٌخ ،   19895محمود سند دمحم الخولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192414وفً تارٌخ ،   31132اٌهاب عاشور السٌد السمنودى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192414وفً تارٌخ ،   56238حامد دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  بسمه السٌد -  55

 جنٌه   122220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصؾ تم تعدٌل رأس ال  22192414وفً تارٌخ ،   38728محب رسمى موسى بباوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192414وفً تارٌخ ،   38728محب رسمى لتجاره المانٌفاتوره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192414وفً تارٌخ ،   9121امٌن توفٌك فٌاض علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم علً  -  58

 جنٌه   52222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192415وفً تارٌخ ،   55924هانى فرج ابراهٌم حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   212220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192415وفً تارٌخ ،   54797محمود رمضان عبدالمعطى سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192415وفً تارٌخ ،   45777حسام ابراهٌم ابراهٌم ابوطالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192415وفً تارٌخ ،   3473رشاد شدٌد دمحم بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192415وفً تارٌخ ،   43459زهراء رافت دمحم المشو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192416وفً تارٌخ ،   26574محروس احمد صبحً سعد زعٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   2222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   26574زعٌر لتجارة وحلٌج االلطان والتورٌدات والحاصالت الزراعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   2222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192416

تم تعدٌل رأس المال ,   22192416وفً تارٌخ ،   26574ك لٌده برلم محروس احمد صبحى سعد زعٌر  تاجر فرد ،، سب -  66

 جنٌه   2222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192416وفً تارٌخ ،   54169جٌهان عبدالحمٌد سلٌم عمر سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   5222220222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192416وفً تارٌخ ،   55727دمحم دمحم منٌر دمحم ضٌؾ هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192416وفً تارٌخ ،   55822رد ،، سبك لٌده برلم عبدالوهاب للكرتون  تاجر ف -  69

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22192416وفً تارٌخ ،   822حماده دمحم دمحم ؼمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   252220222ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192416وفً تارٌخ ،   38329دمحم محروس حافظ الطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   3222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192417وفً تارٌخ ،   27142،، سبك لٌده برلم حامد السٌد ابراهٌم خلٌفه  تاجر فرد  -  72

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192417وفً تارٌخ ،   38578عبدهللا عبدالرحٌم ابراهٌم شٌخ الدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   122220222لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ ا

تم تعدٌل رأس المال ,   22192417وفً تارٌخ ،   55563ابراهٌم مصطفى دمحم دمحم ابوزٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   152220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192418وفً تارٌخ ،   55656دمحم سرحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سلوى عبدهللا  -  75

 جنٌه   222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصؾ تم تعدٌل رأس الما  22192418وفً تارٌخ ،   46624ولٌد موسى ابراهٌم الؽنام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22192418وفً تارٌخ ،   46624مصنع استن الؽنام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   1252220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192418وفً تارٌخ ،   51289لبلتاجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم احمد دمحم ا -  78

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصؾ  تم تعدٌل رأس المال  22192418وفً تارٌخ ،   56274مكٌن الجٌوشى دمحم ابوطٌبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   52138اشرؾ الدسولى عبدالفتاح شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   3222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   35757دمحم ابراهٌم ابوسلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  انتصار -  81

 جنٌه   322220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   41312ابراهٌم مصطفى دمحم السٌد الكنٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   33237الهامى دمحم عبدالفتاح عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   122222.000وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421وفً تارٌخ ،   52872دمحم السٌد عبدالرحٌم ابوسالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421ٌخ ، وفً تار  52463حامد دمحم احمد موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   3222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   36573مصطفى عبدالعال زكى ابوطاحون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   522220222ه ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421وفً تارٌخ ،   55974دمحم وحٌد زكى عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192421وفً تارٌخ ،   35425جون فهٌم رزق هللا سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   24942اشرؾ مسعد السٌد سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192422وفً تارٌخ ،   55764على امٌن محمود عبدربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 ه جنٌ  7522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192422وفً تارٌخ ،   55697عبدهللا عبدهللا ابوالعنٌن المالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   322220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192422وفً تارٌخ ،   17256احمد هاشم على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   32222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192422وفً تارٌخ ،   49928معرض الماس لتجاره السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192422وفً تارٌخ ،   55698مسعود عبدهللا ابوالعنٌن المالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   322220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192423وفً تارٌخ ،   23774احمد على عبدالعاطى الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192423وفً تارٌخ ،   23774مصنع الشافعى للمالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   222220222بح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   22192423وفً تارٌخ ،   14581اكرم  عبد هللا ابراهٌم لمٌحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192423وفً تارٌخ ،   56272لٌده برلم  ساره عبدالباسط عاطؾ الحسنى  تاجر فرد ،، سبك -  98

 جنٌه   212220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192423وفً تارٌخ ،   56368مصطفى احمد دمحم المرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   1222220222المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192424وفً تارٌخ ،   12423صالح دمحم المتولى طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192424وفً تارٌخ ،   36284د ،، سبك لٌده برلم باسم عزالدٌن عبدالجلٌل ابوستٌت  تاجر فر -  121

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192424وفً تارٌخ ،   55159ابراهٌم على مصطفى سمٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   252220222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   22192424وفً تارٌخ ،   34792دمحم عبدالرحٌم عبدالشافً خالد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192424وفً تارٌخ ،   53122تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   حسن ابراهٌم امٌن الشٌن -  124

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192428وفً تارٌخ ،   43955طاهر شمٌر للمفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -مصنع النور  -  125

 جنٌه   12222220222ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192428وفً تارٌخ ،   43955طاهر فكٌه دمحم شمٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   12222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192428وفً تارٌخ ،   43818لرحمن عثمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌحٌى عبدا -  127

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  22192428وفً تارٌخ ،   32222مزرعه نصر ابوالعنٌن للدواجن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   22222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192428وفً تارٌخ ،   56174خالد دمحم شرلاوى جادهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   452220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192428وفً تارٌخ ،   39986محسن مختار دمحم الملعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   15222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل ر  22192432وفً تارٌخ ،   53269مشؽل الحصرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   212220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192432وفً تارٌخ ،   6472مسعد المطب دمحم الشرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192432وفً تارٌخ ،   47215عبدالعزٌز الصافى الفٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم -  113

 جنٌه   212220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  41518حسام عبدالرؤؾ دمحم لش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 العمده بملن/ اٌمن السٌد سراٌا  2الـتأشٌر:   ، ش

ل العنوان , تم تعدٌ 22192421وفً تارٌخ  56163عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر لرٌطنه بملن / زؼلول عطٌه سالمه عبدالواحد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56162خالد دمحم احمد مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، االبشٌط بملن/ نوال عبداللطٌؾ دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56169المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عرول لتجاره -  4

 بجوار الوحده المحلٌه بملن/ على السٌد عرول -الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل ا 22192421وفً تارٌخ  42474رضا دمحم ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الهٌاتم -، تعدل الملن بجعلة بملن/ مركز شباب الهٌاتم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  29266طاهر على الشاذلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه بملن/ سالمه على الشاذلى على

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  29266شاذلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر على ال -  7

والممٌد  2225-6-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله ) مصوؼات ذهبٌه ( -لطور بملن/ سعٌد على الشاذلى -العتوه المبلٌه -2الـتأشٌر:   ، 

 المحله الكبرى 29266برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  29266على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر على الشاذلى  -  8

 2226-8-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " مدشه اعالؾ " -مركز لطور بملن/ جوده دمحم على الشاذلى -العتوه المبلٌه -3الـتأشٌر:   ، 

 المحله الكبرى  29266والممٌد برلم دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  41518عبدالرؤؾ دمحم لش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسام -  9

 الصاؼه بملن/ اشرؾ دمحم عبدالمادر  2الـتأشٌر:   ، ش

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56165فوزٌه السٌد عبدالممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، العثمانٌه بملن/ جمال ٌحى سعد حمد

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56164فرٌده عبدالمنعم ٌوسؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، خباطه بملن/ منصور عبدالمنعم ٌوسؾ عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  41518اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام عبدالرؤؾ دمحم لش ، ت -  12

الستؽالله " تجاره مالبس جاهزه )عدا المالبس العسكرٌه ( ولٌد -العمده بملن/اٌمن السٌد سراٌا  2ش -الـتأشٌر:   ، فرع : سمنود 

 المحله الكبرى 41518وبرلم دائم تابع  2219لسنه2584برلم  اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  41518حسام عبدالرؤؾ دمحم لش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

الستؽالله " مكتب توزٌع مالبس جاهزه ) عدا المالبس -الصاؼه بملن/ اشرؾ دمحم عبدالمادر  2ش-الـتأشٌر:   ، فرع : سمنود 

 المحله الكبرى  41518وبرلم دائم تابع  2219لسنه2585العسكرٌه ( ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  29266طاهر على الشاذلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

برلم والمودع -الستؽالله " حرازه بالستٌن " -مركز لطور بملن/ سالمه على الشاذلى على -العتوه المبلٌه -2الـتأشٌر:   ، 

 المحله الكبرى 29266وبرلم دائم تابع  2219لسنه2591

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56159محمود دمحم موسى ابوحطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ السٌد ابراهٌم الششتاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56168تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حبٌش لتجاره لطع ؼٌار السٌارات ،  -  16

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ منال احمد عبدالحى اصٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56162عبدالمولى عبدالعزٌز السٌد البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ر:   ، صفط تراب ملن/نجالء السٌد ابوزٌد الهاللىوصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56166عبدالمنعم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، العثمانٌه بملن/ هبه نبٌل ٌحٌى سعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  48122ٌده برلم    سعد شهاوى سعد مطحنه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  19

 المعتمدٌه -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعله بملن/ دمحم شهاوى سعد مطحنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56161السباعى عبدالحمٌد السباعى الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ر:   ، مجول بملن/ السعٌد محمود زٌدان وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56167الهام دمحم عبده الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الراهبٌن بملن/ دمحم عبدالجواد نوار -الـتأشٌر:   ، شارع الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56157بك لٌده برلم    دمحم صبرى دمحم البشبٌشى ، تاجر فرد ،  س -  22

 الرجبى بملن/ مجدى كمال الجندى -امام  2ش27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56173شرٌؾ دمحم احمد كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 احمد صالح عوض  الجالء بملن/ 2ش8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192422وفً تارٌخ  56177دمحم محمود صالح ابراهٌم السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دٌرب هاشم بملن/ محمود صالح ابراهٌم السخاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56175دمحم عبدالرحمن دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ابراج النصر بملن/ مصطفى دمحم عبدالرحمن اللٌثى -الـتأشٌر:   ، وابور النور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56182فاطمه محمود السعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 عادل على السعٌد هٌبه  الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56172دمحم عبدالفتاح سلٌمان بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 مٌدان الزراعه بملن/ ماهر احمد العربى -منشٌه السالم  2ش5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  48276بك لٌده برلم    رحٌم السٌد دمحم رشوان ، تاجر فرد ،  س -  28

 الـتأشٌر:   ، الشهٌدى بملن/ السٌد دمحم رشوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  48276رحٌم السٌد دمحم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 2216-12-17تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " تجاره مفروشات " -مركز المحله بملن/ بهاء السٌد دمحم رشوان -الـتأشٌر:   ، الشهٌدى 

 ى المحله الكبر 48276والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  48276رحٌم السٌد دمحم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 2219لسنه2632الستؽالله " مصنع مفروشات " ولٌد برلم اٌداع -مركز المحله بملن/ السٌد دمحم رشوان -الـتأشٌر:   ، الشهٌدى 

 كبرى المحله ال 48276وبرلم دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56172مسعد رمضان السعٌد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 عبدالمنعم رٌاض بملن/ عبدالحلٌم دمحم عزالدٌن  2ش27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56178خالد دمحم ابوالٌزٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ على دمحم احمد داود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56179احمد حسن احمد المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  خلؾ النادى الزراعى بملن/ هاشم دمحم السٌد الرجبى-صٌام  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56174خالد دمحم شرلاوى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 نعمان االعصر بملن/ عبدالمنعم عبدالحى عٌاد  2ش2من-الجمل 2ش21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22192422وفً تارٌخ  56182   محمود ابراهٌم ابراهٌم سٌد احمد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  35

 الحرٌه بملن/ عوض عبدهللا احمد 2ش35, وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  52179بدٌر دمحم بدٌر الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 كامل ابوجمره  الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ كامل مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56283عمر دٌاب عبدالعاطى بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 العامرٌه-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ رمضان عبدالعاطى عبدالنبى بلح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  52179    بدٌر دمحم بدٌر الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  38

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ كامل مصطفى كامل ابوجمره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  51424ستهم عبدالحمٌد مسعود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 دخمٌس -بملن/ ستهم عبدالحمٌد مسعود السٌد الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56181سعد عالء سعد احمد المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ابوراضى بملن/ عمرو الششتاوى احمد -حافظ على  2ش 18الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56194د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عرفه الشربٌنى ابوزٌد حما -  41

 الـتأشٌر:   ، طرٌنه بملن/ الشربٌنى ابوزٌد السٌد حماد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56188احمد دمحم احمد شحاته سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 عزبه خضر بملن/ دمحم احمد شحاته سعٌد -السعٌد سلٌمان  2، ش  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان  22192423وفً تارٌخ  56186عبدالعزٌز عبدالمنعم عبدالعزٌز ابوحجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ دمحم سلٌمان نممه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56222د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان عطٌه عبدالواح -  44

 الـتأشٌر:   ، كفر الصارم الجدٌده بملن/ السٌد فرج على مصباح

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  56222منى مصطفى عبدالسالم الشملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 أشٌر:   ، عزبه البرلسى بملن/ بشرى احمد دمحم هجرس وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56189محمود ابراهٌم البٌومى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، الجابرٌه بملن/ رضا عبدالمعطى حسن ابوزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56193جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر عبدالمادر دمحم لزامل ، تا -  47

 النادى الرٌاضى بملن/ السٌد السٌد الششتاوى الشٌخ 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56185شرٌؾ شعبان راؼب العزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 خلؾ المستشفى بملن/ احمد سالمه على ابوهٌؾ -ر:   ، ارض الشحاتٌه الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  56221حسام الشحات ابراهٌم البواردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 لجندى دمحم تعلب بملن/ سمٌه دمحم خالد على ا 2تماطع ش-بنن مصر سابما  2ش22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56191صالح دمحم عبدالعال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 عزبه البهلوان بملن/ صابر عبدالجلٌل حسن ابراهٌم -عبدهللا المرموط  2ش 1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56197ٌده برلم    عزٌزه احمد دمحم مشرفه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  51

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ احمد زكى محروس ابوزٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  56224عمرو مسعود نصر محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ود مسعود نصر محمود ٌوسؾ وصؾ الـتأشٌر:   ، العزٌزٌه بملن/ محم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  15926عبد السالم مسعد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 محله ابوعلى -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ممدوح على على جاد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  8723سبك لٌده برلم     عبدالوهاب السٌد عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  -  54

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ عبدالمحسن سعد عماره

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  8723عبدالوهاب السٌد عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 1996-11-32تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " استٌراد وتصدٌر " -مركز سمنود بملن/ دمحم عبدهللا متولى -ه الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالو

 المحله الكبرى  8723والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  8723عبدالوهاب السٌد عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

والمودع برلم -الستؽالله " مصنع مواد طوب اسمنتى " -مركز المحله بملن/ عبدالمحسن سعد عماره  -المعتمدٌه الـتأشٌر:   ،

 المحله الكبرى  8723وبرلم دائم تابع  2219لسنه2658

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 22192423وفً تارٌخ  56192فاطمه راؼب عبدالفتاح الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الجمهورٌه بملن/ نادٌه صالح السٌد -منشٌه السالم -عبدالفتاح ؼانم  2ش25الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56195طلعت عبدالمنعم رمضان فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 طرٌك دمرو بملن/ حسن احمد ابراهٌم محسن -حسن الشٌمى  2ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192423تارٌخ  وفً 56198حامد صبرى حامد ابراهٌم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 وصؾ الـتأشٌر:   ، لطور البلد بملن/ صبرى حامد ابراهٌم العطار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56183احمد دمحم احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 عبدالمنعم ابراهٌم شباره المستشار بملن/ دمحم  2ش2من-شباره  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56199فرج رفعت احمد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 منشٌه السالم بملن/ هانم ابراهٌم دمحم تمام -على ؼالى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56192   ناهد على دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  62

 الرجبى بملن/ اٌمن شعبان دمحم جمعه  -حامد النجار 2ش13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56196عبدالمادر بكر ؼرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 السكه الوسطى بملن/ احمد السٌد حسن السٌد متولى -احمد حسٌن  2ش4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56184سمٌر المطب دمحم المطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ عبدالعال صمر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56187برلم    محمود دمحم محمود الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  65

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ نعمات مصطفى البوؼه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56223احمد جمال على المطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 طه عشره دمحم عبدالسالم بملن/ عزه رٌاض  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192424وفً تارٌخ  42939نهلة صالح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 نمره البصل -، تعدل الملن بجعلة بملن/ احالم طه العلٌمى سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56227صٌدلٌه د / امل ٌحٌى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث بملن/ ابوزٌنه سالمه احمد الشافعى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  56212ٌوسؾ البٌلى ابراهٌم ابراهٌم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 الك عبدالجواد الموافى وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ عبدالخ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  44934على ؼرٌب عبدالحى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

الستؽالله " مكتب توكٌل عمارى ) تسوٌك عمارى ( -كفر الشٌخ -بملن/ احمد سالم دمحم-امام البنن االهلى -الجٌش  2الـتأشٌر:   ، ش

 ------ولٌد برلم دائم  2219لسنه---ودع برلم والم-

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56212كمال ابراهٌم ابراهٌم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ٌولٌو بملن/ عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم بركات  23ش 63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  48499اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سٌداحمد دمحم سٌداحمد ، ت -  72

 خلؾ المعهد الدٌنى-شارع دمحم الؽنام -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/دمحم سٌداحمد دمحم سٌداحمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56225نبٌله ابراهٌم دمحم ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ صالح السعٌد محمود خٌشه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56214امانى سعد احمد سعد السمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 مود محمود الترٌالى خلؾ جامع االمام بملن/ خالد مح-الفار  2ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56229ٌحٌى ٌونس ٌحٌى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 شكرى الموتلى بملن/ عاٌده عبدالمنعم عماره  2ش2من-عادل الرفاعى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56211رلم    عالء طارق دمحم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  76

 امام مولؾ سمنود بملن/ على ابراهٌم على عاٌش -الـتأشٌر:   ، حى التحرٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56226دمحم ٌالوت ٌالوت دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ابودراع بملن/ ٌالوت ٌالوت دمحم رجب -بدهللا البدرى ع 2ش22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56213فاٌزه السٌد السعٌد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 التحرٌر بملن/ رمضان ابراهٌم ٌونس الشرلاوى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56228جر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى عزت دمحم ابراهٌم عمر ، تا -  79

 الـتأشٌر:   ، طرٌك محله زٌاد المٌصرٌه بملن/ دمحم رشاد راؼب سلمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  56215جهاد حسن طلعت محمود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ٌولٌو بملن/ دمحم حمدى البسطوٌسى ٌوسؾ  23أشٌر:   ، ش وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  32941خالد عبداللطٌؾ عبدالرحمن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 سالموصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع المحله سمنود امام مفارق الراهبٌن بملن/طارق السٌد السٌد ابو

تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  32941خالد عبداللطٌؾ عبدالرحمن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

الستؽالل " االستٌراد والتصدٌر ) -/بملكه  -سمنود-مفارق الراهبٌن -امام بنزٌنه شل -وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك المحله السرٌع 

 المحله الكبرى  32941والممٌد برلم  2224-12-1ه المٌد ( وتارٌخ افتتاحه وكل ما هو مذكور بصحٌف

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56227دمحم صالح فرج دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ار خلؾ مسجد الردٌنى بملن/ نفٌسه دمحم الدسولى النج-صندفا -الردٌنى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  32941خالد عبداللطٌؾ عبدالرحمن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

ونشاطه -امام مفارق الراهبٌن بملن/ طارق السٌد السٌد ابوسالم -الطرٌك السرٌع المحله سمنود -وصؾ الـتأشٌر:   ، مركز سمنود

 المحله الكبرى  32941وبرلم دائم تابع  2219لسنه2743اكه " ولٌد برلم اٌداع "مصنع لؾ وتجهٌز خٌوط حٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56221دمحم احمد على حسنٌن الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ابوراضى بملن/ عاطؾ السٌد سٌد احمد فراج-اوسكار  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56223طمه السٌد الحفنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فا -  86

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ ٌسرى دمحم السٌد لشالنه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56228دمحم السٌد زٌن الدٌن شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 الـتأشٌر:   ، محلة زٌاد ملن/السٌد زٌن الدٌن شلتوت

تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  56225اٌمان نبٌه الحسٌنى البٌومى الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سور المستعمرة خلؾ الجوازات ملن/دمحم ٌوسؾ دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56218هشام مصطفى احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الـتأشٌر:   ، دخمٌس بملن/ صبحى عبدالبدٌع دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  47522سٌد عبدالنبى ابوالعطا دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ال -  92

 طرٌنه -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ زٌنهم طاهر احمد ؼنام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56226احمد عزالرجال احمد مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ دولت توفٌك عطٌه اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56217دمحم ابوالعنٌن حسن العاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 ال مصطفى الحجرى منشٌه البكرى بملن/ ولٌد كم-حمزه بن عبدالمطلب  2ش19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56219دمحم عبدالجلٌل ٌوسؾ عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 السكه الوسطى بملن/ دمحم ابوالهدى ابراهٌم -خالد بن الولٌد  2ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  21865لٌده برلم    دمحم عبدالوهاب دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك  -  94

 الـتأشٌر:   ، خباطه ملن/عبدالحمٌد جاد على سلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56216عمر السعٌد دمحم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 المحله طنطا بملن/ دمحم حسٌن السعٌد الرفاعى - الطرٌك الدائرى-الـتأشٌر:   ، الجابرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  56222توفٌك توفٌك بكر نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ توفٌك بكر نصار 

تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  56222لٌده برلم    احمد حمدى عبدالمنصؾ دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك  -  97

 الدسولى ابوورده ) العش ( بملن/ دمحم عبدالمنصؾ دمحم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  21865دمحم عبدالوهاب دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 بجعله خباطه ملن/عبدالحمٌد جاد على سلٌم 2218لسنة  3243دٌل عنوان الفرع المودع برلم الـتأشٌر:   ، تع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  21865دمحم عبدالوهاب دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ه خباطه ملن/عبدالحمٌد جاد على سلٌمبجعل 2218لسنة  3243الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  41764محمود االدهم محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الراهبٌن -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/محمود االدهم محمود اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56236ر فرد ،  سبك لٌده برلم    الصفطى لتجارة المالبس ، تاج -  121

 الـتأشٌر:   ، شارع منصور من شارع صالح سالم المنشٌة الجدٌدة ملن/صاحب الشأن )دمحم حسٌن(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22192428وفً تارٌخ  56242احمد وحٌد ابواالسعاد المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، مجول بملن/ وحٌد ابواالسعاد المزٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56239احمد فوزى ابوالمعاطى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ سكٌنه السٌد احمد ؼازى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  56242البماله بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابوزٌد لتجاره  -  124

 محله البرج بملن/ ابوزٌد عبدالعاطى ابوزٌد -ٌوسؾ ؼالى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22192428وفً تارٌخ  37897ماجده عوض المرسى الجربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 محله زٌاد-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عطاء البٌلى عمر البطحٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  31699تامر عفت زكى حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 بطٌنه  -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/تامر عفت زكى حبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56231محروس ابراهٌم جاد دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الـتأشٌر:   ، مٌت هاشم بملن/ زٌنب متولى ابوالفضل الجمل 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 22192428وفً تارٌخ  52723طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

الستؽالله " مكتب توزٌع سلع تموٌنٌه -المستشار بملن/ دمحم السٌد عبدالعزٌز سلطان  2ش-برج الرحاب  17الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 المحله الكبرى 52723وممٌد برلم دائم تابع  2219لسنه2817" ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  56235سبك لٌده برلم     عفاؾ دمحم الششتاوى البرادعى ، تاجر فرد ،  -  129

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ عبدالنبى عبده عبدالعال الشرملسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  36786رضا دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 2229-8-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " مصنع مفروشات " -مركز المحله بملن/ ماهر على امٌن -، سندسٌس وصؾ الـتأشٌر:   

 المحله الكبرى  36786والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  36786رضا دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 امتداد مضرب االرز بملن/ دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى-، الطرٌك الدائرى  وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56232سامح سعد دمحم الصواؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 راهٌم نعمان االعصر بحرٌه بملن/ السٌد على اب 2ش2من-البسٌونى الشهاوى  2ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22192428وفً تارٌخ  56248مدحت مصطفى كامل عبدالهادى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ابوراضى بملن/ احالم عبدالرؤؾ الشامى -محمود المرسى  2ش7, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56232حسن السٌد حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، طنباره بملن/ السٌد حسن الششتاوى اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56238بسمه السٌد حامد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 اد دمحم حامد دمحم سلٌمان الـتأشٌر:   ، الحوامدٌه الجدٌده بملن/ رش

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  36786رضا دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

الستؽالله " معرض -امتداد مضرب االرز بملن/ دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى -الطرٌك الدائرى -وصؾ الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

 المحله الكبرى 36786وبرلم دائم تابع  2219لسنه2811مفروشات" ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56233مها فتحى ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، امٌوط بملن/ راضى فؤاد دمحم النجار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  56237،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالحى شاكر السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد -  118

 نعمان االعصر بملن/ اشرؾ احمد المعداوى  2من-سراٌا  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  56229فتحٌه فهٌم العزب عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 على النجار بملن/ زٌنب على ابوسٌؾ عبدالمادر  2ش12ٌر:   ، وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56234سمر نبٌه العشماوى عباد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ٌولٌو بملن/ توفٌك و ٌوسؾ على توفٌك االبس  23الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  41973تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ،  BANOB TEXبانوب تكس  -  121

 طرٌك كفر الشٌخ بملن/ نشوى محمود عبدالمنعم سلٌم 2من-مٌسره البندارى  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  22192428وفً تارٌخ  41973، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     BANOB TEXبانوب تكس  -  122

 وذلن لالستؽناء عنه  2213-2-28فى  815الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192428وفً تارٌخ  41973دمحم حسن دمحم بانوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 فر الشٌخ بملن/ نشوى محمود عبدالمنعم سلٌمطرٌك ك 2من-مٌسره البندارى  2، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192428وفً تارٌخ  41973دمحم حسن دمحم بانوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وذلن لالستؽناء عنه  2213-2-28فى  815، تم الؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  52723اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم ، ت -  125

 المستشار بملن/ دمحم السٌد عبدالعزٌز سلطان 2ش-برج الرحاب  17عمار رلم  2الـتأشٌر:   ، ش

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 22192428وفً تارٌخ  52723طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " اثاث مكتبى " -امتداد محب بملن/ دمحم مصطفى ؼنٌم -مكتب العمل  2ش27-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

 المحله الكبرى  52723والممٌد برلم  15-12-2217

تم تعدٌل العنوان ,  22192428خ وفً تارٌ 56241نبٌل عزت العدوى محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 االمام الخطٌب بملن/ عزت العدوى محمود رزق  2ش25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56252محمود سامى احمد ابوهرجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الـتأشٌر:   ، محله خلؾ بملن/ سامى احمد ابوهرجه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192429وفً تارٌخ  33984سامح السعٌد عبدالعاطى زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 بلمٌنا -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ السعٌد عبدالعاطى عبدالنبى زٌدان 

تم تعدٌل العنوان ,  22192429وفً تارٌخ  56258  تامر عالء الدٌن عبدالمعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  132

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس ملن/عالء الدٌن عبدالمعطى دمحم بدوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56246حامد ابوزٌد حامد الكندوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ن/ ابوزٌد حامد الكندوز بشبٌش بمل-الـتأشٌر:   ، عزبه العمده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192429وفً تارٌخ  56249عاطؾ دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ، كفر الثعبانٌه بملن/ دمحم دمحم السعٌد السنبختى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56259سماح سلٌمان احمد باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 منشٌه البكرى بملن/ طلعت على على شعٌب-جمال عبدالناصر  2ش-الـتأشٌر:   ، برج االحالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56255دمحم دمحم عبدالحلٌم دمحم ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 المستشار بملن/ دمحم عبدالحلٌم دمحم ٌحى  2ش2من-متولى الشعراوى  2ش3الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192429وفً تارٌخ  56244سمر دمحم محى المرسى مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم بملن/ كمال اسماعٌل الملٌجى البرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56247كرٌا دمحم مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره دمحم ز -  136

 سكه طنطا بملن/ شهاب الدٌن دمحم ابراهٌم الدماطى -الدرٌنى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56262هدى ابوالؽٌط السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الـتأشٌر:   ، الجابرٌة ملن/رأفت الششتاوى عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56243سحر فؤاد مماوى عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الـتأشٌر:   ، دماط بملن/ شعبان السٌد السما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56252مبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورهان دمحم متولى م -  139

 امام مركز الملب بملن/ دمحم متولى ممبل -تمسٌم الشامى  2الـتأشٌر:   ، ش

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 22192429وفً تارٌخ  56256دمحم احمد عبداللطٌؾ عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه ملن/احمد عبداللطٌؾ عبده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56251ام السعد سعٌد دمحم سعٌد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه بملن/ دمحم حسن سعدان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56254،  سبك لٌده برلم    هانى على احمد عنب ، تاجر فرد  -  142

 ابودراع بملن/ اسامه منصور الصاوى -سالمه ابورحال  2ش22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56245مصطفى نبٌه عبدالفتاح لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 سوق اللبن بملن/ نبٌه عبدالفتاح لشطه-التوبه  2:   ، شالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56261زكى ابراهٌم زكى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا ملن/عماد دمحم عٌد دمحم العدلى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  47648مٌمى السٌد حلمى عجٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بلمٌنا -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ السعٌد عبدالفتاح دمحم سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429ً تارٌخ وف 56253تامر مختار دمحم احمد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 منشٌه البكرى بملن/تامر مختار دمحم احمد الصباغ -طلعت النجار  2ش43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192429وفً تارٌخ  56257دمحم احمد بدران علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 السعٌد حسن النواوى  الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  43182دمحم عبدالحمٌد صادق ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 منشٌه ابوراضى بملن/ ماهر بدرالدٌن بدرالدٌن عوض -الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌك المحله الكبرى الدائرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  56264المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على السٌد دمحم ابو -  149

 منشاه االولاؾ بملن/ سماره السٌد دمحم ابوالمجد-الـتأشٌر:   ، عزبه الكرما 

العنوان ,  تم تعدٌل 22192412وفً تارٌخ  56273احمد صبحى عبدالحمٌد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الجمهورٌه بملن/ صبحى عبدالحمٌد الحنفى -الكافورى  2ش37وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  56263عرفه مختار رمضان دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت هاشم بملن/ مختار رمضان دمحم صالح 
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 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  56276ماح مسعد احمد االخضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  152

 طرٌك مٌت السراج بملن/ دمحم عزت ابراهٌم حاتم -الـتأشٌر:   ، عزبه الخضاروه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  56268شٌماء ابوالنجا طه عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الجمهورٌه بملن/ دمحم دمحم مصطفى ابراهٌم  -امام البوابه الثالثه -الشهٌد جاد  2ش28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  56269دمحم ابراهٌم رجال ابراهٌم عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الرجبى بملن/ سلوى دمحم عبدالعظٌم لندٌل -دمحم بدر الدٌن  2ش5 وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  55623تامر مجدى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ وداد حسٌن الرشٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  56266تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رانٌا صبحى دمحم ابوالؽٌط ،  -  156

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ محمود عبدالعزٌز الحمالٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  56275رضا عبدالحى ابراهٌم البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 :   ، العثمانٌه بملن/ ورد عبدهللا على ؼالب وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  56272ابراهٌم على على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ ابراهٌم على على البربرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  56271سبك لٌده برلم    صٌدلٌه / احمد ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،   -  159

 الرجبى بملن/ ابراهٌم حامد سعٌد رزق -الفخرانى  2ش3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  56267رمضان شولى عبدالظاهر الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ، سجٌن الكوم بملن/ شولى عبدالظاهر الشعراوى  وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192412وفً تارٌخ  56274محمود بدٌر ؼنام محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الوراله بملن/ على على حسن -البشبٌشى  2ش11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192412وفً تارٌخ  56265ٌده برلم    هند البرنس دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  162

 المنشٌه الجدٌده بملن/ عبدالمنعم شلبى دمحم -الترعه  2ش2من-جابر ؼٌث  2ش2، عمار رلم 

نوان , تم تعدٌل الع 22192412وفً تارٌخ  56272ساره عبدالباسط عاطؾ الحسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 محب بملن/ رشا دمحم على عماشه -عبدالرحمن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192411وفً تارٌخ  56285السٌد الششتاوى السٌد احمد الفره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

  المتولىامتداد مكتب العمل بملن/ ابوالعز دمحم 2من-احمد النوبى  2ش8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56286حسن عبدهللا حسن السمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ دمحم محروس البسطوٌسى جوده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56282منٌر عبدالفتاح حافظ العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 محله البرج بملن/ احمد على جعٌطر -نور الدنٌا  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56278احمد عبدهللا ابراهٌم السٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

  الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ احمد حامد احمد شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56283عمر دٌاب عبدالعاطى بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 تبع العامرٌه بملن/ رمضان عبدالعاطى عبدالنبى بلح -الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه راتب 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56287   اشرؾ السٌد ابراهٌم المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  169

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ امانى دمحم عبدالعلٌم شدٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22192411وفً تارٌخ  56279حنان السٌد ابوالٌزٌد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 نعمان االعصر بملن/ خالد عبدالرحٌم الجابرى  2ش2من- رضا صبرى 2ش1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56283نسمه دمحم عبدالحكٌم السولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ مصطفى دمحم عوض السمنودى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56289جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمنعم دمحم رمضان ، تا -  172

 الـتأشٌر:   ، عزبه الشٌخ سلمان بملن/ دمحم رضوان محى الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56282مسعد مختار دمحم السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 منشٌه البكرى بملن/ ثناء جوده على نوفل -خلؾ نادى بالزا -اشرؾ الشٌخ  2ش1،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  35122عصام السٌد السٌد شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الـتأشٌر:   ، الناوٌه بملن/ عصام السٌد السٌد شامه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  35122عصام السٌد السٌد شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " كل ما هو مدون بصحٌفه المٌد " -البندر بملن/ اسماعٌل دمحم شرٌؾ -عمر الخٌام  2ش5الـتأشٌر:   ، 

 المحله الكبرى  35122ع والممٌد برلم دائم تاب 3-2227

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56288عبٌر حسن متولى االصٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 البهى بملن/ المطب عبدالرحمن دمحم فرج نجٌب  2ش29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  56277  دمحم عبدالسمٌع رمضان متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  177

 محله البرج بملن/ رمضان عبدالسمٌع رمضان سالمه -البهى  2ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192411وفً تارٌخ  35122عصام السٌد السٌد شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 2913الستؽالله " مصنع تدوٌر كاوتش " ولٌد برلم اٌداع -سمنود بملن/عصام السٌد السٌد شامه مركز-الـتأشٌر:   ، الناوٌه

 المحله الكبرى  35122وبرلم دائم تابع  2219لسنه

تم تعدٌل العنوان ,  22192411وفً تارٌخ  56284هشام احمد دمحم السٌد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 :   ، العامرٌه بملن/ فاطمه حسن دمحم عرفه وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22192411وفً تارٌخ  56281نبٌل عبدالحمٌد سٌد احمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الزراعه بملن/ عبدالحمٌد سٌد احمد عبدالوهاب 2من-النضال  2ش11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192411وفً تارٌخ  56243زٌز اسماعٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؽاورى عبدالع -  181

 دماط-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ سعد دمحم عبداللطٌؾ 

عدٌل العنوان , تم ت 22192414وفً تارٌخ  54541دمحم مصطفى عبدالرحٌم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 المستشفى بملن/ مصطفى دمحم السٌد زاٌد  2ش36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  9121علً امٌن توفٌك فٌاض علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 البنوان -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدهللا على على فٌاض 

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  54541دمحم مصطفى عبدالرحٌم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

ونشاطه " تجاره مالبس جاهزه ") عدا المالبس -سمنود بملن/ مصطفى دمحم السٌد زاٌد -المستشفى  2ش36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 المحله الكبرى  54541وبرلم دئم تابع  2219لسنه2967العسكرٌه (ولٌد برلم اٌداع 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  38728محب رسمى موسى بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

رلم الستؽالله " تجارة المفروشات" ولٌد ب-ابوالفضل بملن/ سامى اسحاق مٌخائٌل  2ش2من-الشماع 2الـتأشٌر:   ، تم الؽاء فرع ش

 38728وبرلم دائم تابع  2217لسنه6653اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  38728محب رسمى لتجاره المانٌفاتوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

المفروشات" الستؽالله " تجارة -ابوالفضل بملن/ سامى اسحاق مٌخائٌل  2ش2من-الشماع 2وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء فرع ش

 38728وبرلم دائم تابع  2217لسنه6653ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  56292دمحم الشحات دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 الـتأشٌر:   ، السبع بنات بملن/ مخلص ابراهٌم دمحم ضوه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  56296م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سمٌر عبدالحمٌد اما -  188

 امام مسجد الرحمه بملن/ عبدالخالك عبدالعزٌز عبدالؽنى الشبٌنى -محب  2الـتأشٌر:   ، امتداد ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  56292دمحم فوزى عبدالرحمن احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ حمٌده على سالمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  55795اشجان سعد السٌد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 كفر احمد شلبى - وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ اشجان سعد السٌد دمحم عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  56295جابر دمحم عبدهللا الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 كفرحجازى بملن/ مصطفى دمحم عبدهللا الساٌح -الـتأشٌر:   ، عزبه راؼب عطٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  31132برلم     اٌهاب عاشور السٌد السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  192

ونشاطه ) مطعم -المحله الكبرى بملن/ وحٌد محمود حسٌن سلٌمان الحناوى -شكرى الموتلى  2ش23وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

  31132وبرلم دائم تابع  2219لسنه2944وكافٌه ( ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  56294تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صابر على دمحم ابوخوخه ، -  193

 البهى بملن/ محروس احمد ابراهٌم الدٌاسطى  2ش2من-عثمان بن عفان  2ش8الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 22192414وفً تارٌخ  56297احمد كمال كامل داوود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 مٌدان البهلوان بملن/ عبدالعزٌز عبدالؽنى الشبٌنى -احمد ماهر  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  19895محمود سند دمحم الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الراهبٌن -ى الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدالشهٌد احمد دمحم الخول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  56291محمود على صالح ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 الـتأشٌر:   ، كفرحجازى بملن/ سماح احمد دمحم عبدالنبى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  31132اٌهاب عاشور السٌد السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 شكرى الموتلى بملن/ وحٌد محمود حسٌن سلٌمان الحناوى2ش23وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  31132اٌهاب عاشور السٌد السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

من  36والفمره  19الستؽالله " االستٌراد )عدا المحموعه -ملن/ فاٌزه بكر ؼالى مركز سمنود ب-وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

 المحله الكبرى  31132والممٌد برلم  2226-6-6تارٌخ افتتاحه -( وتصدٌر الخضروات والفاكهه6المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192414وفً تارٌخ  56293وفاء عبدالرحٌم دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ حامده احمد عماره احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  46612عبدالفتاح حسٌن عبده البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 مٌت حبٌب -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ابوشعٌره
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 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  56312مصطفى ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طلٌمه بملن/ ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415تارٌخ وفً  56313كمال احمد عبدالرحمن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 امام المولؾ بملن/ فؤاد دمحم شبانه -سكه زفتى العمومى -وابور النور  2ش4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56298ٌاسر ربٌع عبدالعاطى سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ كرم عبدالهادى سعد 

تعدٌل العنوان , تم  22192415وفً تارٌخ  56325رٌهام احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ السعٌد السعٌد مصطفى ابوزهره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56312صٌدلٌه د/ كمال منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، طرٌك عزبه توما بملن/ منصور عبدالخالك ٌونس على المرٌوطى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  56311احمد عبد المنعم المرؼنى محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 اسماعٌل عثمان بملن/ احمد عبد المنعم المرؼنى محرم  2ش-الجمهورٌه  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192415وفً تارٌخ  3473رشاد شدٌد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 المعتمدٌه -، تعدل الملن بجعلة بملن/ لواحظ احمد شلبى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  56322راندا عبدهللا عبدالعاطى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 م عمارات االولاؾ بملن/ فادى سمٌر مٌخائٌل اما-الجٌش  2ش 42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56322مدحت ابراهٌم مصطفى عمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ اسماعٌل اسماعٌل ناصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56315ٌده برلم    عبدالحكٌم شفٌك دمحم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  212

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ حمدى دمحم عبدالموى سعدهم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56316اسماعٌل فوزى دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 البنوان بملن/ حمدى دمحم عبدالموى سعدهم - الـتأشٌر:   ، طرٌك نمره البصل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  55729مدحت محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 سنباره  -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مدحت محمود صالح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56326ك لٌده برلم    السٌد السٌد ابراهٌم المزٌن ، تاجر فرد ،  سب -  213

 الـتأشٌر:   ، المٌراطٌه بملن/ ٌسرٌه السٌد ابراهٌم المزٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56329ٌسرٌه السٌد ابراهٌم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 بملن/ زؼلول عبداللطٌؾ عبدالممصود اسماعٌل  الـتأشٌر:   ، المٌرطٌه

تم تعدٌل  22192415وفً تارٌخ  56324الدسولى سالمه الدسولى عبدالرازق الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ اٌهاب احمد حسٌن الشٌوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  56328، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شرٌؾ مصطفى ابراهٌم سلٌمان -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر فٌاله بملن/ زمزم المرسى على اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  51753تامر على على بانوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 سندسٌس بملن/ احمد دمحم احمد عٌانه -دل الى طرٌك الدلتا المدٌم الـتأشٌر:   ، تع
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تم تعدٌل  22192415وفً تارٌخ  56323عمرو عبدالنبى رمضان ابراهٌم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ احمد رمضان ابراهٌم الشامى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  56299ل السٌد حافض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده عزالرجا -  219

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ حسٌن السٌد حسٌن درؼم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  56321منى سعد السٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 :   ، بطٌنه بملن/ بثٌنه السٌد الدسولى الفمى الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192415وفً تارٌخ  45613دمحم محسن دمحم الزنان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ابوشاهٌن العمومى بملن/ محمود خلؾ خلؾ منصور -عمر بن الخطاب  2ش-الـتأشٌر:   ، تعدل الى الدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  38329دمحم محروس حافظ الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ،  تعدل النشاط بجعلة " مزرعه مواشى "

ٌل العنوان تم تعد 22192416وفً تارٌخ  56317امانى ابراهٌم عبدالمعطى ٌوسؾ بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 سعد زؼلول بملن/ امانى ابراهٌم عبدالمعطى ٌوسؾ بدٌر  2ش2عمر الشرٌؾ من 2ش 67, وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  56321دمحم احمد الموافى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ٌه الزهراء بملن/ احمد الموافى ابراهٌم الدسولى منش-ش بن خلدون 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192416وفً تارٌخ  43731اٌهاب عبدالمنعم عبدالسالم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الجمهورٌه بملن/ دمحم هاشم دمحم احمد -طلعت حرب  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  43731عات الهندسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لندٌل للصنا -  226

 الجمهورٌه بملن/ دمحم هاشم دمحم احمد -طلعت حرب  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192416وفً تارٌخ  43731اٌهاب عبدالمنعم عبدالسالم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 الجمهورٌه بملن/ دمحم هاشم دمحم احمد -طلعت حرب  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  43731لندٌل للصناعات الهندسٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 بملن/ دمحم هاشم دمحم احمد الجمهورٌه -طلعت حرب  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان  22192416وفً تارٌخ  43476وحٌد عبدالكرٌم احمد بدوى الشرملسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

المحله الكبرى بملن/ دمحم عبدالعزٌز عبدالعزٌز -منشٌه البكرى -جمال عبدالناصر  2ش 38-36, وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 المحله الكبرى 43476وبرلم دائم تابع  2219لسنه3252الستؽالله " مصنع لتعبئه المواد الؽذائٌه " ولٌد برلم اٌداع -درٌنى ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  55128اسامه عماد محمود ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 ابوشاهٌن بملن/ ممدوح دمحم السٌد بنه-دهللا النادى الحاج عب 2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192416وفً تارٌخ  56325امنٌه عبدالسالم دمحم احمد صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الطنطاوى بملن/ مصطفى ٌوسؾ مصطفى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  56324لطب السٌد لطب جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ دمحم على السٌد اماره 

عدٌل العنوان , تم ت 22192416وفً تارٌخ  56322عبدالشافى صالح عبدالشافى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 سكه زفتى العمومى بملن/ كاملٌا ابراهٌم عوض  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192416وفً تارٌخ  56323اكرم كمال الدٌن عباس دمحم العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ كمال الدٌن عباس العرٌان 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  56326شرٌؾ عبدالبدٌع حسن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ شرٌؾ عبدالبدٌع حسن امام 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22192416وفً تارٌخ  38329دمحم محروس حافظ الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى بطٌنه بملن/ محروس حافظ الطٌب البٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  38329دمحم محروس حافظ الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 المحله الكبرى  38329ٌد برلم دائم تابع والمم 2219-3-27فى  2482الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192416وفً تارٌخ  56318دمحم عزت دمحم عطٌه البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 حمام البصل بملن/ حازم عزت دمحم عطٌه البسٌونى -ابوالعباس  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192416وفً تارٌخ  56319الفتاح الزلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر عادل عبدالعزٌز عبد -  239

 الجٌاره بملن/ دمحم سعٌد دمحم الزٌات  2ش21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22192416وفً تارٌخ  56322رشا السٌد دمحم السٌد الساكت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 نعمان االعصر بملن/ السٌد حسن العسٌلى  2ش2الـتأشٌر:   ، منطمه البنا من

تم تعدٌل العنوان  22192416وفً تارٌخ  43476وحٌد عبدالكرٌم احمد بدوى الشرملسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بملن/ دمحم عبدالعزٌز عبدالعزٌز الدرٌنى  منشٌه البكرى-جمال عبدالناصر  2ش 38-36, وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192417وفً تارٌخ  56342محمود دمحم فتحى عبدالرحمن العر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دمتنو بملن/ دمحم فتحى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56332لٌده برلم    دمحم رشاد دمحم لبارى شتٌوى ، تاجر فرد ،  سبك  -  243

 سوق اللبن بملن/ منى وسمٌحه عبدهللا دمحم الشتٌانى -خوخه الحرٌرى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192417وفً تارٌخ  56333حافظ عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وابور النور بملن/ السٌد عبدالؽفار السٌد لطئط 2ش 59ؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم وص

تم تعدٌل العنوان ,  22192417وفً تارٌخ  56331منٌار الشحات عبدالفتاح ابوصالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الصاؼه بملن/ اشرؾ دمحم عبدالؽنى بدر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56334مر خلٌل عرفه الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تا -  246

 الـتأشٌر:   ، عٌاش بملن/ حاتم احمد ابراهٌم صمر 

تم تعدٌل  22192417وفً تارٌخ  56327كرٌم جمال مصطفى مصطفى ابورجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ جمال مصطفى مصطفى ابورجب العنوان 

تم تعدٌل العنوان  22192417وفً تارٌخ  56338مصطفى عبدالجواد دمحم على االخرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 سوق اللبن بملن/ فلاير على االخرس-خوخه  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56332ام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن بدٌر على حس -  249

 الـتأشٌر:   ، مساكن سوق الجمعه بملن/ الحسٌنى دمحم السبع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192417وفً تارٌخ  56335حسام حسنى عبدالعظٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ السعٌد دمحم الشناوى و اٌمن عبدهللا عزب عبدهللا وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56339صباح لطب الهنداوى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 فى ابوهرجه بملن/ مصطفى عبدالمعبود مصط 2ش2من-نور الدٌن  2ش13الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192417وفً تارٌخ  42726عمرو عطٌه احمد ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 حنفٌه الحلوؾ بملن/ صالح دمحم ابوحمود 2من-ش الحرٌه 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56344توفٌك عبدالجواد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ابوراضى بملن/ هشام توفٌك عبدالجواد -سعد دمحم سعد  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56342مسعد ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 دمحم سعٌد عبدهللا الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22192417وفً تارٌخ  56329احمد عبدالمنعم محمود على البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 على الصعٌدى بملن/ دمحم كمال ٌوسؾ التباع  2ش2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22192417وفً تارٌخ  56336سبك لٌده برلم     مكتب دمحم العرالى للهندسه والمماوالت ، تاجر فرد ،  -  256

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، دخمٌس بملن/ سامٌه فاروق موسى موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56343دمحم مكرم دمحم البوسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 شكرى الموتلى بملن/ عبدالحمٌد عبدالحمٌد الطبال  2ش2دمحم سلمى من 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56341محمود حنفى دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ فاطمه صبحى صالح علوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  52723سبك لٌده برلم     طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  -  259

 الـتأشٌر:   ، تعدل النشاط بجعلة " بماله تموٌنٌه " 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  56328ؼاده احمد فرج هللا عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ن/ عبدالفتاح على نصار سكه زفتى بمل 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22192417وفً تارٌخ  56337مصاعد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 منشٌه البكرى بملن/ شركة مصر للسٌاحه -جمال عبدالناصر  2ش2من-برج دعوه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  56362عبدهللا السعٌد عبدهللا احمد هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الداوخلٌه بملن/ عبدالمجٌد السعٌد عبدهللا هندى -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه زاكى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  36284    باسم عزالدٌن عبدالجلٌل ابوستٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  263

 سكه حدٌد الدلتا بملن/ شعبان عبدالمطلب موسى  2ش11وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل النشاط بجعلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192418وفً تارٌخ  56356تامر دمحم طلبه المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 امٌوط بملن/ دمحم طلبه محمود المنوفى الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  56349مجدى عبدالنبى جبر سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ نعٌمه دمحم طه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192418وفً تارٌخ  42273 فهمى دمحم فهمى دمحم باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

المنشٌه الجدٌده بملن/ السٌد احمد دمحم سبح هللا -الترعه  2ش2من-فاروق عبدالعزٌز   2الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بناحٌه ش

 المحله الكبرى لالستؽناء عنه 42273الممٌد برلم دائم تابع 2219لسنة  646والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  56352حماده البسٌونى حامد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 وصؾ الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ وفاء دمحم مصطفى 

العنوان ,  تم تعدٌل 22192418وفً تارٌخ  56351محمود عاطؾ عبدالمنعم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ بدٌره دسولى السٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192418وفً تارٌخ  56355هانى جمال الجندى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء بملن/ جمال الجندى احمد سلٌمان 

تم تعدٌل  22192418وفً تارٌخ  56357عبدالوهاب الرجبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ماهر الزؼبى  -  272

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى بملن/ ماهر الزؼبى عبدالوهاب الرجبى 

عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 22192418وفً تارٌخ  56127دمحم بدٌر دمحم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

وبرلم  2219لسنه 3129الستؽالله " بٌع اعالؾ " والمودع برلم -مركز سمنود بملن/ احمد الدسولى ابراهٌم النجار-، محله زٌاد

 المحله الكبرى  56127دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  23952ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

الستؽالله " تحضٌر مشروبات ساخنه وبارده " ولٌد -البحر بملن/ رفمه ؼبلاير فرج  2ش2من-الورش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

 المحله الكبرى  23952وبرلم دائم تابع  2219لسنه3116برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  22635م    عبدالحلٌم سلطان عمل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  273

 شبرابابل-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدالحلٌم سلطان عمل مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192418وفً تارٌخ  22635عبدالحلٌم سلطان عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 شبرابابل-بجعلة بملن/ عبدالحلٌم سلطان عمل مصطفى  الـتأشٌر:   ، تعدل الملن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192418وفً تارٌخ  56354احمد دمحم عبدالمعبود مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 منشاه االمراء بملن/ دمحم حسن حسٌن عبدالكرٌم -داٌر الناحٌه  2ش4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22192418وفً تارٌخ  56358كمال عبدهللا موسى ابوعنزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ماجده دمحم -  276

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، النادى الرٌاضى بملن/ نادى سمنود الرٌاضى 

م تعدٌل العنوان , ت 22192418وفً تارٌخ  56352عصام ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ مصطفى منصور السعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  56348عبدالسالم ناجى مصطفى سعد العدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 بشبٌش بملن/ ناجى مصطفى سعد العدلى-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه العمده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192418وفً تارٌخ  56347رضا حسب هللا السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ فتح هللا حسب هللا السٌد الشناوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  56353عاطؾ عبدالنبى الشناوى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌن بملن/ عبدالنبى الشناوى دمحم عبده الدٌب

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  56359هانم احمد عبدالمادر ابوسلطوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ عادل دمحم ابراهٌم برسٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192418وفً تارٌخ  56346امٌره رشاد بدٌر لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ اسامه احمد عبدالحمٌد شرالى 

لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل ا 22192418وفً تارٌخ  56127دمحم بدٌر دمحم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 ، محله زٌاد بملن/ احمد الدسولى ابراهٌم النجار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192418وفً تارٌخ  56127دمحم بدٌر دمحم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

والممٌد برلم  2219-1-1تارٌخ افتتاحه -" مصنع اعالؾ "  الستؽالله-مركز المحله بملن/ بدٌر دمحم عبدالفتاح عمٌره -، المٌصرٌه 

 المحله الكبرى  56127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  23952ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 البحر بملن/ رفمه ؼبلاير فرج 2ش2من-الورش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  23952ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

-5تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " تجاره مالبس جاهزه والمشه " -مركز المحله بملن/ دمحم سعد سلٌمان -وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه 

 حله الكبرى الم 23952والممٌد برلم  2-2223

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192419وفً تارٌخ  56345فرج عبدالحى فرج الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ عبدالحى فرج الطوٌل 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22192421وفً تارٌخ  56366مصطفى ٌونس على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ ٌونس على على جهجه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56362رضا عبدالتواب على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌن بملن/ هاجر وحٌد دمحم الرشٌدى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56363دمحم عماد شحتو ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتأشٌر:   ، االنشا الحدٌثه بملن/ السٌده السٌد حوار

تعدٌل العنوان , تم  22192421وفً تارٌخ  56373حسٌن سعٌد احمد على ابوالورد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 الجٌش بملن/ دمحم احمد عبدالمحسن 2ش-مساكن  2ش25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56373حسٌن سعٌد احمد على ابوالورد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

الملٌوبٌه بملن/ نوال -بنها الجدٌده 39و 11محل رلم  بجوار حلوانى رومانسى-فرٌد ندا 2ش-وصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع 

 سجل تجارى بنها  27476والممٌد برلم  2212-12-23الستؽالله " محل كشرى " تارٌخ افتتاحه -دمحم البٌومى دمحم الهنداوى 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22192421وفً تارٌخ  56372سماح احمد جمعه حسن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ عمرو احمد على شرؾ الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  37219احمد رزق احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى االنشا الحدٌثه بملن/ رزق احمد على

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  53263احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبداللطٌؾ رٌاض  -  295

 4173والمودع برلم -الستؽالله " مزرعه بط" -مركز المحله بملن/ امٌنه دمحم ابراهٌم سرحان -وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت السراج

 المحله الكبرى  53263والممٌد برلم  2219لسنه

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56367بدٌر زٌدان الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هوٌدا مامون  -  296

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ احمد سٌد احمد احمد سلٌمان عثمان 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22192421وفً تارٌخ  56371محمود فاروق دمحم السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 الجمهورٌه بملن/ عبدالسمٌع ٌوسؾ ابراهٌم ابوعلم -محمود العبد  2ش12الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56374السعٌد عصمت عبدالجلٌل الطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 / فتحى توفٌك صمر الخدٌوى توفٌك بملن 2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56373حسٌن سعٌد احمد على ابوالورد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 أكتوبر بملن/ فارس سعٌد  6وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  39462خالد دمحم على المهٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

الستؽالله " تجاره وحلٌج االلطان " ولٌد برلم اٌداع -مركز المحله بملن/ عادل دمحم على المهٌلى -الـتأشٌر:   ، نمره البصل

 المحله الكبرى  39462وبرلم دائم تابع  2219لسنه4171



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56369على ٌوسؾ على الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ سامٌه البدراوى دمحم فوده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  18199عبدالحمٌد امٌن توفٌك فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 البنوان-توفٌك فٌاض الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ على امٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  18199عبدالحمٌد امٌن توفٌك فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

المحله الكبرى  18199والممٌد برلم دائم تابع  2211-4-26فى  1482الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

 ستؽناء عنهوذلن لال

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  18199فٌاض لتجاره واستٌراد السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 البنوان-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ على امٌن توفٌك فٌاض 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  18199لم    فٌاض لتجاره واستٌراد السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  325

المحله  18199والممٌد برلم دائم تابع  2211-4-26فى  1482وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

 الكبرى وذلن لالستؽناء عنه

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  52138 اشرؾ الدسولى عبدالفتاح شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 المنشٌه الجدٌده-اسامه داود  2ش-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم محمود ابراهٌم الٌمانى 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  52872دمحم السٌد عبدالرحٌم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 خلؾ شركة المالبس بملن/ مسعد مصطفى السمنودى-الـتأشٌر:   ، سمنود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  52872دمحم السٌد عبدالرحٌم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

-الستؽالله "مشؽل تطرٌز " -حٌم على ابوسالم بجوار سور شركة المالبس بملن/ السٌد عبدالر-الطوخى  2ش-الـتأشٌر:   ، سمنود 

 المحله الكبرى  52872والممٌد برلم دائم تابع  2218-5-15تارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  39462خالد دمحم على المهٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

  على المهٌلىالـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عادل دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  39462خالد دمحم على المهٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " مصنع خلط االعالؾ والتعبئه " -مركز المحله بملن/ عادل دمحم على المهٌلى -الـتأشٌر:   ، نمره البصل

 المحله الكبرى  39462ممٌد برلم وال 1-1-2211

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  52872دمحم السٌد عبدالرحٌم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

ع الستؽالله " مصنع مالبس جاهزه " ولٌد برلم اٌدا-خلؾ شركة المالبس بملن/ مسعد مصطفى السمنودى -الـتأشٌر:   ، سمنود 

 المحله الكبرى  52872وبرلم دائم تابع  2219لسنه4163

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  56364السٌد ربٌع عمل جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ، بشبٌش بملن/ ربٌع عمل جبر

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56376رلم    حسٌن عبدالحى الدمحمى االوسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  313

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه   االمراء بملن/ عبدالحى الدمحمى السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56377دمحم ماهر الدمحمى عبدالعزٌز عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 المراء بملن/ ماهر الدمحمى عبدالعزٌز عبدربه وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه ا

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  56375راضى تكس للمالبس والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الحبٌب النبى السكة الوسطى ملن/دمحم مصطفى الؽبارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  53263مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبداللطٌؾ رٌاض اح -  316

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت السراج بملن/ امٌنه دمحم ابراهٌم سرحان

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  53263محمود عبداللطٌؾ رٌاض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " تجاره اعالؾ " -مركز المحله بملن/ ٌحى عبداللطٌؾ رٌاض احمد -ٌر:   ، مٌت السراجوصؾ الـتأش

 المحله الكبرى  53263والممٌد برلم دائم تابع  27-8-2217

العنوان ,  تم تعدٌل 22192421وفً تارٌخ  29538مصطفى السعٌد بدٌر خضر سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 امام الوحده الزراعٌه -نعمان االعصر  2ش-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مصطفى السعٌد بدٌر خضر سرحان

تم تعدٌل العنوان  22192421وفً تارٌخ  29538مصطفى سرحان لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 امام الوحده الزراعٌه -نعمان االعصر  2ش-, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مصطفى السعٌد بدٌر خضر سرحان

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  33237حٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الهامى دمحم عبدالفتاح عبدالر -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  اضافه نشاط " تورٌدات مواد بناء ولوازم المماوالت واالنشاءات "

العنوان ,  تم تعدٌل 22192421وفً تارٌخ  56365عزه مصطفى مجدى فهمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ابوراضى بملن/ عبدهللا السٌد السٌد الرجبى -جسر المالح  2ش1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192421وفً تارٌخ  56368مصطفى احمد دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ دمحم احمد دمحم المرسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  48965الدسولى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

الستؽالله " كافٌترٌا -المنتزه-خوشٌد االسكندرٌه -بجوار محطه الصرؾ الصحى -امام مدرسه الشهٌد احمد حمدى  -الثالثٌن  2، ش

 ---------وبرلم دائم  2219لسنه---" والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  48965الدسولى عبدالعادل حامد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

-المنتزه-خوشٌد االسكندرٌه -بجوار محطه الصرؾ الصحى -امام مدرسه الشهٌد احمد حمدى  -الثالثٌن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

 ---------وبرلم دائم  2219لسنه---" كافٌترٌا " والمودع برلم  الستؽالله

تم تعدٌل العنوان ,  22192422وفً تارٌخ  56381السعٌد دمحم السعٌد ٌوسؾ المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ٌوسؾ المصرى بجوار المعهد الدٌنى بملن/ دمحم السعٌد -نعمان االعصر  2ش1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56385دمحم ابراهٌم مصطفى سمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 محله البرج بملن/ سعد جمعه سلٌمان سلٌمان -عبداللطٌؾ بالل  2ش14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  33227م    وائل ابراهٌم دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  327

 الجالء /طرٌك المنصوره بملن/وائل ابراهٌم دمحم منصور 2ش-منطمه شكٌل الصناعٌه -الـتأشٌر:   ، تعدل الى المحله الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192422وفً تارٌخ  56386ابتسام عبدالرؤؾ السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا ابوعرٌضه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56389السٌد دمحم عبدالواحد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 راضى  بملن/ علٌاء عٌسى موسى دمحم ابو-طرٌك عزبه تومه-مصطفى الرجبى  2ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22192422وفً تارٌخ  56388اشرؾ شهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 بجوار جزاره دٌاب بملن/ ورثه نبوٌه دمحم السكرى -نعمان االعصر  2ش23

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22192422وفً تارٌخ  56382ده برلم    االمام لاللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  331

 الشهٌدى بملن/ دمحم توفٌك فرحات دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56382عادل عبدهللا محسن ندا حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 على السٌد اسماعٌل  الجٌش بملن/ احمد 2ش25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56136مصطفى عامر عبدالحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه كامل تبع الشهٌدى بملن/عبٌر عامر عبدالحى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56384برلم     لورا احمد ابراهٌم شوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  334

 خلؾ مدرسه الصناٌع بملن/ فؤاده راؼب محمود االدٌب-محب  2ش2من-عبدالحمٌد الشهاوى  2ش6الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22192422وفً تارٌخ  56378صٌدلٌه د/ هٌثم فكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دمحم وصالح عبدالفتاح الدسولى ابوالمجد -بركات  2ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56387عبدالداٌم حسٌن محمود نجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ رضا ابراهٌم الدسولى رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  33227وائل ابراهٌم دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 الجالء /طرٌك المنصوره بملن/وائل ابراهٌم دمحم منصور 2ش-الـتأشٌر:   ، تعدل الى منطمه شكٌل الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192422وفً تارٌخ  44284،  سبك لٌده برلم    ثروت البسطوٌسى الدسولى الشوره ، تاجر فرد  -  338

 المٌصرٌه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ثروت البسطوٌسى الدسولى الشوره

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22192422وفً تارٌخ  56383دمحم خالد عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 المدارس بملن/ دمحم رافت الطرلى  2ش9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192422وفً تارٌخ  56379دمحم رضا سرحان ابوؼبٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ عبدهللا دمحم البسطوٌسى االرن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56422فرد ،  سبك لٌده برلم     سلوى احمد احمد سعٌد ، تاجر -  341

 الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ اٌمن حسن عبدالنبى صٌام 

تم تعدٌل العنوان  22192423وفً تارٌخ  56396شولى امٌن دمحم سعدالدٌن شولى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 :   ، طلٌمه بملن/ امٌن دمحم سعد الدٌن شولى , وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56397راضى للمماوالت الحكومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 مٌت الشٌخ بملن/ رمضان ٌحى رمضان عبدالعال -الـتأشٌر:   ، عزبه وهبى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  38251فرد ،  سبك لٌده برلم     مجدى احمد دمحم الؽنام ، تاجر -  344

 الدواخلٌه -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مجدى احمد دمحم الؽنام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56391صٌدلٌة د/دمحم احمد هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ـتأشٌر:   ، سندسٌس ملن/احمد على هٌبهال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56392اٌه ابراهٌم عبدالحى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 بجوار بنن الماهره بملن/ احمد مصطفى حسن حماد -ٌولٌو  23 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56424اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل عبدالمنعم دمحم دروٌش ، ت -  347

 المنٌه الجدٌده بملن/ محمود صالح دمحم-بجوار رضا للموبٌلٌات -بجوار مسجد الطوٌل -انور  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56421فاروق كمال فاروق ابوحمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 سٌدى سالمه بملن/ منى دمحم منصور  2الـتأشٌر:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 22192423وفً تارٌخ  56395تموه محمود المعداوى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ عماد محمود احمد المرسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  56392عمرو دمحم احمد عبدهللا الحسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الشحاتٌه بملن/ مختار سعد المرسى جاد  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل  22192423وفً تارٌخ  33655فى على ابراهٌم الصاٌػ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحمٌد مصط -  351

 عشره بملن/ محمود السٌد على ؼنٌم 2ناصٌه ش-مٌدان الششتاوى  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56393رزق رزق احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 سكه دمرو بملن/ احمد دمحم رشاد عبدالباسط -المدٌنه المنوره  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  43169روٌدا عبدالمنعم عبدالفتاح المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 عمر بن الخطاب 2ش-طرٌك الممابر الجدٌده -بملن/ نبٌل مصطفى دمحم الكنٌسى وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192423وفً تارٌخ  56394نهله حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ سامى دمحم عبدالحلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  56398الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد صالح الدسولى على  -  355

 الخدٌوى توفٌك بملن/ عمرو و دمحم و مها و منى على على حسن مراد  2ش62وصؾ الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192423ً تارٌخ وف 52316عبدالفتاح طارق عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 ابوشاهٌن بملن/ عبدالمحسن دمحم السٌد احمد -المحله الثانوٌه  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56413مركز تجمٌل دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 شكرى الموتلى بملن/ طارق سلٌمان محمود على 2من-دٌن صالح ال 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56417سعٌده نصر البسطوٌسى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 الـتأشٌر:   ، االنشا الحدٌثه بملن/ صادق بكر احمد عٌطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  45576سبك لٌده برلم     هٌثم على رشاد الساٌس ، تاجر فرد ،  -  359

منشٌه البكرى بملن/ هشام سالمه المتولى -جمال عبدالناصر  2ش2من-مصطفى الشربٌنى  2ش1الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

 بدره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424ارٌخ وفً ت 55159ابراهٌم على مصطفى سمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 دمحم فرحات بملن/ شعبان عبدالصابر السٌد  2ش18الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192424وفً تارٌخ  56429محمود على دمحم دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الموتلى بملن/ حسٌن ٌوسؾ البربرى  شكرى 2ش2من-عبدالمنعم سالم  2ش13، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  34792دمحم عبدالرحٌم عبدالشافً خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 مٌت بدر حالوه-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدالرحٌم عبدالشافى خالد 

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  56426احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد فؤاد محمود  -  363

 وصؾ الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بملن/ وائل عبدالؽنى ؼنٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56389السٌد دمحم عبدالواحد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

والمودع برلم -الستؽالله " مخزن لتجاره االدوات الصحٌه "-مركز المحله بملن/محمود دمحم عبدالواحد -أشٌر:   ، شبرا نبات الـت

 المحله الكبرى  56389وبرلم دائم تابع  2219لسنه4282



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22192424وفً تارٌخ  56389السٌد دمحم عبدالواحد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 الـتأشٌر:   ، شبرانبات بملن/ محمود دمحم عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  56423احمد عبدالعزٌز مخٌمر السٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 وصؾ الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ اسعاد عوض المطب جوده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56428حمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر عبدالعال ا -  367

 الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ السٌد عبدالرحٌم البٌلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56414فادى رمضان احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 شكرى الموتلى بملن/ اكرم سعد احمد عثمان -عماره عتمان  9،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56425نورا البسطوٌسى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 الـتأشٌر:   ، الشهٌدى بملن/ دمحم حامد خمٌس ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56411فرد ،  سبك لٌده برلم     حسن حامد حسن ابوالعنٌن ، تاجر -  372

 بجوار طباجه لالدوات المنزلٌه بملن/ احسان رشاد الششتاوى السراجى -البهلوان  2ش24الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌ 22192424وفً تارٌخ  56418دمحم دمحم احمد عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 سوق طلعت حرب بملن/ صالح عبدالفتاح دمحم ابراهٌم -طرٌك محله ابوعلى  2ش4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56412رمضان عالء دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 ز سالم الـتأشٌر:   ، طرٌنه بملن/ عالء دمحم عبدالعزٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  37722جون مٌنا سامى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 محب بملن/ مٌنا سامى مسٌحه 2ش2من-دمحم الفاتح  2ش15الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424ارٌخ وفً ت 37722جون مٌنا سامى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

الستؽالله " مطعم وكافترٌا " ولٌد برلم اٌداع -مواجه لمولؾ االتوبٌس -الواٌلى -مٌدان العباسٌه -خان العباسٌه -الـتأشٌر:   ، الماهره 

 ------وبرلم دائم  2219لسنه-----

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  37722جون مٌنا سامى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

الستؽالله " مطعم وكافٌه " ولٌد -امام مصنع ابوالسباع بملن/ احمد سراج الدٌن فاروق -شونه المحلج -المرافك  2الـتأشٌر:   ، ش

 المحله الكبرى  37722وبرلم دائم تابع  2219لسنه4327برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  56412لسٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عبدالمنعم ا -  376

 ابو العز بملن/ رضا احمد عبدالحافظ نجم  2ش5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192424وفً تارٌخ  56419هند احمد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 نعمان االعصر بملن/ فاروق المنسى دمحم المحضى  2من-االمام ابوحنٌفه  2ش42، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56415فاتن السٌد رافت الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ دمحم الدسولى عبدالفتاح الصواؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  56416دمحم متولى على المتولى مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 لبرج بملن/ متولى على المتولى مبرون محله ا-جامع السروجى  2ش17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  56427فتحٌه فتوح دمحم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 الـتأشٌر:   ، مساكن جراج المالح بملن/ عبدالنبى عبدالحفٌظ دمحم دوٌدار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192424وفً تارٌخ  37722سبك لٌده برلم    جون مٌنا سامى مسٌحه ، تاجر فرد ،   -  381

 امام مصنع ابوالسباع بملن/ احمد سراج الدٌن فاروق -شونه المحلج -المرافك  2الـتأشٌر:   ، ش

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22192428وفً تارٌخ  56422ابراهٌم جمعه حسن عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ اٌمن مصطفى عبدالجلٌل ؼازى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  43818ٌحٌى عبدالرحمن عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 عبدالرحمن عثمان دمحم منطمه المنشٌه الجدٌده بملن/ - 12تماطع ش -شركة النٌل  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  56425عمرو عبدالنبى عبدالعظٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 الجمهورٌه بملن/ عبدالنبى عبدالعظٌم صالح هالل -منشٌه السالم -مسجد الرضوان  2ش31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56432مٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم احمد م -  385

 الـتأشٌر:   ، الدواخلٌه بملن/ دمحم احمد محمود ممٌلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56428صٌدلٌه / اٌه احمد المؽلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 ابوصٌر بملن/ صبحى سالم العبد ابوعجور -ر:   ، ارض الكٌمان الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  55928عبدالؽنى صالح ابراهٌم على جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 تبع بشبٌش بملن/ صالح ابراهٌم على جوده -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه العمده 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  56423حلٌم االحمدى عبدالعزٌز الشٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 وصؾ الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ عفت الدمحمى بطحٌشى 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22192428وفً تارٌخ  56429حسن ابراهٌم هباش خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 السبع بنات بملن/ حسام بهجت على دمحم -رمسٌس  2ش12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56427صٌدلٌة د/هبه ابوبكر عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 جعفر منشٌه البكرى بملن/ فتحٌه عبدالفتاح -حمزه بن عبدالمطلب  2ش6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56431دمحم عادل المالح حسن هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 العمٌلى بملن/ عادل المالح حسن هالل  2ش69الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  17834السٌد عبدالفتاح احمد سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 2219لسنه4329الستؽالله " تجاره دواجن حٌه " والمودع برلم -مركز المحله بملن/ السٌد شحاته العبد السٌد -الـتأشٌر:   ، بلمٌنا

 المحله الكبرى 17834وبرلم دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان  22192428وفً تارٌخ  56426  عمرو عبدالرحمن عثمان دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  393

 منطمه المنشٌه الجدٌده بملن/ عبدالرحمن عثمان دمحم 12شركه النٌل تماطع ش  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56422خالد ابراهٌم عبدالفتاح مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 تأشٌر:   ، بهبٌت الحجاره بملن/ ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم مجاهد الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  56424دمحم صالح السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 بنا ابوصٌر بملن/ صالح السٌد على عامر -مسجد النور  2ش 6الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  28324صٌدلٌه د / امجد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

الماهره بملن/امجد عبدالفتاح -مدٌنه السالم-النهضه 2محل  2مدخل  6المعدل بلون  762الـتأشٌر:   ، فرع : مساكن اطلس 

 الماهره ------وبرلم دائم  2219لسنه----والمودع برلم -عبدالوهاب حموده رسالن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  53262مصنع احمد عبدالمولى للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 مٌت اللٌث هاشم-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ امٌنه عدلى احمد الشافعى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  17834، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبدالفتاح احمد سبله  -  398

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ السٌد شحاته العبد السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192428وفً تارٌخ  17834السٌد عبدالفتاح احمد سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

والممٌد برلم دائم  2222-6-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " سوبر ماركت" -مركز المحله بملن/ السٌد شحاته العبد -بلمٌنا الـتأشٌر:   ، 

 المحله الكبرى  17834تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56444على السٌد دمحم ابوعبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 ، كفر دمرو بملن/ دمحم احمد عبدالمؤمن   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  46728حسٌن عالء الدٌن حسٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 كفر دخمٌس -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن / طه حسٌن عبدالحمٌد حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  56448ٌد الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان احمد حسن الس -  422

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشتة االولاؾ ملن/عبدهللا سعد دمحم حسٌن ؼانم

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22192432وفً تارٌخ  56436فاطمه مروان السٌد الرجبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 منشٌه البكرى بملن/ وئام عبدالبالى عبدالنبى خضر -الدور الرابع -الـتأشٌر:   ، عماره شركة مصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56434نورا عاشور السعٌد شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

  الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ عاشور السعٌد عاشور شعٌب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192432وفً تارٌخ  56449رضا دمحم دمحم العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 ، مٌت عساس بملن/ احمد دمحم دمحم العتر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56433فوزى سمٌر عبدالسالم شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ عبدالسالم دمحم شعٌب

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 22192432وفً تارٌخ  56441بدٌر السٌد بدٌر محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 ابوشاهٌن بملن/ لطفى بدٌر محى الدٌن حجازى -منشٌه ناصر -نجاح زاٌد  2ش7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56447رضا على بدٌر البص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 الـتأشٌر:   ، محلة ابوعلى ملن/مصطفى مصطفى الدحلٌش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192432وفً تارٌخ  56435على احمد دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 المنشٌه الجدٌده بملن/ عائشه على طاهر -عبدالحلٌم  2، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56442اسماء دمحم عبدالحمٌد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، عزبه شعالن بملن/ سمٌر رشاد دمحم حسن عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192432وفً تارٌخ  56442دمحم ولٌد دمحم الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 صطفى الدرٌنى طرٌك الجابرٌه بملن/ ولٌد دمحم م-دمحم الفمى  2، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56437فاطمه السٌد سعٌد االجهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ فتحى دمحم عبدالعظٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  56438دمحم عبدالرحمن سعد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ حسن عبدالرحمن سعد الطنطاوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  52393ٌاسر زكرٌا زكرٌا عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 / عبدالوهاب الجداوى نصر منشٌه البكرى بملن-طارق بن زٌاد  2ش15الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  36397محمود رمضان محمود دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ دمحم عبدالمنعم عبدالؽنى عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  36397ه برلم    محمود رمضان محمود دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  416

الستؽالله "مالبس -المحله الكبرى بملن/ دمحم دمحم دمحم االحول -بجوار مسجد الروضه -نعمان االعصر 2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

 المحله الكبرى  36397والممٌد برلم دائم تابع  2228-11-15جاهزه" وتارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56445دمحم الدسولى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل  -  417

 منشٌه السالم بملن/ دمحم حسن طه -زكرٌا  2ش2من-لندٌل  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  36397محمود رمضان محمود دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 بجوار مسجد الروضه بملن/ دمحم دمحم دمحم االحول-نعمان االعصر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  36397محمود رمضان محمود دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

الستؽالله " مصنع مالبس جاهزه) عدا -المحله بملن/ دمحم عبدالمنعم عبدالؽنى عطٌه مركز-وصؾ الـتأشٌر:   ، كفرحجازى 

 المحله الكبرى  36397وبرلم دائم تابع  2219لسنه4371المالبس العسكرٌه ( والمودع برلم 

نوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 22192432وفً تارٌخ  56446دمحم احمد دمحم المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 ، محله ابوعلى بملن/ السٌد ابراهٌم الششتاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192432وفً تارٌخ  56443دمحم السٌد السٌد السلمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ خالد ابراهٌم السٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22192432وفً تارٌخ  56439،  سبك لٌده برلم     مكتبه المصرى ، تاجر فرد -  422

 الجمهورٌه بملن/ زكرٌا السٌد حسن -عبدالحلٌم نجم  2ش25

تم  22192432وفً تارٌخ  56432اشرؾ جمال عبدالناصر احمد عبدالجواد هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ شداد المٌرؼنى البربرى  تعدٌل العنوان

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192421وفً تارٌخ  42474رضا دمحم ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 " منجد عربى "تعدل النشاط بجعلة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192421وفً تارٌخ  48122سعد شهاوى سعد مطحنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع العمال االلومٌتال والزجاج ومستلزماتها"

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192421فً تارٌخ و 34319مجدى عبداللطٌؾ حسن محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع تشكٌل بالستٌن "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192422وفً تارٌخ  32473خالد حامد هاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

ودهانات ومستلزمات وادوات تؽلٌؾ للمطابخ لجمٌع الجهات  اضافه نشاط تورٌد ادوات ومستلزمات نظافه وكهربائٌه وسباكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحكومٌه ) عدا الموات المسلحه والشرطه ( والجامعات واالدارات والمستشفٌات الجامعٌه والخاصه وتورٌد اثاث ومفروشات 

 ومستلزماتها و مواد ؼذائٌه وبمولٌات واجهزه كهربائٌه ومستلزماتها الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192422وفً تارٌخ  22123 السٌد االفندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم -  5

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره وتصدٌر االدوات الصحٌه "

صؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , و22192422وفً تارٌخ  37423سامى دمحم عبدالسالم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم اضافه نشاط " فراكه ارز " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  48888تامر رفعت عبدالعزٌز احمد ؼالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  48644بدوى عبدالؽفار سالم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  اضافه نشاط " فراكه ارز و ماكٌنه طحٌن "

تعدٌل النشاط , تم 22192423وفً تارٌخ  45719عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه " ) عدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل 22192424وفً تارٌخ  52927سامح دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 النشاط بجعلة " معمل تفرٌخ دواجن "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192427وفً تارٌخ  38643المه خلٌل هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خٌرى س -  11

 اضافه نشاط " معصره بذره لطن " الى النشاط االصلى

,  تم تعدٌل النشاط22192428وفً تارٌخ  55176كرٌمه عبدالستار الدسولى الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مخبز بلدى " والؽاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  36786رضا دمحم ابراهٌم احمد الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192428وفً تارٌخ  4953تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زكً دمحم الؽرٌب المصري ،  -  14

 تعدل النشاط بجعلة " ورشه نجاره "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  12123حنان عبدالهادي ابراهٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 مٌع وتبرٌد وتصنٌع البان "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  53823فرج ربٌع عبدالمطلب طلبه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

التأشٌر:  تم اضافه نشاط " طباعه ورق و كرتون " الى النشاط االصلى ) عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه 

 صاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه (والم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192429وفً تارٌخ  47648مٌمى السٌد حلمى عجٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 تعدل النشاط بجعلة " امن ؼذائى " ) مواد ؼذائٌه ولحوم مجمده (

تم تعدٌل النشاط , 22192412وفً تارٌخ  55928ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالؽنى صالح ابراهٌم على جوده ، تاج -  18

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " ورشه نجاره مٌكانٌكٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192412وفً تارٌخ  52312هانى حمزه فهمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 راد "الؽاء نشاط " االستٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192411وفً تارٌخ  46275السٌد دمحم السٌد ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره سجاٌر و بماله و ادخنه "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 22192411وفً تارٌخ  56243مؽاورى عبدالعزٌز اسماعٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " خلط وتعبئه الزٌوت المائٌه والمنظفات ومستلزمات ومستحضرات العناٌه ) عدا االدوٌه بكافه 

 انواعها(

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ22192411وفً تارٌخ  52552كرٌم احمد ابراهٌم رومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ( 6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد ) فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192414وفً تارٌخ  19895محمود سند دمحم الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره مواشى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  9121علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً امٌن توفٌك فٌاض  -  24

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معصره بذره لطن وزٌوت نباتٌه وتجاره وحلٌج االلطان "

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد22192414وفً تارٌخ  55795اشجان سعد السٌد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع تشكٌل ونخرٌز بالستٌن وتجاره ماكٌناتها "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  31132اٌهاب عاشور السٌد السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 ( وتصدٌر الخضروات والفاكهه 6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة االستٌراد ) عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192415وفً تارٌخ  55539احمد صٌام لعسل النحل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اضافه نشاط " مكتب تصدٌر النحل الحى ومنتجاته وتعبئه وتوزٌع عسل النحل " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192415وفً تارٌخ  55539احمد حسن عبدالنبى صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اضافه نشاط " مكتب تصدٌر النحل الحى ومنتجاته وتعبئه وتوزٌع عسل النحل " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192415وفً تارٌخ  51753تامر على على بانوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع تشطٌب منسوجات "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192415وفً تارٌخ  46612عبدالفتاح حسٌن عبده البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع اعالؾ الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 22192416وفً تارٌخ  55666عبدالممصود عبدالفتاح محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب لتجاره الحاصالت الزراعٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192416وفً تارٌخ  38329دمحم محروس حافظ الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مزرعه مواشى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192416وفً تارٌخ  43731اٌهاب عبدالمنعم عبدالسالم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 ه ومعدات معامل البصرٌات "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع وتجمٌع اجهزه المٌاس الهندسٌه البصرٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192416وفً تارٌخ  43731لندٌل للصناعات الهندسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع وتجمٌع اجهزه المٌاس الهندسٌه البصرٌه ومعدات معامل البصرٌات "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192416وفً تارٌخ  43731سالم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب عبدالمنعم عبدال -  35

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع وتجمٌع اجهزه المٌاس الهندسٌه البصرٌه ومعدات معامل البصرٌات "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192416رٌخ وفً تا 43731لندٌل للصناعات الهندسٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع وتجمٌع اجهزه المٌاس الهندسٌه البصرٌه ومعدات معامل البصرٌات "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192416وفً تارٌخ  54169جٌهان عبدالحمٌد سلٌم عمر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

( والتصدٌر للمنظفات الصناعٌه والمنتجات  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد ) عدا المجموعه 

 الورلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192417وفً تارٌخ  55928حول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فؤاد احمد اال -  38

 اضافه نشاط " تصدٌر منتجات المصنع "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  43731اٌهاب عبدالمنعم عبدالسالم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 ( وتصدٌر االت وماكٌنات ومصنوعات خشبٌه6من المجموعة  36والفمرة  19فه نشاط االستٌراد )عدا المجموعة التأشٌر:  تم اضا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  43731لندٌل للصناعات الهندسٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ( وتصدٌر االت وماكٌنات ومصنوعات خشبٌه6من المجموعة  36لفمرة وا 19التأشٌر:  تم اضافه نشاط االستٌراد )عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  43731اٌهاب عبدالمنعم عبدالسالم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ر االت وماكٌنات ومصنوعات خشبٌه( وتصد6ٌمن المجموعة  36والفمرة  19التأشٌر:  تم اضافه نشاط االستٌراد )عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  43731لندٌل للصناعات الهندسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ( وتصدٌر االت وماكٌنات ومصنوعات خشبٌه6من المجموعة  36والفمرة  19التأشٌر:  تم اضافه نشاط االستٌراد )عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192417وفً تارٌخ  27142حامد السٌد ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدل النشاط بجعلة " مزرعه مواشى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  42726عمرو عطٌه احمد ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 أشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مستلزمات ورش "الت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192417وفً تارٌخ  52723طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدل النشاط بجعلة " بماله تموٌنٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192418وفً تارٌخ  36284  باسم عزالدٌن عبدالجلٌل ابوستٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  46

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مشؽل تطرٌز "

تم تعدٌل 22192418وفً تارٌخ  49143مصنع مصطفى السعداوى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

و وبرٌه ) برنس حمام ( " عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه 

" 

تم تعدٌل النشاط , 22192418وفً تارٌخ  49143مصطفى السعداوى عبدالعزٌز بطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 البس العسكرٌه "وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه و وبرٌه ) برنس حمام ( " عدا ما ٌختص بالم

تم 22192418وفً تارٌخ  49143مصنع مصطفى السعداوى للمالبس الجاهزه الوبرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه و وبرٌه ) برنس حمام ( " عدا ما ٌختص بالمالبس 

 العسكرٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  24942مسعد السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ  -  52

 التأشٌر:  تم الؽاء نشاط " االستٌراد " و اضافه نشاط " مزرعه دواجن " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192421خ وفً تارٌ 24942اشرؾ مسعد السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تم الؽاء نشاط " االستٌراد " و اضافه نشاط " مزرعه دواجن " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  33237الهامى دمحم عبدالفتاح عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 رٌدات مواد بناء ولوازم المماوالت واالنشاءات "التأشٌر:  اضافه نشاط " تو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  18199عبدالحمٌد امٌن توفٌك فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معرض لتجاره واستٌراد السٌارات "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  18199جر فرد ،  سبك لٌده برلم   فٌاض لتجاره واستٌراد السٌارات ، تا -  54

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معرض لتجاره واستٌراد السٌارات "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  55847سلٌمان مصطفى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 فه نشاط " تجاره وتنظٌؾ عوادم المطن " الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  14581اكرم  عبد هللا ابراهٌم لمٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " ادوات كهربائٌه وادوات منزلٌه " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 22192423وفً تارٌخ  33655حمٌد مصطفى على ابراهٌم الصاٌػ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدال -  57

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مماوالت عامه المطاع الحكومى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  34792دمحم عبدالرحٌم عبدالشافً خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  اضافه نشاط " فرز وتعبئه حاصالت زراعٌه " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192424وفً تارٌخ  53122حسن ابراهٌم امٌن الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 ( وتصدٌر االلمشه والمفروشات 6من المجموعه  36ره والفم 19تعدل النشاط بجعلة االستٌراد ) عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192424وفً تارٌخ  37722جون مٌنا سامى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 تعدل النشاط بجعلة " اداره وتشؽٌل مطاعم وكافترٌا "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192424وفً تارٌخ  12423ٌده برلم   صالح دمحم المتولى طه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  61

 ( وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات 6من المجموعه  36والفمره  19تعدل النشاط بجعلة االستٌراد ) عدا المجموعه 

ل النشاط , وصؾ تم تعد22192428ٌوفً تارٌخ  43818ٌحٌى عبدالرحمن عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 ( وتصدٌر مالبس جاهزه6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " االستٌراد " ) عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , 22192432وفً تارٌخ  46728حسٌن عالء الدٌن حسٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 جعلة " محطه ؼربله وتعبئه حبوب و مدشه "وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط ب

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  56177دمحم محمود صالح ابراهٌم السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56184سمٌر المطب دمحم المطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56227صٌدلٌه د / امل ٌحٌى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56212ٌلى ابراهٌم ابراهٌم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ الب -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56235عفاؾ دمحم الششتاوى البرادعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  36786 ابراهٌم احمد الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا دمحم -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192412وفً تارٌخ  56264على السٌد دمحم ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192412وفً تارٌخ  56273بدالحمٌد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صبحى ع -  8

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  56296محمود سمٌر عبدالحمٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192415وفً تارٌخ  56324سولى عبدالرازق الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الدسولى سالمه الد -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  56328ؼاده احمد فرج هللا عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192417وفً تارٌخ  56337تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصاعد العبد ،  -  12

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56362عبدهللا السعٌد عبدهللا احمد هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56367ذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هوٌدا مامون بدٌر زٌدان الشا -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56387عبدالداٌم حسٌن محمود نجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192423وفً تارٌخ  56396النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شولى امٌن دمحم سعدالدٌن شولى  -  16

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192424وفً تارٌخ  56419هند احمد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56423تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حلٌم االحمدى عبدالعزٌز الشٌتى ،  -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56446دمحم احمد دمحم المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56168رد ،  سبك لٌده برلم   حبٌش لتجاره لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر ف -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56178خالد دمحم ابوالٌزٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56179ٌده برلم   احمد حسن احمد المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56212كمال ابراهٌم ابراهٌم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192427وفً تارٌخ  56226م   احمد عزالرجال احمد مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56256دمحم احمد عبداللطٌؾ عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192412وفً تارٌخ  56268شٌماء ابوالنجا طه عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192412وفً تارٌخ  56269دمحم ابراهٌم رجال ابراهٌم عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56322راندا عبدهللا عبدالعاطى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56322مدحت ابراهٌم مصطفى عمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56315عبدالحكٌم شفٌك دمحم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192415وفً تارٌخ  56316اسماعٌل فوزى دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56352البسٌونى حامد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56351محمود عاطؾ عبدالمنعم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56361زٌدان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ادهم  -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56391صٌدلٌة د/دمحم احمد هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56392د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌه ابراهٌم عبدالحى سعٌ -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56424وائل عبدالمنعم دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56425فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا البسطوٌسى دمحم على ، تاجر -  38

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  56437فاطمه السٌد سعٌد االجهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  56438،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالرحمن سعد الطنطاوى ، تاجر فرد -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56159محمود دمحم موسى ابوحطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56191ه برلم   صالح دمحم عبدالعال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56197عزٌزه احمد دمحم مشرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56224عمرو مسعود نصر محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56238بسمه السٌد حامد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429فً تارٌخ و 56243سحر فؤاد مماوى عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56252نورهان دمحم متولى ممبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192411خ وفً تارٌ 56283نسمه دمحم عبدالحكٌم السولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192411وفً تارٌخ  56289دمحم عبدالمنعم دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  56295جابر دمحم عبدهللا الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192417وفً تارٌخ  56329احمد عبدالمنعم محمود على البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192417تارٌخ  وفً 56336مكتب دمحم العرالى للهندسه والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  56343دمحم مكرم دمحم البوسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56369على ٌوسؾ على الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56384لورا احمد ابراهٌم شوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 22192424وفً تارٌخ  56411حسن حامد حسن ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192424وفً تارٌخ  56418دمحم دمحم احمد عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56431دمحم عادل المالح حسن هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56157دمحم صبرى دمحم البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56173ٌؾ دمحم احمد كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شر -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56187محمود دمحم محمود الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56223لمطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال على ا -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192427وفً تارٌخ  56216عمر السعٌد دمحم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192427وفً تارٌخ  56222فرد ،  سبك لٌده برلم    توفٌك توفٌك بكر نصار ، تاجر -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56231محروس ابراهٌم جاد دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  56245بك لٌده برلم   مصطفى نبٌه عبدالفتاح لشطه ، تاجر فرد ،  س -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56261زكى ابراهٌم زكى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56277م   دمحم عبدالسمٌع رمضان متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  68

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  56292دمحم الشحات دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56328شرٌؾ مصطفى ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192416وفً تارٌخ  56325امنٌه عبدالسالم دمحم احمد صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  56341محمود حنفى دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192418وفً تارٌخ  56356تامر دمحم طلبه المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56372سماح احمد جمعه حسن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56383دمحم خالد عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 22192423وفً تارٌخ  56422سلوى احمد احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56415فاتن السٌد رافت الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 22192428وفً تارٌخ  56432ابراهٌم دمحم احمد ممٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56428صٌدلٌه / اٌه احمد المؽلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة22192432وفً تارٌخ  56443دمحم السٌد السٌد السلمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192421وفً تارٌخ  56161السباعى عبدالحمٌد السباعى الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 , وصؾ التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر22192422وفً تارٌخ  56172دمحم عبدالفتاح سلٌمان بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  48276رحٌم السٌد دمحم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56183احمد دمحم احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56199فرج رفعت احمد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192427وفً تارٌخ  56222احمد حمدى عبدالمنصؾ دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56236الصفطى لتجارة المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56257دمحم احمد بدران علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192411وفً تارٌخ  56281نبٌل عبدالحمٌد سٌد احمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192414وفً تارٌخ  54541 مصطفى عبدالرحٌم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192415وفً تارٌخ  56323عمرو عبدالنبى رمضان ابراهٌم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192416وفً تارٌخ  56321دمحم احمد الموافى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192419وفً تارٌخ  56345فرج عبدالحى فرج الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56366ٌونس على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56379دمحم رضا سرحان ابوؼبٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56416لى مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم متولى على المتو -  96

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56425عمرو عبدالنبى عبدالعظٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192432وفً تارٌخ  56439فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتبه المصرى ، تاجر  -  98

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56174خالد دمحم شرلاوى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192422وفً تارٌخ  56182اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ابراهٌم ابراهٌم سٌد احمد ؼازى ، ت -  122

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56225نبٌله ابراهٌم دمحم ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56214جر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى سعد احمد سعد السمولى ، تا -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192428وفً تارٌخ  56237دمحم عبدالحى شاكر السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  56244، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر دمحم محى المرسى مجاهد  -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192412وفً تارٌخ  56266رانٌا صبحى دمحم ابوالؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192412وفً تارٌخ  56275تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا عبدالحى ابراهٌم البسطوٌسى ، -  126

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  56297احمد كمال كامل داوود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192417وفً تارٌخ  56332سبك لٌده برلم     حسن بدٌر على حسام الدٌن ، تاجر فرد ، -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192417وفً تارٌخ  56335حسام حسنى عبدالعظٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192418وفً تارٌخ  56358ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجده دمحم كمال عبدهللا موسى ابوعنزه ، تاج -  112

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56365عزه مصطفى مجدى فهمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56385،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم مصطفى سمٌه ، تاجر فرد  -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56394نهله حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56417برلم    سعٌده نصر البسطوٌسى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56424دمحم صالح السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  56448اٌمان احمد حسن السٌد الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56167الهام دمحم عبده الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56175دمحم عبدالرحمن دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56182فاطمه محمود السعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56192اهد على دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56196عبدالمادر بكر ؼرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56242ابواالسعاد المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد وحٌد  -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56239احمد فوزى ابوالمعاطى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56242لتجاره البماله بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابوزٌد  -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  56253تامر مختار دمحم احمد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56284احمد دمحم السٌد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام  -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56299حماده عزالرجال السٌد حافض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192415وفً تارٌخ  56321عد السٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منى س -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192416وفً تارٌخ  56317امانى ابراهٌم عبدالمعطى ٌوسؾ بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56349بدالنبى جبر سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى ع -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56362رضا عبدالتواب على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56363د شحتو ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عما -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56373حسٌن سعٌد احمد على ابوالورد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56427 النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحٌه فتوح دمحم -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  37722جون مٌنا سامى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56422، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم جمعه حسن عبدالمادر -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22192432وفً تارٌخ  56432اشرؾ جمال عبدالناصر احمد عبدالجواد هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56185ب العزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ شعبان راؼ -  138

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56221حسام الشحات ابراهٌم البواردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192427وفً تارٌخ  56218لخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام مصطفى احمد ا -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56233مها فتحى ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56247تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره دمحم زكرٌا دمحم مملد ،  -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  56262هدى ابوالؽٌط السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56279حنان السٌد ابوالٌزٌد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  56294صابر على دمحم ابوخوخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56311احمد عبد المنعم المرؼنى محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192416وفً تارٌخ  56323اكرم كمال الدٌن عباس دمحم العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 اص, وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192416وفً تارٌخ  56326شرٌؾ عبدالبدٌع حسن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192417وفً تارٌخ  56339صباح لطب الهنداوى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56354احمد دمحم عبدالمعبود مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56368مصطفى احمد دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  56381د دمحم السعٌد ٌوسؾ المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السعٌ -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56398احمد صالح الدسولى على الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56413كز تجمٌل دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مر -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  17834السٌد عبدالفتاح احمد سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56444 ابوعبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على السٌد دمحم -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56172مسعد رمضان السعٌد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  8723هاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالوهاب السٌد عبدالو -  158

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192427وفً تارٌخ  56217دمحم ابوالعنٌن حسن العاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192427وفً تارٌخ  56219دهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالجلٌل ٌوسؾ عب -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56232سامح سعد دمحم الصواؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192428وفً تارٌخ  56248ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت مصطفى كامل عبدالهادى الس -  162

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192412وفً تارٌخ  56263عرفه مختار رمضان دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192412وفً تارٌخ  56276جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح مسعد احمد االخضر ، تا -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192415وفً تارٌخ  56326السٌد السٌد ابراهٌم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56329فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسرٌه السٌد ابراهٌم المزٌن ، تاجر -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192416وفً تارٌخ  56324لطب السٌد لطب جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  56342ك لٌده برلم   مسعد ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سب -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192418وفً تارٌخ  56355هانى جمال الجندى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192418وفً تارٌخ  56357بك لٌده برلم   محمود ماهر الزؼبى عبدالوهاب الرجبى ، تاجر فرد ،  س -  172

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56397راضى للمماوالت الحكومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56399ده برلم   احمد عبدالمنجد السعٌد حندق ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56412رمضان عالء دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56427صٌدلٌة د/هبه ابوبكر عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  36397محمود رمضان محمود دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56445وائل دمحم الدسولى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192421وفً تارٌخ  56162عبدالمولى عبدالعزٌز السٌد البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56166عبدالمنعم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56192فاطمه راؼب عبدالفتاح الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56195طلعت عبدالمنعم رمضان فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56198حامد صبرى حامد ابراهٌم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56232حسن السٌد حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  56251ام السعد سعٌد دمحم سعٌد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56254هانى على احمد عنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192411وفً تارٌخ  56282مسعد مختار دمحم السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192411وفً تارٌخ  35122ٌد السٌد شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام الس -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192411وفً تارٌخ  56288عبٌر حسن متولى االصٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192414وفً تارٌخ  56292احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فوزى عبدالرحمن  -  188

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192416وفً تارٌخ  56322عبدالشافى صالح عبدالشافى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192417وفً تارٌخ  56344عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   توفٌك عبدالجواد  -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56371محمود فاروق دمحم السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56374لٌل الطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السعٌد عصمت عبدالج -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56373حسٌن سعٌد احمد على ابوالورد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56378ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ هٌثم فكر -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56412دمحم السٌد عبدالمنعم السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56429ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن ابراهٌم هباش خطا -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56164فرٌده عبدالمنعم ٌوسؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56193مل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر عبدالمادر دمحم لزا -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56229ٌحٌى ٌونس ٌحٌى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56211،  سبك لٌده برلم   عالء طارق دمحم ابوسالم ، تاجر فرد  -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192427وفً تارٌخ  56225اٌمان نبٌه الحسٌنى البٌومى الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56255دمحم دمحم عبدالحلٌم دمحم ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192412وفً تارٌخ  56272ابراهٌم على على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192412وفً تارٌخ  56271صٌدلٌه / احمد ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56287اشرؾ السٌد ابراهٌم المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192416وفً تارٌخ  56318دمحم عزت دمحم عطٌه البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192417وفً تارٌخ  56331منٌار الشحات عبدالفتاح ابوصالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192417وفً تارٌخ  56334تامر خلٌل عرفه الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 22192418وفً تارٌخ  56348عبدالسالم ناجى مصطفى سعد العدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192421وفً تارٌخ  56375راضى تكس للمالبس والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192422وفً تارٌخ  56389السٌد دمحم عبدالواحد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56392عمرو دمحم احمد عبدهللا الحسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56426محمود احمد فؤاد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  56436فاطمه مروان السٌد الرجبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56165فوزٌه السٌد عبدالممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56189ود ابراهٌم البٌومى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56226دمحم ٌالوت ٌالوت دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56213زه السٌد السعٌد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاٌ -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56229فتحٌه فهٌم العزب عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192412وفً تارٌخ  56267ولى عبدالظاهر الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان ش -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192412وفً تارٌخ  56274محمود بدٌر ؼنام محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  56291الح ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود على ص -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192417وفً تارٌخ  56327كرٌم جمال مصطفى مصطفى ابورجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192417وفً تارٌخ  56338 على االخرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبدالجواد دمحم -  224

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56352عصام ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  53263لطٌؾ رٌاض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدال -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  56386ابتسام عبدالرؤؾ السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56393سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رزق رزق احمد -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56429محمود على دمحم دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56434رد ،  سبك لٌده برلم   نورا عاشور السعٌد شعٌب ، تاجر ف -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56449رضا دمحم دمحم العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56162خالد دمحم احمد مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56169عرول لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56188احمد دمحم احمد شحاته سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192427وفً تارٌخ  56221دمحم احمد على حسنٌن الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192427وفً تارٌخ  56223فاطمه السٌد الحفنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192427وفً تارٌخ  56228دمحم السٌد زٌن الدٌن شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56249ؾ دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاط -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56259سماح سلٌمان احمد باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56282افظ العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منٌر عبدالفتاح ح -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192415وفً تارٌخ  56312مصطفى ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56313دالرحمن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال احمد عب -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192416وفً تارٌخ  56322رشا السٌد دمحم السٌد الساكت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192418وفً تارٌخ  56346ر لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره رشاد بدٌ -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192418وفً تارٌخ  56127دمحم بدٌر دمحم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  23952ؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوال -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56421فاروق كمال فاروق ابوحمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56423، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالعزٌز مخٌمر السٌحه -  248

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56428سمٌر عبدالعال احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56435سبك لٌده برلم     على احمد دمحم داود ، تاجر فرد ، -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  56442اسماء دمحم عبدالحمٌد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56442ك لٌده برلم   دمحم ولٌد دمحم الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سب -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192421وفً تارٌخ  56163عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56194سبك لٌده برلم     عرفه الشربٌنى ابوزٌد حماد ، تاجر فرد ، -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56228فتحى عزت دمحم ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  52723ه برلم   طاهر دمحم مصطفى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56241نبٌل عزت العدوى محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  56252   محمود سامى احمد ابوهرجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  258

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56285السٌد الششتاوى السٌد احمد الفره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56286حسن عبدهللا حسن السمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56298ٌاسر ربٌع عبدالعاطى سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192417وفً تارٌخ  56332دمحم رشاد دمحم لبارى شتٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192417وفً تارٌخ  56333حافظ عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56347رضا حسب هللا السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  56376حسٌن عبدالحى الدمحمى االوسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192421وفً تارٌخ  56377دمحم ماهر الدمحمى عبدالعزٌز عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56389السٌد دمحم عبدالواحد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56422خالد ابراهٌم عبدالفتاح مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  56421تٌسٌر خالد السٌد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  29266طاهر على الشاذلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  41518حسام عبدالرؤؾ دمحم لش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192423وفً تارٌخ  56186عبدالمنعم عبدالعزٌز ابوحجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز  -  272

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56222دمحم شعبان عطٌه عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  56222مصطفى عبدالسالم الشملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى -  274

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192428وفً تارٌخ  56234سمر نبٌه العشماوى عباد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192429وفً تارٌخ  56246ٌد حامد الكندوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد ابوز -  276

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  56278احمد عبدهللا ابراهٌم السٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192414وفً تارٌخ  31132السٌد السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب عاشور  -  278

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192414وفً تارٌخ  56293وفاء عبدالرحٌم دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192416وفً تارٌخ  43476حمد بدوى الشرملسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وحٌد عبدالكرٌم ا -  282

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192417وفً تارٌخ  56342محمود دمحم فتحى عبدالرحمن العر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  52872سٌد عبدالرحٌم ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ال -  282

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  39462خالد دمحم على المهٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192422وفً تارٌخ  56382مٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االمام لاللو -  284

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  56382عادل عبدهللا محسن ندا حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192424وفً تارٌخ  56414اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادى رمضان احمد زاٌد ، ت -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192428وفً تارٌخ  56426عمرو عبدالرحمن عثمان دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  41518تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام عبدالرؤؾ دمحم لش ،  -  288

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  56181سعد عالء سعد احمد المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  56215جهاد حسن طلعت محمود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192427وفً تارٌخ  32941خالد عبداللطٌؾ عبدالرحمن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 ص, وصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192427وفً تارٌخ  56227دمحم صالح فرج دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  56258تامر عالء الدٌن عبدالمعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192412وفً تارٌخ  56265هند البرنس دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192412وفً تارٌخ  56272ساره عبدالباسط عاطؾ الحسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  56325ٌهام احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192415وفً تارٌخ  56312صٌدلٌه د/ كمال منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192416وفً تارٌخ  56319دل عبدالعزٌز عبدالفتاح الزلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر عا -  298

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56353عاطؾ عبدالنبى الشناوى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  56359هانم احمد عبدالمادر ابوسلطوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192421وفً تارٌخ  56364السٌد ربٌع عمل جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192422وفً تارٌخ  56388اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ شه -  322

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192423وفً تارٌخ  56395تموه محمود المعداوى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  56433تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فوزى سمٌر عبدالسالم شعٌب ،  -  324

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56441بدٌر السٌد بدٌر محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192432وفً تارٌخ  56447سبك لٌده برلم   رضا على بدٌر البص ، تاجر فرد ،   -  326

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

الى: مصنع المتحد العمال االلومٌتال والزجاج  48122لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا22192421،  فى تارٌخ :   -  1

 ومستلزماتها  

 الى: لٌالى الهنا لمفروشات البٌت الحدٌث   55997تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192422،  فى تارٌخ :   -  2

الى: الكانجرو المصرى الستخالص الزٌوت  48888بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر22192422،  فى تارٌخ :   -  3

 الطبٌعٌه والعطرٌه  

 الى: الفهد الذهبى لتعبئه المواد الؽذائٌه   55629تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192423،  فى تارٌخ :   -  4

   PEN TOOLالى: بن تول  55846تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192424،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: ولٌد اسحك عبد الحلٌم اسحك دمحم   17459تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192427،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: ولٌد اسحك عبد الحلٌم اسحك دمحم   17459ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد22192427،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: نفرتٌتى للمفروشات   36786تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192428،  فى تارٌخ :   -  8

 ر اوتوموتٌؾ للتجاره  الى: الصم 5272تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192429،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: البستان الحدٌثه لالستٌراد والتصدٌر   22294تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192429،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: المدٌنة المنوره  للحوم   55989تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192429،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الصمر اوتوموتٌؾ للتجاره   5272تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192429فى تارٌخ :   ،  -  12

 الى: الصمر اوتوموتٌؾ للتجاره   5272تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192429،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: البستان لتعبئه المواد الؽذائٌه   22294الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم22192429،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: ال ٌوجد   43182تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192412،  فى تارٌخ :   -  15

 لتطرٌز الحدٌث  الى: المدٌنه المنوره ل 52312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192412،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: مشؽل الروضه   52323تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192414،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: الملن لتصدٌر النحل   55539تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192415،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: لندٌل للصناعات الهندسٌه   43731تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب22192416،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: ال ٌوجد   43731تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192416،  فى تارٌخ :   -  22

داوى للمالبس الى: مصنع مصطفى السع 49143تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192418،  فى تارٌخ :   -  21

 الجاهزه  

الى: مكتب العبور للمماوالت واالستشارات  56323تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192418،  فى تارٌخ :   -  22

 الهندسٌه  

 تى   Tالى: شٌرت  56274تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192418،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: عبدالحلٌم سلطان عمل مصطفى   22635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192419تارٌخ :  ،  فى  -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: فٌاض لتجاره واستٌراد السٌارات   18199تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192421،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: نٌو ماجٌن   56212ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد22192421،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: موبٌن للمماوالت العامه والتشطٌبات   46996تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192421،  فى تارٌخ :   -  27

 لنٌل للتصدٌر  الى: وادى ا 24942تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192421،  فى تارٌخ :   -  28

   MARVELالى: مارفل  56252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192422،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: الفرخجى للدواجن والمجمدات   56332تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192422،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: الرضاء للرحالت   56244تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال22192423،  فى تارٌخ :   -  31

الى: عشرٌن للمفروشات الرالٌه ) صالح  51853تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192424،  فى تارٌخ :   -  32

 جالل راؼب احمد عشرٌن (  

 الى: ال ٌوجد   53122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192424،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الدولشى فٌتا   37722تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192424،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: سلن اٌه ام   55228رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب22192424،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: اون تاٌم لالستٌراد والتصدٌر   43818تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192428،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: كاندى فارم   56259تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192428،  فى تارٌخ :   -  37

 الى: سلسبٌل لجرش الحبوب   39615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192428،  فى تارٌخ :   -  38

 الى: سلسبٌل لجرش الحبوب   39615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192428،  فى تارٌخ :   -  39

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ب  الشط -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    22192428، وفى تارٌخ    14592مدحت مصطفً كامل عبد الهادي وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2219/4/8فى  249المودع برلم  13375محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    22192428، وفى تارٌخ    13285عبدالجواد بدوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  شرٌؾ توفٌك   - 2

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2219/4/8فى  246المودع برلم  13372محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    22192412، وفى تارٌخ    15398ابراهٌم عبدالحلٌم احمد ابورٌه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2219/4/12فى  253المودع برلم  13379محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 بسٌطة

تم    22192412، وفى تارٌخ    15398ركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ابراهٌم عبدالحلٌم احمد ابورٌه وش   - 4

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2219/4/12فى  253المودع برلم  13379محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 بسٌطة

تم    22192415، وفى تارٌخ    17622ش / دمحم عوض ابراهٌم الصوفانً وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لحل الشركة 2219-4-15فى  265والمودع برلم  13391محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

،    18553عزالرجال السٌد الحمزاوي حافض وشرٌكته حرٌه السٌد الحمزاوي حافض  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2219-4-15فى  263والمودع برلم  13389محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم تم    22192415وفى تارٌخ 

 العتزال التجاره

تم    22192418، وفى تارٌخ    52427هانى سوٌلم زكى عبدالعال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2219/4/18فى  276 المودع برلم 13422محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    22192418، وفى تارٌخ    52427هانى سوٌلم زكى عبدالعال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2219/4/18فى  276المودع برلم  13422محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  22192423وفً تارٌخ   ، 44438مروه عبدالفتاح انور الخواجه وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  22192423وفً تارٌخ   ، 44438عبدالفتاح انور الخواجه وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، مروه -  2

 جنٌه   1522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192427ارٌخ   ،وفً ت 5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192427وفً تارٌخ   ، 5325شركة ابوالفضل وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   522220222،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس  22192427وفً تارٌخ   ، 5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192427وفً تارٌخ   ، 5325شركة ابوالفضل وشركاهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22192428وفً تارٌخ   ، 43832ٌارا الخشن وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   2522220222مالها ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22192411وفً تارٌخ   ، 3893مصطفى ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   52220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22192411ً تارٌخ   ،وف 3893مصطفى ابولمر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   52220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192411وفً تارٌخ   ، 3893مصطفى ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   52220222ا ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال ,  22192411وفً تارٌخ   ، 3893مصطفى ابولمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   52220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 13342وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،رضا النجار لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر  -  12

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415وفً تارٌخ   ،

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال , 22192415وفً تارٌخ   ، 13342طلعت النجار وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   22222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 13342رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   22222220222بح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 22192415وفً تارٌخ   ،

 13342رضا النجار لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22192415وفً تارٌخ   ، 13342طلعت النجار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   22222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 13342ة  ، سبك لٌدها برلم ،رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه توصٌة بسٌط -  17

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415وفً تارٌخ   ،

 13342رضا النجار لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415خ   ،وفً تارٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22192415وفً تارٌخ   ، 13342طلعت النجار وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   22222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 13342رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415وفً تارٌخ   ،

 13342رضا النجار لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22192415وفً تارٌخ   ، 13342، سبك لٌدها برلم ،  طلعت النجار وشركاه شركة تضامن -  22

 جنٌه   22222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 13342رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415،   وفً تارٌخ

تم تعدٌل رأس المال ,  22192417وفً تارٌخ   ، 7342امٌمه احمد صمر وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   222220222،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم  22192417وفً تارٌخ   ، 7342سوسن عبدالوهاب السٌد ابوالمعاطى وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   222220222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192417وفً تارٌخ   ، 7342طة  ، سبك لٌدها برلم ،هدٌر نصر عبدالرحٌم عماشه وشركاها توصٌة بسٌ -  26

 جنٌه   222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192428وفً تارٌخ   ، 5558شركه كرٌمه على دمحم ابوفراخ وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   122222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , 

تم  22192428وفً تارٌخ   ، 5558شركة ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   122222220222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192428وفً تارٌخ   ، 5558شركه كرٌمه على دمحم ابوفراخ وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   122222220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22192428وفً تارٌخ   ، 5558، سبك لٌدها برلم ، شركة ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه شركة تضامن  -  32

 جنٌه   122222220222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان  22192427وفً تارٌخ  5325سبك لٌدها برلم     شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  -  1

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22192427وفً تارٌخ  5325شركة ابوالفضل وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل العنوان  22192427وفً تارٌخ  5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ابوالفضل وورثه دمحم محمود ابوالفضل  , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  5325شركة ابوالفضل وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل وورثه دمحم محمود ابوالفضل 

تم تعدٌل العنوان  22192427وفً تارٌخ  5325لفضل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم محمود ابوا -  5

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  5325شركة ابوالفضل وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل العنوان  22192427وفً تارٌخ  5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 ن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل وورثه دمحم محمود ابوالفضل , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل المل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  5325شركة ابوالفضل وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل وورثه دمحم محمود ابوالفضل 

تم تعدٌل العنوان  22192427وفً تارٌخ  5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  5325برلم    شركة ابوالفضل وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  12

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل العنوان  22192427وفً تارٌخ  5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 صؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن للفرع بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل, و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  5325شركة ابوالفضل وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 د ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضلالـتأشٌر:   ، تعدل الملن للفرع بجعلة بملن/ محمود محمو

تم تعدٌل  22192427وفً تارٌخ  5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  5325والفضل وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة اب -  14

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل  22192427وفً تارٌخ  5325شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن للفرع بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192427وفً تارٌخ  5325سبك لٌدها برلم    شركة ابوالفضل وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،   -  16

 الـتأشٌر:   ، تعدل الملن للفرع بجعلة بملن/ محمود محمود ابوالفضل و ورثه دمحم محمود ابوالفضل

 22192429وفً تارٌخ  2956عبدالرحمن سٌؾ النصر عبدالرحمن الشامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله ابوعلى بملن/ حسام الدٌن نبٌل كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192417وفً تارٌخ  7342امٌمه احمد صمر وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 مد صمر الـتأشٌر:   ، شبراملكان بملن/ دمحم و حامد منصور حا

تم  22192417وفً تارٌخ  7342سوسن عبدالوهاب السٌد ابوالمعاطى وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبراملكان بملن/ دمحم و حامد منصور حامد صمر 

تم تعدٌل  22192417وفً تارٌخ  7342دها برلم    هدٌر نصر عبدالرحٌم عماشه وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌ -  22

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبراملكان بملن/ دمحم و حامد منصور حامد صمر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  53721دمحم عباس الشوادفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

الستؽالله " مدشه حبوب وخالطه اعالؾ " ولٌد برلم -مركز المحله بملن/ سالم رشدى سالم احمد -وصؾ الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه 

 المحله الكبرى  53721وبرلم دائم تابع  2219لسنه3138اٌداع 

 22192418وفً تارٌخ  33751شركه النموري الستٌراد خٌوط التطرٌز و الحٌاكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

بجوار مسجد الكنٌسى بملن/ -نعمان االعصر 2ش2من-المعهد الدٌنى  2ش-عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى تم ت

 3141الستؽالله " مخزن خٌوط ومنتجات نسٌجٌه ومستلزمات مالبس جاهزه " ولٌد برلم اٌداع -عبدالرحمن دمحم الششتاوى 

 المحل 33751وبرلم دائم تابع  2219لسنه

 22192422وفً تارٌخ  34817شركة عوض الجوهرى وشرٌكته للزٌوت وااللطان ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى سندسٌس بملن/ عوض عبدهللا الجوهرى و دمحم عبدهللا الجوهرى 

لطان واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة الجوهرى للزٌوت والصابون وتجارة وحلج اال -  24

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى سندسٌس بملن/ عوض عبدهللا الجوهرى و دمحم  22192422وفً تارٌخ  34817

 عبدهللا الجوهرى 

ن واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها شركة الجوهرى لتصنٌع الزٌوت النباتٌه والمسلى وتجارة وحلج االلطا -  25

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى سندسٌس بملن/ عوض عبدهللا الجوهرى  22192422وفً تارٌخ  34817برلم    

 و دمحم عبدهللا الجوهرى 

 22192422وفً تارٌخ  34817ا برلم    شركة عوض الجوهرى وشرٌكته للزٌوت وااللطان ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  26

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى سندسٌس بملن/ عوض عبدهللا الجوهرى و دمحم عبدهللا الجوهرى 

شركة الجوهرى للزٌوت والصابون وتجارة وحلج االلطان واالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى سندسٌس بملن/ عوض عبدهللا الجوهرى و دمحم  22192422ً تارٌخ وف 34817

 عبدهللا الجوهرى 

شركة الجوهرى لتصنٌع الزٌوت النباتٌه والمسلى وتجارة وحلج االلطان واالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  28

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى سندسٌس بملن/ عوض عبدهللا الجوهرى  22192422ارٌخ وفً ت 34817برلم    

 و دمحم عبدهللا الجوهرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  45832شركة الصٌاد الحدٌثه لالستٌراد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 مستشار طرٌك دمرو محلة البرج بملن وفاء سعد على دوالى ش ال 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

حجز -رحالت داخلٌه -مروه عبدالفتاح انور الخواجه وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل نشاط  الشركة بجعلة خدمات مصاٌؾ  -  1

مات نمل طالب المدارس والجامعات واعضاء النمابات المهنٌه والنوادى والمصانع ،  سبك لٌدها خد-حجز فنادق  -شمك مصاٌؾ 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192423وفً تارٌخ  44438برلم   

حجز -الت داخلٌه رح-مروه عبدالفتاح انور الخواجه وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدل نشاط  الشركة بجعلة خدمات مصاٌؾ  -  2

خدمات نمل طالب المدارس والجامعات واعضاء النمابات المهنٌه والنوادى والمصانع ،  سبك لٌدها -حجز فنادق  -شمك مصاٌؾ 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192423وفً تارٌخ  44438برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الؽاء نشاط " استٌراد االالت والمعدات والماكٌنات ولطع الؽٌار شركه دمحم محمود ابوالفضل وشرٌكه ، شركة تضامن  تم  -  3

وفً تارٌخ  5325والمواد الخام وجمٌع مستلزمات االنتاج الالزمه للتشؽٌل بالمنشاه " من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192427

ة تضامن  تم الؽاء نشاط " استٌراد االالت والمعدات والماكٌنات ولطع الؽٌار والمواد الخام شركة ابوالفضل وشركاهم ، شرك -  4

تم 22192427وفً تارٌخ  5325وجمٌع مستلزمات االنتاج الالزمه للتشؽٌل بالمنشاه " من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

ابوالفضل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم الؽاء نشاط " استٌراد االالت والمعدات والماكٌنات ولطع الؽٌار  شركه دمحم محمود -  5

وفً تارٌخ  5325والمواد الخام وجمٌع مستلزمات االنتاج الالزمه للتشؽٌل بالمنشاه " من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بس22192427

شركة ابوالفضل وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  تم الؽاء نشاط " استٌراد االالت والمعدات والماكٌنات ولطع الؽٌار والمواد الخام  -  6

تم 22192427وفً تارٌخ  5325وجمٌع مستلزمات االنتاج الالزمه للتشؽٌل بالمنشاه " من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النشاط , وصؾ التأ

ٌارا الخشن وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تجاره وتورٌد االجهزه الكهربائٌه والمنزلٌه وااللكترونٌه والطاله الشمسٌه وطاله  -  7

الرٌاح والطاله الكهرومائٌه ومحطات تحلٌه المٌاه وتصدٌرها والتوكٌالت التجارٌه واستصالح واستزراع االراضى ) عدا االنترنت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192428وفً تارٌخ  43832الحصول على التراخٌص الالزمه ( ،  سبك لٌدها برلم   وبعد 

 توصٌة بسٌطة

شركه النموري الستٌراد خٌوط التطرٌز و الحٌاكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط " تجاره خٌوط ومنتجات نسٌجٌه ومستلزمات  -  8

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192418وفً تارٌخ  33751ركة ( ،  سبك لٌدها برلم   مالبس جاهزه ) الى ؼرض الش

 شركة تضامن

دمحم عباس الشوادفى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط " مدشه حبوب وخالطه اعالؾ " الى ؼرض الشركة ،  سبك  -  9

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 22192418وفً تارٌخ  53721لٌدها برلم   

وفً  29831دمحم حسنى الجمل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192424تارٌخ 

مهندس دمحم حسنى دمحم الجمل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192424وفً تارٌخ  29831

ن ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   مهندس دمحم حسنى الجمل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم الؽاء نشاط االستٌراد م -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192424وفً تارٌخ  29831

مهندس / دمحم حسنى الجمل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ22192424وفً تارٌخ  29831

 29831مهندس/دمحم حسنى الجمل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192424وفً تارٌخ 

وفً  29831االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   دمحم حسنى الجمل وشركاه ، شركة تضامن  تم الؽاء نشاط  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192424تارٌخ 

مهندس دمحم حسنى دمحم الجمل وشرٌكه ، شركة تضامن  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل 22192424وفً تارٌخ  29831



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 29831مهندس دمحم حسنى الجمل وشرٌكه ، شركة تضامن  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192424وفً تارٌخ 

ن  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   مهندس / دمحم حسنى الجمل وشركاه ، شركة تضام -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192424وفً تارٌخ  29831

 29831مهندس/دمحم حسنى الجمل وشركاه ، شركة تضامن  تم الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192424وفً تارٌخ 

-شركه كرٌمه على دمحم ابوفراخ وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض الشركة واصبح بٌع وتجاره وتصدٌر االعالؾ  -  22

ع وطحن تجاره وتصنٌ-تصنٌع االعالؾ لدى الؽٌر  -استخالص وعصر وتكرٌر الزٌوت النباتٌه لدى الؽٌر -االستٌراد والتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط 22192428وفً تارٌخ  5558التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   -الحبوب والؽالل بكافه انواعها لدى الؽٌر 

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

االعالؾ  شركة ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض الشركة واصبح بٌع وتجاره وتصدٌر -  21

تجاره وتصنٌع وطحن -تصنٌع االعالؾ لدى الؽٌر  -استخالص وعصر وتكرٌر الزٌوت النباتٌه لدى الؽٌر -االستٌراد والتصدٌر -

تم تعدٌل النشاط 22192428وفً تارٌخ  5558التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   -الحبوب والؽالل بكافه انواعها لدى الؽٌر 

 وصٌة بسٌطة, وصؾ التأشٌر:  ت

-شركه كرٌمه على دمحم ابوفراخ وشركاها ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة واصبح بٌع وتجاره وتصدٌر االعالؾ  -  22

تجاره وتصنٌع وطحن -تصنٌع االعالؾ لدى الؽٌر  -استخالص وعصر وتكرٌر الزٌوت النباتٌه لدى الؽٌر -االستٌراد والتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط 22192428وفً تارٌخ  5558التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   -لدى الؽٌر الحبوب والؽالل بكافه انواعها 

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

شركة ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة واصبح بٌع وتجاره وتصدٌر االعالؾ  -  23

تجاره وتصنٌع وطحن -تصنٌع االعالؾ لدى الؽٌر  -وعصر وتكرٌر الزٌوت النباتٌه لدى الؽٌر استخالص -االستٌراد والتصدٌر -

تم تعدٌل النشاط 22192428وفً تارٌخ  5558التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   -الحبوب والؽالل بكافه انواعها لدى الؽٌر 

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22192412وفً تارٌخ  15398ابراهٌم عبدالحلٌم احمد ابورٌه وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 22192411وفً تارٌخ  3893مصطفى ابراهٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 22192411وفً تارٌخ  3893مصطفى ابولمر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  13342ر لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   رضا النجا -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن22192415

تأشٌر: شركة تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ ال22192415وفً تارٌخ  13342طلعت النجار وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تضامن

وفً تارٌخ  13342رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن22192415

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22192418خ وفً تارٌ 52427هانى سوٌلم زكى عبدالعال وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مروه عبدالفتاح انور  44438توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192423،  فى تارٌخ :   -  1

 الخواجه وشرٌكها

 الى: مصطفى ابولمر وشركاه 3893شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192411،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: مصطفى ابولمر وشركاه 3893توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192411ى تارٌخ : ،  ف  -  3

الى: رضا النجار لتجاره  13342شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192415،  فى تارٌخ :   -  4

 تصدٌر وشرٌكهلطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد وال

الى: رضا النجار لتجاره  13342شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192415،  فى تارٌخ :   -  5

 لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه

الى: رضا النجار لتجاره  13342برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  22192415،  فى تارٌخ :   -  6

 لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه

الى: رضا النجار لتجاره  13342شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192415،  فى تارٌخ :   -  7

 لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه

الى: هدٌر نصر عبدالرحٌم  7342توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192417،  فى تارٌخ :   -  8

 عماشه وشركاها

الى: دمحم حسنى الجمل  29831شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192424،  فى تارٌخ :   -  9

 وشركاه

الى: دمحم حسنى الجمل  29831توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192424ٌخ : ،  فى تار  -  12

 وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: شركة ابراهٌم السعٌد  5558توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192428،  فى تارٌخ :   -  11

 ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه

الى: شركة ابراهٌم السعٌد  5558شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192428تارٌخ : ،  فى   -  12

 ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن احمد عبدالمنعم الششتاوى الخشن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ت -  1

ج/ تعدلت االداره والتولٌع لتصبح للسٌد/احمد عبدالمنعم الششتاوى الخشن وله وحده حك االداره -------لبلوؼه سن الرشد المانونى

بكافه انواعها وحك  والتولٌع وتمثٌل الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاعٌن العام والخاص وجمٌع البنون

االلتراض والرهن وتظهٌر وتحوٌل كافه االوراق المالٌه والتجارٌه وفتح االعتمادات والحسابات باسم الشركة وامام السجل التجارى 

 43832برلم       22192428والؽرفه التجارٌه والشهرالعمارى ومصلحه الجمارن وجمٌع موانى ، تارٌخ : 

اوى الخشن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمهورٌه مصر العربٌة وكافه الجهات التى لها عالله احمد عبدالمنعم الششت -  2

بالشركة وله ان ٌوكل عنه من ٌشاء لالضطالع بكل هذه المهام او بعضها مما ٌحك  ؼرض الشركة وصالحها ، تارٌخ : 

 43832برلم       22192428

شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم الوراثه زكى على ابراهٌم العٌسوى  توصٌة بسٌطة   -  3

وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستالمهم كافه حمولهم فى حصه مورثهم بالكامل  2218لسنه 933رلم 

 3893برلم       22192411وتخالصوا ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم الوراثه زكى على ابراهٌم العٌسوى   -  4

وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستالمهم كافه حمولهم فى حصه مورثهم بالكامل  2218لسنه 933رلم 

 3893برلم       22192411وتخالصوا ، تارٌخ : 

ٌم العٌسوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم الوراثه زكى على ابراه -  5

وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستالمهم كافه حمولهم فى حصه مورثهم بالكامل  2218لسنه 933رلم 

 3893برلم       22192411وتخالصوا ، تارٌخ : 

زكى على ابراهٌم العٌسوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم الوراثه  -  6

وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستالمهم كافه حمولهم فى حصه مورثهم بالكامل  2218لسنه 933رلم 

 3893  برلم     22192411وتخالصوا ، تارٌخ : 

نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم  -  7

وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستالمهم كافه حمولهم فى حصه مورثهم  2218لسنه 933الوراثه رلم 

 3893برلم       22192411: بالكامل وتخالصوا ، تارٌخ 

نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم  -  8

وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستالمهم كافه حمولهم فى حصه مورثهم  2218لسنه 933الوراثه رلم 

 3893برلم       22192411وتخالصوا ، تارٌخ :  بالكامل
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نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم  -  9

حصه مورثهم  وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستالمهم كافه حمولهم فى 2218لسنه 933الوراثه رلم 

 3893برلم       22192411بالكامل وتخالصوا ، تارٌخ : 

نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة المرحوم لوفاته بموجب اعالم  -  12

مهم كافه حمولهم فى حصه مورثهم وراثات نٌابه ثان المحله الكبرى ولد الر ورثته الشرعٌٌن باستال 2218لسنه 933الوراثه رلم 

 3893برلم       22192411بالكامل وتخالصوا ، تارٌخ : 

زكى على ابراهٌم العٌسوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  11

(نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة 2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

ا ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة وفى كل شئونه

الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة ولهما حك توكٌل 

 3893   برلم    22192411عنهما الؽٌر فى كل ابو بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

زكى على ابراهٌم العٌسوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  12

(نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة 2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

ل شئونها ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة وفى ك

الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة ولهما حك توكٌل 

 3893برلم       22192411عنهما الؽٌر فى كل ابو بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

زكى على ابراهٌم العٌسوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  13

(نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة 2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

كة وفى كل شئونها ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل والتولٌع عن جمٌع اعمال الشر

الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة ولهما حك توكٌل 

 3893برلم       22192411عنهما الؽٌر فى كل ابو بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

زكى على ابراهٌم العٌسوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  14

(نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة 2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

ال الشركة وفى كل شئونها ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل والتولٌع عن جمٌع اعم

الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة ولهما حك توكٌل 

 3893برلم       22192411رٌخ : عنهما الؽٌر فى كل ابو بعض اختصاصاتهما ، تا

نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  15

(نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة 2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

ٌع عن جمٌع اعمال الشركة وفى كل شئونها ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل والتول

الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة ولهما حك توكٌل 

 3893برلم       22192411تصاصاتهما ، تارٌخ : عنهما الؽٌر فى كل ابو بعض اخ

نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  16

الدارة (نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك ا2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة وفى كل شئونها ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل 

الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة ولهما حك توكٌل 

 3893برلم       22192411كل ابو بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : عنهما الؽٌر فى 

نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  17

و منفردٌن حك االدارة (نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ولهما مجتمعٌن ا2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة وفى كل شئونها ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل 
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الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة ولهما حك توكٌل 

 3893برلم       22192411نهما الؽٌر فى كل ابو بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : ع

نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضمت الى عضوٌه الشركة ج/االدارة والتولٌع تعدلت  -  18

هما مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة (نجالء عبدالعزٌز على ابوالسعود ول2(مصطفى ابراهٌم مصطفى ابولمر 1واصبحت لكل من 

والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة وفى كل شئونها ولهما حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع والسحب واالٌداع من البنون وتمثٌل 

ما حك توكٌل الشركة امام وزارة التموٌن واداراتها والضرائب والتامٌنات والشهر العمارى وجمٌع المصالح الحكومٌة والرسمٌة وله

 3893برلم       22192411عنهما الؽٌر فى كل ابو بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

باسم سعد حسن ابوطاحون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الختصاصات مدٌرا الشركه ولهما حك التعامل امام جمٌع  -  19

حك فتح الحسابات الجارٌه الدائنه والمدٌنه بكافه البنون  البنون وعمد المروض والرهن واالستدانه امام جمٌع البنون ولهم اٌضا

    22192411وتحوٌل وتظهٌر ولبول كافه االوراق التجارٌه وكذلن السحب واالٌداع وذلن كله مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 54298برلم   

ٌرا الشركه ولهما حك التعامل امام عبدالحكٌم ابراهٌم بدر خلٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الختصاصات مد -  22

جمٌع البنون وعمد المروض والرهن واالستدانه امام جمٌع البنون ولهم اٌضا حك فتح الحسابات الجارٌه الدائنه والمدٌنه بكافه البنون 

    22192411وتحوٌل وتظهٌر ولبول كافه االوراق التجارٌه وكذلن السحب واالٌداع وذلن كله مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 54298برلم   

دمحم طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  21

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

من  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه دمحم طلعت مسعود النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  22

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

دمحم طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  23

 13342برلم       22192415بالكامل وتخارج ، تارٌخ :  والمعنوٌه طرؾ الشركة

دمحم طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  24

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

ار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه دمحم طلعت مسعود النج -  25

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

مادٌه دمحم طلعت مسعود النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله ال -  26

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

عادل طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  27

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

عادل طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  28

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

لر باستالمه كافه حموله المادٌه عادل طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو وا -  29

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

عادل طلعت مسعود النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  32

 13342برلم       22192415 والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ :
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  31

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

من  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه عادل طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضا -  32

 13342برلم       22192415والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل وتخارج ، تارٌخ : 

عادل طلعت مسعود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركو والر باستالمه كافه حموله المادٌه  -  33

 13342برلم       22192415بالكامل وتخارج ، تارٌخ :  والمعنوٌه طرؾ الشركة
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والتولٌع لتصبح للشرٌكه /هدٌر نصر عبدالرحٌم عماشه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منها لتحمٌك لتحمٌك ؼرض الشركة 

ركة للؽٌر وضمن اؼراضها وبعنوانها وكذافتح الحسابات المصرفٌه باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات المصرفٌه المسحوبه من الش

وتحصٌل الشٌكات المسحوبه من الؽٌر للشركة ولها حك توكٌل الؽٌر فى كل امور الشركة او بعضها وللشرٌن الموصى الحك فى 
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ى الشٌكات المصرفٌه المسحوبه من الشركة للؽٌر وضمن اؼراضها وبعنوانها وكذافتح الحسابات المصرفٌه باسم الشركة والتولٌع عل

وتحصٌل الشٌكات المسحوبه من الؽٌر للشركة ولها حك توكٌل الؽٌر فى كل امور الشركة او بعضها وللشرٌن الموصى الحك فى 

 7342برلم       22192417مطالبه المدٌر بتمدٌم تمارٌر للولوؾ على حمٌمه نشاط الشركة و مركزها الحالى ، تارٌخ : 
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ت المصرفٌه باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات المصرفٌه المسحوبه من الشركة للؽٌر وضمن اؼراضها وبعنوانها وكذافتح الحسابا

وتحصٌل الشٌكات المسحوبه من الؽٌر للشركة ولها حك توكٌل الؽٌر فى كل امور الشركة او بعضها وللشرٌن الموصى الحك فى 

 7342برلم       22192417حالى ، تارٌخ : مطالبه المدٌر بتمدٌم تمارٌر للولوؾ على حمٌمه نشاط الشركة و مركزها ال

ج/ تعدلت حك -----سوسن عبدالوهاب السٌد ابوالمعاطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة -  78
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كة وضمن اؼراضها وبعنوانها وكذافتح الحسابات المصرفٌه باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات المصرفٌه المسحوبه من الشر

الشركة للؽٌر وتحصٌل الشٌكات المسحوبه من الؽٌر للشركة ولها حك توكٌل الؽٌر فى كل امور الشركة او بعضها وللشرٌن 

برلم       22192417للولوؾ على حمٌمه نشاط الشركة و مركزها الحالى ، تارٌخ :  الموصى الحك فى مطالبه المدٌر بتمدٌم تمارٌر

7342 

ج/ تعدلت حك -----سوسن عبدالوهاب السٌد ابوالمعاطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة -  79

مال التى تصدر منها لتحمٌك لتحمٌك ؼرض االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكه /هدٌر نصر عبدالرحٌم عماشه بشرط ان تكون االع

الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وكذافتح الحسابات المصرفٌه باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات المصرفٌه المسحوبه من 

الشركة للؽٌر وتحصٌل الشٌكات المسحوبه من الؽٌر للشركة ولها حك توكٌل الؽٌر فى كل امور الشركة او بعضها وللشرٌن 

برلم       22192417لموصى الحك فى مطالبه المدٌر بتمدٌم تمارٌر للولوؾ على حمٌمه نشاط الشركة و مركزها الحالى ، تارٌخ : ا

7342 

ج/ تعدلت حك -----سوسن عبدالوهاب السٌد ابوالمعاطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة -  82

دٌر نصر عبدالرحٌم عماشه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منها لتحمٌك لتحمٌك ؼرض االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكه /ه

الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وكذافتح الحسابات المصرفٌه باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات المصرفٌه المسحوبه من 

لؽٌر فى كل امور الشركة او بعضها وللشرٌن الشركة للؽٌر وتحصٌل الشٌكات المسحوبه من الؽٌر للشركة ولها حك توكٌل ا

برلم       22192417الموصى الحك فى مطالبه المدٌر بتمدٌم تمارٌر للولوؾ على حمٌمه نشاط الشركة و مركزها الحالى ، تارٌخ : 

7342 

اره والتولٌع وتمثٌل الشركة دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االد -  81

امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط 

لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

الٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور وا

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة  دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و -  82

امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط 

بنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع ال

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

 عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة دالٌا نبٌل دمحم -  83

امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط 

وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع 

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة  -  84

امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط 

لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ :  التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة  -  85

او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط  امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل

لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424لتعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : ا

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة  -  86

ن ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او م

لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

دار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستص

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  87

ام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وام

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

ات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌك

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

تمثٌل الشركة امام دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع و -  88

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

نفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اوم -  89

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

لك الحسابات اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼ

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مد -  92

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

ع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌ

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  دمحم حسنى -  91

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء 

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  92

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

ص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات اما ما ٌخ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424دمحم ، تارٌخ : التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / 

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  93

 الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : التعامل كل ذلن باسم الشركة 

احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  94

ل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجم

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  95

ن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب ع

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

ات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهاد

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  96

لجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع ا

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

رهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك ال

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

شركة امام دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل ال -  97

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور  واالٌداع والسحب والتولٌع

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  98

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات  اما ما ٌخص اصول الشركة

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424: التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ 

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  99

انونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط ل

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  122

/ احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن 

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

 29831برلم       22192424لن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : التعامل كل ذ

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  121

 حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  122

ومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحك

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

راض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللت

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

 احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام -  123

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور  واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره -  124

الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا 

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

داع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌ

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  125

الشركة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل 

نون والمصارؾ من فتح وؼلك فمط لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع الب

الحسابات واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه 

 29831برلم       22192424صور التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

 عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل دالٌا نبٌل دمحم -  126

الشركة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل 

شراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك فمط لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع و

الحسابات واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه 

 29831برلم       22192424صور التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل  -  127

الشركة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل 

لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك  فمط

الحسابات واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه 

 29831برلم       22192424ا من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : صور التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضه

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل  -  128

ل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل الشركة امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجم

فمط لانونا اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحسابات واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : صور 

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  129

عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه او من ٌنوب 

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

دات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستصدار شها

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام  -  112

الجهات الحكومٌه او من ٌنوب عن الشرٌن /دمحم حسن دمحم الجمل او الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل فمط لانونا  الؽٌر وامام جمٌع

اما ما ٌخص اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن والتراض والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات 

الرهن وااللتراض واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور واالٌداع والسحب والتولٌع والتولٌع على الشٌكات وحك 

 29831برلم       22192424التعامل كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها من حك الشرٌن / دمحم ، تارٌخ : 

 الجمل دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم -  111

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل  -  112

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

تار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل دالٌا نبٌل دمحم عبدالس -  113

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل  -  114

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ :  مجتمعٌن

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل  -  115

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة  -  116

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  117

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  118

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

/ احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن  -  119

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  122

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

مل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن دمحم حسنى دمحم الج -  121

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  122

 29831برلم       22192424ٌخ : اومنفردٌن ، تار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  123

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل  -  124

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  125

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن دمحم حسن -  126

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  127

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ل مجتمعٌن دمحم حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجم -  128

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  129

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر -  132

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  131

 29831م   برل    22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  132

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم الجمل مجتمعٌن  احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى -  133

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  134

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  عل -  135

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل  -  136

 29831برلم       22192424دٌن ، تارٌخ : مجتمعٌن اومنفر

دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل  -  137

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل دالٌا نبٌل دمحم عبدالستار  على  شركة تضامن   -  138

 29831برلم       22192424مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حسنى دمحم الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  139

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد حسنى دمحم الجمل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسنى دمحم الجمل و الشرٌن / احمد حسنى دمحم الجمل مجتمعٌن  -  142

 29831برلم       22192424اومنفردٌن ، تارٌخ : 

لصت بكافه حمولها المادٌه امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخا -  141

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  142

 5558   برلم    22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  143

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

وٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عض -  144

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  145

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  146

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  147

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  148

 5558برلم       22192428تارٌخ :  المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ،

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  149

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه كرٌمه على دمحم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  152

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  151

 5558برلم       22192428ٌخ : والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تار

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  152

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متض -  153

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  154

 5558برلم       22192428امل ، تارٌخ : المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالك

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  155

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  156

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة وتخالصت بكافه حمولها شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشرك -  157

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  158

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  159

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من -  162

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  161

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  162

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه كرٌمه على دمحم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضو -  163

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  164

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  165

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

جت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خر -  166

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  167

 5558برلم       22192428رٌخ : والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تا

امٌره السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  168

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شر -  169

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  172

 5558برلم       22192428بالكامل ، تارٌخ :  المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة

شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  171

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها شرٌن السعٌد ابراهٌم ابوفراخ  توص -  172

 5558برلم       22192428المادٌه والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  173

 5558برلم       22192428الشركة بالكامل ، تارٌخ : والمعنوٌه طرؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  174

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه كرٌمه على دمحم ابوفراخ  شركة ت -  175

 5558برلم       22192428والمعنوٌه طرؾ الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كرٌمه على دمحم ابوفراخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها المادٌه  -  176

 5558برلم       22192428ركة بالكامل ، تارٌخ : والمعنوٌه طرؾ الش

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       22192428مدحت مصطفً كامل عبد الهادي وشرٌكته  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

14592 

برلم       22192412بورٌه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ابراهٌم عبدالحلٌم احمد ا -  2

15398 

برلم       22192412ابراهٌم عبدالحلٌم احمد ابورٌه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

15398 

 3893برلم       22192411ٌخ شركة تضامن ، تارٌخ : مصطفى ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ثابت التار -  4

 3893برلم       22192411مصطفى ابولمر وشركاه  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 3893برلم       22192411مصطفى ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 3893برلم       22192411مصطفى ابولمر وشركاه  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

 3893برلم       22192411مصطفى ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

 3893برلم       22192411طة ، تارٌخ : مصطفى ابولمر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌ -  9

 3893برلم       22192411مصطفى ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 3893برلم       22192411مصطفى ابولمر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

اره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة رضا النجار لتج -  12

 13342برلم       22192415تضامن ، تارٌخ : 

 13342برلم       22192415طلعت النجار وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة رضا النجار لتجارة لطع  -  14

 13342برلم       22192415تضامن ، تارٌخ : 

رضا النجار لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  15

 13342برلم       22192415بسٌطة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 13342برلم       22192415طلعت النجار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  17

 13342رلم   ب    22192415بسٌطة ، تارٌخ : 

رضا النجار لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  18

 13342برلم       22192415تضامن ، تارٌخ : 

 13342برلم       22192415طلعت النجار وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  22

 13342برلم       22192415تضامن ، تارٌخ : 

شركة رضا النجار لتجاره لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  21

 13342برلم       22192415تضامن ، تارٌخ : 

 13342برلم       22192415طلعت النجار وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

رضا النجار لتجارة لطع ؼٌار ماكٌنات النسٌج واالستٌراد والتصدٌر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  23

 13342برلم       22192415من ، تارٌخ : تضا

برلم       22192418هانى سوٌلم زكى عبدالعال وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

52427 

برلم       22192418هانى سوٌلم زكى عبدالعال وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

52427 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 42474برلم       22192421، تارٌخ :  2593  2217-2-8رضا دمحم ابراهٌم عالم  ج/ -  1

 41257برلم       22192421، تارٌخ :  2618  2217-7-25احمد صالح عبدالوهاب حسٌن دٌوان  ج/ -  2

 29266برلم       22192421، تارٌخ :  2586  2212-7-4طاهر على الشاذلى على  ج/ -  3

 29266برلم       22192421، تارٌخ :  2587  2215-7-4طاهر على الشاذلى على  ج/ -  4

 4629برلم       22192421، تارٌخ :  2613  2219-4-9ي الشرنوبً السٌد طباخه  ج/الدمحم -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11822برلم       22192421، تارٌخ :  2599  2218-8-2دمحم عبدالرحمن العدوي نواره  ج/ -  6

 11265برلم       22192421، تارٌخ :  2619  2218-5-4دمحم ابراهٌم محمود ابو سلٌمان  ج/ -  7

 24641برلم       22192421، تارٌخ :  2617  2218-5-18احمد دمحم رشاد ابراهٌم عثمان  ج/ -  8

 42262برلم       22192421، تارٌخ :  2595  2218-1-22هٌثم مصطفى دمحم البمرى  ج/ -  9

 18214برلم       22192421، تارٌخ :  2626  2211-9-2كامٌلٌا دمحم عبدالرحمن حجازي  ج/ -  12

 18214برلم       22192421، تارٌخ :  2627  2216-9-2كامٌلٌا دمحم عبدالرحمن حجازي  ج/ -  11

 14312برلم       22192421، تارٌخ :  2621  2219/5/4-دمحم سلٌمان المرسى دمحم  ج -  12

 29266برلم       22192421، تارٌخ :  2588  2212-1-11طاهر على الشاذلى على  ج/ -  13

 29266برلم       22192421، تارٌخ :  2589  2217-1-11طاهر على الشاذلى على  ج/ -  14

 26858برلم       22192422، تارٌخ :  2652  2219-4-14علً ابراهٌم علً ابوحسٌن  ج/ -  15

 26858برلم       22192422، تارٌخ :  2651  2214-4-14علً ابراهٌم علً ابوحسٌن  ج/ -  16

 26858برلم       22192422، تارٌخ :  2652  2219-4-14اهٌم علً ابوحسٌن  ج/علً ابر -  17

 32854برلم       22192422، تارٌخ :  2629  2216-5-17وائل البسطوٌسى دمحم البسطوٌسى  ج/ -  18

 39147برلم       22192422، تارٌخ :  2637  2216-3-22دمحم السٌد دمحم المنٌاوى  ج/ -  19

 43218برلم       22192422، تارٌخ :  2642  2218-12-12ابراهٌم الحنفى المنٌر  ج/ ؼالب -  22

 32955برلم       22192422، تارٌخ :  2627  2211-5-29دمحم فتحى عبدالفتاح سٌد االهل  ج/ -  21

 32955برلم       22192422، تارٌخ :  2628  2216-5-29دمحم فتحى عبدالفتاح سٌد االهل  ج/ -  22

 42942برلم       22192422، تارٌخ :  2647  2218-9-11حجازٌه على على رجب  ج/ -  23

 35924برلم       22192423، تارٌخ :  2661  2219-3-16وهٌبه دمحم العدوى عنتر  ج/ -  24

 14384برلم       22192423، تارٌخ :  2668  2219-5-9فوزٌه احمد دمحم حبٌش  ج/ -  25

 27864برلم       22192423، تارٌخ :  2664  2214-12-16براهٌم الششتاوي الشفٌش  ج/بهاء ا -  26

 15926برلم       22192423، تارٌخ :  2677  2224-12-22عبد السالم مسعد احمد مصطفى  ج/ -  27

 15926برلم       22192423، تارٌخ :  2678  2229-12-22عبد السالم مسعد احمد مصطفى  ج/ -  28

 15926برلم       22192423، تارٌخ :  2679  2214-12-22عبد السالم مسعد احمد مصطفى  ج/ -  29

 13726برلم       22192423، تارٌخ :  2662  2214-3-6ماجد رجب مصطفً عزام  ج/ -  32

 13726برلم       22192423، تارٌخ :  2663  2219-3-6ماجد رجب مصطفً عزام  ج/ -  31

 42522برلم       22192423، تارٌخ :  2659  2217-2-16عماد ابراهٌم دمحم النجار  ج/ -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 34756برلم       22192424، تارٌخ :  2712  2213-6-8اشرؾ دمحم احمد السٌد ابوالحسن  ج/ -  33

 34756 برلم      22192424، تارٌخ :  2711  2218-6-8اشرؾ دمحم احمد السٌد ابوالحسن  ج/ -  34

 23176برلم       22192424، تارٌخ :  2723  2227-12-12دمحم عبدالفتاح عبدالحمٌد الشناوي  ج/ -  35

 23176برلم       22192424، تارٌخ :  2724  2212-12-12دمحم عبدالفتاح عبدالحمٌد الشناوي  ج/ -  36

 23176برلم       22192424تارٌخ : ،  2725  2217-12-12دمحم عبدالفتاح عبدالحمٌد الشناوي  ج/ -  37

 42939برلم       22192424، تارٌخ :  2718  2217-5-8نهلة صالح دمحم دمحم  ج/ -  38

 18137برلم       22192424، تارٌخ :  2694  2225-8-21طارق رزق دمحم رزق  ج/ -  39

 18137رلم   ب    22192424، تارٌخ :  2695  2212-8-21طارق رزق دمحم رزق  ج/ -  42

 18137برلم       22192424، تارٌخ :  2696  2215-8-21طارق رزق دمحم رزق  ج/ -  41

 3475برلم       22192424، تارٌخ :  2714  2218-6-23دمحم الدسولً حسٌن الجندي  ج/ -  42

 42566برلم       22192424، تارٌخ :  2725  2217-2-26دمحم محمود دمحم محمود بدر  ج/ -  43

 42626برلم       22192424، تارٌخ :  2726  2217-3-7ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم ؼنٌم  ج/ -  44

 39989برلم       22192424، تارٌخ :  2698  2216-12-9احالم على الحسٌنى عصفوره  ج/ -  45

 42659برلم       22192424، تارٌخ :  2712  2217-3-12صباح دمحم احمد عبدربه  ج/ -  46

 43795برلم       22192424، تارٌخ :  2699  2219-5-7هانى صبرى دمحم الساٌس  ج/ -  47

 35616برلم       22192424، تارٌخ :  2727  2213-12-28دبور للموبٌلٌا  ج/ -  48

 35616برلم       22192424، تارٌخ :  2728  2218-12-28دبور للموبٌلٌا  ج/ -  49

 41848برلم       22192427، تارٌخ :  2731  2217-12-3عوض االسكندرانى  ج/ على ماهر محمود -  52

 35378برلم       22192427، تارٌخ :  2754  2213/12/27-فوزى دمحم فوزى حسن محٌسن  ج -  51

 35378برلم       22192427، تارٌخ :  2755  2218/12/27-فوزى دمحم فوزى حسن محٌسن  ج -  52

 28827برلم       22192427، تارٌخ :  2762  2213-2-4رزوق مرزوق الضبعاوى  ج/مرزوق م -  53

 28827برلم       22192427، تارٌخ :  2761  2218-2-4مرزوق مرزوق مرزوق الضبعاوى  ج/ -  54

 28827برلم       22192427، تارٌخ :  2758  2212-5-16مرزوق مرزوق مرزوق الضبعاوى  ج/ -  55

 28827برلم       22192427، تارٌخ :  2759  2215-5-16ق مرزوق مرزوق الضبعاوى  ج/مرزو -  56

 35987برلم       22192428، تارٌخ :  2796  2219-3-31صبحى شمس الدٌن عبدالفتاح حمٌده  ج/ -  57

 25588برلم       22192428، تارٌخ :  2789  2228-9-17رضا طه الؽرٌب ابراهٌم  ج/ -  58

 25588برلم       22192428، تارٌخ :  2792  2213-9-17رضا طه الؽرٌب ابراهٌم  ج/ -  59



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25588برلم       22192428، تارٌخ :  2791  2218-9-17رضا طه الؽرٌب ابراهٌم  ج/ -  62

 43789برلم       22192428، تارٌخ :  2782  2219-5-6شولى شبل عطٌه حشاد  ج/ -  61

 24821برلم       22192428، تارٌخ :  2799  2218-6-15عبدالحفٌظ دمحم دوٌدار  ج/ عبدالنبً -  62

 39275برلم       22192428، تارٌخ :  2793  2216-3-6طارق دمحم عبدالمجٌد عبدالرحمن  ج/ -  63

 12952برلم       22192428، تارٌخ :  2773  2213-12-12عبدالوهاب ابراهٌم بسٌونً النوحً  ج/ -  64

 12952برلم       22192428، تارٌخ :  2774  2218-12-12عبدالوهاب ابراهٌم بسٌونً النوحً  ج/ -  65

 9518برلم       22192428، تارٌخ :  2766  2212-6-17ابراهٌم احمد عبدالسالم الجزوى  ج/ -  66

 9518برلم       22192428، تارٌخ :  2767  2217-6-17ابراهٌم احمد عبدالسالم الجزوى  ج/ -  67

 12365برلم       22192428، تارٌخ :  2772  2227-11-17نبٌل ٌحٌى سعد حمد  ج/ -  68

 12365برلم       22192428، تارٌخ :  2771  2212-11-17نبٌل ٌحٌى سعد حمد  ج/ -  69

 12365برلم       22192428، تارٌخ :  2772  2217-11-17نبٌل ٌحٌى سعد حمد  ج/ -  72

 43713برلم       22192428، تارٌخ :  2795  2219-4-14مبرون عبدالرازق ابراهٌم عبدالمحسن  ج/ -  71

 25116برلم       22192428، تارٌخ :  2822  2218-7-28دمحم السعدنى دمحم السعدنى  ج/ -  72

 25391برلم       22192428، تارٌخ :  2768  2213-8-27دمحم دمحم دمحم الدهنه  ج/ -  73

 25391برلم       22192428، تارٌخ :  2769  2218-8-27دمحم دمحم دمحم الدهنه  ج/ -  74

 29538برلم       22192429، تارٌخ :  2847  2215/12/1-مصطفى السعٌد بدٌر خضر سرحان  ج -  75

 29538م   برل    22192429، تارٌخ :  2847  2215/12/1-مصطفى سرحان لالستٌراد والتصدٌر  ج -  76

 5272برلم       22192429، تارٌخ :  2853  2217-8-18صمر لالستٌراد والتصدٌر والتجارة  ج/ -  77

 5272برلم       22192429، تارٌخ :  2853  2217-8-18صمر للتجارة والتوزٌع  ج/ -  78

 5272 برلم      22192429، تارٌخ :  2853  2217-8-18صمر اوتوموتٌؾ للتجارة  ج/ -  79

 5272برلم       22192429، تارٌخ :  2853  2217-8-18اشرؾ فتحى عبدالحلٌم صمر  ج/ -  82

 33984برلم       22192429، تارٌخ :  2836  2213-1-23سامح السعٌد عبدالعاطى زٌدان  ج/ -  81

 33984   برلم    22192429، تارٌخ :  2837  2218-1-23سامح السعٌد عبدالعاطى زٌدان  ج/ -  82

 35243برلم       22192429، تارٌخ :  2825  2213-9-16الدماطى لبٌع لطع ؼٌار السٌارات  ج/ -  83

 35243برلم       22192429، تارٌخ :  2826  2218-9-16الدماطى لبٌع لطع ؼٌار السٌارات  ج/ -  84

 36459برلم       22192429:  ، تارٌخ 2846  2214/7/13-ابراهٌم احمد ابراهٌم فهمى المنٌر  ج -  85

 5272برلم       22192429، تارٌخ :  2852  2217-9-22صمر للتجاره والتوزٌع  ج/ -  86



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 5272برلم       22192429، تارٌخ :  2852  2217-9-22صمر اوتوموتٌؾ للتجاره  ج/ -  87

 5272برلم       22192429، تارٌخ :  2852  2217-9-22اشرؾ فتحى عبدالحلٌم صمر  ج/ -  88

 5272برلم       22192429، تارٌخ :  2852  2217-9-22صمر لالستٌراد والتصدٌر والتجارة  ج/ -  89

 42522برلم       22192412، تارٌخ :  2884  2218/4/32-خالد فاروق ابراهٌم بدوى  ج -  92

 33538برلم       22192412، تارٌخ :  2873  2217-12-16طارق حسن الششتاوي المرشاوي  ج/ -  91

 27245برلم       22192412، تارٌخ :  2866  2219-5-12اسعد حلمى تادرس ابراهٌم لتجارة السٌارات  ج/ -  92

 27245برلم       22192412، تارٌخ :  2866  2219-5-12اسعد حلمً تادرس ابراهٌم  ج/ -  93

 42676برلم       22192412، تارٌخ :  2864  2218-6-12النجار نٌو  ج/ -  94

 43599برلم       22192412، تارٌخ :  2887  2219-3-13دمحم دمحم امٌن ضحوه  ج/ -  95

 28924  برلم     22192412، تارٌخ :  2865  2214-11-14عبدالمادر نصر عبدالمادر ابوالعنٌن  ج/ -  96

 35798برلم       22192412، تارٌخ :  2862  2219-2-8مراد دمحم محمود الموصل  ج/ -  97

 21398برلم       22192412، تارٌخ :  2861  2217-2-19دمحم مصطفً المتولً  ج/ -  98

 4759برلم       22192412، تارٌخ :  2877  2218-3-21صٌدلٌه مختار  ج/ -  99

 29526برلم       22192411، تارٌخ :  2927  2212-9-28اهٌم ابراهٌم احمد خلٌل  ج/دمحم ابر -  122

 29526برلم       22192411، تارٌخ :  2928  2215-9-28دمحم ابراهٌم ابراهٌم احمد خلٌل  ج/ -  121

 42992 برلم      22192411، تارٌخ :  2934  2218-9-29عالء عصام السٌد ابراهٌم البلتاجى  ج/ -  122

 38993برلم       22192411، تارٌخ :  2925  2216-2-14سامح عزت عبدالحمٌد ناصؾ  ج/ -  123

 42925برلم       22192411، تارٌخ :  2894  2218-9-1احمد عبدالفتاح دمحم المناوى  ج/ -  124

 23549لم   بر    22192411، تارٌخ :  2922  2212-12-15عبدالوهاب سعٌد دمحم بطاح  ج/ -  125

 23549برلم       22192411، تارٌخ :  2921  2217-12-15عبدالوهاب سعٌد دمحم بطاح  ج/ -  126

 9259برلم       22192411، تارٌخ :  2919  2222-4-29مٌرفت نبٌه احمد العجمى  ج/ -  127

 9259   برلم    22192411، تارٌخ :  2922  2227-4-29مٌرفت نبٌه احمد العجمى  ج/ -  128

 9259برلم       22192411، تارٌخ :  2921  2212-4-29مٌرفت نبٌه احمد العجمى  ج/ -  129

 9259برلم       22192411، تارٌخ :  2922  2217-4-29مٌرفت نبٌه احمد العجمى  ج/ -  112

 37868برلم       22192411، تارٌخ :  2893  2215-6-1احمد شولى احمد زنفل  ج/ -  111

 38578برلم       22192414، تارٌخ :  2969  2215-11-2عبدهللا عبدالرحٌم ابراهٌم شٌخ الدار  ج/ -  112

 33928برلم       22192414، تارٌخ :  2968  2218-1-15صادق االلفى متولى احمد  ج/ -  113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 9121  برلم     22192414، تارٌخ :  2957  2217-3-32علً امٌن توفٌك فٌاض علً  ج/ -  114

 23426برلم       22192414، تارٌخ :  2964  2218-9-17منً فؤاد دمحم سلوت  ج/ -  115

 34134برلم       22192414، تارٌخ :  2962  2213-2-18مسعد الدمحمى على الفٌشاوى  ج/ -  116

 34134برلم       22192414، تارٌخ :  2961  2218-2-18مسعد الدمحمى على الفٌشاوى  ج/ -  117

 12769برلم       22192414، تارٌخ :  2946  2223-11-19عالء الدٌن عبدربه السعٌد المرسً  ج/ -  118

 12769برلم       22192414، تارٌخ :  2947  2228-11-19عالء الدٌن عبدربه السعٌد المرسً  ج/ -  119

 12769برلم       22192414، تارٌخ :  2948  2213-11-19عالء الدٌن عبدربه السعٌد المرسً  ج/ -  122

 12769برلم       22192414، تارٌخ :  2949  2218-11-19عالء الدٌن عبدربه السعٌد المرسً  ج/ -  121

 41342برلم       22192414، تارٌخ :  2952  2217-8-26عادل على عبدالممصود علوان  ج/ -  122

 43625برلم       22192414، تارٌخ :  2959  2219-3-22عادل السٌد السعٌد بدران  ج/ -  123

 19895برلم       22192414، تارٌخ :  2939  2211-5-32محمود سند دمحم الخولً  ج/ -  124

 19895برلم       22192414تارٌخ : ،  2942  2216-5-32محمود سند دمحم الخولً  ج/ -  125

 27227برلم       22192414، تارٌخ :  2955  2219-4-7وائل المتوكل شعبان حسن الكنٌسً  ج/ -  126

 42469برلم       22192414، تارٌخ :  2935  2218-4-22هانى فتحى عبدالعزٌز بركات  ج/ -  127

 43384برلم       22192415، تارٌخ :  3212  2219-1-9دمحم دمحم مصطفى المصرى  ج/ -  128

 42481برلم       22192415، تارٌخ :  3228  2217-2-12خالد ابراهٌم عبدالبالى ابراهٌم  ج/ -  129

 26521برلم       22192415، تارٌخ :  3219  2229-3-3عبدالناصر عبدالسالم عبدالمادر السلح  ج/ -  132

 26521برلم       22192415، تارٌخ :  3222  2214-3-3المادر السلح  ج/عبدالناصر عبدالسالم عبد -  131

 26521برلم       22192415، تارٌخ :  3221  2219-3-3عبدالناصر عبدالسالم عبدالمادر السلح  ج/ -  132

 43376برلم       22192415، تارٌخ :  3217  2219-1-8الشربٌنى مهدى مهدى عبدالعزٌز رمضان  ج/ -  133

 5487برلم       22192415، تارٌخ :  2995  2224-11-2مصطفً عبدالعظٌم مشعل  ج/ -  134

 5487برلم       22192415، تارٌخ :  2996  2229-11-2مصطفً عبدالعظٌم مشعل  ج/ -  135

 5487برلم       22192415، تارٌخ :  2997  2214-11-2مصطفً عبدالعظٌم مشعل  ج/ -  136

 3473برلم       22192415، تارٌخ :  2998  2218-6-23شدٌد دمحم بدوى  ج/رشاد  -  137

 41668برلم       22192415، تارٌخ :  2978  2217-12-24حسن السٌد حسن بدوى  ج/ -  138

 2127برلم       22192415، تارٌخ :  2983  2217-5-4مجدي دمحم اسماعٌل الؽباشً  ج/ -  139

 26574برلم       22192416، تارٌخ :  3222  2219-3-13سعد زعٌر  ج/ محروس احمد صبحً -  142
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برلم       22192416، تارٌخ :  3222  2219-3-13زعٌر لتجارة وحلٌج االلطان والتورٌدات والحاصالت الزراعٌه  ج/ -  141

26574 

 26574لم   بر    22192416، تارٌخ :  3222  2219-3-13محروس احمد صبحى سعد زعٌر  ج/ -  142

 35221برلم       22192416، تارٌخ :  3225  2218-9-12محمود مصطفى العدلى عبدالواحد  ج/ -  143

 17727برلم       22192416، تارٌخ :  3235  2225-6-222حسن دمحم حسن امام  ج/ -  144

 17727برلم       22192416، تارٌخ :  3236  2212-6-22حسن دمحم حسن امام  ج/ -  145

 17727برلم       22192416، تارٌخ :  3237  2215-6-22حسن دمحم حسن امام  ج/ -  146

 38831برلم       22192416، تارٌخ :  3244  2216-1-3عبدالخالك احمد عبدالخالك فرج  ج/ -  147

 43673برلم       22192416، تارٌخ :  3227  2219-4-3رامى الدسولى الدمحمى شلتوت  ج/ -  148

 26681برلم       22192417، تارٌخ :  3256  2219-3-27تهانً بسطوٌسً عبدالعزٌز  ج/ -  149

 27142برلم       22192417، تارٌخ :  3279  2229-5-26حامد السٌد ابراهٌم خلٌفه  ج/ -  152

 27142برلم       22192417، تارٌخ :  3282  2214-5-26حامد السٌد ابراهٌم خلٌفه  ج/ -  151

 27142برلم       22192417، تارٌخ :  3281  2219-5-26حامد السٌد ابراهٌم خلٌفه  ج/ -  152

 11322برلم       22192417، تارٌخ :  3275  2213-5-9حٌاه جمعه السٌد الماضً  ج/ -  153

 11322برلم       22192417، تارٌخ :  3276  2218-5-9حٌاه جمعه السٌد الماضً  ج/ -  154

 29277برلم       22192417، تارٌخ :  3264  2212-8-14فرج عوض عبدالمادر حسن  ج/ -  155

 29277برلم       22192417، تارٌخ :  3265  2215-8-14فرج عوض عبدالمادر حسن  ج/ -  156

 26681برلم       22192417، تارٌخ :  3257  2216-12-27تهانً بسطوٌسً عبدالعزٌز  ج/ -  157

 16641برلم       22192417، تارٌخ :  3282  2215-2-8عصمت مصطفى عبدالسمٌع صالح  ج/ -  158

 23952برلم       22192418، تارٌخ :  3112  2228-2-8ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط  ج/ -  159

 23952برلم       22192418، تارٌخ :  3113  2213-2-8ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط  ج/ -  162

 23952برلم       22192418، تارٌخ :  3114  2218-2-8ابراهٌم عبده عبدالحافظ ابوالؽٌط  ج/ -  161

 36284برلم       22192418، تارٌخ :  3132  2214-4-23باسم عزالدٌن عبدالجلٌل ابوستٌت  ج/ -  162

 36284برلم       22192418، تارٌخ :  3133  2219-4-23باسم عزالدٌن عبدالجلٌل ابوستٌت  ج/ -  163

 43497برلم       22192418، تارٌخ :  3123  2219-2-12حسن دمحم حسن البحٌرى  ج/ -  164

 39813برلم       22192418 ، تارٌخ : 3124  2219-1-5منال فرٌد السٌد ابوالعنٌن  ج/ -  165

 14623برلم       22192418، تارٌخ :  3122  2224-6-1احمد محمود عٌد خضر  ج/ -  166

 14623برلم       22192418، تارٌخ :  3123  2229-6-1احمد محمود عٌد خضر  ج/ -  167
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 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14623 برلم      22192418، تارٌخ :  3124  2214-6-1احمد محمود عٌد خضر  ج/ -  168

 24433برلم       22192418، تارٌخ :  3298  2228-4-12السٌد العزب ٌوسؾ فرج  ج/ -  169

 24433برلم       22192418، تارٌخ :  3299  2213-4-12السٌد العزب ٌوسؾ فرج  ج/ -  172

 24433برلم       22192418، تارٌخ :  3122  2218-4-12السٌد العزب ٌوسؾ فرج  ج/ -  171

 12718برلم       22192418، تارٌخ :  3127  2218-1-24مصطفى مندوه مصطفى حافظ  ج/ -  172

 31249برلم       22192421، تارٌخ :  4154  2211-7-4احمد سٌد احمد سلٌمان عثمان  ج/ -  173

 31249برلم       22192421، تارٌخ :  4155  2216-7-4احمد سٌد احمد سلٌمان عثمان  ج/ -  174

 26922برلم       22192421، تارٌخ :  4146  2219-4-19السٌد احمد عبدالؽفار الكالوي  ج/ -  175

 41312برلم       22192421، تارٌخ :  4167  2217-8-13ابراهٌم مصطفى دمحم السٌد الكنٌسى  ج/ -  176

 1328برلم       22192422، تارٌخ :  4199  2221-9-23رضا دمحم البلتاجً زٌدان  ج/ -  177

 1328برلم       22192422، تارٌخ :  4222  2226-9-23رضا دمحم البلتاجً زٌدان  ج/ -  178

 1328برلم       22192422، تارٌخ :  4221  2211-9-23رضا دمحم البلتاجً زٌدان  ج/ -  179

 1328   برلم    22192422، تارٌخ :  4222  2216-9-23رضا دمحم البلتاجً زٌدان  ج/ -  182

 42419برلم       22192422، تارٌخ :  4228  2218-4-12نعٌمه حافظ البسطوٌسى عبٌد  ج/ -  181

 43295برلم       22192422، تارٌخ :  4212  2218-12-17سامح عبدالرؤؾ دمحم لش  ج/ -  182

 43295برلم       22192422، تارٌخ :  4211  2219-3-17سامح عبدالرؤؾ دمحم لش  ج/ -  183

 39625برلم       22192422، تارٌخ :  4222  2216-7-4احمد مجدى السٌد السٌد خضر  ج/ -  184

 29872برلم       22192422، تارٌخ :  4223  2215-12-17جاد للتكٌٌؾ والتجارة  ج/ -  185

 29872لم   بر    22192422، تارٌخ :  4223  2215-12-17جاد للتجارة واالعمال الهندسٌه  ج/ -  186

 32841برلم       22192422، تارٌخ :  4214  2211-5-15مصطفى صالح السٌد الرمادى  ج/ -  187

 32841برلم       22192422، تارٌخ :  4215  2216-5-15مصطفى صالح السٌد الرمادى  ج/ -  188

 43452برلم       22192422، تارٌخ :  4192  2219-2-2فاطمه السٌد عبدالحمٌد ٌدن  ج/ -  189

 43169برلم       22192423، تارٌخ :  4249  2218-11-24روٌدا عبدالمنعم عبدالفتاح المرسى  ج/ -  192

 33655برلم       22192423، تارٌخ :  4246  2212-11-13عبدالحمٌد مصطفى على ابراهٌم الصاٌػ  ج/ -  191

 33655برلم       22192423، تارٌخ :  4247  2217-11-13عبدالحمٌد مصطفى على ابراهٌم الصاٌػ  ج/ -  192

 43762برلم       22192423، تارٌخ :  4262  2219-4-32عبدالهادى السعٌد ابراهٌم عماره  ج/ -  193

 19839برلم       22192423، تارٌخ :  4232  2216-5-21وفاء حسٌن حسٌن الفلك  ج/ -  194



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14581برلم       22192423، تارٌخ :  4227  2219-5-32ج/ اكرم  عبد هللا ابراهٌم لمٌحه  -  195

 23774برلم       22192423، تارٌخ :  4233  2218-1-15مصنع الشافعى للمالبس الجاهزه  ج/ -  196

 23774برلم       22192423، تارٌخ :  4233  2218-1-15احمد على عبدالعاطى الشافعى  ج/ -  197

 36283برلم       22192423، تارٌخ :  4225  2214-4-23من عبده  ج/تامر مسعد عبدالرح -  198

 36283برلم       22192423، تارٌخ :  4226  2219-4-23تامر مسعد عبدالرحمن عبده  ج/ -  199

 43386برلم       22192423، تارٌخ :  4244  2219-1-12رضا دمحم سلٌمان عنبه  ج/ -  222

 11621برلم       22192423، تارٌخ :  4252  2218-6-27حمن بركات  ج/وحٌد ابراهٌم عبدالر -  221

 23644برلم       22192423، تارٌخ :  4231  2212-12-28دمحم السٌد دمحم مجاهد  ج/ -  222

 23644برلم       22192423، تارٌخ :  4232  2217-12-28دمحم السٌد دمحم مجاهد  ج/ -  223

 24217برلم       22192423، تارٌخ :  4254  2213-3-15عبدالرؤؾ عبدالرحمن السٌد عبدالسالم  ج/ -  224

 24217برلم       22192423، تارٌخ :  4255  2218-3-15عبدالرؤؾ عبدالرحمن السٌد عبدالسالم  ج/ -  225

 42233برلم       22192424، تارٌخ :  4291  2218-1-16تامر حسن بدٌر حسن السجاعى  ج/ -  226

 37722برلم       22192424، تارٌخ :  4325  2215-5-4جون مٌنا سامى مسٌحه  ج/ -  227

 12423برلم       22192424، تارٌخ :  4277  2218-12-7صالح دمحم المتولى طه  ج/ -  228

 43122رلم   ب    22192424، تارٌخ :  4286  2218-11-12دمحم جالل حسن سلٌمان  ج/ -  229

 26128برلم       22192424، تارٌخ :  4288  2228-11-12عمر اوبل  ج/ -  212

 26128برلم       22192424، تارٌخ :  4289  2213-11-12عمر اوبل  ج/ -  211

 26128برلم       22192424، تارٌخ :  4292  2219-11-12عمر اوبل  ج/ -  212

 16355برلم       22192424، تارٌخ :  4268  2224-12-26ج/ دمحم فرج عبدالرحمن بشٌر  -  213

 16355برلم       22192424، تارٌخ :  4269  2229-12-26دمحم فرج عبدالرحمن بشٌر  ج/ -  214

 16355برلم       22192424، تارٌخ :  4272  2214-12-26دمحم فرج عبدالرحمن بشٌر  ج/ -  215

 34792برلم       22192424، تارٌخ :  4266  2218-6-15فً خالد  ج/دمحم عبدالرحٌم عبدالشا -  216

 43274برلم       22192424، تارٌخ :  4282  2218-12-11مركز شعبان لخدمات المحمول  ج/ -  217

 26265برلم       22192424، تارٌخ :  4298  2213-12-28بكر دمحم ابراهٌم رمضان  ج/ -  218

 26265برلم       22192424، تارٌخ :  4328  2218-12-28ٌم رمضان  ج/بكر دمحم ابراه -  219

 4324برلم       22192428، تارٌخ :  4315  2229/1/22-حامد بهٌج ابراهٌم الحمالى  ج -  222

 4324برلم       22192428، تارٌخ :  4316  2214/1/22-حامد بهٌج ابراهٌم الحمالى  ج -  221
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 4324برلم       22192428، تارٌخ :  4317  2219/1/22-اهٌم الحمالى  جحامد بهٌج ابر -  222

 25472برلم       22192428، تارٌخ :  4321  2213-9-6دمحم امام دمحم الشربٌنى  ج/ -  223

 25472برلم       22192428، تارٌخ :  4322  2218-9-6دمحم امام دمحم الشربٌنى  ج/ -  224

 43818برلم       22192428، تارٌخ :  4318  2219-5-14عثمان دمحم  ج/ٌحٌى عبدالرحمن  -  225

 43622برلم       22192432، تارٌخ :  4363  2219-3-16دمحم احمد مصطفى الششتاوى  ج/ -  226

 33378برلم       22192432، تارٌخ :  4349  2212-8-28مصطفً السعٌد عبدالرحمن احمد الشرلاوي  ج/ -  227

 33378برلم       22192432، تارٌخ :  4352  2217-8-28مصطفً السعٌد عبدالرحمن احمد الشرلاوي  ج/ -  228

 16653برلم       22192432، تارٌخ :  4378  2225-2-9ٌاسر ٌحً احمد البٌطار  ج/ -  229

 16653برلم       22192432، تارٌخ :  4379  2212-2-9ٌاسر ٌحً احمد البٌطار  ج/ -  232

 16653برلم       22192432، تارٌخ :  4382  2215-2-9ٌاسر ٌحً احمد البٌطار  ج/ -  231

 27766برلم       22192432، تارٌخ :  4342  2229-9-25حماده السٌد دمحم الصاٌح  ج/ -  232

 27766برلم       22192432، تارٌخ :  4341  2214-9-25حماده السٌد دمحم الصاٌح  ج/ -  233

 32286برلم       22192432، تارٌخ :  4382  2216-1-23دمحم السٌد احمد كامل  ج/ -  234

 6472برلم       22192432، تارٌخ :  4364  2215-6-4مسعد المطب دمحم الشرٌؾ  ج/ -  235

 27246برلم       22192432، تارٌخ :  4383  2219-5-13طارق السٌد السٌد البسطوٌسى  ج/ -  236

 34667برلم       22192432، تارٌخ :  4374  2213-5-21اٌمن السٌد سٌد احمد الملٌوبى  ج/ -  237

 34667برلم       22192432، تارٌخ :  4375  2218-5-21اٌمن السٌد سٌد احمد الملٌوبى  ج/ -  238

 42149برلم       22192432، تارٌخ :  4359  2216-11-23رضا حمدى زكى رخا  ج/ -  239

 36248برلم       22192432، تارٌخ :  4361  2214-5-24دمحم ابوزٌد دمحم المحالوى  ج/ -  242

 36248برلم       22192432، تارٌخ :  4362  2219-5-24دمحم ابوزٌد دمحم المحالوى  ج/ -  241

 41624برلم       22192432، تارٌخ :  4355  2217-12-14ٌوسؾ البسٌونى حسٌن عبدربه  ج/ -  242

 27246برلم       22192432، تارٌخ :  4384  2216-3-9طارق السٌد السٌد البسطوٌسى  ج/ -  243

 21222برلم       22192432، تارٌخ :  4346  2226-12-12اٌهاب دمحم الدسولً ابوعلً  ج/ -  244

 21222رلم   ب    22192432، تارٌخ :  4347  2211-12-12اٌهاب دمحم الدسولً ابوعلً  ج/ -  245

 21222برلم       22192432، تارٌخ :  4348  2216-12-12اٌهاب دمحم الدسولً ابوعلً  ج/ -  246

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 2956برلم       22192427، تارٌخ :  2757  2214-9-15عبدالرحمن سٌؾ النصر عبدالرحمن الشامى وشركاه  ج/ -  1

 4277برلم       22192427، تارٌخ :  2746  2214-1-11مجدى دمحم عٌسى اسماعٌل وشرٌكه  ج/ -  2

 4277برلم       22192427، تارٌخ :  2747  2219-1-11مجدى دمحم عٌسى اسماعٌل وشرٌكه  ج/ -  3

 26561برلم       22192428رٌخ : ، تا 2798  2219-3-12رمضان عزات دمحم ابوعالم وشرٌكته  ج/ -  4

 13285برلم       22192428، تارٌخ :  2776  2224-1-2شرٌؾ توفٌك عبدالجواد بدوى وشرٌكه  ج/ -  5

 13285برلم       22192428، تارٌخ :  2777  2229-1-2شرٌؾ توفٌك عبدالجواد بدوى وشرٌكه  ج/ -  6

 13285برلم       22192428، تارٌخ :  2778  2214-1-2شرٌؾ توفٌك عبدالجواد بدوى وشرٌكه  ج/ -  7

 13285برلم       22192428، تارٌخ :  2779  2219-1-2شرٌؾ توفٌك عبدالجواد بدوى وشرٌكه  ج/ -  8

 14592برلم       22192428، تارٌخ :  2819  2219-5-32مدحت مصطفً كامل عبد الهادي وشرٌكته  ج/ -  9

 21224برلم       22192429، تارٌخ :  2842  2216-12-12ً بدر و شرٌكه  ج/احمد دمحم عبدالؽن -  12

 21224برلم       22192429، تارٌخ :  2842  2216-12-12احمد دمحم عبدالؽنً بدر و شرٌكه  ج/ -  11

 32922برلم       22192429، تارٌخ :  2824  2219/4/5-شكرى نجٌب ٌوسؾ الزٌادى وشركاه  ج -  12

 32922برلم       22192429، تارٌخ :  2824  2219/4/5-شكرى نجٌب ٌوسؾ الزٌادى وشركاه  ج -  13

 41921برلم       22192412، تارٌخ :  2862  2217-12-22السٌد احمد سلٌمان فرؼل وشركاه  ج/ -  14

 17622برلم       22192415، تارٌخ :  2988  2225-6-4ش / دمحم عوض ابراهٌم الصوفانً وشرٌكه  ج/ -  15

 17622برلم       22192415، تارٌخ :  2989  2212-6-4ش / دمحم عوض ابراهٌم الصوفانً وشرٌكه  ج/ -  16

 17622برلم       22192415، تارٌخ :  2992  2215-6-4ش / دمحم عوض ابراهٌم الصوفانً وشرٌكه  ج/ -  17

، تارٌخ :  2973  2225-12-22رٌه السٌد الحمزاوي حافض  ج/عزالرجال السٌد الحمزاوي حافض وشرٌكته ح -  18

 18553برلم       22192415

، تارٌخ :  2974  2212-12-22عزالرجال السٌد الحمزاوي حافض وشرٌكته حرٌه السٌد الحمزاوي حافض  ج/ -  19

 18553برلم       22192415

، تارٌخ :  2975  2215-12-22الحمزاوي حافض  ج/عزالرجال السٌد الحمزاوي حافض وشرٌكته حرٌه السٌد  -  22

 18553برلم       22192415

 26882برلم       22192417، تارٌخ :  3272  2229-4-18حٌاه جمعه السٌد الماضى وشرٌكها  ج/ -  21

 26882برلم       22192417، تارٌخ :  3273  2214-4-18حٌاه جمعه السٌد الماضى وشرٌكها  ج/ -  22

 26882برلم       22192417، تارٌخ :  3274  2219-4-18حٌاه جمعه السٌد الماضى وشرٌكها  ج/ -  23

 17611برلم       22192418، تارٌخ :  3291  2215-1-27صالح الدٌن محمود عوض االسكندرانى وشركاه  ج/ -  24

 17611برلم       22192418، تارٌخ :  3291  2215-1-27سوق العصر الحدٌث للتجارة والتوزٌع  ج/ -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 17611برلم       22192418، تارٌخ :  3293  2215-1-27صالح الدٌن محمود عوض االسكندرانى وشركاه  ج/ -  26

 17611برلم       22192418، تارٌخ :  3293  2215-1-27سوق العصر الحدٌث للتجارة والتوزٌع  ج/ -  27

 17611برلم       22192418، تارٌخ :  3292  2215-6-5وشركاه  ج/ صالح الدٌن محمود عوض االسكندرانى -  28

برلم       22192418، تارٌخ :  3292  2215-6-5شركة / حامد صالح الدٌن محمود عوض االسكندرانى وشرٌكته  ج/ -  29

17611 

 43922برلم       22192421، تارٌخ :  4161  2219-6-11كرٌم حسٌن الخرجاوى وشرٌكته  ج/ -  32

 43922برلم       22192421، تارٌخ :  4161  2219-6-11حسٌن عبدالحمٌد الخرجاوى وشركاه  ج/ -  31

 26452برلم       22192421، تارٌخ :  4166  2219-2-18لؤى عبدالواحد واحمد شولى وشركاهم  ج/ -  32

 26452برلم       22192421: ، تارٌخ  4166  2219-2-18شركة امل على دمحم عبدالواحد وشركاه  ج/ -  33

 26452برلم       22192421، تارٌخ :  4166  2219-2-18امل و طارق و ولٌد  وشركاهم  ج/ -  34

 27291برلم       22192423، تارٌخ :  4237  2229-6-22ٌاسر علً البلتاجً و شرٌكه  ج/ -ستودٌو النجوم  -  35

 27291برلم       22192423، تارٌخ :  4238  2214-6-22و شرٌكه  ج/ٌاسر علً البلتاجً  -ستودٌو النجوم  -  36

 27291برلم       22192423، تارٌخ :  4239  2219-6-22ٌاسر علً البلتاجً و شرٌكه  ج/ -ستودٌو النجوم  -  37

 35275برلم       22192424، تارٌخ :  4274  2218-9-29محمود بكرى همام وشركاه  ج/ -  38

 35275برلم       22192424، تارٌخ :  4274  2218-9-29ن بكرى همام وشركاه  ج/حسٌ -  39

 2564برلم       22192424، تارٌخ :  4292  2217-12-4شركه/سعٌد اسماعٌل ابراهٌم الشركسى وشرٌكته  ج/ -  42

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    


