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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تجاره لطع غٌار  51113برلم  21101131، لٌد فى  11111.111س ماله ،  عبده حسنى احمد سباق  ، تاجر فرد ، رأ -  1

 واكسسوارات سٌارات ، بجهة : الراهبٌن بملن/ سلوى دمحم الشرلاوى

عن تجاره  51114برلم  21101131، لٌد فى  25111.111دمحم فتحى فتحى راغب ابورٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ٌختص بالمالبس العسكرٌه " ، بجهة : الناصرٌه بملن/ فتحى فتحى راغب ابورٌشهمالبس جاهزه " عدا ما 

عن االستٌراد ) عدا  51115برلم  21101131، لٌد فى  511111.111حسام على دمحم مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

له والسٌارات والمالبس الجاهزه ) عد " وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ومعدات ثمٌ 6من المجموعه  36والفمره  10المجموعه 

 االمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ابوصٌر بملن/ دمحم على دمحم مبرون

عن مكتب  51116برلم  21101131، لٌد فى  5111.111معاذ دمحم احمد حسن ابورباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لن/ دمحم احمد حسن ابورباحخلف المٌكنه الزراعٌه بم-شلتوت  1مماوالت عامه ، بجهة : ش

عن ورشه  51155برلم  21101131، لٌد فى  11111.111خالد عبدالرحمن عبدهللا ابوصالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لحام كاوتش ، بجهة : محله زٌاد بملن/ دمحم الٌمانى البطشه

عن كافٌترٌا ،  51151برلم  21101131، لٌد فى  51111.111سماح رافت دمحم السلكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 بجهة : صفط تراب بملن/ احمد دمحم الدمحمى ابوعفش

عن مكتب مماوالت  56016برلم  21101111، لٌد فى  111111.111دمحم ابراهٌم دمحم عجور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ، بجهة : الهٌاتم بملن/ دمحم ابراهٌم عجور

عن مكتب لتجاره  51110برلم  21101131، لٌد فى  11111.111لسٌد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على ا -  5

 االدوٌه البٌطرٌه وتوزٌعها ) فٌماعدا االدوٌه البشرٌه بكافه انوعها ( ، بجهة : كفر دمرو بملن/ على السٌد عبدالمجٌد

 51151برلم  21101131، لٌد فى  5111.111ر فرد ، رأس ماله ،  رضا عبدالعزٌز عبدالمجٌد شعبان النبراوى  ، تاج -  0

 عن مصنع تكسٌر بالستٌن ، بجهة : كفر حسان بملن/ حفٌظه دمحم عمر

عن معرض لبٌع  51111برلم  21101131، لٌد فى  11111.111حلوى الزلزولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بوعلى بملن/ خضره عبدالسالم فرجمحله ا-الحلوٌات ، بجهة : طرٌك المنصوره 

عن تجاره لطع  51155برلم  21101131، لٌد فى  111111.111ولٌد فؤاد النبوى الفراش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 غٌار سٌارات ، بجهة : ابوصٌر بملن/ فؤاد النبوى محرم الفراش

عن مكتب  51156برلم  21101131، لٌد فى  51111.111،   حسٌن دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  12

 الٌمانى بملن/ دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم 1ش3-مماوالت ، بجهة : عزبه ابودراع 

عن  51150برلم  21101131، لٌد فى  11111.111سهٌر ابراهٌم محمود على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 البصل بملن/ على على عبدهللا على محمودتجاره العطاره ، بجهة : نمره 

 51101برلم  21101131، لٌد فى  511111.111مصنع احمد الشرى للنسٌج المٌكانٌكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 عن مصنع نسٌج مٌكانٌكى ، بجهة : محله حسن بملن/ رجاء دمحم البسطوٌسى

عن تجاره  56013برلم  21101111، لٌد فى  11111.111س ماله ،  احمد مصطفى محمود المهدى  ، تاجر فرد ، رأ -  15

 مالبس داخلٌه ، بجهة : شبرابابل بملن/ عبدالحمٌد حلمى شلبى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  56011برلم  21101111، لٌد فى  5111.111صبرى رمضان ثابت عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 العسكرٌه ( ، بجهة : البنوان بملن/ فاطمه كمال عبدالنعٌم مرسى المالبس الجاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس

عن مكتب  56015برلم  21101111، لٌد فى  211111.111ابراهٌم الدمحمى عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مماوالت ، بجهة : كفر فٌاله بملن/ عطار رضوان المرسى محمود

عن تجارة  45551برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالرحمن حسن حا -  15

 العطارة ، بجهة : شارع السكة الوسطى من نعمان االعصر ملن/امال حسٌن حافظ حسن

عن تجارة  45551برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد عبدالرحمن حسن حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

لعطارة ، بجهة : شارع لادوس متفرع من شارع دمحم خلٌل سوق اللبن ملن/امال حسٌن حافظ ونشاطه معصرة زٌوت وتارٌخ ا

 45551وممٌد برلم دائم  2116/4/1افتتاحه 

عن صناعه  56012برلم  21101111، لٌد فى  11111.111كرٌمه رٌاض على عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 نعمان االعصر بملن/ دمحم الششتاوى الششتاوى الطور 1ش1من-اول طرٌك الجابرٌه  3لخٌوط الطبٌعٌه ، بجهة : ونسٌج ا

عن مكتب تنظٌم  56013برلم  21101111، لٌد فى  1111.111اسامه ابراهٌم بدٌر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

السكه الوسطى بملن/ مروه السٌد -ابوبكر الصدٌك  1الالزمه ( ، بجهة : شمعارض ) عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص 

 دمحم عبدالفتاح زعزوع

عن مكتب نمل  56014برلم  21101111، لٌد فى  21111.111دمحم عبدالخالك ابراهٌم راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ك ابراهٌم عبدالخالكبضائع بالسٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ المرسى عبدالخال

عن مكتب  56015برلم  21101111، لٌد فى  511111.111سعد على على الداعورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 البنوان بملن/ شولى سٌد احمد شندى-استٌراد وتصدٌر مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزبه ساكس 

عن تجارة لطع غٌار  56011برلم  21101111، لٌد فى  15111.111عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم السعٌد على -  24

 ماكٌنات خٌاطه ، بجهة : شارع السٌد عامر متفرع من شارع نعمان االعصر ملن/عاطف عبدالحمٌد السٌد خلٌل

عن مكتب استٌراد  56011برلم  21101111ى ، لٌد ف 511111.111اشرف دمحم عبدربه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 وتصدٌر مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : دمرو بملن/ دمحم عبدربه الخلفاوى

عن  56011برلم  21101111، لٌد فى  511111.111عمرو دروٌش عبدالمعطى النمراشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : البنوان بملن / ابراهٌم شولى سٌد احمد  مكتب استٌراد وتصدٌر

 شندى

عن جزاره  56014برلم  21101111، لٌد فى  1111.111سماح على عبدالعزٌز ابوعجور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ال رمضان ابوالماسمالترعه بملن/ عصام كم 1تماطع ش-االطروشى  1ش2، بجهة : 

 56010برلم  21101111، لٌد فى  24111.111عبدالمحسن سٌد احمد ابراهٌم البشبٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 عن ورشه الومٌتال ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالعزٌز احمد العطار

عن تجاره لطع  56015برلم  21101111، لٌد فى  15111.111لٌلى دمحم عبدالحى المسٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 طرٌك دمرو بملن/ عمر ابراهٌم احمد عبدالجٌد-زكى عسكر  1غٌار ماكٌنات خٌاطه ، بجهة : ش

عن استٌراد  56010برلم  21101111، لٌد فى  511111.111دمحم دمحم نسٌم دمحم الدهان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

الوحده العربٌه بملن/ دمحم محمود  1ش1ش بدر من 1) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة :  وتصدٌر مالبس جاهزه

 محمود الشرلاوى

عن مطعم وكافٌه ،  56505برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم خمٌس السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الموتلى بملن/ عاطف عبدالغنى دمحم احمد شكرى-عنتر خضر مع عادل الرفاعى  1ش11بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  56500برلم  21101111، لٌد فى  511111.111السٌد سراج الدٌن سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ احمد بدٌر حسن ابراهٌم

عن مصنع مالبس  56011برلم  21101111، لٌد فى  111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   فهٌمه صادق سعد دمحم  ، -  33

 جاهزه ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ سراج الدٌن سعد دمحم

عن مصنع  56011برلم  21101111، لٌد فى  21111.111ابراهٌم حسن حامد الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 خلف مسجد المحجوب بملن/ حامد المرسى الشهاوى-السلطان مراد  1ش15احذٌه ، بجهة : 

عن تجاره لطع  56012برلم  21101111، لٌد فى  411111.111احمد صابر دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 غٌار االت زراعٌه ، بجهة : كفر فٌاله بملن/ صابر احمد السودانى

عن مزرعة  56015برلم  21101111، لٌد فى  111111.111على عبدالمنعم السٌد المنجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 دواجن ، بجهة : بشبٌش ملن/عبدالمنعم السٌد المنجى

جاره عن ت 54012برلم  21101112، لٌد فى  51111.111مؤمن عبدالعزٌز احمد شومر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

لطور البلد بملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم -مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : طرٌك الترعه المردومه 

 عبدالمنعم

عن تجاره  54012برلم  21101112، لٌد فى  51111.111مؤمن عبدالعزٌز احمد شومر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

امام المرور بملن/ عادل السٌد دمحم دمحم الهاشمى -الجٌش  1ش-ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : لطور مالبس جاهزه ) عدا ما 

 المحله الكبرى 54012والممٌد برلم دائم تابع  2115-1-1تارٌخ افتتاحه -الستغالله " مكتب مماوالت وتجاره السٌارات " -

عن  56025برلم  21101112، لٌد فى  311111.111رأس ماله ،   مشالى لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، -  30

عزبه ابودراع بملن/ -حسن البخ  1ش1من-ربٌع سعد  1تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 حنان عطٌه السٌد

عن  56021برلم  21101112لٌد فى  ، 511111.111اسماعٌل عبدالفاتح اسماعٌل كعبو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مكتب مماوالت ، بجهة : دنوشر بملن/ عبدالفاتح اسماعٌل كعبو

عن تجاره  56021برلم  21101112، لٌد فى  251111.111دمحم جمال ابراهٌم حبٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ملن/ على محمود ابراهٌم لطرىابوشاهٌن ب-محفوظ  1اجهزه كمبٌوتر ) فٌماعدا االنترنت ( ، بجهة : ش

عن تصنٌع  56022برلم  21101112، لٌد فى  25111.111نجٌب السٌد نجٌب امٌن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

منشٌه خضر -سعد خلٌفه  1ش1وتجاره وتوزٌع المستلزمات الطبٌه والتورٌدات الطبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : 

 راهٌم حسن ابوالخٌربملن/ اب

عن  56024برلم  21101112، لٌد فى  11111.111رزق عبدالفتاح رزق المرسى اغا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 تجاره مالبس جاهز واكسسوار حرٌمى ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : العلو بملن/ عبدالفتاح رزق المرسى اغا

عن تجاره لوازم  56021برلم  21101112، لٌد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم دمحم الدسولى البلٌهى -  44

 مدرسه الصناٌع بملن/ خالد السٌد حافظ البنا 1ش1من-شكرى الموتلى  1محجبات ، بجهة : ش

عن صالون  56025برلم  21101112، لٌد فى  11111.111بسام ٌحٌى ٌوسف ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 حالله ، بجهة : البنوان بملن/ نوره فتحى احمد دمحم التومى

عن مشغل  56026برلم  21101112، لٌد فى  51111.111محمود دمحم عزت ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 السعٌد ابوعامر بملن/ السٌد عبدالعزٌز السمنودى 1ش-تطرٌز ، بجهة : المٌصرٌه 

عن مكتب  56031برلم  21101113، لٌد فى  21111.111نٌس طلخان لوره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدالو -  41

-تنظٌم مؤتمرات ) فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : كوبرى الدلتا امام مولف طلعت حرب 

 ٌس طلخانبملن/ عبدالون 5شمه رلم -اعلى استودٌو الدهان -عماره اللواء 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  56031برلم  21101113، لٌد فى  5111.111دنٌا دمحم فتحى محمود ابوشارب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 منشٌه البكرى بملن/ ابراهٌم السٌد عبدالحمٌد الصم -ٌوسف سولاير  1ش 24بجهة : عمار رلم 

عن تجاره لطع  56033برلم  21101113، لٌد فى  111111.111السعٌد خالد دمحم عزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 غٌار سٌارات ، بجهة : مجول بملن/ خالد دمحم على عزه

عن  56032برلم  21101113، لٌد فى  11111.111وفاء مصطفى عبدالجواد الحرٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 و اٌهاب دمحم على مطعم مأكوالت ، بجهة : مجول ملن/عالء الدٌن دمحم على

برلم  21101113، لٌد فى  31111.111البغدادى لبٌع مستلزمات و مستحضرات تجمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 عن بٌع مستلزمات و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : محله زٌاد بملن/ دمحم الحسنٌن عبدالوهاب الدلن 56035

عن مزرعه  56036برلم  21101113، لٌد فى  111111.111رأس ماله ،   اشرف سعد بدوى سلٌمان  ، تاجر فرد ، -  52

 مواشى ، بجهة : دمرو بملن/ ابراهٌم سعد بدوى سلٌمان

عن مطعم مشوٌات ،  56031برلم  21101113، لٌد فى  12111.111مطعم الكروغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 وٌلبجهة : ابوصٌر بملن/ المتولى جابر عبدهللا ش

عن تعئبة مواد  56034برلم  21101113، لٌد فى  11111.111نورا احمد احمد الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 غذائٌة ، بجهة : محلة زٌاد ملن/مسعد الرفاعى حندق

مزرعه عن  56041برلم  21101113، لٌد فى  51111.111اشرف ربٌع صالح الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مواشى ، بجهة : السجاعٌه بملن/ ربٌع صالح عبدالفتاح الدٌسطى

عن تجاره  56042برلم  21101113، لٌد فى  12111.111مصطفى احمد على النوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مٌدان جاوٌش بملن/ عزت مصطفى الشرٌف 1ش35مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن ورشه  56030برلم  21101113، لٌد فى  11111.111عبدالفتاح شرف دمحم احمد شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : بشبٌش بملن/ دمحم شرف دمحم احمد

عن  56035م برل 21101113، لٌد فى  511111.111دمحم عبدالعزٌز عبدالعزٌز الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

طرٌك دمرو بملن/ دمحم احمد الرمادى و ابراهٌم دمحم -فاطمه الزهراء  1مكتب استٌراد وتصدٌر غزل وماكٌنات نسٌج ، بجهة : ش

 الرمادى

عن تجاره  56044برلم  21101113، لٌد فى  25111.111سامٌه سمٌر الشرنوبى البتانونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 السكه الوسطى بملن/ عالء الدٌن احمد المسٌرى-زكرٌا  1رٌز ، بجهة : شمستلزمات التط

عن تجارة مالبس  56020برلم  21101112، لٌد فى  11111.111زٌنب حسن نصر عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 جاهزة ومفروشات )عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : السجاعٌة ملن/سعد السٌد فرج طاحون

عن بماله ،  56041برلم  21101113، لٌد فى  11111.111دمحم ابراهٌم محمود دمحم دمدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 شارع انس بن مالن منشٌة البكرى بجوار فرن الشعبٌة ملن/هشام ابوالمجد ابراهٌم دمحم 31بجهة : عمار رلم 

عن تجارة  56051برلم  21101114، لٌد فى  25111.111ماله ،   على عبدالواحد على المرمانى  ، تاجر فرد ، رأس -  62

 مواد غذائٌة ، بجهة : محلة زٌاد ملن/عبدالواحد على مصطفى المرمانى

عن  56043برلم  21101113، لٌد فى  111111.111حال زاهى عبدالغفار السٌد محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ختص بالمالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع زكى عسكر طرٌك دمرو ملن/ولٌد دمحم دمحم الدسولىتجارة مفروشات ومالبس )عدا ماٌ

عن  56045برلم  21101114، لٌد فى  251111.111عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 محمود صالح بطٌنه بملن/ شعبان عبدالفتاح-مشغل تمفٌل مفروشات ، بجهة : عزبه راغب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن سرجه  56046برلم  21101114، لٌد فى  5111.111رضا عوض عبدالرحمن الغبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 الجمهورٌه بملن/ عزت عوض على الشخٌبى-البهٌدى  1ش5، بجهة : 

عن  56045برلم  21101114، لٌد فى  51111.111عزالعرب غازى عزت احمد عزت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 المستشار بملن/ مبارن رمضان العزٌزى 1ش1من -ابوبكر الصدٌك  1ورشه حداده ، بجهة : ش

عن مكتب رحالت  56040برلم  21101114، لٌد فى  5111.111احمد عطٌه احمد ابودره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عطٌه احمد حسن ابودرهتبع صفط  تراب بملن/ -، بجهة : عزبه الخضاروه البحرٌه 

عن تجاره لطع  56051برلم  21101114، لٌد فى  25111.111السعٌد بدران ابراهٌم لوطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ نهاد بدران ابراهٌم لوطه

عن  56052برلم  21101114، لٌد فى  51111.111،  العطافى السٌد العطافى ابوشعٌشع  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  60

 حسن البنا بملن/ اسماعٌل توفٌك عبدالرحمن 1مشغل فوط ، بجهة : ش

عن مكتب تجاره  56053برلم  21101114، لٌد فى  111111.111احمد دمحم دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 جمعه سعد بملن/ دمحم دمحم شحاته 1ش 111، بجهة : مالبس ) ما عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( 

عن تجاره  56055برلم  21101111، لٌد فى  25111.111دمحم صابر احمد البصراتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مالبس جاهزه ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ابوصٌر بملن/ احمد السٌد البصراتى

عن  56056برلم  21101111، لٌد فى  11111.111هادى ابراهٌم زرد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال مصطفى عبدال -  12

 مصنع مفروشات ، بجهة : سندسٌس بملن/ مصطفى عبدالهادى ابراهٌم زرد

عن تجاره  56051برلم  21101111، لٌد فى  151111.111سعاد احمد المصلحى ذهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 جاهزه " عدا المالبس العسكرٌه " ، بجهة : دخمٌس بملن/ دمحم دمحم ابراهٌم زٌدان مالبس

عن تجاره لطع  56055برلم  21101111، لٌد فى  111111.111دمحم همام السعٌد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 غٌار سٌارات ، بجهة : بطٌنه بملن/ همام السعٌد الشامى

عن صٌدلٌه  56061برلم  21101111، لٌد فى  5111.111ر فاروق البطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌه د/ سح -  15

 ابوراضى  بملن/ اسامه احمد زكى وهبه-عبدالرحمن شاهٌن  1محمود مرمر تماطع ش 1، بجهة : تماطع ش

عن تجاره  56062برلم  21101111فى ، لٌد  51111.111حاتم لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مالبس جاهزه ) عدا المال بس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر حسان بملن/ عبده رشاد عبدالفتاح الجندى

عن مكتب  56063برلم  21101111، لٌد فى  5111.111مروه رمضان الصاوى حارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سٌنى بملن/ دمحم ماهر دمحم احمد عٌسىاحمد الح 1رحالت داخلٌه ، بجهة : ش

عن بماله ،  56065برلم  21101111، لٌد فى  11111.111تامر ابراهٌم احمد ابراهٌم المر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 عزبه خضر بملن/ ورثه / معروف احمد ابوعٌطه-الششتاوى البحٌرى  1ش 02بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  56064برلم  21101111، لٌد فى  31111.111د ، رأس ماله ،  عادل عادل سعد مازن  ، تاجر فر -  10

 بنن مصر بملن/ على محمود ابراهٌم لطرى 1ش1من-منزل شنوده -منشٌه البكرى 

عن مكتب  56066برلم  21101111، لٌد فى  411111.111الموافى للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 امه ، بجهة : كفر حسان بملن/ اٌمن فكرى الشحات الموافىمماوالت ع

عن تجارة  56061برلم  21101111، لٌد فى  51111.111محسن سعد دمحم اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الجمهورٌة ملن/عزٌزه عبدالحمٌد سلٌمان-اكسسوارات تون تون وزٌوت ، بجهة : شارع فاروق ابوالخٌر 

عن مغسلة  56050برلم  21101111، لٌد فى  11111.111 عبدالمادر الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على دمحم -  52

 سٌارات وغٌار زٌت سٌارات ، بجهة : عٌاش ملن/دمحم عبدالمادر الجمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجاره  عن 56065برلم  21101115، لٌد فى  31111.111زٌدان لمستحضرات التجمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 المنشٌه الجدٌده بملن/ امل فاروق محمود احمد سعٌد-عشره  1ش1من-السٌد عمل  1ش35مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن جزاره ،  56012برلم  21101115، لٌد فى  21111.111السعٌد راشد الٌمانى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ىبجهة : عطاف بملن/ رشٌده راشد الٌمانى حجاز

عن  56014برلم  21101115، لٌد فى  12111.111اسراء فرج عبدالعزٌز موسى سهٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 تجاره مبٌدات زراعٌه ، بجهة : دنوشر بملن/ سمٌر عوض حسن عبدالرازق

عن تجاره  56013برلم  21101115، لٌد فى  511111.111ولٌد دمحم السعٌد ابومهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناوٌه بملن/ دمحم السعٌد دمحم ابومهدى

عن كافٌه عائالت  56060برلم  21101115، لٌد فى  51111.111مصطفى سعد على هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 / عاٌده عبدالوهاب الجمٌلفلسطٌن بملن 1ش1من-زٌدان  1، بجهة : ش

عن تجاره  56011برلم  21101115، لٌد فى  51111.111سعاد ابراهٌم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ابوشاهٌن بملن/ نوال محمود -عبدالوهاب المرسى  1ش20مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار رلم 

 دمحم

عن سوبر  56011برلم  21101115، لٌد فى  51111.111ى دمحم المغربى المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فهم -  50

 امتداد الموتلى بملن/ مصطفى السٌد شعبان السٌد-المدارس  1ماركت ، بجهة : ش

عن تجارة  56051رلم ب 21101110، لٌد فى  25111.111سامح رضوان عبداللطٌف التباع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع البحر ملن/ولٌد رضوان عبداللطٌف التباع

عن تجارة  56010برلم  21101110، لٌد فى  25111.111محمود احمد فتوح عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 رمضان الشرٌفمالبس جاهزة )عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع الجٌش ملن/دمحم 

عن مكتب  56055برلم  21101110، لٌد فى  51111.111رمضان المهدى السٌد سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 رحالت داخلٌه ، بجهة : بشبٌش بملن/ دمحم المهدى السٌد سرور

عن تجاره لطع  56050لم بر 21101110، لٌد فى  311111.111مصطفى صابر دمحم خٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 غٌار االت زراعٌه ، بجهة : كفر فٌاله بملن/ محمود صابر دمحم خٌر

عن تجاره  56001برلم  21101110، لٌد فى  12111.111عطٌه عطٌه السعٌد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 منشٌه السالم بملن/ سلمى المرغنى اسماعٌل فرغل-العشى 1ش1اسمان ، بجهة : 

عن  56003برلم  21101110، لٌد فى  511111.111دمحم طارق سلٌم عبدالجواد معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

( وتصدٌر االالت والمعدات والمحاصٌل الزراعٌة ، بجهة : 6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب االستٌراد )عدا المجموعة 

 العثمانٌة ملن/سلٌم عبدالجواد معوض

عن تجاره  56015برلم  21101110، لٌد فى  11111.111 عبدالحمٌد ابوالمجد االمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  06

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدهللا ابوالمجد ابراهٌم االمام

عن ممله لب  56016برلم  21101110ى ، لٌد ف 6111.111دمحم السٌد عبدالهادى دمحم رلبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 ، بجهة : بشبٌش بملن/ السٌد عبدالهادى دمحم رلبان

عن مصنع  56052برلم  21101110، لٌد فى  51111.111عبدهللا محمود الششتاوى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 لبطاطس نصف مملٌه ، بجهة : االنشا الحدٌثه بملن/ ربٌع دمحم اسماعٌل مشع

عن تجاره  56051برلم  21101110، لٌد فى  25111.111ٌحٌى سعد المرسى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 منشٌه البهلوان بملن/ حسام سعد المرسى 1ش51مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  56055برلم  21101110، لٌد فى  12111.111ماله ،   دمحم على عبدالمجٌد احمد نوٌصر  ، تاجر فرد ، رأس -  111

 مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : مٌت عساس بملن/ على عبدالمجٌد احمد نوٌصر

عن  56056برلم  21101110، لٌد فى  11111.111شٌماء اشرف عبدالرحٌم العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ناصٌه عبدالوكٌل حنتوش بملن/ احمد صالح حسٌن احمد-سكه زفتى العمومى  1ش15لم مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : عمار ر

عن مصنع  56054برلم  21101110، لٌد فى  511111.111هالل زكى السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 د شحبرمالبس جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه " ، بجهة : شبرابابل بملن/ حافظ السٌ

عن تجاره مالبس  56053برلم  21101110، لٌد فى  12111.111دمحم سمٌر السٌد الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ سمٌر السٌد الحداد

عن مصنع  56051برلم  21101110، لٌد فى  51111.111الطاف محروس دمحم حراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 تبع كفر العباٌده بملن/ حسام على ٌحٌى الخشن-نسٌج ترٌكو دائرى ، بجهة : عزبه الست بهٌه 

عن تجارة  56001برلم  21101110، لٌد فى  12111.111ابراهٌم دمحم دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 : شبرابابل ملن/دمحم دمحم الشرلاوى معدات لحام ، بجهة

عن مصنع رخام ،  56002برلم  21101110، لٌد فى  12111.111احمد دمحم دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بجهة : الراهبٌن ملن/دمحم دمحم مجاهد

عن  56011برلم  21101110د فى ، لٌ 111111.111اٌهاب حامد عبدالرحمن ابوهالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ عبدهللا حمدان السعٌد

عن  56015برلم  21101110، لٌد فى  11111.111شرٌف عبدالممصود المتولى البواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 : شبرابابل بملن/ فوزى حمد سٌف الصاوىمكتب مماوالت عامه ، بجهة 

عن االستٌراد )  56004برلم  21101110، لٌد فى  511111.111دمحم فهمى السٌد البوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 البوشى ( والتصدٌر للمفروشات ، بجهة : الراهبٌن بملن/ ابراهٌم السٌد دمحم 6من المجموعه  36والفمره  10فٌماعدا المجموعه 

عن معصره زٌوت  56005برلم  21101111، لٌد فى  51111.111مجدى جابر دمحم غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ، بجهة : بهبٌت الحجاره بملن/ جابر دمحم غنٌم

تجاره  عن 56006برلم  21101111، لٌد فى  12111.111هٌثم موسى دمحم البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مصوغات ومجوهرات ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ موسى دمحم البسٌونى

عن مصنع  56001برلم  21101111، لٌد فى  12111.111السٌد فاروق جبر شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مالبس جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله خلف بملن/ فاروق جبر شلبى

عن تجاره  56005برلم  21101111، لٌد فى  111111.111حسام محمود محمود العنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 االدوات المنزلٌه ، بجهة : محله زٌاد بملن/ محمود محمود العنانى

 1ش66بجهة : عن مكتبه ،  56000برلم  21101111، لٌد فى  511.111مكتبه راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجوار مسجد االربعٌن بملن/ دمحم احمد العربى عباس-الوزان 

عن  51111برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد مجاهد حامد مجاهد العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

  منصوربجوار مسجد عبدهللا-تجاره اعالف ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن/ عرفان عبدالمنعم ابراهٌم سعٌد 

عن تجاره اللحوم  51111برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم حسن دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 والجزاره ، بجهة : محله زٌاد بملن/ حسن دمحم سالمه

عن مشغل  51112لم بر 21101111، لٌد فى  11111.111ولٌد رمضان دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 السكه الوسطى بملن/ رمضان دمحم السٌد-احمد المرع  1ش26تمفٌل وتغلٌف وبرٌات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  51113برلم  21101111، لٌد فى  31111.111البسٌونى سعد دمحم عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بملن/ شرٌف العربى سالم احمد ابوراضى-احمد العربى  1ش3وتاجٌر السٌارات ، بجهة : 

عن  51111برلم  21101111، لٌد فى  111111.111عبدالعزٌز دمحم فؤاد احمد ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

منشٌه البكرى بملن/ سلٌمان احمد دمحم -ابراهٌم غازى  1ش1تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 شهاب

عن ورشه  51116برلم  21101111، لٌد فى  2111.111عادل متولى بدران المنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 صٌانه سٌارات ، بجهة : طنباره بملن/ رحمه محمود سلمان

مصنع  عن 51114برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم مختار عبدهللا الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مالبس جاهزة ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بلمٌنا ملن / مصطفى عبدالفتاح دمحم الجمال

عن تجارة  51115برلم  21101111، لٌد فى  11111.111شرٌف انس عبدالمنعم فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ملن/نجٌب احمد عبدالرحمن الكترونٌات )عدا االنترنت( ، بجهة : شارع دمحم فرٌد

عن تجارة  51116برلم  21101111، لٌد فى  111111.111دمحم احمد عبدالخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مالبس رجالى وحرٌمى واطفال )عدا ماٌختص بالمالبس العسكرٌه( ، بجهة : عزبة الثابت منشاة طنباره ملن/دمحم عبدالخالك دمحم زٌد

عن مصنع  51111برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عالء ابراهٌم ٌوسف جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مفروشات ، بجهة : منطمى الشٌخ الصناعٌة ملن/مصطفى الصاوى الشٌخ

عن مشغل  51114برلم  21101111، لٌد فى  25111.111دمحم عبدالعزٌز دمحم السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 تطرٌز ، بجهة : المٌصرٌه ملن/سماح مهران ابراهٌم رجب

برلم  21101111، لٌد فى  111111.111مصطفى مسعد مصطفى ابراهٌم الٌمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 عن مكتب تصدٌر مفروشات ، بجهة : شارع الخبى من سوق اللبن ملن/مختار عٌسى احمد عٌسى 51115

عن تجاره  51115برلم  21101111، لٌد فى  51111.111حنان عطٌه دمحم دمحم السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

بجوا ر حسام سلطان بملن/ حنان عطٌه دمحم -حمام المتولى  1ش21مالبس جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 دمحم السكرى

عن مصنع صابون ، بجهة :  51111برلم  21101111، لٌد فى  12111.111أس ماله ،  احمد بدر  ، تاجر فرد ، ر -  125

 بشبٌش بملن/ عزه سعد ابراهٌم النجار-عزبه الترزى  245

عن مكتب  51110برلم  21101111، لٌد فى  11111.111سوسن دمحم حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 بملن/ عطٌه سعد دمحم الششتاوى رحالت داخلٌه ، بجهة : البنوان

عن معرض  51111برلم  21101111، لٌد فى  21111.111جمال فهمى السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 موتوسٌكالت وفٌسبا ، بجهة : محله زٌاد بملن/ مجدى عبدالعال السامولى

 51112برلم  21101111، لٌد فى  12111.111له ،  اٌمان محمود الدمرداش السعٌد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  131

 عن تجاره ادوات منزلٌه ، بجهة : مٌت عساس بملن/ الشراٌحى السعٌد عبدالغنى مملد

عن  46121برلم  21101111، لٌد فى  21111.111دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 تراب بملن/ مصطفى السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌادمصنع لطن طبى ، بجهة : صفط 

عن  46121برلم  21101111، لٌد فى  21111.111دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

له " استٌراد ) عدا الستغال -المحله الكبرى بملن/ السٌد عبدالنبى السعٌد-المنشٌه الجدٌده -عبدالنبى  1مصنع لطن طبى ، بجهة : ش

 المحله الكبرى 46121( ) وكل ما هو مدون بصحٌفه المٌد ( وممٌد برلم دائم تابع 6من المجموعه  36والفمره  10المجموعه 

عن تجاره غزل ،  51115برلم  21101111، لٌد فى  25111.111المنجى لتجاره الغزل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ه بملن/ عبدهللا خمٌس عبدالكرٌمبجهة : منشاه طنبار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كافٌترٌا ،  51110برلم  21101111، لٌد فى  11111.111محسن دمحم الندٌم ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 الطرٌك السرٌع بملن/ سحر صالح عبدالرحٌم الشٌخ-بجهة : محله ابوعلى 

عن  51121برلم  21101111، لٌد فى  1111.111رأس ماله ،   حموده الدسولى ابراهٌم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، -  136

 خردوات ، بجهة : محله حسن بملن/ رضا حسٌب دمحم الشرلاوى

عن مكتب  51121برلم  21101111، لٌد فى  3111.111هانى دمحم مصطفى خلٌل حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 طفى دمحم مصطفى حمادالغزالى بملن/ مص 1ش13رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن  51122برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عبدالسالم شعبان عبدالسالم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 تجاره حداٌد وبوٌات ، بجهة : نمره البصل بملن/ ابراهٌم عبدهللا عبدالحى شاهٌن

عن  51123برلم  21101111، لٌد فى  211111.111له ،  منصور منصور ابراهٌم السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  130

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ابوصٌر بملن/ منصور ابراهٌم السباعى

 51124برلم  21101111، لٌد فى  25111.111مكتب خمٌس لتصدٌر النحل ومشتماته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ل العسل ومشتماته ، بجهة : الكمالٌه بملن/ رضا بسٌونى توفٌك العترهعن مكتب لتصدٌر نح

عن تجاره  51125برلم  21101111، لٌد فى  12111.111دمحم عاطف السٌد على لموح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 م دوٌدارمالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ عبدالرحمن نعٌ

عن بوتٌن تحف  51126برلم  21101111، لٌد فى  25111.111نورا على منسوب خٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 وانتٌكات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ على منسوب خٌشه

عن معرض  51132برلم  21101114، لٌد فى  251111.111معرض عناب للسٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 سٌارات مستعمله ، بجهة : محلة زٌاد ملن/عبدالعاطى المتولى عبدالعاطى عالم

عن تجارة  51131برلم  21101114، لٌد فى  31111.111دمحم عبدالفتاح ابراهٌم االصفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ٌة البكرى ملن/احمد دمحم عبدالفتاح االصفرمستلزمات ادوات نجارة ، بجهة : شارع الصفا تماطع شارع بنن مصر منش

عن منتجات  51133برلم  21101114، لٌد فى  111111.111السٌد غانم السٌد غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ورلٌة ومستحضرات تجمٌل وعطور ، بجهة : شارع لناة السوٌس الجمهورٌة ملن/جبرائٌل حبٌب خلٌل صلٌب

عن تجار  51135برلم  21101115، لٌد فى  12111.111راهٌم عبده عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم طارق اب -  146

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ عصام عبدالرسول البندارى

عن تجاره  53511برلم  21101115لٌد فى  ، 11111.111سحر دمحم عبدالسالم البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : الناصرٌه بملن/ محمود دمحم الدمحمى موكل

عن تجاره  53511برلم  21101115، لٌد فى  11111.111سحر دمحم عبدالسالم البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

-0-6تارٌخ افتتاحه -الستغالله " مصنع وبرٌات " -ن/ بدٌر دمحم جاد شعٌبمركز سمنود بمل-ادوات كهربائٌه ، بجهة : الناصرٌه 

 المحله الكبرى 53511والممٌد برلم دائم تابع  2115

عن مستلزمات  51136برلم  21101115، لٌد فى  25111.111رضا عطٌه المتولى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 محب بملن/ اسامه فرج السٌد دمحم 1من-االمام الشافعى  1بجهة : ش كمبٌوتر ) عد اما ٌختص باالنترنت ( ،

عن تجاره  51130برلم  21101115، لٌد فى  111111.111ضٌاء دمحم فرج معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 جاوٌش ) سوق اللبن( بملن/ ٌوسف حموده محمود 1ش35احذٌه ، بجهة : 

عن  51134برلم  21101114، لٌد فى  51111.111عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامى سٌد احمد عبدالغفار  -  151

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : العامرٌة ملن/سامى عبدالحلٌم حامد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  51121برلم  21101114، لٌد فى  5111.111سمٌر السٌد السٌد البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ا ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سماحه بملن/ عاٌده على البدراوىمالبس جاهزه ) عدا م

عن بماله ، بجهة :  51125برلم  21101114، لٌد فى  5111.111رشاد دمحم على الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 كفر حجازى بملن/ دمحم عبدالحمٌد ابوزهره

عن مصنع  51120برلم  21101114، لٌد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حمدهللا عبدالحمٌد الرجبى  ،  -  154

 نسٌج ترٌكو دائرى ، بجهة : كفر حجازى بملن/ السٌد حمدهللا عبدالحمٌد الرجبى

عن تجاره ادوات  51131برلم  21101114، لٌد فى  51111.111دمحم هالل دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ئٌه ، بجهة : سمال بملن/ خالد دمحم السٌد رجبكهربا

عن تجاره  51143برلم  21101116، لٌد فى  11111.111احمد شفٌك شفٌك حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : ابوصٌر بملن/ احمد دمحم الحارتى

عن مشغل  56113برلم  21101116، لٌد فى  12111.111، رأس ماله ،  دمحم فتحى عطٌه عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد  -  151

 تطرٌز ، بجهة : عٌاش بملن/ كاظم فرج دمحم

عن مشغل  56113برلم  21101116، لٌد فى  12111.111دمحم فتحى عطٌه عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

الستغالله " -مه محب بملن/ دمحم عزت واٌهاب و خالد احمد فتحى دمحم نوفلمنط-الشٌخ دمحم سلمى 1ش3تطرٌز ، بجهة : عمار رلم 

 المحله الكبرى 56113وممٌد برلم  2111-1-1بال استٌشن ) عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص ( تارٌخ افتتاحه 

عن مصنع  51141برلم  21101116، لٌد فى  11111.111عبدالنبى على ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 حلوٌات ، بجهة : كفر دخمٌس بملن/ دمحم دمحم المتولى دمحم

عن مصنع  51131برلم  21101115، لٌد فى  21111.111محمود دمحم احمد الحسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 هٌه احمد رضوانعٌاش بملن/ زا-التوبه  1مالبس جاهزه ) عدا ما المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مصنع نسٌج  51135برلم  21101115، لٌد فى  5111.111مرٌم احمد حافظ العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مٌكانٌكى ، بجهة : كفر العباٌده بملن/ دمحم مصطفى ابراهٌم اسماعٌل

عن بٌع  51141برلم  21101115، لٌد فى  111111.111فاطمه محمود ابراهٌم الهنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 المسجد الكبٌر بملن/ على عبدالحمٌد فرج سعٌد 1ش -اسمان طازجه ، بجهة : البنوان 

عن تجاره  51141برلم  21101115، لٌد فى  21111.111حسٌن دمحم حسٌن جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

اول منشٌه التحرٌر بملن/ احمد عبدالمنعم عبدالحمٌد -لعسكرٌه ( ، بجهة : المولف الجدٌد مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس ا

 رضوان

عن معرض  51142برلم  21101115، لٌد فى  11111.111الشراكى للسٌرامٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 سٌرامٌن ، بجهة : بطٌنه بملن/ دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد الشراكى

عن مماوالت  51140برلم  21101116، لٌد فى  111111.111خمٌس للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 الجمهورٌه بملن/ مرفت عبدالمنعم دمحم دٌاب-المصرى  1وتشطٌبات ، بجهة : ش

عن تجاره  51151لم بر 21101116، لٌد فى  211111.111منى دمحم البسٌونى الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله زٌاد بملن/ عالء الدٌن منصور عبدالعزٌز ناصف

عن  51145برلم  21101116، لٌد فى  11111.111صالح سمٌر هرٌدى عنتر ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ه بملن/ حافظ على دمحم حافظتجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : المعتمدٌ

عن مصنع  51144برلم  21101116، لٌد فى  11111.111فاٌز صالح ابراهٌم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 نسٌج ترٌكو دائرى ، بجهة : شبرا بابل بملن/ عبدهللا حمدان السعٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مزرعه  51151برلم  21101116، لٌد فى  211111.111ابراهٌم دمحم ابراهٌم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 خضروات وفواكه ، بجهة : البنوان بملن/ مصطفى ابراهٌم هالل

عن تجاره  51152برلم  21101116، لٌد فى  211111.111عال محب دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ابراهٌم دمحممجوهرات ومصوغات ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالعزٌز 

برلم  21101111، لٌد فى  5111.111جالل باشا الغرٌب لتجاره لطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 عن تجاره لطع غٌار السٌارات ، بجهة : سجٌن الكوم بملن/ نظٌمه دمحم المغاورى الغرٌب 51155

عن سوبر  51150برلم  21101111، لٌد فى  51111.111اله ،  عادل عبدالعظٌم دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس م -  112

 ترعه المستشار بملن/ عادل عبدالعظٌم دمحم عوض 1ش 23ماركت ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب رحالت  51155برلم  21101111، لٌد فى  25111.111الغباشى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بملن/ سعٌد سعد سعٌد النمٌبداخلٌه ، بجهة : بنا ابوصٌر 

عن تصدٌر  51161برلم  21101111، لٌد فى  25111.111دمحم عبدالرازق نصر شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مواد غذائٌه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم عبدالجواد السعٌد بدر

عن البماله ، بجهة  51161برلم  21101111، لٌد فى  6111.111طه حمدى طه المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 منشٌه البكرى بملن/ مجدى محمود امٌن السنجابى-مسجد المصطفى  1ش23: 

عن  51146برلم  21101116، لٌد فى  25111.111حازم ابراهٌم مصطفى الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ه بملن/ عزت حسن علىمصنع نسٌج ، بجهة : منطمه الشٌخ الصناعٌ

عن مصنع  51162برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ٌاسر دمحم على البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجوار محالت ابوعٌطه بملن/ مصطفى دمحم على البسطوٌسى-العمده  1ش1من-دمحم فوزى  1ش0بلٌسٌه مفارش ، بجهة : عمار رلم 

عن مصنع مالبس  51156برلم  21101111، لٌد فى  11111.111 بصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم دمحم دمحم -  115

 جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ احمد مسعد دمحم حسن

عن معرض  51151رلم ب 21101111، لٌد فى  11111.111دمحم احمد دمحم الجردوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لتجاره السٌارات ، بجهة : كفر حجازى بملن/ عٌد عبدالمنعم النواوى

عن تجاره وتوزٌع  51163برلم  21101111، لٌد فى  5111.111احمد ابراهٌم دمحم البٌاعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 رٌا ابراهٌم البٌاعهمحله البرج بملن/  زك-مدرسه المعلمات  1ش15مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن  51164برلم  21101111، لٌد فى  121111.111عبدالحلٌم حسٌب رٌاض المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 طنباره بملن/ المرسى رٌاض المرسى صالح-مزرعه دواجن ، بجهة : عزبه جبران 

عن مصنع  51165برلم  21101111، لٌد فى  51111.111نادر فتح هللا على غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابو على بملن/ اٌمن فتح هللا على غازى

عن تجاره  51166برلم  21101111، لٌد فى  12111.111مٌنا مجدى ودٌع رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 الصاغه بملن/ منٌر مٌخائٌل كرٌاكوس 1جهة : شمصوغات ومجوهرات ، ب

عن  51161برلم  21101111، لٌد فى  51111.111احمد فوزى مرسى ابراهٌم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ابوشاهٌن بملن/ عبدهللا الباز دمحم عبدهللا المنسى-الملٌنى  1ش1كوفى شوب ، بجهة : عمار رلم 

 51153برلم  21101116، لٌد فى  0111.111طوط واكسسوار المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زكرٌا لبٌع الخ -  155

 ابوشاهٌن بملن/ محمود زكرٌا دمحم الٌاس عٌسى-مدرسه المحله الثانوٌه  1ش22عن خدمات محمول ) عدا االنترنت ( ، بجهة : 

عن  51154برلم  21101116، لٌد فى  111111.111،  فاروق دمحم امٌن متولى المنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  156

 مماوالت عامه ، بجهة : دمرو بملن/ دمحم عبدالفتاح احمد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  51165برلم  21101115، لٌد فى  12111.111احمد سمٌر محمود السٌد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ابوراضى بملن/ ٌسرٌه احمد العزب حجازى-المستشار  1ش3ار رلم تعبئه وتغلٌف وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : عم

عن مكتب  51160برلم  21101115، لٌد فى  111111.111عزت ابراهٌم المتولى عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 رحالت داخلٌه ، بجهة : عطاف بملن/ رفعت مصباح عبدالباعث دمحم

عن  51111برلم  21101115، لٌد فى  51111.111عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد عبدالعال عبدهللا جاد  -  150

 مصنع بلٌسٌه ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ احمد سالم ابراهٌم امٌن

عن مصنع  51111برلم  21101115، لٌد فى  12111.111دمحم مسعد الدسولى بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 جهة : شبرابابل بملن/ دمحم فتحى ابراهٌم ابوحلوهتدوٌر خٌوط ، ب

عن تجاره  51112برلم  21101115، لٌد فى  11111.111حسٌن السعٌد لرنى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 فلسطٌن بملن/ دمحم على عنتر 1خضروات و فاكهه ، بجهة : ش

عن  51113برلم  21101115، لٌد فى  111111.111ماله ،   احمد رضا مصطفى دمحم النمٌطى  ، تاجر فرد ، رأس -  102

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ احمد حامد السٌد عٌد

عن مزرعه  51114برلم  21101115، لٌد فى  111111.111حمزه دمحم اسماعٌل حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 حمود صابر ابوغنٌممواشى ، بجهة : الكمالٌه بملن/ عزوز م

عن معرض  51115برلم  21101115، لٌد فى  25111.111زٌنب السٌد ابراهٌم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

شكرى الموتلى بملن/  1ش1من-خالد بن الولٌد  1ش11لتجاره المالبس الحرٌمى ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 ٌلكمال دمحم الدسولى خل

عن مصنع تشكٌل  40416برلم  21101115، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 سكه الراهبٌن بملن/ ماهر ابراهٌم دمحم البنا-معادن ، بجهة : طرٌك سمنود المدٌم 

عن مصنع تشكٌل  40416برلم  21101115، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

تارٌخ افتتاحه -الستغالله " ورشه تمطٌع وتشكٌل معادن " -المنطمه الصناعٌه بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم على البنا-معادن ، بجهة : سمنود

 المحله الكبرى 40416والممٌد برلم  1-11-2111

عن مصنع تشكٌل  40416برلم  21101115، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،   دمحم ابراهٌم دمحم البنا  ، تاجر فرد ، -  101

الستغالله " تجاره حدٌد " وتارٌخ -مركز سمنود بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم على البنا -معادن ، بجهة : طرٌك المحله سمنود المدٌم 

 المحله الكبرى 40416والممٌد برلم دائم تابع  2111-1-1افتتاحه 

عن تورٌد سٌرامٌن و  51116برلم  21101115، لٌد فى  111111.111ه للتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الخف -  105

 ابوراضى بملن/ دمحم سمٌر السٌد عثمان-اهل السنه  1ش2ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن مصنع  51111برلم  21101115، لٌد فى  111111.111مصنع النجولى لالستٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 استٌن ، بجهة : الناصرٌه بملن/ دمحم دمحم كمال الدٌن السمنودى

عن  51115برلم  21101115، لٌد فى  511111.111فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

، بجهة : بلمٌنا بملن/ ارزاق دمحم  ( وتصدٌر االثاث المعدنى 6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ) فٌماعدا المجموعه 

 عبدالحمٌد شعٌشع

عن  51110برلم  21101115، لٌد فى  25111.111دمحم فرٌد ابوالحارث احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

ضان بورسعٌد بملن/ عادل رم 1ش1من-حمزه  1تجاره الحبوب والبمول بالتجزئه وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : ش

 مصطفى

عن مزرعه  51151برلم  21101115، لٌد فى  151111.111دمحم عبدالفتاح السٌد درباله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مواشى ، بجهة : خباطه بملن/ دمحم عبدالفتاح السٌد درباله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاه لطع غٌار  51151برلم  21101121، لٌد فى  21111.111دمحم كمال دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 بنا ابصٌر بملن/ كمال دمحم عٌسى-واكسسوارات السٌارات ، بجهة : عزبه العسٌلى 

عن  51152برلم  21101121، لٌد فى  511111.111ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

( وتصدٌر مواد غذائٌه وحبوب وتجاره المواد الغذائٌه وحبوب ، بجهة  6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ) عدا المجموعه 

 بجوار البغل بملن/ فاروق عبدالخالك الكوش -سعد زغلول  1: ش

عن تجاره  51153برلم  21101121، لٌد فى  51111.111دمحم جالل موسى موسى شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ٌش بملن/ محمود عبداللطٌف دمحم السٌدمواد غذائٌه جمله ، بجهة : بشب

عن  51154برلم  21101121، لٌد فى  21111.111احمد حسن عبدالمادر خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 سٌدى سالمه بملن/ دمحم المكاوى حراز 1تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن صالون  51155برلم  21101121، لٌد فى  2111.111طى الساٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل لطب عبدالعا -  211

 حالله ، بجهة : خباطه بملن/ امٌنه على رمضان دٌاب

عن  51156برلم  21101121، لٌد فى  11111.111صٌدلٌه د/ دمحم عبدالوهادى صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 منشٌه السالم بملن/ صدٌمه السباعى عبدالحلٌم العدوى-ابوطاحون  1ش11ر رلم صٌدلٌه ، بجهة : عما

عن استٌراد  51155برلم  21101121، لٌد فى  511111.111صبحى احمد دمحم الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 شبن مالعب ، بجهة : ابوصٌر بملن/ احمد دمحم الصٌاد

عن بماله ،  51150برلم  21101121، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زكى عزت زكى عبدالرحمن   -  211

 بجهة : بلمٌنا بملن/ عزت زكى عبدالرحمن

عن ورشه  51151برلم  21101121، لٌد فى  111111.111هوٌدا رافت محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 اد عبدالحمٌد زٌداناثاث  معدنى ، بجهة : بلمٌنا بملن/فؤاد فؤ

عن  51101برلم  21101121، لٌد فى  12111.111حسام احمد ابراهٌم احمد حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 محله البرج بملن/ حسام احمد ابراهٌم احمد حسان-ورشه لحام كهرباء واكسجٌن ، بجهة : طرٌك دمرو 

عن  51101برلم  21101121، لٌد فى  111111.111فرد ، رأس ماله ،  مصنع البسطوٌسى للسجاد الٌدوى  ، تاجر  -  213

 مصنع سجاد ٌدوى ، بجهة : الدواخلٌه بملن/ خضر ٌوسف احمد البسطوٌسى

عن تجارة  51106برلم  21101121، لٌد فى  11111.111عبدالسالم دمحم السٌد جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 شارع حامد عرفات الجمهورٌه ملن/محمود دمحم السٌد جعفر اطارات وبطارٌات ، بجهة :

عن ورشة  51102برلم  21101121، لٌد فى  151111.111دمحم الحسن الدسولى الطحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 خراطه ، بجهة : امتداد شارع حمدى كامل منشٌة ابودراع ملن/الحسن الدسولى على الطحان

عن تجاره ادوات  51105برلم  21101121، لٌد فى  3111.111دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد بدر -  216

 منشاه مبارن بملن/ جمعٌه الشبان المسلمٌن بالمحله الكبرى 6كهربائٌه ، بجهة : محل رلم 

عن تجاره  51104برلم  21101121، لٌد فى  3111.111باهر عماد عبدالجلٌل سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

شكرى الموتلى  بملن/ محمود  1ش1من -محمود السرجانى  1مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 جابر احمد

عن  51103برلم  21101121، لٌد فى  5111.111منى محمود السٌد عبدالرحمن بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 الجالء بملن/ اٌمن احمد بلتاجى نصٌر 1ش1من-السالم  1بجهة : ش بٌوتى سنتر ،

عن نمل  51101برلم  21101122، لٌد فى  11111.111اسعد عبدالرحمن عبدهللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 و تورٌد مواد غذائٌه ، بجهة : االبشٌط بملن/ خالد عبدالرحمن عبدهللا ابراهٌم السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  51116برلم  21101122، لٌد فى  111111.111احمد شحاته دمحم السٌد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 الرجبى بملن/ فاطمه شحاته دمحم السٌد عطا-على الدٌن  1ش1مالبس ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن  51111برلم  21101122، لٌد فى  111111.111،  اٌهاب عبدالحى المرسى العبٌدو  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  221

 تجاره مبٌدات ، بجهة : دنوشر بملن/ خالد عبدالحى المرسى دمحم

عن  51100برلم  21101122، لٌد فى  11111.111صالح الشحات دمحم موسى شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 المصرف بملن/ على دمحم-الجمهورٌه  -لسالم تماطع الشهٌد طه عبدا-الشرلاوى  1ش13بماله ، بجهة : 

عن  51112برلم  21101122، لٌد فى  25111.111امل دمحم ابوهاشم فاضل سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 امام الكوبرى بملن/ دمحم و ابراهٌم و عائشه على ابراهٌم الصرفى-معرض لتجاره السٌرامٌن ، بجهة : طرٌك المحله السرٌع 

عن معمل  51113برلم  21101122، لٌد فى  11111.111المنشاوى للتحالٌل الطبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 سعد زغلول بملن/ السعٌد السعٌد حمام 1ش-السوق  1تحالٌل طبٌه ) بشرط الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : ش

عن مكتب  51111برلم  21101122، لٌد فى  51111.111، رأس ماله ،  على طارق دمحم النادى فهٌم  ، تاجر فرد  -  225

 ابوراضى بملن/ اٌمان فتحى دمحم فرج-محمود نصر  1رحالت داخلٌه ، بجهة : ش

عن صٌدلٌه ، بجهة :  51111برلم  21101122، لٌد فى  12111.111صٌدلٌه د/ طه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 دمحم البٌلى سالمعطاف بملن/ دمحم 

عن مشغل  51113برلم  21101124، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالفتاح السٌد عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 سعٌد محرم بملن/ دمحم عبدالفتاح السٌد عسكر 1مالبس ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 51111برلم  21101124، لٌد فى  12111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌه عبداللطٌف دمحمى عبداللطٌف الخمٌسى  ،  -  225

 عن تجاره مستلزمات طبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ الدمحمى عبداللطٌف الخمٌسى

عن اصالح  51112برلم  21101124، لٌد فى  2111.111عبدالسالم راغب دمحم جلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 رادٌو كاسٌت ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ محمود الششتاوى دبور

عن تجاره  51115برلم  21101124، لٌد فى  111111.111سلٌمان عرفه سلٌمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 غزل ، بجهة : بطٌنه بملن/ حنان دمحم دمحم ابوعامر

عن االستٌراد  51110برلم  21101124، لٌد فى  511111.111جر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى مجدى شكٌل  ، تا -  231

 عزبه ابودراع بملن/ مجدى دمحم رشاد شكٌل-السالم  1ش1وتورٌد وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه والمنتجات الزراعٌه ، بجهة : 

عن تجاره  51111برلم  21101124ٌد فى ، ل 21111.111دمحم حامد السٌد حامد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 مساكن سوق الجمعه بملن/ مسعد سعد عبدالحمٌد بدر 1ش0مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن  51114برلم  21101124، لٌد فى  111111.111مروان عبدالرازق الششتاوى غالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 هزه ، بجهة : عٌاش بملن / السعٌد السعٌد عوض نمٌطهمكتب تصدٌر مالبس جا

عن مصنع  51115برلم  21101124، لٌد فى  111111.111عابد عمر سالم دمحم نورالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 فٌبر ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ الهاللى سالمه لندٌل

عن جزاره ،  51105برلم  21101122، لٌد فى  12111.111، رأس ماله ،   عادل دمحم ابوالفتوح ٌوسف  ، تاجر فرد -  235

 محله البرج  بملن/ عبدالرحمن فؤاد دمحم الرمادى-رٌاض الصالحٌن  1ش11بجهة : 

عن  51115برلم  21101124، لٌد فى  5111.111معاز عبدالعاطى ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

السكه الوسطى بملن/ شٌماء احمد -الطبال  1ش25نسوجات جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار رلم مصنع مالبس وم

 دمحم على محٌسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  51110برلم  21101124، لٌد فى  11111.111احمد عبدالجلٌل عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 المحله المنصوره بملن/ محمود عبدالجلٌل عبدالوهاب دمحم -الدائرى تمطٌع وتجاره االخشاب ، بجهة : الطرٌك 

عن  51122برلم  21101125، لٌد فى  111111.111ولٌد عبدالفتاح رضوان مخٌمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 مكتب لتجاره المعدات الثمٌله ، بجهة : دخمٌس بملن/ عبدالفتاح رضوان الجوهرى

عن ورشه  51123برلم  21101125، لٌد فى  12111.111 رجب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحسٌنى دمحم -  230

 مشرف الرجبى بملن/ ورثه مصطفى محمود اسماعٌل 1تشغٌل اخشاب ، بجهة : ش

عن كافٌه  51124برلم  21101125، لٌد فى  11111.111احمد عادل رمضان بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 كازٌنو وكافٌترٌا ، بجهة : محله زٌاد بملن/ صفاء الهادى شحت ابوالعنٌنو

عن تجاره لطع  51126برلم  21101125، لٌد فى  12111.111دمحم وهبه السٌد الدغبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم ماهر دمحم الدغبشى

عن مكتب  51121برلم  21101125، لٌد فى  5111.111عد رشاد ابراهٌم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌاده مس -  242

 رحالت ) داخل جمهورٌه مصر العربٌة ( ، بجهة : منشٌه السالم بملن/ نبوٌه عبدالرحمن الششتاوى سبح هللا

عن تجاره  51121برلم  21101125، لٌد فى  111111.111دمحم سٌف النصر شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 مفروشات ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ دمحم على ابوالعنٌن

عن تجاره  51125برلم  21101125، لٌد فى  5111.111معتز رافت احمد دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 سعد زغلول بملن/ كمال السعٌد ابراهٌم الشوفى 1، بجهة : شمستلزمات طب االسنان ) عدا ما ٌختص باالدوٌه بكافه انواعها ( 

عن تجاره  51125برلم  21101125، لٌد فى  15111.111احمد احمد دمحم السٌد الجعفرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه بالعموله ، بجهة : السجاعٌه بملن/ سمسم احمد دمحم السٌد الجعفرى

عن االستٌراد  51120برلم  21101125، لٌد فى  511111.111دمحم على عبدالحمٌد عدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 ( والتصدٌر االحذٌه ، بجهة : محله زٌاد بملن/ على عبدالحمٌد عدس 6من المجموعه  36والفمره  10) عدا المجموعه 

عن ورشه  51131برلم  21101125، لٌد فى  21111.111اله ،  الهام سعد الشحات جادو  ، تاجر فرد ، رأس م -  241

 سمكره سٌارات ، بجهة : بلمٌنا بملن/ صالح جالل خٌر هللا ٌالوت

عن  51121برلم  21101125، لٌد فى  25111.111دمحم على زٌن العابدٌن على لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ان الششتاوى بملن/ كرٌم على زٌن العابدٌن لندٌلمٌد-سكه لطور  1ش1كوفى شوب ، بجهة : 

عن تجاره  51131برلم  21101125، لٌد فى  11111.111سمٌر احمد عبدالحمٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبراملكان بملن/ بهاء سمٌر احمد سلٌمان

عن تجاره  51132برلم  21101125، لٌد فى  25111.111ى بدوى حلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم الدسول -  251

نعمان االعصر بملن/ مسعد صالح  1ش1من-ٌس عطٌه  1المالبس الجاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 عطٌه صٌام

عن معمل البان ، بجهة :  51136برلم  21101125، لٌد فى  11111.111عٌد لاللبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 بلمٌنا بملن/ محمود مصطفى الساعى

عن  51131برلم  21101125، لٌد فى  51111.111امٌنه السعٌد عبدالرحمن الصم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 بملن/ خالد دمحم حسن عبدالعالالجالء  1ش 1من-فجر االسالم  1كوافٌر وتجاره مستحضرات تجمٌل ، بجهة : ش

عن بماله ،  51135برلم  21101125، لٌد فى  5111.111حمٌده حسن عبدالغنى  ابودنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 بجهة : عطفه ابوجندى بملن/ عبداللطٌف بسٌونى مصطفى بكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 51130برلم  21101125، لٌد فى  5111.111،   حسنٌه احمد ماهر اسماعٌل احمد حبلوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  254

 سكه طنطا بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم حسٌن-لاسم  1ش15عن مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن  51151برلم  21101125، لٌد فى  111111.111كرٌم نصر الحنفى عباس الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ملن/ احمد شولى المغاورى ابراهٌم جاللهمشغل تطرٌز ، بجهة : السكه الوسطى ب

عن مزرعه  51151برلم  21101125، لٌد فى  511111.111نجٌب ابراهٌم على خلٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 مواشى ) تربٌه وتسمٌن وتجاره مواشى ( ، بجهة : السجاعٌه بملن/ عالء نجٌب ابراهٌم على

عن تجاره  51152برلم  21101125، لٌد فى  31111.111اب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن دمحم دمحم خلٌفه الطو -  251

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : سماتاى بملن/ محمود دمحم دمحم خلٌفه الطواب

عن  51153برلم  21101125، لٌد فى  11111.111حسام الدٌن على حسن ابوضٌاء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 بجهة : شبرانباص بملن/ سرٌه دمحم حسن ابوضٌاءمكتب رحالت ، 

 51154برلم  21101125، لٌد فى  11111.111بسٌونى نصر الدسولى بسٌونى شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 عن ورشه نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : الشٌن بملن/ انور عبدالحمٌد السٌد مطر

عن تجاره الحبوب  51155برلم  21101125، لٌد فى  511111.111، رأس ماله ،  سمر دمحم السٌد عطا  ، تاجر فرد  -  261

 1ش23( وتصدٌر الحبوب والغالل ، بجهة : عمار رلم  6من المجموعه  36والفمره  10والغالل واالستٌراد ) عدا المجموعه 

 الجمهورٌه بملن/ دمحم مراد دمحم الزفتاوى-ابوبكر المشد 

، لٌد فى  511111.111للتشطٌبات والدٌكورات والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب رامى الشٌخ  -  261

-فلسطٌن  1عن مكتب تشطٌبات ودٌكورات وتورٌدات ادوات سباكه وكهربائٌه ومواد بناء ، بجهة : ش 51156برلم  21101120

 حاره الهوارى بملن/ الدسولى دمحم ابوحبٌب

عن  51151برلم  21101120، لٌد فى  311111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مصطفى عبدهللا عوض   -  262

 مزرعه مواشى ، بجهة : عزبه التحرٌر بملن/ مصطفى عبدهللا صالح عوض

عن مزرعه  51155برلم  21101120، لٌد فى  11111.111عثمان دمحم عثمان سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 البان ( ، بجهة : نمره البصل بملن/ عثمان دمحم عثمان سالمهتربٌه ماشٌه ) تسمٌن و

عن مكتب تورٌد و  15511برلم  21101125، لٌد فى  5111.111دمحم محمود احمد المنٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

د بملن/ زٌنب دمحم حامد السكه الحدٌ 1ش24تركٌب معدات الطاله الشمسٌه ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 العشرى

عن مكتب تورٌد و  15511برلم  21101125، لٌد فى  5111.111دمحم محمود احمد المنٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

السكه الحدٌد بملن/ زٌنب دمحم  1ش24-تركٌب معدات الطاله الشمسٌه ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : سمنود

 المحله الكبرى 15511والممٌد برلم  2111-12-14تارٌخ افتتاحه -الستغالله " كافٌترٌا مشروبات بارده وساخنه " -د العشرى حام

عن مصنع  51134برلم  21101125، لٌد فى  11111.111ٌسن احمد وحٌد عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 الجمهورٌه بملن/ عالء احمد وحٌد عبدالكرٌم-دمحم بدر  1ش1من-على جبر  1ش5 للتغلٌف وتعبئه المواد الغذائٌه ، بجهة :

عن تجاره مالبس  51135برلم  21101125، لٌد فى  11111.111اٌمان السٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 موجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبراملكان بملن/ رضا دمحم دمحم اما

عن بماله ،  51141برلم  21101125، لٌد فى  111111.111حامد على حامد ابورحال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 عزبه خضر  بملن/ السٌده سامى اسماعٌل-عبدربه  1بجهة : ش

عن  51142برلم  21101125، لٌد فى  11111.111احمد حمدى عبدالرازق جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : بشبٌش بملن/ حمدى عبدالرازق جمعه الفار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  51143برلم  21101125، لٌد فى  211111.111زهران لتجاره اللحوم والجزاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 تجاره اللحوم والجزاره ، بجهة : بشبٌش بملن/ السٌد السعٌد مصطفى زهران

عن مكتب  51141برلم  21101125، لٌد فى  25111.111سنى احمد عباس العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ح -  211

 تصدٌر النحل ومنتجاته ، بجهة : الكمالٌه بملن/ احمد حسنى عباس العشماوى

عن معرض  51131برلم  21101125، لٌد فى  11111.111دمحم على السٌد على شموٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لتجاره ادوات صحٌه ، بجهة : شبرابابل بملن/ دمحم مصطفى عبدالونٌس

عن مصنع  51146برلم  21101125، لٌد فى  111111.111ٌاسر دمحم دمحم البهنساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 نسٌج مٌكانٌكى ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ دمحم السٌد الغنٌمى

عن مكتب  51145برلم  21101125، لٌد فى  111111.111حسن احمد المال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد رفعت -  214

 المنشٌه المدٌمه بملن/ طارق مصطفى النشار و دمحم دمحم شولى-لرلر  1ش4مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تصدٌر نحل  51141برلم  21101125، لٌد فى  31111.111ضٌاء سعٌد عنتر خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 العسل ومشتماته ، بجهة : الكمالٌه بملن/ سعٌد عنتر فرحات خمٌس

عن مزرعه  51144برلم  21101125، لٌد فى  51111.111السٌد عوض على خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 مواشى ، بجهة : سجٌن الكوم بملن/ عونى على السٌد خلف هللا

عن تجاره مواد  21534برلم  21101125، لٌد فى  21111.111اسر فوزي دمحم حالوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌ -  211

 غذائٌه ، بجهة : الهٌاتم بملن/ تامر عبدالجلٌل السٌد عبده

مواد  عن تجاره 21534برلم  21101125، لٌد فى  21111.111ٌاسر فوزي دمحم حالوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

-4-5تارٌخ افتتاحه -الستغالله " تجاره لطع غٌار سٌارات " -مركز المحله بملن/ مصطفى السٌد زهران-غذائٌه ، بجهة : الهٌاتم

 المحله الكبرى 21534والممٌد برلم دائم تابع  2112

عن مكتب  51145برلم  21101125، لٌد فى  11111.111فاطمه احمد امٌن غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 رحالت داخلٌه ، بجهة : شبرابابل بملن/ سامح سمٌر عبدالجواد طه

عن مزرعه  51140برلم  21101125، لٌد فى  51111.111محمود مهدى احمد بٌبرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 تبع حوٌن بملن/ السٌد احمد بٌبرس-مواشى ، بجهة : عزبه بهجت 

عن  51161برلم  21101120، لٌد فى  25111.111بدالحافظ الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدهللا ع -  251

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ ماجده حسن عبدالعزٌز الحبٌبى

عن تجاره دواجن  51161برلم  21101120 ، لٌد فى 21111.111دمحم دمحم دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ولحوم مجمده ، بجهة : محله زٌاد بملن/ نادٌه ابراهٌم عٌسى

عن مصنع  51162برلم  21101120، لٌد فى  25111.111احمد صابر نصر ٌسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 صابر نصر ٌسٌن مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/

عن مكتب  51163برلم  21101120، لٌد فى  511111.111احمد نبٌل احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 استٌراد وتصدٌر مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الهٌاتم بملن/ نبٌل احمد السٌد النجار

عن مكتب  51164برلم  21101120، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم السٌد مصطفى غانم  ، -  255

 مماوالت عامه و دٌكور ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ جاد مصطفى العزب

عن مكتب  51161برلم  21101120، لٌد فى  11111.111فوزى طاهر فوزى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 ت ، بجهة : بشبٌش بملن/ عزت ابراهٌم حسنتورٌدات لوازم المماوال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  51165برلم  21101120، لٌد فى  11111.111دمحم محروس ابراهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ احمد حامد دمحم

عن مكتبه  51165برلم  21101120، لٌد فى  11111.111اله ،  مكتبه احمد عبدالحى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس م -  255

 لبٌع االدوات المدرسٌه ، بجهة : بلمٌنا بملن/ رمضان حبٌب الصعٌدى

عن مزرعه  51160برلم  21101120، لٌد فى  111111.111حسنى احمد دمحم االشرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 دمحم دمحم االشرم مواشى ، بجهة : الناصرٌه بملن/ مسعد

عن خدمات  51111برلم  21101120، لٌد فى  1111.111فتحى دمحم اسماعٌل الحو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 محمول ) فٌماعدا االنترنت ( ، بجهة : لطور المحطه بملن/ سامح فتحى دمحم الحو

عن مشغل  52323برلم  21101125، لٌد فى  111111.111على على الدسولى المصبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 السكه الوسطى بملن/ امٌر على الدسولى المصبى-االمام النبوى  1ش5تمفٌل وتغلٌف اطمم سراٌر ، بجهة : عمار رلم 

عن مشغل  52323برلم  21101125، لٌد فى  111111.111على على الدسولى المصبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

-المحله الكبرى -السكه الوسطى بملن امٌر على الدسولى المصبى -االمام النبوى  1ش5وتغلٌف اطمم سراٌر ، بجهة :  تمفٌل

 52323والممٌد برلم  2111-12-1تارٌخ افتتاحه -الستغالله " معرض لتجاره االلمشه الساده والمصبوغه " 

عن بوتٌن  51112برلم  21101131، لٌد فى  111111.111نورا دمحم ٌوسف ابوشلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الراهبٌن بملن/ ٌوسف اسماعٌل اسماعٌل

عن سوبر  51166برلم  21101120، لٌد فى  11111.111فرج منٌر نعمان اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

 : شبرابابل بملن/ دمحم مصطفى عبدهللاماركت ، بجهة 

عن  51111برلم  21101120، لٌد فى  5111.111احمد عزت السٌد دمحم عٌد ابوعامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : طرٌك كفر الشٌخ بملن/ عزت السٌد دمحم عٌد ابوعامر

عن خدمات  51115برلم  21101131، لٌد فى  21111.111فرد ، رأس ماله ،   دمحم على رزق االسعاد  ، تاجر -  206

 كمبٌوتر ) عدا االنترنت ( ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ محمود عزت محمود مصطفى

عن سوبر  51151برلم  21101131، لٌد فى  11111.111محمود السٌد عبدالخالك عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 منطمه محب بملن/ احمد جالل دمحم ابراهٌم-امام مؤسسه السٌارات -لناه السوٌس  1ش1من-المامور  1ة : شماركت ، بجه

عن ورشه  51152برلم  21101131، لٌد فى  51111.111طه مهدى منسوب الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 رخام ، بجهة : سندسٌس بملن/ عبدالمتجلى عبدالنعٌم شعبان

عن  51153برلم  21101131، لٌد فى  25111.111محمود كمال محمود ابراهٌم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 شكرى الموتلى بملن/ عبدالنبى السٌد السٌد الرجبى 1ش1من-السرجانى  1تحضٌر وبٌع مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : ش

عن  51154برلم  21101120، لٌد فى  12111.111ماله ،  منصور معوض منصور ابوحسن  ، تاجر فرد ، رأس  -  311

 مخبز الى بلدى ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ فتحى السٌد دمحم الهنداوى

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نشاءات وتورٌدات جمٌع مستلزمات ولوازم البناء والتشٌٌد   حمدى ابراهٌم الشافعى وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه واال -  1

، عن المماوالت العمومٌه واالنشاءات وتورٌدات جمٌع  51116برلم  21101124،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بملن/ حمدى  منشٌه البكرى-بن الخطاب  1ش 14العمار رلم -مستلزمات ولوازم البناء والتشٌٌد ، بجهة : الدور االول علوى 

 ابراهٌم الشافعى

دمحم زكى وشرٌكه   شركة  ،  تجاره المستلزمات والمستحضرات الطبٌه ) عد اما ٌختص باالدوٌه بكافه انواعها (   ،رأس  -  2

، عن تجاره المستلزمات والمستحضرات الطبٌه ) عد اما ٌختص  51145برلم  21101116،لٌدت فى  11111.111مالها   

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دمحمزكى على الشافعى-الدور االرضى -انور سالم  1ش23فه انواعها ( ، بجهة : باالدوٌه بكا

،لٌدت فى  51111.111شركه الصٌاد لتصنٌع الحلوٌات   شركة  ،  مصنع لتصنٌع الحلوى من عجٌن   ،رأس مالها    -  3

امام -بجوار الجندى لتجاره الحدٌد -ة : الطرٌك الدائرى ، عن مصنع لتصنٌع الحلوى من عجٌن ، بجه 51113برلم  21101111

 الممابر الجدٌده بملن/ علٌه محمود

،لٌدت فى  15111.111دمحم عماد احمد االكشر وشركاه   شركة  ،  تجاره مالبس االطفال الجاهزه   ،رأس مالها    -  4

 مام مدرسه التجاره بملن/ محمود حسن مصباح، عن تجاره مالبس االطفال الجاهزه ، بجهة : ا 56016برلم  21101111

شركة دمحم جمال ابواالسعاد احمد وشرٌكه للمماوالت العامه   شركة  ،  المٌام بجمٌع انواع المماوالت العامه وكافه المماوالت  -  5

تورٌد وتركٌب وصٌانه شبكات االنشائٌه من بناء وتششٌد العمارات وكذلن كافه االعمال الزراعٌه من حفر االبار وصٌانتها وانشاء و

الرى وكذلن انشاء وتركٌب وصٌانه كافه اعمال الصرف الصحى وكذلن بناء وتشٌٌد وصٌانه الطرق والكبارى والجسور والسدود   

، عن المٌام بجمٌع انواع المماوالت العامه وكافه المماوالت  51115برلم  21101122،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها   

من بناء وتششٌد العمارات وكذلن كافه االعمال الزراعٌه من حفر االبار وصٌانتها وانشاء وتورٌد وتركٌب وصٌانه شبكات  االنشائٌه

الرى وكذلن انشاء وتركٌب وصٌانه كافه اعمال الصرف الصحى وكذلن بناء وتشٌٌد وصٌانه الطرق والكبارى والجسور والسدود ، 

 ابوراضى بملن/ احمد حامد اسماعٌل عطا-ات دمحم برك 1أ ش 15بجهة : العمار رلم 

 

الجمعٌة التعاونٌة لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة بابشواى   شركة  ،  تنمٌة الثروه الحٌوانٌة وذلن بالعمل على تحسٌن السالالت من  -  6

ن بالنسبة للدواجن بتحسٌن الماشٌة واالغنام وجودة انتاجها من االناث والذكور بوفرة انتاجها من اللحوم وااللبان والصوف وذل

، عن تنمٌة الثروه الحٌوانٌة وذلن بالعمل  56054برلم  21101114،لٌدت فى  44111.511انتاجها وساللتها  ،رأس مالها   

على تحسٌن السالالت من الماشٌة واالغنام وجودة انتاجها من االناث والذكور بوفرة انتاجها من اللحوم وااللبان والصوف وذلن 

 بة للدواجن بتحسٌن انتاجها وساللتها ، بجهة : ابشواى الملك ملن/الجمعٌة التعاونٌة لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة بابشواىبالنس

 11111.111شركة فاطمه على دمحم رضوان وشرٌكها   شركة  ،   المٌام باعمال البماله وصرف التموٌن    ،رأس مالها    -  1

المٌام باعمال البماله وصرف التموٌن ، بجهة : سجٌن الكوم بملن/ اسماء المرسى احمد  ، عن 56023برلم  21101112،لٌدت فى 

 عبدالعال

،لٌدت فى  15111.111عبدهللا مٌخائٌل فرج دوس وشركاه للمماوالت العامه   شركة  ،  المماوالت العامه   ،رأس مالها    -  5

 مٌدان عبدربه بملن/ دمحم حسن حسن ابوالمجد-ابوالفضل  1، عن المماوالت العامه ، بجهة : ش 51114برلم  21101122

مٌنا و عماد سامى وشرٌكه سامى عادل   شركة  ،  تصنٌع االٌس كرٌم ومنتجات االلبان   vita diromaفٌتا دى روما  -  0

االلبان ، عن تصنٌع االٌس كرٌم ومنتجات  51101برلم  21101131،لٌدت فى  21111.111والحلوٌات   ،رأس مالها   

 سندسٌس-بجوار مدرسه العهد الحدٌث   -والحلوٌات ، بجهة : طرٌك كفر الشٌخ المدٌم

 1111111.111مٌرفت على زكرٌا السٌد وشرٌكتها   شركة  ،  مصنع للصناعات الغذائٌه) مواد غذائٌه (   ،رأس مالها    -  11

-ابراهٌم ابودسوق  1ش31واد غذائٌه ( ، بجهة : ، عن مصنع للصناعات الغذائٌه) م 56041برلم  21101114،لٌدت فى 

 الجمهورٌه بملن/ سٌد عبدالغنى-احمد الحسٌنى  1ش1من

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 العتزال التجاره 2110-1-11فى  435والمودع برلم  13561محو المٌد بامر محو رلم  السجل  تم

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    14343عزٌزه دمحم محمود بعٌت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 التجاره العتزال 2110-1-11فى  434والمودع برلم  13561تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    2310تفٌده دمحم حمدي سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 العتزال التجاره 2110-1-11فى  436والمودع برلم  13562محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    35032م : السباعى السٌد ٌوسف هالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 22

 العتزال التجاره 2110-1-11فى  433والمودع برلم  13550السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    11003جمعه عبدالمادر ابوالمجد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزال التجاره 2110-1-11فى  435والمودع برلم  13561حو المٌد بامر محو رلم السجل  تم م

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    52611نجاح جمعه دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لتجارةالعتزاله ا 2110/1/11فى  435المودع برلم  13561محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    24130ابراهٌم سعد غازي دمحم البربري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزاله التجارة 2110/1/11فى  431المودع برلم  13563السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    21101114، وفى تارٌخ    16352د  ،  سبك لٌده برلم : مصطفً عبدالمعبود عبدالعاطً شلبً  ،  تاجر فر   - 26

 العتزاله التجارة 2110/1/14فى  430المودع برلم  13565محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

لسجل  تم تم محو/شطب ا   21101114، وفى تارٌخ    316دمحم ابراهٌم محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 العتزاله التجارة 2110/1/14فى  442المودع برلم  13565محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101114، وفى تارٌخ    36140دمحم منصور دمحم شلتوت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزاله التجارة 2110/1/14فى  441المودع برلم  13561تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    36402محمود على على ابوكرٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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تم محو/شطب    21101124، وفى تارٌخ    36411هانى ناجى السعٌد دمحم روٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62
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 العتزال التجاره 2110-1-20فى 450والمودع برلم  13615بامر محو رلم  تم محو المٌد
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 العتزال التجاره 2110-1-31فى  401والمودع برلم  13611السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    40155احمد موسى دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16
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 ــــــــــــــــــــــ    

 المال  رأس  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   55305ابراهٌم ٌونس فتوح البٌلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   30145لم رجب فكرى دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  2

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   52141ٌاسر عبدالمنعم دمحم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3
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 جنٌه   45111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جنٌه   3111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جنٌه   55111.111مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال
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 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101113وفً تارٌخ ،   31141رلم عبدالفتاح حمدى دمحم رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  5

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101113وفً تارٌخ ،   35252ٌوسف دمحم دمحم نجا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   511111.111رأس ماله ، تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال ,   21101113وفً تارٌخ ،   56411محمود رمضان مصطفى خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101113وفً تارٌخ ،   11311برلم  ٌاسر دمحم عبدالحلٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  11

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   20015تامر شكرى ابوالعز دمحم ابوالعز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   46146باسم فؤاد حسن جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   45144برلم  مدحت دمحم محمود رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  14

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   44515دمحم دمحم عبداللطٌف سلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5111.111مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   40111على كلبوش بسٌونى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

وفً تارٌخ ،   51553مد عشرٌن (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عشرٌن للمفروشات الرالٌه ) صالح جالل راغب اح -  11

 جنٌه   351111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21101111

ل , تم تعدٌل رأس الما  21101111وفً تارٌخ ،   51553عشرٌن للمفروشات الرالٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   351111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   21301عبده رمضان حسن خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   44016صبرى خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم عبدالستار -  21

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل , تم تعدٌل رأس الما  21101111وفً تارٌخ ،   44016دمحم عبدالستار صبرى خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21101111وفً تارٌخ ،   44016مناحل خمٌس و تجاره مشتمات عسل النحل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   25111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   32610محمود دمحم عبدالرازق سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   46612عبدالفتاح حسٌن عبده البمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   56014دمحم عبدالخالك ابراهٌم راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   45235مصنع زوٌن للمالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115خ ، وفً تارٌ  45235احمد السٌد السعٌد حسن زوٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   11614مجدي وصفً عبده رزق هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   1453عاٌده احمد عبدالرحمن الطناٌحً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   5111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   22011حافظ محمود محمود حافظ عزام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   0216دمحم رمضان زكً ابوسرٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   51111.111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   56366مصطفى ٌونس على على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   3111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110ارٌخ ، وفً ت  31124ولٌد العشري دمحم العشري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   52415مصطفى البسٌونى شعبان عمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   12111.111، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   31423سامى دمحم عبدالسالم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   55516السعٌد الدٌسطى دمحم على لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101111وفً تارٌخ ،   22216ماضى للبالستٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   56321كرٌم جمال مصطفى مصطفى ابورجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   41111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   46121رلم دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  30

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   42050ابراهٌم اسماعٌل موسى العاٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111لمال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   54210حمدى ابراهٌم احمد البرادعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   31600ٌده برلم تامر عفت زكى حبٌب  تاجر فرد ،، سبك ل -  42

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101115وفً تارٌخ ،   30011عبدالعال عبدالعال زكى ابوطاحون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   151111.111دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   10131طارق صبحى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   10131،، سبك لٌده برلم طارق صبحى ابراهٌم الشرلاوى  تاجر فرد  -  45

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   31250عماد عبدالمنعم دمحم المتولى جابر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   21111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   46130امٌره حسٌن دمحم رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   35323ع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم زٌدان لمماوالت نمل البضائ -  45

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

تم تعدٌل   21101115وفً تارٌخ ،   35323زٌدان للخدمات البترولٌه والمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   54005وائل مصطفى دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   56414السٌد على عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  محمود -  51

 جنٌه   15111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف  تم تعدٌل رأس  21101116وفً تارٌخ ،   51136رضا عطٌه المتولى خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   125111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   54023احمد عبدهللا احمد غرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   125111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   51451السمنودى للمفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصنع  -  54

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

س المال , وصف تم تعدٌل رأ  21101111وفً تارٌخ ،   26416طارق دمحم ابراهٌم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   43331ولٌد ابوالخٌر عبدالحمٌد البمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   11425مكتبه و خردوات النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  21101111وفً تارٌخ ،   52323على على الدسولى المصبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   55506شرٌف دمحم السٌد ابوعامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   56421خالد ابراهٌم عبدالفتاح مجاهد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف التأشٌر:    تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ ،   56421معصره مجاهد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   211111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   45531خالد على دمحم الحدٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   51125ٌد دمحم السٌد دمحم بطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الس -  63

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف تم تعدٌل   21101115وفً تارٌخ ،   41041مطاوع لتجارة االحذٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21101115وفً تارٌخ ،   35515حسام صالح الدٌن مصطفى دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 ه جنٌ  51111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   54621ممدوح رمضان حلمى الهنداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   52401دمحم بدٌر ابراهٌم شادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   56366مصطفى ٌونس على على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   23111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   42465طه ابورٌا الغرٌب هٌبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   51451سومٌه حسٌن المتولى شلبٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   43664سحر حامد عطٌه الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   1551هانى جرجس مٌخائٌل جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال   21101124وفً تارٌخ ،   41355مصطفى مصطفى ابوالعنٌن عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101124وفً تارٌخ ،   46045جمال الدٌن سعد محمود زغلول  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   21101125وفً تارٌخ ،   35110حسام الدٌن ٌوسف السٌد السٌد الحالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101125وفً تارٌخ ،   55111فوزٌه فتوح طلعت علٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   45155عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   151111.111ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم   21101125وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   151111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   33551صطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد عبدالحمٌد م -  10

 جنٌه   151111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   40611مصطفى دمحم مصطفى المغلوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   111111.111صف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   52323على على الدسولى المصبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101125وفً تارٌخ ،   54114 نوح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عالء دمحم سعد دمحم -  52

 جنٌه   40111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌر:   تم تعدٌل رأس المال , وصف التأش  21101125وفً تارٌخ ،   16354دمحم عبده شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   11111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101125وفً تارٌخ ،   44063حمدى على محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   31215رد ،، سبك لٌده برلم فاطمة حسٌن مرسى بدوى  تاجر ف -  55

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   54136عبدالفتاح نبٌه عبدالفتاح لشطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   51111.111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   46241محمود نصر مصطفى زلزوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   121111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   46241اجر فرد ،، سبك لٌده برلم زلزوق للمالبس الجاهزه  ت -  55

 جنٌه   121111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   52423ابراهٌم احمد دمحم ابوالعطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   5111.111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   20556ممدوح مسعد ابراهٌم مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  01

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   46215تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   السٌد دمحم السٌد ٌحٌى -  01

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101131وفً تارٌخ ،   35113طارق السٌد عبدالفتاح السٌد سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  02

 جنٌه   611111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   51151احمد مصطفى عبدهللا عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  03

 جنٌه   451111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   0155دالمجٌد عبدالاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم علً السٌد عب -  04

 جنٌه   5111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  21101131وفً تارٌخ ،   43055صفوت فاروق وفا ابوعجور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  05

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   30531عبدالعزٌز عز على عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  06

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56500السٌد سراج الدٌن سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ احمد بدٌر حسن ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56015تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم الدمحمى عبدالحمٌد دمحم ، -  2

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌاله بملن/ عطار رضوان المرسى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  41411هٌثم على فؤاد احمد ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لرلر 1ش-تعدل الملن بجعلة بملن/ سعدٌه محمود البحٌرى الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51116نجالء دمحم حسن الفرحاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الناصرٌه -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم عبدالحلٌم دمحم عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56015السٌد المنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على عبدالمنعم  -  5

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش ملن/عبدالمنعم السٌد المنجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  41111دمحم اسماعٌل دمحم عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

ورلم  2110لسنة --اسحالة ملن/دمحم احمد عبدالحمٌد على الستغالله ورشه نجارة مٌكانٌكٌة لٌد برلم اٌداع-، عزبة لٌن   الـتأشٌر: 

 كفر الشٌخ--دائم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  56505دمحم خمٌس السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 شكرى الموتلى بملن/ عاطف عبدالغنى دمحم احمد -خضر مع عادل الرفاعى عنتر  1ش11، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  56011فهٌمه صادق سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ سراج الدٌن سعد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56011اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبرى رمضان ثابت عبدهللا ، ت -  0

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ فاطمه كمال عبدالنعٌم مرسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56011اشرف دمحم عبدربه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن/ دمحم عبدربه الخلفاوى  الـتأشٌر:   ، دمرو

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  56011عمرو دروٌش عبدالمعطى النمراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، البنوان بملن / ابراهٌم شولى سٌد احمد شندى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56013لم    احمد مصطفى محمود المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  12

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ عبدالحمٌد حلمى شلبى 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  56010عبدالمحسن سٌد احمد ابراهٌم البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 عبدالعزٌز احمد العطار , وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23506دمحم احمد السٌد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الجابرٌه -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ماجده عبدالعظٌم ابوشعٌشع حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56015ده برلم    سعد على على الداعورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  15

 البنوان بملن/ شولى سٌد احمد شندى-الـتأشٌر:   ، عزبه ساكس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56010دمحم دمحم نسٌم دمحم الدهان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الوحده العربٌه بملن/ دمحم محمود محمود الشرلاوى  1ش1ش بدر من 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  56012احمد صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ، كفر فٌاله بملن/ صابر احمد السودانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56016برلم    دمحم ابراهٌم دمحم عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  15

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ دمحم ابراهٌم عجور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  44515دمحم دمحم عبداللطٌف سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 باطه بملن/ سلطان دمحم عبداللطٌف سلطان تبع خ-الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه الدرملى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  54510مسعد مسعد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 شبرابابل -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ٌاسر عرفات فتحى احمد راشد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56012د ،  سبك لٌده برلم    كرٌمه رٌاض على عبدالسالم ، تاجر فر -  21

 نعمان االعصر بملن/ دمحم الششتاوى الششتاوى الطور  1ش1من-اول طرٌك الجابرٌه  3الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101111وفً تارٌخ  56014دمحم عبدالخالك ابراهٌم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ المرسى عبدالخالك ابراهٌم عبدالخالك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  52141ٌاسر عبدالمنعم دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى الناوٌه بملن/ حجازى على حجازى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  16354دمحم عبده شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 شارع شتٌوى منشٌة البكرى11-تعدل الملن بجعلة بملن/دمحم عبده شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  45551احمد عبدالرحمن حسن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 5556الـتأشٌر:   ، شارع السكة الوسطى من نعمان االعصر ملن/امال حسٌن حافظ حسن الستغالله تجارة العطارة لٌد برلم اٌداع 

  45551ورلم دائم تابع  2110لسنة 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111خ وفً تارٌ 56015لٌلى دمحم عبدالحى المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 طرٌك دمرو بملن/ عمر ابراهٌم احمد عبدالجٌد -زكى عسكر  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  54510مسعد مسعد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 شبرابابل-فتحى احمد راشدالـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ٌاسر عرفات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56011ابراهٌم حسن حامد الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 خلف مسجد المحجوب بملن/ حامد المرسى الشهاوى -السلطان مراد  1ش15الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  45551بك لٌده برلم    احمد عبدالرحمن حسن حافظ ، تاجر فرد ،  س -  20

 الـتأشٌر:   ، شارع السكة الوسطى من نعمان االعصر ملن/امال حسٌن حافظ حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  45551احمد عبدالرحمن حسن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

، شارع لادوس متفرع من شارع دمحم خلٌل سوق اللبن ملن/امال حسٌن حافظ ونشاطه معصرة زٌوت وتارٌخ افتتاحه  الـتأشٌر:  

  45551وممٌد برلم دائم  2116/4/1

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  56014سماح على عبدالعزٌز ابوعجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الترعه بملن/ عصام كمال رمضان ابوالماسم  1تماطع ش-االطروشى  1ش2، وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  56011دمحم السعٌد على عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ، شارع السٌد عامر متفرع من شارع نعمان االعصر ملن/عاطف عبدالحمٌد السٌد خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56013اسامه ابراهٌم بدٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 السكه الوسطى بملن/ مروه السٌد دمحم عبدالفتاح زعزوع-ابوبكر الصدٌك  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  41411عبٌر السباعى فرج شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 امام شونه المطن -على ابوالعال سعد  1ش2-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ على ابوالعال سعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  54012مؤمن عبدالعزٌز احمد شومر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

الستغالله " تجاره مالبس -لطور البلد بملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبدالمنعم -طرٌك الترعه المردومه-أشٌر:   ، مركز لطور الـت

 المحله الكبرى  54012وبرلم دائم تابع 2110لسنه5641جاهزه) عدا المالبس العسكرٌه " والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  41115برلم     اسامه ٌسرى دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  36

 كفرحجازى بملن/ ٌسرب عبدالبدٌع دمحم البناوى-حضانه النواوى  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  56025مشالى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 عزبه ابودراع بملن/ حنان عطٌه السٌد -حسن البخ  1ش1من-ربٌع سعد  1لـتأشٌر:   ، شوصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  56022نجٌب السٌد نجٌب امٌن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 منشٌه خضر بملن/ ابراهٌم حسن ابوالخٌر -سعد خلٌفه  1ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  54311دمحم دمحم حسن الطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 السكه الوسطى بملن/ رضوان ابراهٌم سالم -بجوار مسجد بن معاذ -عبدهللا بن رواحه  1ش14، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  56021لٌده برلم     دمحم جمال ابراهٌم حبٌش ، تاجر فرد ،  سبك -  41

 ابوشاهٌن بملن/ على محمود ابراهٌم لطرى -محفوظ  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  56561دمحم عبدالسالم احمد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 منشٌه البكرى بملن/ احمد اسامه متولى كشن -المدس  1الى شالـتأشٌر:   ، تعدل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  56025بسام ٌحٌى ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ نوره فتحى احمد دمحم التومى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  42133ر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر حسن بدٌر حسن السجاعى ، تاج -  43

 طلعت الشافعى 1ش5-وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/تامر حسن بدٌر حسن السجاعى

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21101112وفً تارٌخ  56026محمود دمحم عزت ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 السعٌد ابوعامر بملن/ السٌد عبدالعزٌز السمنودى  1ش-الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  56020زٌنب حسن نصر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، السجاعٌة ملن/سعد السٌد فرج طاحون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  56024رسى اغا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رزق عبدالفتاح رزق الم -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، العلو بملن/ عبدالفتاح رزق المرسى اغا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  54012مؤمن عبدالعزٌز احمد شومر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لطور البلد بملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبدالمنعم-ر:   ، طرٌك الترعه المردومه الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  54012مؤمن عبدالعزٌز احمد شومر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

الستغالله " مكتب مماوالت وتجاره السٌارات " -الهاشمى امام المرور بملن/ عادل السٌد دمحم دمحم -الجٌش  1ش-الـتأشٌر:   ، لطور 

 المحله الكبرى  54012والممٌد برلم دائم تابع  2115-1-1تارٌخ افتتاحه -

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  56021دمحم دمحم الدسولى البلٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 مدرسه الصناٌع بملن/ خالد السٌد حافظ البنا  1ش1من-وتلى شكرى الم 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  56021اسماعٌل عبدالفاتح اسماعٌل كعبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ عبدالفاتح اسماعٌل كعبو 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101113وفً تارٌخ  56033رد ،  سبك لٌده برلم    السعٌد خالد دمحم عزه ، تاجر ف -  51

 ، مجول بملن/ خالد دمحم على عزه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  56041دمحم ابراهٌم محمود دمحم دمدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ارع انس بن مالن منشٌة البكرى بجوار فرن الشعبٌة ملن/هشام ابوالمجد ابراهٌم دمحمش 31الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  56030عبدالفتاح شرف دمحم احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ دمحم شرف دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  56034د الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا احمد احم -  54

 الـتأشٌر:   ، محلة زٌاد ملن/مسعد الرفاعى حندق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  56042مصطفى احمد على النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 مٌدان جاوٌش بملن/ عزت مصطفى الشرٌف  1ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  56044سامٌه سمٌر الشرنوبى البتانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 السكه الوسطى بملن/ عالء الدٌن احمد المسٌرى -زكرٌا  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل  21101113وفً تارٌخ  56035تحضرات تجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البغدادى لبٌع مستلزمات و مس -  51

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ دمحم الحسنٌن عبدالوهاب الدلن 

لـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21101113وفً تارٌخ  46121مصنع الصم للحمائب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 شارع النوسانى سكة طنطا ملن/مسعد عبدالحى محمود الصم3، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  46121الصم لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 مشارع النوسانى سكة طنطا ملن/مسعد عبدالحى محمود الص3الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  56031دنٌا دمحم فتحى محمود ابوشارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 منشٌه البكرى بملن/ ابراهٌم السٌد عبدالحمٌد الصم  -ٌوسف سولاير  1ش 24وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  21364ٌده برلم    هانً رؤف فهمً ٌوسف حنا ، تاجر فرد ،  سبك ل -  61

 منشٌه البكرى بملن/ هانى مسعد دمحم الضوه و دمحم مسعد دمحم الضوه -احمد كامل حسانٌن  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  11311ٌاسر دمحم عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، تعدل النشاط بجعلة " مصنع رخام " 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  56036اشرف سعد بدوى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ ابراهٌم سعد بدوى سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  56031لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالونٌس طلخان  -  64

بملن/ عبدالونٌس  5شمه رلم -اعلى استودٌو الدهان -عماره اللواء -وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى الدلتا امام مولف طلعت حرب 

 طلخان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101113وفً تارٌخ  56031مطعم الكروغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ابوصٌر بملن/ المتولى جابر عبدهللا شوٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  46011سمره جولد للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ن/مصطفى مصطفى المرشدىشارع حسن عٌسى محلة البرج مل1ش35الـتأشٌر:   ، تعدل الى  

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  56043حال زاهى عبدالغفار السٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع زكى عسكر طرٌك دمرو ملن/ولٌد دمحم دمحم الدسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  56041رلم    اشرف ربٌع صالح الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  65

 الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ ربٌع صالح عبدالفتاح الدٌسطى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  56032وفاء مصطفى عبدالجواد الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 لدٌن دمحم على و اٌهاب دمحم علىوصف الـتأشٌر:   ، مجول ملن/عالء ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  15563بالل محمود سلٌمان الصٌرفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه شارع الجسر ملن/دمحم محمود دمحم عطا هللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  56035فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعزٌز عبدالعزٌز الدرٌنى ، تاجر  -  11

 طرٌك دمرو بملن/ دمحم احمد الرمادى و ابراهٌم دمحم الرمادى -فاطمه الزهراء  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

ٌل العنوان , تم تعد 21101114وفً تارٌخ  56046رضا عوض عبدالرحمن الغبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الجمهورٌه بملن/ عزت عوض على الشخٌبى -البهٌدى  1ش5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  56051السعٌد بدران ابراهٌم لوطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ نهاد بدران ابراهٌم لوطه

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  56052العطافى السٌد العطافى ابوشعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 حسن البنا بملن/ اسماعٌل توفٌك عبدالرحمن  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  56045عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بطٌنه بملن/ شعبان عبدالفتاح محمود صالح-وصف الـتأشٌر:   ، عزبه راغب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101114وفً تارٌخ  30523دمحم خلف دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 نس الجٌش بملن/ طلعت دمحم السٌد ٌو 1ش25، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  56051على عبدالواحد على المرمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، محلة زٌاد ملن/عبدالواحد على مصطفى المرمانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  56040احمد عطٌه احمد ابودره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 تبع صفط  تراب بملن/ عطٌه احمد حسن ابودره -الـتأشٌر:   ، عزبه الخضاروه البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101114وفً تارٌخ  56053احمد دمحم دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 حاته جمعه سعد بملن/ دمحم دمحم ش 1ش 111، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  56045عزالعرب غازى عزت احمد عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 المستشار بملن/ مبارن رمضان العزٌزى  1ش1من -ابوبكر الصدٌك  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56062 حاتم لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الـتأشٌر:   ، كفر حسان بملن/ عبده رشاد عبدالفتاح الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  56061صٌدلٌه د/ سحر فاروق البطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ابوراضى  بملن/ اسامه احمد زكى وهبه -عبدالرحمن شاهٌن  1طع شمحمود مرمر تما 1وصف الـتأشٌر:   ، تماطع ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56051سعاد احمد المصلحى ذهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، دخمٌس بملن/ دمحم دمحم ابراهٌم زٌدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56061سبك لٌده برلم      محسن سعد دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ، -  54

 الجمهورٌة ملن/عزٌزه عبدالحمٌد سلٌمان-الـتأشٌر:   ، شارع فاروق ابوالخٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23641حاتم عبدالستار عبدهللا البسطوٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت عساس   بملن/السٌد ابراهٌم سرحان سرحان   وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56066الموافى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، كفر حسان بملن/ اٌمن فكرى الشحات الموافى 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  56056ادى ابراهٌم زرد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال مصطفى عبداله -  51

 , وصف الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ مصطفى عبدالهادى ابراهٌم زرد

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101111وفً تارٌخ  42101دمحم لطفى دمحم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 منطمه االعمى الصناعٌه-نعمان االعصر  1ش3-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ لطفى دمحم احمد الشٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56064عادل عادل سعد مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 ن مصر بملن/ على محمود ابراهٌم لطرى بن 1ش1من-منزل شنوده -الـتأشٌر:   ، منشٌه البكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56055دمحم همام السعٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ همام السعٌد الشامى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  56065   تامر ابراهٌم احمد ابراهٌم المر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  01

 عزبه خضر بملن/ ورثه / معروف احمد ابوعٌطه -الششتاوى البحٌرى  1ش 02وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56055دمحم صابر احمد البصراتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 وصٌر بملن/ احمد السٌد البصراتى الـتأشٌر:   ، اب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56050على دمحم عبدالمادر الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الـتأشٌر:   ، عٌاش ملن/دمحم عبدالمادر الجمال

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23641  حاتم عبدالستار عبدهللا البسطوٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  04

 2261مركز سمنود بملن/السٌد ابراهٌم سرحان سرحان والمودع برلم برلم -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت عساس 

 المحله الكبرى 23641والممٌد برلم دائم تابع  2111لسنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23641رلم    اللباد لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  05

 2111لسنه 2261مركز سمنود بملن/السٌد ابراهٌم سرحان سرحان والمودع برلم برلم -الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت عساس 

 المحله الكبرى 23641والممٌد برلم دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  46410لٌده برلم    احمد عبدالرازق دمحم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك  -  06

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى سكة زفتى بجوار السنترال الجدٌد ملن/سامح مسعد البلتاجى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  56063مروه رمضان الصاوى حارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 احمد الحسٌنى بملن/ دمحم ماهر دمحم احمد عٌسى  1، ش   وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  56065زٌدان لمستحضرات التجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 المنشٌه الجدٌده بملن/ امل فاروق محمود احمد سعٌد -عشره  1ش1من-السٌد عمل  1ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  56014اسراء فرج عبدالعزٌز موسى سهٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 وصف الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ سمٌر عوض حسن عبدالرازق 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101115وفً تارٌخ  56012السعٌد راشد الٌمانى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، عطاف بملن/ رشٌده راشد الٌمانى حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  56011فهمى دمحم المغربى المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 امتداد الموتلى بملن/ مصطفى السٌد شعبان السٌد -المدارس  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  41301عبدالمجٌد عبدالكرٌم عبدالمجٌد البٌطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 مٌت اللٌث هاشم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ شادٌه احمد شعبان شحاته 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  56013م    ولٌد دمحم السعٌد ابومهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  113

 الـتأشٌر:   ، الناوٌه بملن/ دمحم السعٌد دمحم ابومهدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  56060مصطفى سعد على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 اٌده عبدالوهاب الجمٌل فلسطٌن بملن/ ع 1ش1من-زٌدان  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  56011سعاد ابراهٌم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ابوشاهٌن بملن/ نوال محمود دمحم -عبدالوهاب المرسى  1ش20الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56054بك لٌده برلم    هالل زكى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  116

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ حافظ السٌد شحبر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56001ابراهٌم دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  الشرلاوىالـتأشٌر:   ، شبرابابل ملن/دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56015دمحم عبدالحمٌد ابوالمجد االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدهللا ابوالمجد ابراهٌم االمام 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56052م    عبدهللا محمود الششتاوى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، االنشا الحدٌثه بملن/ ربٌع دمحم اسماعٌل مشعل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56051ٌحٌى سعد المرسى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ملن/ حسام سعد المرسى منشٌه البهلوان ب 1ش51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56002احمد دمحم دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن ملن/دمحم دمحم مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  31303اشرف دمحم احمد البسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

الستغالله " مصنع تطرٌز مفروشات " والمودع برلم -حسن الصعٌدى بملن/ سرارى على احمد الصمار 1ش41الـتأشٌر:   ، 

 المحله الكبرى  31303وبرلم دائم تابع  2110لسنه 5535

تم تعدٌل العنوان ,  21101110ً تارٌخ وف 56056شٌماء اشرف عبدالرحٌم العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ناصٌه عبدالوكٌل حنتوش بملن/ احمد صالح حسٌن احمد-سكه زفتى العمومى  1ش15وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56050مصطفى صابر دمحم خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ر فٌاله بملن/ محمود صابر دمحم خٌر الـتأشٌر:   ، كف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  31303اشرف دمحم احمد البسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 حسن الصعٌدى بملن/ سرارى على احمد الصمار 1ش41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56051لٌده برلم     سامح رضوان عبداللطٌف التباع ، تاجر فرد ،  سبك -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع البحر ملن/ولٌد رضوان عبداللطٌف التباع

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56055رمضان المهدى السٌد سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  المهدى السٌد سرور وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56011اٌهاب حامد عبدالرحمن ابوهالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ عبدهللا حمدان السعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56004دمحم فهمى السٌد البوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ ابراهٌم السٌد دمحم البوشى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56055دمحم على عبدالمجٌد احمد نوٌصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 احمد نوٌصر  وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ على عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56001عطٌه عطٌه السعٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 منشٌه السالم بملن/ سلمى المرغنى اسماعٌل فرغل-العشى 1ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56053دمحم سمٌر السٌد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ سمٌر السٌد الحداد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56051الطاف محروس دمحم حراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 م على ٌحٌى الخشن تبع كفر العباٌده بملن/ حسا-الـتأشٌر:   ، عزبه الست بهٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56016دمحم السٌد عبدالهادى دمحم رلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ السٌد عبدالهادى دمحم رلبان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56015   شرٌف عبدالممصود المتولى البواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ فوزى حمد سٌف الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  56010محمود احمد فتوح عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ٌفالـتأشٌر:   ، شارع الجٌش ملن/دمحم رمضان الشر

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  56003دمحم طارق سلٌم عبدالجواد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، العثمانٌة ملن/سلٌم عبدالجواد معوض

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  51112اٌمان محمود الدمرداش السعٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ الشراٌحى السعٌد عبدالغنى مملد 

 245تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  51111احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 بشبٌش بملن/ عزه سعد ابراهٌم النجار-عزبه الترزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51111دمحم حسن دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ حسن دمحم سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  31151غدٌه للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لـتأشٌر:   ، شارع الدالل السد المتفرع من شارع الجالء بجوار صٌدلٌة مكه ملن/احمد محروس امٌن نوفلا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51114دمحم مختار عبدهللا الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لجمالالـتأشٌر:   ، بلمٌنا ملن / مصطفى عبدالفتاح دمحم ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51116دمحم احمد عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، عزبة الثابت منشاة طنباره ملن/دمحم عبدالخالك دمحم زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111ارٌخ وفً ت 25253صٌدلٌه د/ عبٌر الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 2110لسنة  5551الـتأشٌر:   ، لطور المحطه شارع فرن عٌله ملن/طارق فتحى محمود شلبى الستغالله صٌدلٌة لٌد برلم اٌداع 

 المحلة الكبرى 25253ورلم دائم تابع 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111تارٌخ  وفً 51115شرٌف انس عبدالمنعم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد ملن/نجٌب احمد عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  56000مكتبه راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بى عباس بجوار مسجد االربعٌن بملن/ دمحم احمد العر-الوزان  1ش66

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51111احمد مجاهد حامد مجاهد العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بجوار مسجد عبدهللا منصور -وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن/ عرفان عبدالمنعم ابراهٌم سعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51111لٌده برلم     جمال فهمى السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك -  135

 الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ مجدى عبدالعال السامولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56005حسام محمود محمود العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 محمود محمود العنانى  الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51112ولٌد رمضان دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 السكه الوسطى بملن/ رمضان دمحم السٌد-احمد المرع  1ش26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51111لم    عالء ابراهٌم ٌوسف جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  141

 الـتأشٌر:   ، منطمى الشٌخ الصناعٌة ملن/مصطفى الصاوى الشٌخ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51115حنان عطٌه دمحم دمحم السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بجوا ر حسام سلطان بملن/ حنان عطٌه دمحم دمحم السكرى - حمام المتولى 1ش21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51110سوسن دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ عطٌه سعد دمحم الششتاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56005بك لٌده برلم    مجدى جابر دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  س -  144

 الـتأشٌر:   ، بهبٌت الحجاره بملن/ جابر دمحم غنٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56001السٌد فاروق جبر شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 جبر شلبى الـتأشٌر:   ، محله خلف بملن/ فاروق 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  25253صٌدلٌة د/عبٌر احمد الشهاوى الجدٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 , وصف الـتأشٌر:   ، لطور المحطه شارع فرن عٌله ملن/طارق فتحى محمود شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  56006   هٌثم موسى دمحم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  141

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ موسى دمحم البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51113البسٌونى سعد دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لن/ شرٌف العربى سالم احمد ابوراضى بم-احمد العربى  1ش3وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51111عبدالعزٌز دمحم فؤاد احمد ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 منشٌه البكرى بملن/ سلٌمان احمد دمحم شهاب -ابراهٌم غازى  1ش1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51116فرد ،  سبك لٌده برلم     عادل متولى بدران المنسى ، تاجر -  151

 الـتأشٌر:   ، طنباره بملن/ رحمه محمود سلمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51121هانى دمحم مصطفى خلٌل حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 بملن/ مصطفى دمحم مصطفى حماد  الغزالى 1ش13وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51123منصور منصور ابراهٌم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ منصور ابراهٌم السباعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  45616عثمان توفٌك عثمان خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، نشٌل بملن/ حماده مختار عبدالسمٌع بلح 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51122عبدالسالم شعبان عبدالسالم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 بدهللا عبدالحى شاهٌن وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ ابراهٌم ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51115المنجى لتجاره الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، منشاه طنباره بملن/ عبدهللا خمٌس عبدالكرٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51114دمحم عبدالعزٌز دمحم السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه ملن/سماح مهران ابراهٌم رجب

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  51115مصطفى مسعد مصطفى ابراهٌم الٌمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ختار عٌسى احمد عٌسىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الخبى من سوق اللبن ملن/م

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  46121دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ مصطفى السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  46121،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد ، تاجر فرد  -  150

الستغالله " استٌراد ) عدا  -المحله الكبرى بملن/ السٌد عبدالنبى السعٌد-المنشٌه الجدٌده -عبدالنبى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

 المحله الكبرى 46121برلم دائم تابع  ( ) وكل ما هو مدون بصحٌفه المٌد ( وممٌد6من المجموعه  36والفمره  10المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51110محسن دمحم الندٌم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الطرٌك السرٌع بملن/ سحر صالح عبدالرحٌم الشٌخ -الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51126،  سبك لٌده برلم    نورا على منسوب خٌشه ، تاجر فرد  -  161

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ على منسوب خٌشه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  53136دمحم سعد عبدالجلٌل ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ابودراع بملن/ نفٌسه عبدالمعطى دمحم الصباغ -السعٌد الشرلاوى  1ش1الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51125دمحم عاطف السٌد على لموح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ عبدالرحمن نعٌم دوٌدار 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  51124ومشتماته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب خمٌس لتصدٌر النحل  -  164

 , وصف الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ رضا بسٌونى توفٌك العتره 

, تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  46121دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

الستغالله " مصنع لطن طبى " والمودع برلم -وصف الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ مصطفى السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد 

 المحله الكبرى 46121وبرلم دائم تابع  2110لسنه5555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان ,  تم 21101111وفً تارٌخ  51121حموده الدسولى ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ رضا حسٌب دمحم الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  31511عبدالعزٌز دمحم مصطفى فرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ابودراع بملن/ عصام عاطف عٌد العدوى-وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى سكه لطور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  31511عبدالعزٌز دمحم مصطفى فرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

المحله الكبرى  31511وممٌد برلم دائم تابع  2111لسنه 6560وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 وذلن لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  52216 على ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدهللا -  160

 العامرٌه-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدهللا  على موسى ابوعامر 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101114وفً تارٌخ  51125رشاد دمحم على الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ دمحم عبدالحمٌد ابوزهره 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  54210حمدى ابراهٌم احمد البرادعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى الهٌاتم بملن/ دمحم ابراهٌم احمد البرادعى

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  51131 عبدالفتاح ابراهٌم االصفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الصفا تماطع شارع بنن مصر منشٌة البكرى ملن/احمد دمحم عبدالفتاح االصفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  51121  سمٌر السٌد السٌد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  113

 الـتأشٌر:   ، سماحه بملن/ عاٌده على البدراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  51134سامى سٌد احمد عبدالغفار عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 دوصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة ملن/سامى عبدالحلٌم حام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  51133السٌد غانم السٌد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، شارع لناة السوٌس الجمهورٌة ملن/جبرائٌل حبٌب خلٌل صلٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  51132معرض عناب للسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، محلة زٌاد ملن/عبدالعاطى المتولى عبدالعاطى عالم

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  51120دمحم حمدهللا عبدالحمٌد الرجبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 د الرجبى وصف الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ السٌد حمدهللا عبدالحمٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  40651نجوى عبدالغنى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

امام المستشفى الخٌرى بملن/ عبدالمنعم -المنطمه الصناعٌه -عبدالمنعم ابوشرٌف  1ش 31وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

 حمدٌن ابوشرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101114وفً تارٌخ  51131دمحم هالل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ، سمال بملن/ خالد دمحم السٌد رجب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51136رضا عطٌه المتولى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 محب بملن/ اسامه فرج السٌد دمحم  1من-االمام الشافعى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  53511سحر دمحم عبدالسالم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ محمود دمحم الدمحمى موكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  53511سالم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر دمحم عبدال -  152

والممٌد  2115-0-6تارٌخ افتتاحه -الستغالله " مصنع وبرٌات " -مركز سمنود بملن/ بدٌر دمحم جاد شعٌب-الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

 المحله الكبرى  53511برلم دائم تابع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51131ود دمحم احمد الحسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محم -  153

 عٌاش بملن/ زاهٌه احمد رضوان -التوبه  1الـتأشٌر:   ، ش

العنوان , تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  51135دمحم طارق ابراهٌم عبده عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ عصام عبدالرسول البندارى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  31250عماد عبدالمنعم دمحم المتولى جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

اول المنصوره بملن/فاطمه غازى -فى الدلهلٌه امام مطا-ٌنابٌع الخٌر-البندارى 1وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع بناحٌه ش

 الستغالله "تجارة كاوتش وبطارٌات)نفس نشاط المحل الرئٌسى("  وذلن لالستغناء عنه -غازى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  51142الشراكى للسٌرامٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

  عبدالواحد دمحم عبدالواحد الشراكى ، بطٌنه بملن/ دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51135مرٌم احمد حافظ العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ دمحم مصطفى ابراهٌم اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51130برلم     ضٌاء دمحم فرج معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  155

 جاوٌش ) سوق اللبن( بملن/ ٌوسف حموده محمود  1ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  10131طارق صبحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 ن/فاطمه عبده النشٌلىالـتأشٌر:   ، شارع ترعة الساحل مل

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  10131طارق صبحى ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ترعة الساحل ملن/فاطمه عبده النشٌلى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115فً تارٌخ و 51141حسٌن دمحم حسٌن جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 اول منشٌه التحرٌر بملن/ احمد عبدالمنعم عبدالحمٌد رضوان -الـتأشٌر:   ، المولف الجدٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  51141فاطمه محمود ابراهٌم الهنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 المسجد الكبٌر بملن/ على عبدالحمٌد فرج سعٌد  1ش -لبنوان وصف الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  53511سحر دمحم عبدالسالم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

ت كهربائٌه " والمودع برلم الستغالله " تجاره ادوا-مركز سمنود بملن/ محموددمحم الدمحمى موكل -الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

 المحله الكبرى  53511وبرلم دائم تابع  2110لسنه5040

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  51146حازم ابراهٌم مصطفى الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 وصف الـتأشٌر:   ، منطمه الشٌخ الصناعٌه بملن/ عزت حسن على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  51152ب دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال مح -  105

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالعزٌز ابراهٌم دمحم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21101116وفً تارٌخ  51141عبدالنبى على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس بملن/ دمحم دمحم المتولى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  51151ابراهٌم دمحم ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ مصطفى ابراهٌم هالل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101116وفً تارٌخ  51140ده برلم    خمٌس للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  105

 الجمهورٌه بملن/ مرفت عبدالمنعم دمحم دٌاب -المصرى  1، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  51151منى دمحم البسٌونى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 زٌاد بملن/ عالء الدٌن منصور عبدالعزٌز ناصف الـتأشٌر:   ، محله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21101116وفً تارٌخ  51153زكرٌا لبٌع الخطوط واكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ابوشاهٌن بملن/ محمود زكرٌا دمحم الٌاس عٌسى -مدرسه المحله الثانوٌه  1ش22العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  40501عبدالكرٌم احمد منصور فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الجابرٌه -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  56113دمحم فتحى عطٌه عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، عٌاش بملن/ كاظم فرج دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  56113دمحم فتحى عطٌه عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

الستغالله " بال - عزت واٌهاب و خالد احمد فتحى دمحم نوفلمنطمه محب بملن/ دمحم-الشٌخ دمحم سلمى 1ش3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 المحله الكبرى  56113وممٌد برلم  2111-1-1استٌشن ) عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص ( تارٌخ افتتاحه 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21101116وفً تارٌخ  45156خٌرى دمحم زكى لنٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 امام مسجد العمرٌه بملن/ مصطفى محمود الطحان -سٌدى دمحم الحنفى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  51144فاٌز صالح ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، شبرا بابل بملن/ عبدهللا حمدان السعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  51154فاروق دمحم امٌن متولى المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ دمحم عبدالفتاح احمد على 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101116وفً تارٌخ  51143احمد شفٌك شفٌك حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ احمد دمحم الحارتى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  51145صالح سمٌر هرٌدى عنتر ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ حافظ على دمحم حافظ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  56113 دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فتحى عطٌه عبدهللا -  210

وبرلم دائم  2110لسنه5003الستغالله " مشغل تطرٌز " والمودع برلم -مركز المحله بملن/ كاظم فرج دمحم -الـتأشٌر:   ، عٌاش 

 المحله الكبرى  56113تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  45156، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خٌرى دمحم زكى لنٌطه  -  211

الستغالله " مصنع مالبس جاهزه ) عدا -امام مسجد العمرٌه بملن/ مصطفى محمود الطحان-سٌدى دمحم الحنفى  1الـتأشٌر:   ، ش

 ه الكبرى المحل 45156وبرلم دائم تابع  2110لسنه6110العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  43331ولٌد ابوالخٌر عبدالحمٌد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ارض الكنٌسى بملن/ ابوالخٌر عبدالحمٌد البمرى-الممابر الجدٌده  1من-مصنع الفٌروز  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  43331الحمٌد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد ابوالخٌر عبد -  212

 المحله الكبرى  43331والممٌد برلم  2115-6-6فى  4260وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51151م    دمحم احمد دمحم الجردوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  213

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ عٌد عبدالمنعم النواوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51163احمد ابراهٌم دمحم البٌاعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ه البرج بملن/  زكرٌا ابراهٌم البٌاعه محل-مدرسه المعلمات  1ش15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51150عادل عبدالعظٌم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ترعه المستشار بملن/ عادل عبدالعظٌم دمحم عوض  1ش 23الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  52323ر فرد ،  سبك لٌده برلم    على على الدسولى المصبى ، تاج -  216

 السكه الوسطى بملن/ امٌر على الدسولى المصبى-االمام النبوى  1ش5الـتأشٌر:   ، تعدل الى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21101111وفً تارٌخ  52323على على الدسولى المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 المحله الكبرى  52323والممً برلم دائم  2110-3-21فى  2452الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  51155الغباشى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 سعٌد سعد سعٌد النمٌب  ، بنا ابوصٌر بملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51162ٌاسر دمحم على البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 بجوار محالت ابوعٌطه بملن/ مصطفى دمحم على البسطوٌسى -العمده  1ش1من-دمحم فوزى  1ش0الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51161زق نصر شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالرا -  221

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم عبدالجواد السعٌد بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51166مٌنا مجدى ودٌع رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الصاغه بملن/ منٌر مٌخائٌل كرٌاكوس  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  51156اسالم دمحم دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ، محله ابوعلى بملن/ احمد مسعد دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51165لٌده برلم     نادر فتح هللا على غازى ، تاجر فرد ،  سبك -  223

 الـتأشٌر:   ، محله ابو على بملن/ اٌمن فتح هللا على غازى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51161احمد فوزى مرسى ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ابوشاهٌن بملن/ عبدهللا الباز دمحم عبدهللا المنسى -الملٌنى  1ش1وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  43331ولٌد ابوالخٌر عبدالحمٌد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 كرٌه (وصف الـتأشٌر:   ،  تعدل النشاط لٌصبح " مصنع نسٌج جاهزه " ) فٌما عدا المالبس العس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  51161طه حمدى طه المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 منشٌه البكرى بملن/ مجدى محمود امٌن السنجابى -مسجد المصطفى  1ش23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  51164عبدالحلٌم حسٌب رٌاض المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 طنباره بملن/ المرسى رٌاض المرسى صالح-وصف الـتأشٌر:   ، عزبه جبران 

تم  21101111وفً تارٌخ  51155جالل باشا الغرٌب لتجاره لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ن الكوم بملن/ نظٌمه دمحم المغاورى الغرٌب تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سجٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  56402سعد عمر دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 مٌت اللٌث هاشم  -، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم عمر دمحم عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51112د ،  سبك لٌده برلم    حسٌن السعٌد لرنى حسٌن ، تاجر فر -  231

 فلسطٌن بملن/ دمحم على عنتر  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  40416دمحم ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 سكه الراهبٌن بملن/ ماهر ابراهٌم دمحم البنا- ، طرٌك سمنود المدٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  40416دمحم ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 2111-11-1تارٌخ افتتاحه -معادن " الستغالله " ورشه تمطٌع وتشكٌل -المنطمه الصناعٌه بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم على البنا-، سمنود

 المحله الكبرى  40416والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  40416دمحم ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 2111-1-1الستغالله " تجاره حدٌد " وتارٌخ افتتاحه -البنا مركز سمنود بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم على -، طرٌك المحله سمنود المدٌم 

 المحله الكبرى  40416والممٌد برلم دائم تابع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51151دمحم عبدالفتاح السٌد درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسٌد درباله الـتأشٌر:   ، خباطه بملن/ دمحم عبدالفتاح ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51165احمد سمٌر محمود السٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ابوراضى بملن/ ٌسرٌه احمد العزب حجازى -المستشار  1ش3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  51113ه برلم    احمد رضا مصطفى دمحم النمٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ احمد حامد السٌد عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  51110دمحم فرٌد ابوالحارث احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ورسعٌد بملن/ عادل رمضان مصطفى ب 1ش1من-حمزه  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51111مصنع النجولى لالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ دمحم دمحم كمال الدٌن السمنودى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51115لم    فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  230

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51115زٌنب السٌد ابراهٌم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 شكرى الموتلى بملن/ كمال دمحم الدسولى خلٌل  1ش1من-خالد بن الولٌد  1ش11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51114حمزه دمحم اسماعٌل حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ عزوز محمود صابر ابوغنٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  40416سبك لٌده برلم      دمحم ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ، -  242

الستغالله " مصنع تشكٌل معادن " والمودع برلم -سكه الراهبٌن بملن/ ماهر ابراهٌم دمحم البنا -طرٌك سمنود المدٌم -، مركز سمنود

 المحله الكبرى  40416وبرلم دائم تابع  2110لسنه6166

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  51111السٌد عبدالعال عبدهللا جاد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ احمد سالم ابراهٌم امٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51160عزت ابراهٌم المتولى عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، عطاف بملن/ رفعت مصباح عبدالباعث دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  51111دمحم مسعد الدسولى بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ دمحم فتحى ابراهٌم ابوحلوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  51116لتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الخفه ل -  246

 ابوراضى بملن/ دمحم سمٌر السٌد عثمان -اهل السنه  1ش2، 

نوان , تم تعدٌل الع 21101121وفً تارٌخ  51152ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بجوار البغل بملن/ فاروق عبدالخالك الكوش  -سعد زغلول  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  51151هوٌدا رافت محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  51103ود السٌد عبدالرحمن بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى محم -  240

 الجالء بملن/ اٌمن احمد بلتاجى نصٌر  1ش1من-السالم  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تعدٌل العنوان ,  تم 21101121وفً تارٌخ  51150زكى عزت زكى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ عزت زكى عبدالرحمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  51101حسام احمد ابراهٌم احمد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 محله البرج بملن/ حسام احمد ابراهٌم احمد حسان -وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك دمرو 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  51155عادل لطب عبدالعاطى الساٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصف الـتأشٌر:   ، خباطه بملن/ امٌنه على رمضان دٌاب 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101121وفً تارٌخ  51151دمحم كمال دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 بنا ابصٌر بملن/ كمال دمحم عٌسى -الـتأشٌر:   ، عزبه العسٌلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  51106عبدالسالم دمحم السٌد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، شارع حامد عرفات الجمهورٌه ملن/محمود دمحم السٌد جعفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  51102لحسن الدسولى الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  255

 الـتأشٌر:   ، امتداد شارع حمدى كامل منشٌة ابودراع ملن/الحسن الدسولى على الطحان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  51105السٌد بدر دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 منشاه مبارن بملن/ جمعٌه الشبان المسلمٌن بالمحله الكبرى  6الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  51154احمد حسن عبدالمادر خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لن/ دمحم المكاوى حراز سٌدى سالمه بم 1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  51156صٌدلٌه د/ دمحم عبدالوهادى صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 منشٌه السالم بملن/ صدٌمه السباعى عبدالحلٌم العدوى -ابوطاحون  1ش11وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  51155د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبحى احمد دمحم الصٌا -  250

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ احمد دمحم الصٌاد

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  51101مصنع البسطوٌسى للسجاد الٌدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 دواخلٌه بملن/ خضر ٌوسف احمد البسطوٌسى وصف الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  51104باهر عماد عبدالجلٌل سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 شكرى الموتلى  بملن/ محمود جابر احمد  1ش1من -محمود السرجانى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  51153رف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جالل موسى موسى ش -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ محمود عبداللطٌف دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101122وفً تارٌخ  51111صٌدلٌه د/ طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 اف بملن/ دمحم دمحم البٌلى سالم ، عط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  51116احمد شحاته دمحم السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الرجبى بملن/ فاطمه شحاته دمحم السٌد عطا -على الدٌن  1ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  51100د ،  سبك لٌده برلم    صالح الشحات دمحم موسى شرف ، تاجر فر -  265

 المصرف بملن/ على دمحم -الجمهورٌه  -تماطع الشهٌد طه عبدالسالم -الشرلاوى  1ش13وصف الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101122وفً تارٌخ  51111على طارق دمحم النادى فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ابوراضى بملن/ اٌمان فتحى دمحم فرج -محمود نصر  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  51105عادل دمحم ابوالفتوح ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 د دمحم الرمادى محله البرج  بملن/ عبدالرحمن فؤا-رٌاض الصالحٌن  1ش11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  51111اٌهاب عبدالحى المرسى العبٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ خالد عبدالحى المرسى دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101122فً تارٌخ و 51112امل دمحم ابوهاشم فاضل سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 امام الكوبرى بملن/ دمحم و ابراهٌم و عائشه على ابراهٌم الصرفى-وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك المحله السرٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  51101اسعد عبدالرحمن عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 تأشٌر:   ، االبشٌط بملن/ خالد عبدالرحمن عبدهللا ابراهٌم السٌد وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  51113المنشاوى للتحالٌل الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 سعد زغلول بملن/ السعٌد السعٌد حمام  1ش-السوق  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  51110ٌل عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالجل -  212

 المحله المنصوره بملن/ محمود عبدالجلٌل عبدالوهاب دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  56450زٌن العابدٌن مصطفى دمحم النمٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 محله البرج بملن/ صباح دمحم الحسٌنى دمحم - 11الوزان رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  51111دمحم حامد السٌد حامد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ساكن سوق الجمعه بملن/ مسعد سعد عبدالحمٌد بدر م 1ش0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101124وفً تارٌخ  51111اٌه عبداللطٌف دمحمى عبداللطٌف الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ الدمحمى عبداللطٌف الخمٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  51115لدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عابد عمر سالم دمحم نورا -  216

 الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ الهاللى سالمه لندٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  5151دمحم عبدالمنعم عبداللطٌف غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لـتأشٌر:   ،  تعدل النشاط بجعلة " مخبز بلدى الى كامل " وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  51114مروان عبدالرازق الششتاوى غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، عٌاش بملن / السعٌد السعٌد عوض نمٌطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  51115، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سلٌمان عرفه سلٌمان ابراهٌم -  210

 الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ حنان دمحم دمحم ابوعامر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  51110مصطفى مجدى شكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 عزبه ابودراع بملن/ مجدى دمحم رشاد شكٌل - السالم 1ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  51112عبدالسالم راغب دمحم جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ محمود الششتاوى دبور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  51115سبك لٌده برلم    معاز عبدالعاطى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  252

 السكه الوسطى بملن/ شٌماء احمد دمحم على محٌسن -الطبال  1ش25وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101124وفً تارٌخ  51113دمحم عبدالفتاح السٌد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 سعٌد محرم بملن/ دمحم عبدالفتاح السٌد عسكر  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  42510فرج سعدالدٌن عبدهللا الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 مبالوى طرٌك كفرالشٌخ بملن/  فكٌهه السعٌد ال-رجب الشورى  1ش11وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  40611مصطفى دمحم مصطفى المغلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ٌولٌو   23شارع -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ فهٌمه دمحم احمد العٌسوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51131 الهام سعد الشحات جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 الـتأشٌر:   ،  بلمٌنا بملن/ صالح جالل خٌر هللا ٌالوت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  30152تامر دمحم احمد الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

المنوفٌه بملن/ تامر -ورش مشروعات الشباب امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسهمرحله ثانٌه ب-22لطعه رلم -الـتأشٌر:   ، السادات

 وممٌد برلم دائم --بالستٌن مخرز ( والمودع برلم -كوع-وصله-دمحم احمد الزغل الستغالله "مستلزمات رى بالتنمٌط بالستٌن)نماط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51121دمحم سٌف النصر شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ دمحم على ابوالعنٌن 

 21101125وفً تارٌخ  51125الجعفرى لتجاره االجهزه الكهربائٌه والمنزلٌه بالعموله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 ملن/ سمسم احمد دمحم السٌد الجعفرى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السجاعٌه ب

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51125احمد احمد دمحم السٌد الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 وصف الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ سمسم احمد دمحم السٌد الجعفرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51122سبك لٌده برلم     ولٌد عبدالفتاح رضوان مخٌمر ، تاجر فرد ،  -  201

 وصف الـتأشٌر:   ، دخمٌس بملن/ عبدالفتاح رضوان الجوهرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51120دمحم على عبدالحمٌد عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 على عبدالحمٌد عدس الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51121مٌاده مسعد رشاد ابراهٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 وصف الـتأشٌر:   ، منشٌه السالم بملن/ نبوٌه عبدالرحمن الششتاوى سبح هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  36213برلم    رضا المغاورى زكى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  204

 المعهد الدٌنى بملن/ خدٌجه محمود احمد اللٌثى  1ش1من-احمد الزهٌرى  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101125وفً تارٌخ  55121دمحم دمحم منٌر دمحم ضٌف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 البهى 1ش1من-الشافعى  1ش3-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم منٌر الزعبالوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51123الحسٌنى دمحم رجب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 ل مشرف الرجبى بملن/ ورثه مصطفى محمود اسماعٌ 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51125معتز رافت احمد دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 سعد زغلول بملن/ كمال السعٌد ابراهٌم الشوفى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  31623اسامه عبدالعلٌم حامد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 منشاه االمراء -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/اسامه عبدالعلٌم حامد حموده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51126دمحم وهبه السٌد الدغبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

  ماهر دمحم الدغبشى الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51131سمٌر احمد عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، شبراملكان بملن/ بهاء سمٌر احمد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51132دمحم الدسولى بدوى حلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 نعمان االعصر بملن/ مسعد صالح عطٌه صٌام 1ش1من-ٌس عطٌه  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51124احمد عادل رمضان بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لهادى شحت ابوالعنٌن الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ صفاء ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51121دمحم على زٌن العابدٌن على لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 مٌدان الششتاوى بملن/ كرٌم على زٌن العابدٌن لندٌل-سكه لطور  1ش1وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51151،  سبك لٌده برلم    نجٌب ابراهٌم على خلٌف ، تاجر فرد  -  314

 الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ عالء نجٌب ابراهٌم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  52323على على الدسولى المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

الستغالله " مشغل -السكه الوسطى بملن/ امٌره على الدسولى المصبى -االمام النبوى  1ش5عمار رلم - الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى

  52323تمفٌل وتغلٌف اطمم سراٌر "والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51140محمود مهدى احمد بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 تبع حوٌن بملن/ السٌد احمد بٌبرس-، عزبه بهجت  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  21235كمال دمحم بدوى البٌعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/كمال دمحم بدوى البٌعه

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51135لٌده برلم     حمٌده حسن عبدالغنى  ابودنٌا ، تاجر فرد ،  سبك -  315

 وصف الـتأشٌر:   ، عطفه ابوجندى بملن/ عبداللطٌف بسٌونى مصطفى بكر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51146ٌاسر دمحم دمحم البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 بملن/ دمحم السٌد الغنٌمى الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51141حسنى احمد عباس العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ احمد حسنى عباس العشماوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51131دمحم على السٌد على شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ دمحم مصطفى عبدالونٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51141حامد على حامد ابورحال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 اسماعٌلعزبه خضر  بملن/ السٌده سامى -عبدربه  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51141ضٌاء سعٌد عنتر خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ سعٌد عنتر فرحات خمٌس

العنوان , وصف تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  44063حمدى على محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 كفر دمرو بملن/ صابر حسن حسن -الـتأشٌر:   ، تعدل الى السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51135اٌمان السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، شبراملكان بملن/ رضا دمحم دمحم امامو

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51151فى عباس الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم نصر الحن -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، السكه الوسطى بملن/ احمد شولى المغاورى ابراهٌم جالله 

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  51130حسنٌه احمد ماهر اسماعٌل احمد حبلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 سكه طنطا بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم حسٌن -لاسم  1ش15العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51144السٌد عوض على خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم بملن/ عونى على السٌد خلف هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51134ٌسن احمد وحٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 الجمهورٌه بملن/ عالء احمد وحٌد عبدالكرٌم -دمحم بدر  1ش1من-على جبر  1ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101125ٌخ وفً تار 51136عٌد لاللبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 بلمٌنا بملن/ محمود مصطفى الساعى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  21534ٌاسر فوزي دمحم حالوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ تامر عبدالجلٌل السٌد عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  21534وزي دمحم حالوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر ف -  322

 2112-4-5تارٌخ افتتاحه -الستغالله " تجاره لطع غٌار سٌارات " -مركز المحله بملن/ مصطفى السٌد زهران-الـتأشٌر:   ، الهٌاتم

 المحله الكبرى  21534والممٌد برلم دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51153حسام الدٌن على حسن ابوضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرانباص بملن/ سرٌه دمحم حسن ابوضٌاء 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101125وفً تارٌخ  52323على على الدسولى المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 السكه الوسطى بملن/ امٌر على الدسولى المصبى-االمام النبوى  1ش5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  52323على على الدسولى المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

الستغالله " معرض لتجاره -المحله الكبرى -ى بملن امٌر على الدسولى المصبى السكه الوسط-االمام النبوى  1ش5الـتأشٌر:   ، 

  52323والممٌد برلم  2111-12-1تارٌخ افتتاحه -االلمشه الساده والمصبوغه " 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51142احمد حمدى عبدالرازق جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 ـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ حمدى عبدالرازق جمعه الفاروصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51143زهران لتجاره اللحوم والجزاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ السٌد السعٌد مصطفى زهران 

تم تعدٌل العنوان  21101125وفً تارٌخ  51154، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسٌونى نصر الدسولى بسٌونى شراره  -  325

 , وصف الـتأشٌر:   ، الشٌن بملن/ انور عبدالحمٌد السٌد مطر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  15511دمحم محمود احمد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

الستغالله " مكتب تورٌد وتركٌب معدات الطاله الشمسٌه -السكه الحدٌد بملن/ زٌنب دمحم حامد العشرى  1ش24-نودالـتأشٌر:   ، سم

 المحله الكبرى ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه (  15511وبرلم دائم تابع  2110لسنه6235" والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51152لٌده برلم     اٌمن دمحم دمحم خلٌفه الطواب ، تاجر فرد ،  سبك -  331

 الـتأشٌر:   ، سماتاى بملن/ محمود دمحم دمحم خلٌفه الطواب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  51155سمر دمحم السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الجمهورٌه بملن/ دمحم مراد دمحم الزفتاوى -كر المشد ابوب 1ش23، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  51131امٌنه السعٌد عبدالرحمن الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الجالء بملن/ خالد دمحم حسن عبدالعال  1ش 1من-فجر االسالم  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51145حسن احمد المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رفعت  -  333

 المنشٌه المدٌمه بملن/ طارق مصطفى النشار و دمحم دمحم شولى -لرلر  1ش4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  15511دمحم محمود احمد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 السكه الحدٌد بملن/ زٌنب دمحم حامد العشرى 1ش24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  15511دمحم محمود احمد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

تارٌخ -الستغالله " كافٌترٌا مشروبات بارده وساخنه " -العشرى  السكه الحدٌد بملن/ زٌنب دمحم حامد 1ش24-الـتأشٌر:   ، سمنود

 المحله الكبرى  15511والممٌد برلم  2111-12-14افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  51145فاطمه احمد امٌن غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 ٌر عبدالجواد طه الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ سامح سم
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 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  21534ٌاسر فوزي دمحم حالوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

الستغالله " تجاره مواد غذائٌه " والمودع برلم -مركز المحله بملن/ تامر عبدالجلٌل السٌد عبده-الـتأشٌر:   ، الهٌاتم

 المحله الكبرى  21534وبرلم دائم تابع  2110لسنه6266

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51164دمحم السٌد مصطفى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ جاد مصطفى العزب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51160لم    حسنى احمد دمحم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  330

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ مسعد دمحم دمحم االشرم

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  51111احمد عزت السٌد دمحم عٌد ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 / عزت السٌد دمحم عٌد ابوعامر وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك كفر الشٌخ بملن

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  51161احمد عبدهللا عبدالحافظ الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ ماجده حسن عبدالعزٌز الحبٌبى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  51165سبك لٌده برلم      مكتبه احمد عبدالحى الشرلاوى ، تاجر فرد ، -  342

 وصف الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ رمضان حبٌب الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101120وفً تارٌخ  51150تامر دمحم دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 -الجٌش  1أ ش 46، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101120وفً تارٌخ  51161دمحم دمحم دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 ، محله زٌاد بملن/ نادٌه ابراهٌم عٌسى 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  51111فتحى دمحم اسماعٌل الحو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بملن/ سامح فتحى دمحم الحو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51165دمحم محروس ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ احمد حامد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51162ك لٌده برلم    احمد صابر نصر ٌسٌن ، تاجر فرد ،  سب -  341

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ صابر نصر ٌسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51155عثمان دمحم عثمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ن دمحم عثمان سالمهالـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عثما

 21101120وفً تارٌخ  51156مكتب رامى الشٌخ للتشطٌبات والدٌكورات والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  340

 حاره الهوارى بملن/ الدسولى دمحم ابوحبٌب -فلسطٌن  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51151فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى عبدهللا عوض ، تاجر  -  351

 الـتأشٌر:   ، عزبه التحرٌر بملن/ مصطفى عبدهللا صالح عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51166فرج منٌر نعمان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 بابل بملن/ دمحم مصطفى عبدهللا الـتأشٌر:   ، شبرا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  51163احمد نبٌل احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ نبٌل احمد السٌد النجار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120فً تارٌخ و 51161فوزى طاهر فوزى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ عزت ابراهٌم حسن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  51154منصور معوض منصور ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ فتحى السٌد دمحم الهنداوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101131وفً تارٌخ  51111حلوى الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 محله ابوعلى بملن/ خضره عبدالسالم فرج -، طرٌك المنصوره 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101131وفً تارٌخ  51115دمحم على رزق االسعاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ محمود عزت محمود مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  43030هشام محمود مصطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 وصف الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ هشام محمود مصطفى عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  51153ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود كمال محمود  -  355

 شكرى الموتلى بملن/ عبدالنبى السٌد السٌد الرجبى  1ش1من-السرجانى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  51114دمحم فتحى فتحى راغب ابورٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  350

 وصف الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ فتحى فتحى راغب ابورٌشه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  51110دمحم على السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ على السٌد عبدالمجٌد 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  51151عبدالعزٌز عبدالمجٌد شعبان النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا  -  361

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر حسان بملن/ حفٌظه دمحم عمر 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21101131وفً تارٌخ  51152طه مهدى منسوب الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ عبدالمتجلى عبدالنعٌم شعبان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  46241محمود نصر مصطفى زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 امام جمعٌه الغزل بملن/ سامٌه عبدالمادر دمحم -زلزوق  1ش1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  46241زلزوق للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 امام جمعٌه الغزل بملن/ سامٌه عبدالمادر دمحم -زلزوق  1ش1الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131خ وفً تارٌ 51113عبده حسنى احمد سباق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ سلوى دمحم الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  51112نورا دمحم ٌوسف ابوشلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ ٌوسف اسماعٌل اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  43030حمود مصطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام م -  361

مركز المحله بملن/هشام محمود مصطفى عبدهللا الستغالله " تجاره وتصنٌع واستٌراد مستلزمات -وصف الـتأشٌر:   ، بطٌنه

  43030وبرلم دائم تابع  2110لسنه6341 الطباعه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه والمودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  51115حسام على دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ دمحم على دمحم مبرون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  51116معاذ دمحم احمد حسن ابورباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  360

 خلف المٌكنه الزراعٌه بملن/ دمحم احمد حسن ابورباح -شلتوت  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  51151محمود السٌد عبدالخالك عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 منطمه محب بملن/ احمد جالل دمحم ابراهٌم -امام مؤسسه السٌارات -لناه السوٌس  1ش1من-ور المام 1الـتأشٌر:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  30531عبدالعزٌز عز على عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ن/ عز على عبدالوهاب عماره سكه زفتى بمل-العزب رضوان  1ش 35الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  55101السٌد كمال السٌد احمد ابوعشٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 عزبه عرفه بملن/السٌد كمال السٌد احمد ابوعشٌبه-حمدان الشوحه  1ش4وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  51155هللا ابوصالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد عبدالرحمن عبد -  313

 وصف الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ دمحم الٌمانى البطشه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  51156حسٌن دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الٌمانى بملن/ دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم  1ش3-صف الـتأشٌر:   ، عزبه ابودراع و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  51151سماح رافت دمحم السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ احمد دمحم الدمحمى ابوعفش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  52415رزق الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رزق  -  316

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت حبٌب بملن/ رزق رزق الشٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  51150سهٌر ابراهٌم محمود على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ على على عبدهللا على محمودوصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  51155ولٌد فؤاد النبوى الفراش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ فؤاد النبوى محرم الفراش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  20341رد ،  سبك لٌده برلم    فؤاد سمٌر فؤاد الخفاجى ، تاجر ف -  310

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى عطاف بملن/ غالٌه كامل ابوشعٌشع 

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  51101مصنع احمد الشرى للنسٌج المٌكانٌكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 ، محله حسن بملن/ رجاء دمحم البسطوٌسى   , وصف الـتأشٌر: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  23506دمحم احمد السٌد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 " ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( تعدل النشاط بجعلة " تجاره مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه 21101111وفً تارٌخ  16354دمحم عبده شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 نشاط " خلط وتعبئه منظفات على البارد ومستحضرات تجمٌل "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  52141لٌده برلم    ٌاسر عبدالمنعم دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك -  3

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره اكسسوار محمول (

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  56311امانى ابراهٌم عبدالمعطى ٌوسف بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 صناعه الترٌكو والعماده وشغل الستائر وصناعه وحٌاكه المفروشات "وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101113وفً تارٌخ  11311ٌاسر دمحم عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع رخام "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  20015فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر شكرى ابوالعز دمحم ابوالعز ، تاجر  -  6

 التأشٌر:  اضافه نشاط " مزادات ساحه انتظار سٌارات " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  21301عبده رمضان حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 نشاط بجعلة " مخبز بلدى الى كامل "تعدل ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  44016دمحم عبدالستار صبرى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصدٌر النحل ومشتماته "

تم تعدٌل النشاط 21101111وفً تارٌخ  44016برلم    مناحل خمٌس و تجاره مشتمات عسل النحل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  0

 , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصدٌر النحل ومشتماته "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  44016دمحم عبدالستار صبرى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ومشتماته "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصدٌر النحل 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  54136عبدالفتاح نبٌه عبدالفتاح لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مشغل تطرٌز "

دٌل النشاط , وصف تم تع21101115وفً تارٌخ  32610محمود دمحم عبدالرازق سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  56612اٌمان السٌد غازى الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه ") عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  1453بدالرحمن الطناٌحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاٌده احمد ع -  14

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مخبز الى كامل "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  55516السعٌد الدٌسطى دمحم على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ر:  تعدل النشاط بجعلة " ورشه رخام "التأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  42050ابراهٌم اسماعٌل موسى العاٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ( 6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد ) فٌماعدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  45616تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عثمان توفٌك عثمان خمٌس ، -  11

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تبرٌد وتصنٌع البان "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  56555نهاد عبدالفتاح ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 شاط بجعله " مركز صٌانه اجهزه الكترونٌه " ) عدا ما ٌختص باالنترنت (التأشٌر:  تعدل الن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  31511عبدالعزٌز دمحم مصطفى فرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معمل البان "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  54210فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى ابراهٌم احمد البرادعى ، تاجر -  21

 ( والتصدٌر لماكٌنات ومعدات كهربائٌه 6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  تعدل النشاط  بجعلة االستٌراد ) عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115فً تارٌخ و 44160دمحم عطٌه السٌد النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدل النشاط  بجعلة " مكتب خدمات بٌئٌه ) تجمٌع لمامه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  46055دمحم على دمحم ابراهٌم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدل النشاط  الى " مصنع مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101116وفً تارٌخ  11631دمحم البٌومى دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدل النشاط بجعلة " معرض لتجاره السٌارات والممطورات "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:   تم21101116وفً تارٌخ  41010زٌنب ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

اضافه نشاط " الامه وتشغٌل مصنع لعصر بذره المطن وكافه البذور النباتٌه وانتاج وتعبئه العلف الحٌوانى والداجنى وتجاره التماوى 

 واالسمده " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  52323على على الدسولى المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى " مشغل تمفٌل وتغلٌف اطمم سراٌر "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  43331ولٌد ابوالخٌر عبدالحمٌد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 ا عدا المالبس العسكرٌه (التأشٌر:  تعدل النشاط لٌصبح " مصنع مالبس جاهزه " ) فٌم

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  36151عالء رمضان عبدالواحد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

وصف التأشٌر:  اضافه نشاط " تشغٌل منتجات نسٌجٌه ومفروشات ومالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( الى 

 النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  55534هناء دمحم كامل الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تعدل النشاط الى " مخبز الى كامل "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  26012السٌد احمد عبدالغفار الكالوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 لتأشٌر:  الغاء نشاط " االستٌراد " و اضافه نشاط " تجاره حاصالت زراعٌه "ا

تم 21101115وفً تارٌخ  45165العدوى لتصنٌع التحف والهداٌا واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تحف وهداٌا وتصنٌع مواد غذائٌه "تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع تحف وهداٌا وتصدٌر 

وفً تارٌخ  45165العدوى لتصنٌع التحف والهداٌا والتصدٌر وتصنٌع المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع تحف وهداٌا وتصدٌر تحف وهداٌا وتصنٌع مواد 21101115

 ٌه "غذائ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  53251اسماعٌل على الشربٌنى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع لسحب واستعدال االسالن المعدنٌه والمسمار "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  53632مصطفى حسٌن السٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه " ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  53632مصنع السما للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 بجعلة " مصنع مالبس جاهزه " ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( التأشٌر:  تعدل النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  55506شرٌف دمحم السٌد ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  اضافه نشاط " مصنع مالبس جاهزه " ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101115وفً تارٌخ  52550ٌحى احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  36

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره لطع غٌار سٌارات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  56552عبدالفتاح ابراهٌم احمد هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101122وفً تارٌخ  41013، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    BANOB TEXبانوب تكس  -  35

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات مطرزه "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101122وفً تارٌخ  41013ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دمحم بانو -  30

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات مطرزه "

تم تعدٌل النشاط , 21101124وفً تارٌخ  56450زٌن العابدٌن مصطفى دمحم النمٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات ومالبس ) عدا المالبس العسكرٌه (وصف التأشٌر:  تعد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21101124وفً تارٌخ  41355مصطفى مصطفى ابوالعنٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب استٌراد وتصدٌر معدات ثمٌله وخفٌفه "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101124وفً تارٌخ  5151عبدالمنعم عبداللطٌف غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  42

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مخبز بلدى الى كامل "

لنشاط , تم تعدٌل ا21101125وفً تارٌخ  35110حسام الدٌن ٌوسف السٌد السٌد الحالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 upvcوصف التأشٌر:  اضافه نشاط لص وتجمٌع مطابخ باب وشبان 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  31623اسامه عبدالعلٌم حامد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مخبز بلدى الى كامل "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  46130جر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره حسٌن دمحم رضوان ، تا -  45

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  40611مصطفى دمحم مصطفى المغلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 ره اكسسوار حرٌمى "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة "تجا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  55115سحر على البسطوٌسى حٌاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره ادوات كهربائٌه  وتوكٌالت تجارٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  44063حمدى على محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدل النشاط لٌصبح " تجاره مصوغات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  52323على على الدسولى المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وغه "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معرض لتجاره االلمشه الساده والمصب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101120وفً تارٌخ  41354تامر اٌهاب كامل محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ( وتصدٌر مفروشات 6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " االستٌراد ) فٌماعدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  0155تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً السٌد عبدالمجٌد عبدالاله ،  -  51

 التأشٌر:  اضافه نشاط " تجاره ماكٌنات خٌاطه " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  20556ممدوح مسعد ابراهٌم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ل النشاط بجعلة " تجاره احذٌه و كوتشى "التأشٌر:  تعد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  30531عبدالعزٌز عز على عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه " ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101131وفً تارٌخ  20341، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد سمٌر فؤاد الخفاجى  -  54

 تعدل النشاط بجعلة " بماله و تموٌن "

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56015لٌلى دمحم عبدالحى المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  56021دمحم جمال ابراهٌم حبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  56041اشرف ربٌع صالح الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56063مروه رمضان الصاوى حارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56055دمحم على عبدالمجٌد احمد نوٌصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  56001عطٌه عطٌه السعٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع21101111وفً تارٌخ  51114دمحم مختار عبدهللا الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101114وفً تارٌخ  51125رشاد دمحم على الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51141حسٌن دمحم حسٌن جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  51141عبدالنبى على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  51151ابراهٌم دمحم ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51164عبدالحلٌم حسٌب رٌاض المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51165احمد سمٌر محمود السٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  51155صبحى احمد دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51101مصنع البسطوٌسى للسجاد الٌدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  51116مد شحاته دمحم السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51131الهام سعد الشحات جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51152 خلٌفه الطواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن دمحم دمحم -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  51115حسام على دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  56025، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسام ٌحٌى ٌوسف ابراهٌم -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  56031محمود عبدالونٌس طلخان لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101113وفً تارٌخ  56031ك لٌده برلم   مطعم الكروغلى ، تاجر فرد ،  سب -  22

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56065تامر ابراهٌم احمد ابراهٌم المر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  56065ٌده برلم   زٌدان لمستحضرات التجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  56014اسراء فرج عبدالعزٌز موسى سهٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51115برلم   شرٌف انس عبدالمنعم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  51121سمٌر السٌد السٌد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  51134  سامى سٌد احمد عبدالغفار عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51156اسالم دمحم دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111ٌخ وفً تار 51165نادر فتح هللا على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51161احمد فوزى مرسى ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  51111على طارق دمحم النادى فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51122ولٌد عبدالفتاح رضوان مخٌمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21101125وفً تارٌخ  51120دمحم على عبدالحمٌد عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51153حسام الدٌن على حسن ابوضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 21101125وفً تارٌخ  52323على على الدسولى المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101120وفً تارٌخ  51150تامر دمحم دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التأشٌر:  تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21101120وفً تارٌخ  51161دمحم دمحم دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56012احمد صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56016دمحم ابراهٌم دمحم عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  56036اشرف سعد بدوى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  56051السعٌد بدران ابراهٌم لوطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  56052ى السٌد العطافى ابوشعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   العطاف -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56055رمضان المهدى السٌد سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101111وفً تارٌخ  56000د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتبه راش -  45

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51111احمد مجاهد حامد مجاهد العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  51133ر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد غانم السٌد غانم ، تاج -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  56113دمحم فتحى عطٌه عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51110جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فرٌد ابوالحارث احمد منصور ، تا -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51102دمحم الحسن الدسولى الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  51105ك لٌده برلم   السٌد بدر دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سب -  51

 التأشٌر: خاص

تم 21101125وفً تارٌخ  51125الجعفرى لتجاره االجهزه الكهربائٌه والمنزلٌه بالعموله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51125الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد دمحم السٌد  -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51142احمد حمدى عبدالرازق جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51143اره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زهران لتجاره اللحوم والجز -  55

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  51113عبده حسنى احمد سباق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  51156جر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم ، تا -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  51151سماح رافت دمحم السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56010،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم نسٌم دمحم الدهان ، تاجر فرد  -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  56026محمود دمحم عزت ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56064عادل عادل سعد مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  56012السعٌد راشد الٌمانى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56051سامح رضوان عبداللطٌف التباع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51110محسن دمحم الندٌم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51126نورا على منسوب خٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51161دمحم عبدالرازق نصر شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو21101111وفً تارٌخ  51166مٌنا مجدى ودٌع رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51113احمد رضا مصطفى دمحم النمٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة تم تعدٌل نو21101124وفً تارٌخ  51114مروان عبدالرازق الششتاوى غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51121دمحم سٌف النصر شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

ع تم تعدٌل نو21101125وفً تارٌخ  51154بسٌونى نصر الدسولى بسٌونى شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  51161احمد عبدهللا عبدالحافظ الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21101120وفً تارٌخ  51165مكتبه احمد عبدالحى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56015سعد على على الداعورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  56020زٌنب حسن نصر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  56044سامٌه سمٌر الشرنوبى البتانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56061محسن سعد دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  56013ولٌد دمحم السعٌد ابومهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  56051ٌحٌى سعد المرسى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  56002احمد دمحم دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51115حنان عطٌه دمحم دمحم السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51122شعبان عبدالسالم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالسالم -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51135مرٌم احمد حافظ العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  45156لنٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خٌرى دمحم زكى -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51111السٌد عبدالعال عبدهللا جاد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51155طى الساٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل لطب عبدالعا -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  51112امل دمحم ابوهاشم فاضل سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51135هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان السٌد دمحم عبد -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51151كرٌم نصر الحنفى عباس الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  51165تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محروس ابراهٌم موسى ، -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  51153محمود كمال محمود ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56012جر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌمه رٌاض على عبدالسالم ، تا -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56014دمحم عبدالخالك ابراهٌم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101113وفً تارٌخ  56043اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حال زاهى عبدالغفار السٌد محروس ، ت -  04

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56055دمحم همام السعٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56011رد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب حامد عبدالرحمن ابوهالل ، تاجر ف -  06

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  56004دمحم فهمى السٌد البوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51116لٌده برلم   دمحم احمد عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51125دمحم عاطف السٌد على لموح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51130ضٌاء دمحم فرج معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  51153زكرٌا لبٌع الخطوط واكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101121وفً تارٌخ  51154ده برلم   احمد حسن عبدالمادر خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  112

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51156صٌدلٌه د/ دمحم عبدالوهادى صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  51100ٌده برلم   صالح الشحات دمحم موسى شرف ، تاجر فرد ،  سبك ل -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51121مٌاده مسعد رشاد ابراهٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51134برلم   ٌسن احمد وحٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101125وفً تارٌخ  51136عٌد لاللبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  21534ٌاسر فوزي دمحم حالوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101131وفً تارٌخ  51151رضا عبدالعزٌز عبدالمجٌد شعبان النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131ارٌخ وفً ت 51152طه مهدى منسوب الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56011دمحم السعٌد على عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  56022نجٌب السٌد نجٌب امٌن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  56046رضا عوض عبدالرحمن الغبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21101111وفً تارٌخ  56055دمحم صابر احمد البصراتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56010محمود احمد فتوح عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة تم 21101110وفً تارٌخ  56003دمحم طارق سلٌم عبدالجواد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  51112اٌمان محمود الدمرداش السعٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  51121حموده الدسولى ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  51146حازم ابراهٌم مصطفى الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21101116وفً تارٌخ  51152عال محب دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  40416دمحم ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21101115وفً تارٌخ  51151دمحم عبدالفتاح السٌد درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  51113دمحم عبدالفتاح السٌد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21101125وفً تارٌخ  51131امٌنه السعٌد عبدالرحمن الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51145احمد رفعت حسن احمد المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,21101120وفً تارٌخ  51160حسنى احمد دمحم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  51116معاذ دمحم احمد حسن ابورباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  56011عمرو دروٌش عبدالمعطى النمراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 , وصف التأشٌر: خاصالشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  56031دنٌا دمحم فتحى محمود ابوشارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التأشٌر: خاص

شركة تم تعدٌل نوع ال21101114وفً تارٌخ  56045عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  56056جمال مصطفى عبدالهادى ابراهٌم زرد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  56011فهمى دمحم المغربى المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  31303اشرف دمحم احمد البسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21101111وفً تارٌخ  51111جمال فهمى السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  46121دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21101115وفً تارٌخ  51135دمحم طارق ابراهٌم عبده عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51155الغباشى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51115زٌنب السٌد ابراهٌم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  51105عادل دمحم ابوالفتوح ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51123الحسٌنى دمحم رجب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51141حامد على حامد ابورحال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51141ضٌاء سعٌد عنتر خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  51162بر نصر ٌسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صا -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  51155ولٌد فؤاد النبوى الفراش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  54012شومر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤمن عبدالعزٌز احمد  -  145

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  56021دمحم دمحم الدسولى البلٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  56030رف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالفتاح شرف دمحم احمد ش -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56061صٌدلٌه د/ سحر فاروق البطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56015المام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالحمٌد ابوالمجد ا -  140

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56052عبدهللا محمود الششتاوى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51110، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سوسن دمحم حسن ابراهٌم -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51121هانى دمحم مصطفى خلٌل حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51123تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منصور منصور ابراهٌم السباعى ، -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51131محمود دمحم احمد الحسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  51154جر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاروق دمحم امٌن متولى المنسى ، تا -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51160عزت ابراهٌم المتولى عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51111سبك لٌده برلم     دمحم مسعد الدسولى بركات ، تاجر فرد ، -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  51113المنشاوى للتحالٌل الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  51110سبك لٌده برلم    احمد عبدالجلٌل عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51132دمحم الدسولى بدوى حلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51140رلم   محمود مهدى احمد بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  51163احمد نبٌل احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120فً تارٌخ و 51161فوزى طاهر فوزى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56015على عبدالمنعم السٌد المنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  56021اسماعٌل عبدالفاتح اسماعٌل كعبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  56033السعٌد خالد دمحم عزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  56060مصطفى سعد على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  56011سعاد ابراهٌم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21101110وفً تارٌخ  56054هالل زكى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51111عبدالعزٌز دمحم فؤاد احمد ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21101111وفً تارٌخ  51116عادل متولى بدران المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  51131دمحم هالل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21101111وفً تارٌخ  51151دمحم احمد دمحم الجردوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51163احمد ابراهٌم دمحم البٌاعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

ر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأش21101115ٌوفً تارٌخ  51116الخفه للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  51111دمحم حامد السٌد حامد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101124وفً تارٌخ  51111اٌه عبداللطٌف دمحمى عبداللطٌف الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص الشركة , وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51126دمحم وهبه السٌد الدغبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم 21101120وفً تارٌخ  51156مكتب رامى الشٌخ للتشطٌبات والدٌكورات والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  51151احمد مصطفى عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21101120وفً تارٌخ  51166فرج منٌر نعمان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56505دمحم خمٌس السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56011فهٌمه صادق سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56011صبرى رمضان ثابت عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56011اشرف دمحم عبدربه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  56034نورا احمد احمد الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  56042مصطفى احمد على النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56062ه المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حاتم لتجار -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56005مجدى جابر دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56001بى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد فاروق جبر شل -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  25253صٌدلٌة د/عبٌر احمد الشهاوى الجدٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  51120حمٌد الرجبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حمدهللا عبدال -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  53511سحر دمحم عبدالسالم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51150 عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عبدالعظٌم دمحم -  104

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51150زكى عزت زكى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51101، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام احمد ابراهٌم احمد حسان -  106

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  51101اسعد عبدالرحمن عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51124اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عادل رمضان بالل ، ت -  105

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51121دمحم على زٌن العابدٌن على لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51151ر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجٌب ابراهٌم على خلٌف ، تاج -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  51154منصور معوض منصور ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101131وفً تارٌخ  51111برلم   حلوى الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  212

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56013اسامه ابراهٌم بدٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  56025برلم   مشالى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  56035دمحم عبدالعزٌز عبدالعزٌز الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56050ده برلم   على دمحم عبدالمادر الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56016دمحم السٌد عبدالهادى دمحم رلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101110وفً تارٌخ  56015سبك لٌده برلم    شرٌف عبدالممصود المتولى البواب ، تاجر فرد ،  -  215

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101111وفً تارٌخ  51111احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  51124  مكتب خمٌس لتصدٌر النحل ومشتماته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  211

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51141فاطمه محمود ابراهٌم الهنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  51155سبك لٌده برلم    جالل باشا الغرٌب لتجاره لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  -  212

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51112حسٌن السعٌد لرنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51153برلم   دمحم جالل موسى موسى شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  51111صٌدلٌه د/ طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  51115معاز عبدالعاطى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  15511دمحم محمود احمد المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125رٌخ وفً تا 51145فاطمه احمد امٌن غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  51164دمحم السٌد مصطفى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  51151محمود السٌد عبدالخالك عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56011ابراهٌم حسن حامد الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21101111وفً تارٌخ  45551احمد عبدالرحمن حسن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56014سماح على عبدالعزٌز ابوعجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة تم 21101113وفً تارٌخ  56032وفاء مصطفى عبدالجواد الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  56053دمحم سمٌر السٌد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21101110وفً تارٌخ  56051الطاف محروس دمحم حراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51111دمحم حسن دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21101114وفً تارٌخ  51131دمحم عبدالفتاح ابراهٌم االصفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101116وفً تارٌخ  51140خمٌس للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  51151منى دمحم البسٌونى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51161طه حمدى طه المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51104باهر عماد عبدالجلٌل سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  51115سلٌمان عرفه سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  51110مصطفى مجدى شكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  51112ب دمحم جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالسالم راغ -  235

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51155سمر دمحم السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  51111ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عزت السٌد دمحم عٌد  -  231

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  51112نورا دمحم ٌوسف ابوشلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  51155وصالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبدالرحمن عبدهللا اب -  230

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56500السٌد سراج الدٌن سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56015د دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم الدمحمى عبدالحمٌ -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  56041دمحم ابراهٌم محمود دمحم دمدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  56045د عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزالعرب غازى عزت احم -  243

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  56001ابراهٌم دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56006، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم موسى دمحم البسٌونى -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51113البسٌونى سعد دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51136جر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عطٌه المتولى خلٌل ، تا -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  51143احمد شفٌك شفٌك حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101116وفً تارٌخ  51145فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح سمٌر هرٌدى عنتر ابوالعال ، تاجر -  240

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51152ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  51151سبك لٌده برلم    هوٌدا رافت محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101121وفً تارٌخ  51103منى محمود السٌد عبدالرحمن بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51131سبك لٌده برلم     سمٌر احمد عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ، -  253

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51135حمٌده حسن عبدالغنى  ابودنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  51146بك لٌده برلم   ٌاسر دمحم دمحم البهنساوى ، تاجر فرد ،  س -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  51115دمحم على رزق االسعاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  43030لم   هشام محمود مصطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  51101مصنع احمد الشرى للنسٌج المٌكانٌكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  56010،  سبك لٌده برلم   عبدالمحسن سٌد احمد ابراهٌم البشبٌشى ، تاجر فرد  -  250

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101112وفً تارٌخ  56024رزق عبدالفتاح رزق المرسى اغا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  56040ك لٌده برلم   احمد عطٌه احمد ابودره ، تاجر فرد ،  سب -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  56053احمد دمحم دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56051 سعاد احمد المصلحى ذهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  263

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  56056شٌماء اشرف عبدالرحٌم العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110فً تارٌخ و 56050مصطفى صابر دمحم خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51111عالء ابراهٌم ٌوسف جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  51115المنجى لتجاره الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51142الشراكى للسٌرامٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21101116وفً تارٌخ  51144فاٌز صالح ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51114حمزه دمحم اسماعٌل حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 21101121وفً تارٌخ  51151دمحم كمال دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  51111اٌهاب عبدالحى المرسى العبٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21101124وفً تارٌخ  51115عابد عمر سالم دمحم نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101125وفً تارٌخ  51130حسنٌه احمد ماهر اسماعٌل احمد حبلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21101125وفً تارٌخ  51144السٌد عوض على خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  51111فتحى دمحم اسماعٌل الحو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  51114دمحم فتحى فتحى راغب ابورٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  51110دمحم على السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56013احمد مصطفى محمود المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل 21101113وفً تارٌخ  56035البغدادى لبٌع مستلزمات و مستحضرات تجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21101114وفً تارٌخ  56051على عبدالواحد على المرمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  56066الموافى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  56005حسام محمود محمود العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51112ولٌد رمضان دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51114دمحم عبدالعزٌز دمحم السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  51115مصطفى مسعد مصطفى ابراهٌم الٌمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  51132معرض عناب للسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  51162ٌاسر دمحم على البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  51111مصنع النجولى لالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  51115فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  51106عبدالسالم دمحم السٌد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51125معتز رافت احمد دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  202

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51141حسنى احمد عباس العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  203

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  51131على السٌد على شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  204

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  51155عثمان دمحم عثمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  205

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101131وفً تارٌخ  51150محمود على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سهٌر ابراهٌم  -  206

 , وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: ورشه الفرسان للموبٌلٌات   41111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

الى: ابوسباله لتجاره ادوات منزلٌه وكهربائٌه  45111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  2

 السٌد دمحم السٌد ابوسباله  

الى: ابوسباله لتجاره ادوات منزلٌه وكهربائٌه  45111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  3

 السٌد دمحم السٌد ابوسباله  

 الى: دمحم عبدالستار صبرى خمٌس   44016تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: الندى للتصدٌر   44016تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: الخٌر لالعالف   46612تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: مصنع زوٌن للمالبس الجاهزه   45235برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21101115،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: سمارت فرٌندز للتصدٌر   32610تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: ترزى المتخصص   52415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  0

 الى: التوفٌك لاللبان   45616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111تارٌخ :  ،  فى  -  11

 الى: الزهره لالستٌراد والتصدٌر   54210تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: ال ٌوجد   44160الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21101115،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: طارق صبحى ابراهٌم الشرلاوى   10131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  13

الى: معرض المسعود لتجاره السٌارات  11631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  14

 والممطورات  

الى: العدوى لتصنٌع التحف والهداٌا  45165تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  15

 والتصدٌر وتصنٌع المواد الغذائٌه  

 الى: مستر شٌكو   55506تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: مصنع السما للمالبس الجاهزه   53632تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: معرض شنطه و كبوت   52550تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: معصره مجاهد   56421سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا21101115،  فى تارٌخ :   -  10

 الى: مكتب دمحم مشعل للمماوالت الحكومٌه   45141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  21

لتجاره االجهزه الكهربائٌه الى: الجعفرى  51125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  21

 والمنزلٌه بالعموله  

 الى: المفجوع   55106تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  22

   LAVYالى: مصنع الفى للصابون  51111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: زلزوق للمالبس الجاهزه   46241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131فى تارٌخ : ،    -  24

 الى: ال ٌوجد   30531تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  25

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 10131برلم       21101115طارق صبحى ابراهٌم الشرلاوى   ، تارٌخ :  -  1

 10131برلم       21101115طارق صبحى ابراهٌم الشرلاوى   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21101111فى تارٌخ ، و   15031مكتبه فكرى عزت دمحم شلضوم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

بموجب عمد فض شركة توصٌة 2110/1/1فى  426المودع برلم  13552محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 بسٌطة

تم    21101115، وفى تارٌخ    44554رانا رضا فتحى نبٌه سماحه وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لنمل المركز العام للشركة 2110/1/5فى  421المودع برلم  13553و المٌد بامر المحو رلم محو/شطب السجل  تم مح

تم    21101115، وفى تارٌخ    44554رانا رضا فتحى نبٌه سماحه وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 لنمل المركز العام للشركة 2110/1/5 فى 421المودع برلم  13553محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    21101115، وفى تارٌخ    44554الشركة العربٌه للصادرات ) ارابٌكس (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 لنمل المركز العام للشركة 2110/1/5فى  421المودع برلم  13553محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    11445لرحٌم البدراوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عبدا   - 5

 لحل الشركة 2110-1-5فى  425والمودع برلم  13554السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21101114 ، وفى تارٌخ   1415فتحى حسن الجناٌنى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2110/1/14فى  441المودع برلم  13566السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    21101115، وفى تارٌخ    10015هشام دمحم الشربٌنً عبد الممصود و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لحل الشركة وتصفٌه اعمالها 2110-1-15فى  451والمودع برلم  13516بامر محو رلم محو/شطب السجل  تم محو المٌد 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    3205سنٌه دمحم احمد هراس وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 الشركةلحل  2110/1/11فى  454والمودع برلم  13551السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    3205سنٌه دمحم احمد هراس وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 0

 لحل الشركة 2110/1/11فى  454والمودع برلم  13551السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    3205دها برلم : اٌمان السعٌد السٌد باز وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌ   - 11

 لحل الشركة 2110/1/11فى  454والمودع برلم  13551السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    3205نبٌل السعٌد السٌد باز وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 لحل الشركة 2110/1/11فى  454والمودع برلم  13551المٌد بامر محو رلم السجل  تم محو 

، وفى تارٌخ    35111شركة / فرحة دمحم عبدالعزٌز عبدالمعطً وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

بموجب عمد  2110/1/15فى  465المودع برلم  13501تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم    21101115

 فض شركة توصٌة بسٌطة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101122، وفى تارٌخ    3232العشري وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 لحل الشركة 2110-1-22فى  411والمودع برلم  13613المٌد بامر محو رلم 

   21101124، وفى تارٌخ    52153على  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  السعٌد فتحى العرالى و احمد عبدالمعطى   - 14

 لحل الشركة 2110/1/24فى  452والمودع برلم  13615تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 55143وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركة دمحم دمحم دمحم وفا -  1

 جنٌه   42111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

, تم تعدٌل رأس المال  21101113وفً تارٌخ   ، 45122ولٌد فتحى حامد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1451111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101113وفً تارٌخ   ، 45122دمحم عبدالحى ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1451111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101113وفً تارٌخ   ، 45122د فتحى حامد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ولٌ -  4

 جنٌه   1451111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101113وفً تارٌخ   ، 45122دمحم عبدالحى ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1451111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 44554رانا رضا فتحى نبٌه سماحه وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2111111.111،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101115وفً تارٌخ   ، 4256بدٌر عبد ربه الكفراوي وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21101115وفً تارٌخ   ، 4256رلم ،بدٌر عبد ربه الكفراوي وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  5

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

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 5563السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   211111.111أس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم  21101111وفً تارٌخ   ، 5563شركه / السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   211111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 5563احمد السٌد احمد ٌوسف شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، السٌد و دمحم سٌد -  11

 جنٌه   211111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 5563السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   211111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101111وفً تارٌخ   ، 5563شركه / السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   211111.111س مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 5563السٌد و دمحم سٌد احمد السٌد احمد ٌوسف شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   211111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101114وفً تارٌخ   ، 45055اود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم محمود داود وشرٌكه كرٌم محمود د -  15

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

تم  21101114وفً تارٌخ   ، 45055دمحم محمود داود وشرٌكه محمود مسعد داود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   51111.111دٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تع

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 5051شركه احمد الصٌاد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101122وفً تارٌخ   ، 55144امٌره دمحم هٌبه وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   15111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  44554ا فتحى نبٌه سماحه وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    رانا رض -  1

مدٌنه السادات وبذلن تمحى -المنطمه الصناعٌه بالمسطورٌن خ261-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المركز العام الى المنوفٌه

 الكبرى لنمل المركز العام للشركةالمحله  44554تابع  - 44554صحٌفه المٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  55353مجاهد البهلول وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

  النحاس ) الدلتا سابما ( بملن/ احمد دمحم جالل دمحم كامل 1الـتأشٌر:   ، تعدل الى الدور السادس علوى بالعمار الكائن ب ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  55353مجاهد البهلول وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 النحاس ) الدلتا سابما ( بملن/ احمد دمحم جالل دمحم كامل  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى الدور السادس علوى بالعمار الكائن ب ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  5051، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركه احمد الصٌاد وشركاه -  4

 ابوراضى -شارع شوشان16-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ احمد كمال عبدالمعطى الصٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  55144امٌره دمحم هٌبه وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

امام لسم شرطة ثان المحله الكبرى بملن/ على و دمحم و رجاء -ٌولٌو  23ش - 10العمار رلم - 1الـتأشٌر:   ، تعدل الى محل نمره 

 البٌلى المنسى على الطور 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

من  36والفمره  10بٌه سماحه وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط االستٌراد ) عدا المجموعه رانا رضا فتحى ن -  1

تم 21101115وفً تارٌخ  44554( وتصنٌع وتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه الى غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    6المجموعه 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

د احمد السٌد ٌوسف وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة لٌصبح " جرش وغربله الحبوب " ،  سبك لٌدها السٌد سٌ -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  5563برلم   

وغربله الحبوب " ،  شركه / السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشركاه ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة لٌصبح " جرش  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  5563سبك لٌدها برلم   

السٌد و دمحم سٌد احمد السٌد احمد ٌوسف ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة لٌصبح " جرش وغربله الحبوب " ،  سبك  -  4

 لنشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21101111وفً تارٌخ  5563لٌدها برلم   

السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة لٌصبح " جرش وغربله الحبوب " ،  سبك لٌدها  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  5563برلم   

كاه ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة لٌصبح " جرش وغربله الحبوب " ،  شركه / السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشر -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  5563سبك لٌدها برلم   

السٌد و دمحم سٌد احمد السٌد احمد ٌوسف ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة لٌصبح " جرش وغربله الحبوب " ،  سبك  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  5563لٌدها برلم   

دمحم محمود داود وشرٌكه كرٌم محمود داود ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة الى " تجاره المواد الغذائٌه وتورٌدها  -  5

اره وتورٌد مستلزمات طبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها وتصدٌرها وتجاره المنتجات الزراعٌه وتصدٌرها والتوكٌالت التجارٌه وتج

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101114وفً تارٌخ  45055( ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم محمود داود وشرٌكه محمود مسعد داود ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة الى " تجاره المواد الغذائٌه وتورٌدها  -  0

دٌرها وتجاره المنتجات الزراعٌه وتصدٌرها والتوكٌالت التجارٌه وتجاره وتورٌد مستلزمات طبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها وتص

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101114وفً تارٌخ  45055( ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101115وفً تارٌخ  4256بدٌر عبد ربه الكفراوي وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101111وفً تارٌخ  5563شرٌكه ، سبك لٌدها برلم   السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف و -  2

 التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101111وفً تارٌخ  5563شركه / السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101111وفً تارٌخ  5563سٌد احمد السٌد احمد ٌوسف ، سبك لٌدها برلم    السٌد و دمحم -  4

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: السٌد سٌد احمد السٌد  5563الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 ٌوسف وشرٌكه

الى: السٌد سٌد احمد السٌد  5563شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  2

 ٌوسف وشرٌكه

الى: دمحم محمود داود  45055لشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  21101114،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكه كرٌم محمود داود

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  1

 55143برلم       21101111كة بالكامل ، تارٌخ : طرف الشر

احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  2

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة ت -  3

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  4

 55143برلم       21101111بالكامل ، تارٌخ : طرف الشركة 

احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه طرف  -  5

 55143برلم       21101111الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و  -  6

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  1

 55143برلم       21101111رٌخ : والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تا

ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  5

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  0

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  11

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  11

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

وٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عض -  12

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  13

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  14

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ركة وتخالص بكافه حموله المادٌه احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الش -  15

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  16

 55143م   برل    21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  11

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

الص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه طرف احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخ -  15

 55143برلم       21101111الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  10

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  21

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

لص بكافه حموله المادٌه ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخا -  21

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  22

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  23

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

مادٌه والمعنوٌه احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله ال -  24

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  25

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

 دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه احمد دمحم -  26

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ه والمعنوٌه سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌ -  21

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  25

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

بدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه السعٌد دمحم ع -  20

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ه دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌ -  31

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه طرف  -  31

 55143برلم       21101111الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

مٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه ابراهٌم حسنى دمحم ال -  32

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  33

 55143برلم       21101111ٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : والمعنو

ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  34

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه محمود دمحم دمحم الشفٌ -  35

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  36

 55143برلم       21101111لشركة بالكامل ، تارٌخ : والمعنوٌه طرف ا

احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  31

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة ت -  35

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  30

 55143برلم       21101111الكامل ، تارٌخ : طرف الشركة ب

سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  41

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  م -  41

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  42

 55143برلم       21101111مل ، تارٌخ : والمعنوٌه طرف الشركة بالكا

دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  43

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

رٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه طرف احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و ش -  44

 55143برلم       21101111الشركة بالكامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  45

 55143برلم       21101111:  طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ

دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  46

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شر -  41

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  45

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  40

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه  -  51

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  51

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  52

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشر -  53

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  54

 55143   برلم    21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  55

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

كة وتخالص بكافه حموله المادٌه دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشر -  56

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه طرف  -  51

 55143برلم       21101111الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  55

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

بكافه حموله المادٌه  دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص -  50

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  61

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  61

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

موله المادٌه فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه ح -  62

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  63

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه لطفى دمحم  -  64

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

مادٌه والمعنوٌه احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله ال -  65

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

 55143برلم       21101111سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  66

برلم       21101111ركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الش -  61

55143 

برلم       21101111السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  65

55143 

رلم   ب    21101111دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  60

55143 

 55143برلم       21101111احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  11

برلم       21101111ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  11

55143 

برلم       21101111جواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم عبدال -  12

55143 

برلم       21101111ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  13

55143 

 55143برلم       21101111شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و  -  14

برلم       21101111فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  15

55143 

برلم       21101111احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  16

55143 

برلم       21101111لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  11

55143 

 55143برلم       21101111احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  15

 55143برلم       21101111سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  10

برلم       21101111احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  51

55143 

برلم       21101111شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد   -  51

55143 

برلم       21101111دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  52

55143 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 55143برلم       21101111وٌه الشركة ، تارٌخ : احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عض -  53

برلم       21101111ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  54

55143 

برلم       21101111دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  55

55143 

برلم       21101111ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  56

55143 

 55143برلم       21101111محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  51

برلم       21101111راهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : فتحى اب -  55

55143 

برلم       21101111احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  50

55143 

برلم       21101111ٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مد -  01

55143 

 55143برلم       21101111احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  01

 55143برلم       21101111ارٌخ : سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، ت -  02

برلم       21101111احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  03

55143 

برلم       21101111السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  04

55143 

برلم       21101111دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  05

55143 

 55143برلم       21101111احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  06

برلم       21101111بى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم حسنى دمحم المٌ -  01

55143 

برلم       21101111دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  05

55143 

برلم       21101111ٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شر -  00

55143 

برلم       21101111محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  111

55143 

برلم       21101111فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  111

55143 

برلم       21101111احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  112

55143 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101111لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  113

 55143برلم   

برلم       21101111احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  114

55143 

برلم       21101111سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  115

55143 

برلم       21101111شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى   -  116

55143 

برلم       21101111السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  111

55143 

برلم       21101111ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  115

55143 

 55143برلم       21101111احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  110

برلم       21101111ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  111

55143 

برلم       21101111دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  111

55143 

برلم       21101111ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  112

55143 

برلم       21101111محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  113

55143 

برلم       21101111فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  114

55143 

برلم       21101111من  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضا -  115

55143 

    21101111لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  116

 55143برلم   

برلم       21101111عضوٌه الشركة ، تارٌخ : احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى  -  111

55143 

برلم       21101111سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  115

55143 

برلم       21101111احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  110

55143 

برلم       21101111السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  121

55143 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101111دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  121

55143 

 55143برلم       21101111احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  122

برلم       21101111ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  123

55143 

برلم       21101111تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة -  124

55143 

برلم       21101111ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  125

55143 

برلم       21101111عضوٌه الشركة ، تارٌخ : محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى  -  126

55143 

برلم       21101111فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  121

55143 

لم   بر    21101111احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  125

55143 

    21101111لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  120

 55143برلم   

برلم       21101111احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  131

55143 

ج/تعدلت االداره والتولٌع واصبحت ----- عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركةسعد دمحم -  131

للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال 

ه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب المبٌعات الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌ

ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع على كافه  -والتراخٌص

 55143برلم       21101111انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  132

واصبحت للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع 

ركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب اعمال الش

ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع  -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111ن شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : على كافه انواع االوراق المالٌه م

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  133

االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع واصبحت للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك 

اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب 

لتولٌع ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع وا -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111على كافه انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  134

د ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع واصبحت للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العب

اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب 

بات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسا -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111على كافه انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ج/تعدلت االداره والتولٌع واصبحت -----احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  135

مختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال للمدٌر ال

الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب المبٌعات 

بنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع على كافه ولهم حك التولٌع امام ال -والتراخٌص

 55143برلم       21101111انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

لت االداره والتولٌع واصبحت ج/تعد-----ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  136

للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال 

ت الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب المبٌعا

ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع على كافه  -والتراخٌص

 55143برلم       21101111انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----ر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركةدمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌ -  131

واصبحت للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع 

م المرور والضرائب العامه وضرائب اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والال

ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع  -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111على كافه انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----ٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركةابراه -  135

واصبحت للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع 

االدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه و

ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع  -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111:  على كافه انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ

ج/تعدلت االداره والتولٌع واصبحت -----محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  130

للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال 

لشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب المبٌعات ا

ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع على كافه  -والتراخٌص

 55143برلم       21101111من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ :  انواع االوراق المالٌه

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  141

داره والتولٌع وذلن عن جمٌع واصبحت للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك اال

اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب 

لٌع ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتو -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111على كافه انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  141

لشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع واصبحت للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع ا

اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب 

ه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌ -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111على كافه انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

ج/تعدلت االداره والتولٌع -----لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  142

مختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع واصبحت للمدٌر ال

اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب 

بنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع ولهم حك التولٌع امام ال -المبٌعات والتراخٌص

 55143برلم       21101111على كافه انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

لت االداره والتولٌع واصبحت ج/تعد-----احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  143

للمدٌر المختار السٌد/ ممدوح على دمحم العبد ولجمٌع الشركاء مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ت الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه والخاص وامام الشهرالعمارى والالم المرور والضرائب العامه وضرائب المبٌعا

ولهم حك التولٌع امام البنون بكافه انواعها وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والسحب واالٌداع والتولٌع على كافه  -والتراخٌص

 55143برلم       21101111انواع االوراق المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/ دمحم  -رٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و ش -  144

والسٌد / احمد دمحم  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم خٌرى  -عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة "  و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر-دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد دمحم دمحم  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/  -م المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها احمد ابراهٌ -  145

والسٌد / احمد  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -دمحم دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -ركة " دمحم دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالش

والسٌد/ احمد  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -خٌرى ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111دمحم دمحم على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/  -السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  146

د والسٌد / احم -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -دمحم دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -دمحم دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -خٌرى ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111دمحم على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : دمحم 

على ان ٌكون السٌد/  -دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  141

والسٌد / احمد  -دٌرا لالنتاج بالشركة " والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " م -دمحم دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -دمحم دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد  -لدعاٌه بالشركة " والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا ل -خٌرى ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111دمحم دمحم على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/ دمحم دمحم  -احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  145

والسٌد / احمد دمحم دمحم  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم خٌرى  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد دمحم دمحم  -حمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة " والسٌد / م -ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/ دمحم  -ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  140

والسٌد / احمد دمحم  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -" مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " دمحم دمحم وفا 

والسٌد / ابراهٌم خٌرى  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد دمحم دمحم  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -ٌر للمشترٌات بالشركة " ابراهٌم الصعٌدى " مد

 55143برلم       21101111على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/  -دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  151

والسٌد / احمد  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -دمحم دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

ٌد / ابراهٌم والس -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -دمحم دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -خٌرى ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111دمحم دمحم على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون  -رٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و ش -  151

والسٌد /  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -السٌد/ دمحم دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم  -عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة "  و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر-احمد دمحم دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والسٌد/ احمد  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -خٌرى ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111دمحم دمحم على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/ دمحم  -دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها محمود دمحم  -  152

والسٌد / احمد دمحم  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم خٌرى  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " - دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة "

والسٌد/ احمد دمحم دمحم  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/  -فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  153

والسٌد / احمد  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -دمحم دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " - حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " دمحم دمحم

والسٌد/ احمد  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -خٌرى ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111لدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : دمحم دمحم على ا

على ان ٌكون السٌد/ دمحم  -احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  154

والسٌد / احمد دمحم  -ركة " والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالش -دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم خٌرى  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد دمحم دمحم  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون  -لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  155

والسٌد /  -احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  والسٌد -السٌد/ دمحم دمحم دمحم وفا " مدٌرا للعاللات العامه بالشركة " 

والسٌد / ابراهٌم  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -احمد دمحم دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد  - دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة " والسٌد / محمود دمحم -خٌرى ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمشترٌات بالشركة " 

 55143برلم       21101111دمحم دمحم على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

على ان ٌكون السٌد/ دمحم  -احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها  -  156

والسٌد / احمد دمحم  -والسٌد احمد حسن مصطفى مدٌن " مدٌرا لالنتاج بالشركة "  -للعاللات العامه بالشركة "  دمحم دمحم وفا " مدٌرا

والسٌد / ابراهٌم خٌرى  -و السٌد/ السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد " مدٌرا للمبٌعات بالشركة " -دمحم حماده " مدٌرا للتسوٌك بالشركة " 

والسٌد/ احمد دمحم دمحم  -والسٌد / محمود دمحم دمحم الشفٌش " مدٌرا للدعاٌه بالشركة "  -ترٌات بالشركة " ابراهٌم الصعٌدى " مدٌر للمش

 55143برلم       21101111على الدٌن " مدٌرا ، تارٌخ : 

الرهون اما حك عمد المروض و-سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  151

والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على 

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -دمحم العبد 

اما حك عمد المروض والرهون -من  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة " احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضا -  155

والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على 

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -دمحم العبد 

اما حك عمد المروض والرهون -السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  150

والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على 

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -د دمحم العب

اما حك عمد المروض والرهون -دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  161

اء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشرك

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -دمحم العبد 
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 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فٌات اما حك عمد المروض والرهون والسل-احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  161

-وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على دمحم العبد 

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

اما حك عمد المروض والرهون -للعاللات العامه بالشركة "   ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  162

والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على 

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -دمحم العبد 

اما حك عمد المروض والرهون -دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  163

والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على 

 55143برلم       21101111ل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : ولهم حك توكٌ-دمحم العبد 

اما حك عمد المروض -ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  164

المدٌر المختار للشركة السٌد/  والرهون والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -ممدوح على دمحم العبد 

اما حك عمد المروض والرهون -محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  165

رهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على والسلفٌات وبٌع و

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -دمحم العبد 

اما حك عمد المروض والرهون -عامه بالشركة " فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات ال -  166

والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على 

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -دمحم العبد 

اما حك عمد المروض والرهون -مد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة " اح -  161

والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على 

 55143برلم       21101111اختصاصاتهم ، تارٌخ : ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -دمحم العبد 

اما حك عمد المروض -لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  165

ركة السٌد/ والرهون والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة فال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للش

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -ممدوح على دمحم العبد 

اما حك عمد المروض والرهون -احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للعاللات العامه بالشركة "  -  160

ال تسرى اال بتولٌع جمٌع لشركاء مجتمعٌن مع المدٌر المختار للشركة السٌد/ ممدوح على والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركة ف

 55143برلم       21101111ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : -دمحم العبد 

كافه حموله المادٌه والمعنوٌه سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص ب -  111

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  111

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  112

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ص بكافه حموله المادٌه دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخال -  113

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  114

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 
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 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  115

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ه حموله المادٌه دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكاف -  116

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ابراهٌم خٌرى ابراهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  111

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  115

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

له المادٌه فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حمو -  110

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

احمد حسن مصطفى مدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  151

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه لطفى دمحم  -  151

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

لمادٌه والمعنوٌه احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله ا -  152

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

سعد دمحم عبدربه النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  153

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

م المرسى البرٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه احمد ابراهٌ -  154

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

مادٌه السعٌد دمحم عبدالممتدر عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله ال -  155

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دمحم السٌد سٌد احمد الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  156

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

 دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه احمد دمحم -  151

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

المعنوٌه ابراهٌم حسنى دمحم المٌبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه و -  155

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم عبدالجواد زعٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  150

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

براهٌم الصعٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه ابراهٌم خٌرى ا -  101

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

المعنوٌه محمود دمحم دمحم الشفٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه و -  101

 55143برلم       21101111طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

فتحى ابراهٌم فتحى شوشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  102

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 
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شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه   احمد حسن مصطفى مدٌن -  103

 55143برلم       21101111والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

لطفى دمحم صالح ابراهٌم عزالدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  104

 55143برلم       21101111ٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : والمعنو

احمد دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه والمعنوٌه  -  105
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دمحم على عبدالرحمن سلٌمان الشرلاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة ومن ادارتها والر  -  105

 45122برلم       21101113باستالمه كافه حموله طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 
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ن ادارتها والر باستالمه كافه ولٌد فتحى حامد زٌن الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة وم -  211
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دمحم عبدالحى ابراهٌم محمود ابوالدٌار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة ومن ادارتها والر  -  211

 45122برلم       21101113بالكامل ، تارٌخ :  باستالمه كافه حموله طرف الشركة

دمحم على عبدالرحمن سلٌمان الشرلاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا  -  215

لحكومٌه والمضائٌه ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات ا

واالدارٌه وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن 

 45122برلم       21101113وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا دمحم على عبدالرحمن سلٌمان الشرلاوى  توصٌة بسٌطة   -  210

ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه 
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ح الحسابات وذلن فى حاله الرهن واالدارٌه وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفت

 45122برلم       21101113وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

دمحم على عبدالرحمن سلٌمان الشرلاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا  -  211

ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل 

واالدارٌه وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن 

 45122برلم       21101113وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

دمحم على عبدالرحمن سلٌمان الشرلاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا  -  211

ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه 

مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن واالدارٌه وكذلن التعامل 

 45122برلم       21101113وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

ن معا ولهم حك ولٌد فتحى حامد زٌن الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌ -  212

االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه وكذلن 

التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن وااللتراض او بٌع 

 45122برلم       21101113اصول الشركة ، تارٌخ :  اصل من

ولٌد فتحى حامد زٌن الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا ولهم حك  -  213

ٌه والمضائٌه واالدارٌه وكذلن االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكوم

التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن وااللتراض او بٌع 

 45122برلم       21101113اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

لت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا ولهم حك ولٌد فتحى حامد زٌن الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعد -  214

االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه وكذلن 

فى حاله الرهن وااللتراض او بٌع التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن 

 45122برلم       21101113اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

ولٌد فتحى حامد زٌن الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا ولهم حك  -  215

امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه وكذلن  االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها

التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن وااللتراض او بٌع 

 45122برلم       21101113اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

هٌم محمود ابوالدٌار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا دمحم عبدالحى ابرا -  216

ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه 

ب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن واالدارٌه وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سح

 45122برلم       21101113وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

دمحم عبدالحى ابراهٌم محمود ابوالدٌار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا  -  211

حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه ولهم 

واالدارٌه وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن 

 45122برلم       21101113ة ، تارٌخ : وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشرك

دمحم عبدالحى ابراهٌم محمود ابوالدٌار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا  -  215

ٌه والمضائٌه ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكوم

واالدارٌه وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وذلن فى حاله الرهن 

 45122برلم       21101113وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح لهما مجتمعٌن معا دمحم عبدالحى ابراهٌم محمود ابوالدٌار  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  210

ولهم حك االداره والتولٌع عن الشركة فى كل ما ٌتعلك بشئونها وتمثٌلها امام الغٌر وامام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه 
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لحسابات وذلن فى حاله الرهن واالدارٌه وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ا

 45122برلم       21101113وااللتراض او بٌع اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

بدٌر عبدربه السٌد الكفراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك عمد المروض والرهون واالستدانه من البنون  -  221

لٌع فى كل شئونها وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع ورهن اصول الشركة ومموماتها ولهما حك االداره والتو

االعمال العام والخاص وامام الشهر العمارى والالم المرور ولهما حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والتولٌع على كافه االوراق 

من البنون وهذا كله باسم الشركة مجتمعٌن  المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها والسحب

 4256برلم       21101115اومنفردٌن ، تارٌخ : 

بدٌر عبدربه السٌد الكفراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك عمد المروض والرهون واالستدانه من البنون  -  221

ها وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع ورهن اصول الشركة ومموماتها ولهما حك االداره والتولٌع فى كل شئون

االعمال العام والخاص وامام الشهر العمارى والالم المرور ولهما حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والتولٌع على كافه االوراق 

ا كله باسم الشركة مجتمعٌن المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها والسحب من البنون وهذ

 4256برلم       21101115اومنفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد عبدربه السٌد الكفراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك عمد المروض والرهون واالستدانه من البنون  -  222

الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع  ورهن اصول الشركة ومموماتها ولهما حك االداره والتولٌع فى كل شئونها وامام كافه

االعمال العام والخاص وامام الشهر العمارى والالم المرور ولهما حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والتولٌع على كافه االوراق 

شركة مجتمعٌن المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها والسحب من البنون وهذا كله باسم ال

 4256برلم       21101115اومنفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد عبدربه السٌد الكفراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك عمد المروض والرهون واالستدانه من البنون  -  223

مٌه واالهلٌه وشركات لطاع ورهن اصول الشركة ومموماتها ولهما حك االداره والتولٌع فى كل شئونها وامام كافه الجهات الحكو

االعمال العام والخاص وامام الشهر العمارى والالم المرور ولهما حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون والتولٌع على كافه االوراق 

المالٌه من شٌكات وكمبٌاالت وسندات اذنٌه وخالفه وحك صرفها وتظهٌرها والسحب من البنون وهذا كله باسم الشركة مجتمعٌن 

 4256برلم       21101115اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ج/تعدلت االداره ---رٌم رضا فتحى نبٌه سماحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها الى شرٌكه متضامنه  -  224

ٌع مجتمعٌن رٌم رضا فتحى نبٌه سماحه  ولهما حك االداره والتول -2رانا رضا فتحى نبٌه سماحه و  -1والتولٌع بجعلى للشرٌكٌن 

برلم       21101115امنفردٌن لجمٌع اعمال الشركة وكل شئونها امام كافه الجهات والمصالح الحكومٌه والرسمٌه ، تارٌخ : 

44554 

محمود مسعد محمود عبد الحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله  -  225

 45055برلم       21101114، تارٌخ : 

محمود مسعد محمود عبد الحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله  -  226

 45055برلم       21101114، تارٌخ : 

ستالمه كافه حموله ، كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة والر با -  221

 45055برلم       21101114تارٌخ : 

كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله ،  -  225

 45055برلم       21101114تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره ------شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة  محمود مسعد محمود عبد الحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و -  220

كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن  بهذه  -2دمحم محمود عبدالحمٌد داود  -1والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن 

ه بجمهورٌه مصر العربٌة ولهما الصفه حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه وكافه مؤسسات الدول

حك فتح حسابات باسم الشركة بالبنون والمصارف وحك االٌداع والسحب وبالنسبه لحك الرهن وااللتراض ٌلزم موافمه الطرفٌن 

 45055برلم       21101114مجتمعٌن ، تارٌخ : 
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 05 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ج/ تعدلت االداره ------عضوٌه الشركة محمود مسعد محمود عبد الحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى  -  231

كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن  بهذه  -2دمحم محمود عبدالحمٌد داود  -1والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن 

العربٌة ولهما  الصفه حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه وكافه مؤسسات الدوله بجمهورٌه مصر

حك فتح حسابات باسم الشركة بالبنون والمصارف وحك االٌداع والسحب وبالنسبه لحك الرهن وااللتراض ٌلزم موافمه الطرفٌن 

 45055برلم       21101114مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  231

كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن  بهذه الصفه حك  -2دمحم محمود عبدالحمٌد داود  -1لتصبح للشرٌكٌن 

ك فتح تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه وكافه مؤسسات الدوله بجمهورٌه مصر العربٌة ولهما ح

حسابات باسم الشركة بالبنون والمصارف وحك االٌداع والسحب وبالنسبه لحك الرهن وااللتراض ٌلزم موافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، 

 45055برلم       21101114تارٌخ : 

اره والتولٌع ج/ تعدلت االد------كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  232

كرٌم دمحم محمود عبدالحمٌد داود ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن  بهذه الصفه حك  -2دمحم محمود عبدالحمٌد داود  -1لتصبح للشرٌكٌن 

تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه واالدارٌه وكافه مؤسسات الدوله بجمهورٌه مصر العربٌة ولهما حك فتح 

م الشركة بالبنون والمصارف وحك االٌداع والسحب وبالنسبه لحك الرهن وااللتراض ٌلزم موافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، حسابات باس

 45055برلم       21101114تارٌخ : 

فتحى احمد كمال الصٌاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه متضامنه الى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ  -  233

 5051برلم       21101111: 

زٌنب رشاد دمحم غانم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه متضامنه الى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  234

 5051برلم       21101111

: فتحى احمد كمال الصٌاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفته من شرٌن متضامن  الى شرٌن  موصٌه ، تارٌخ  -  235

 5051برلم       21101111

زٌنب رشاد دمحم غانم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفته من شرٌن متضامن  الى شرٌن  موصٌه ، تارٌخ :  -  236

 5051برلم       21101111

نه ، تارٌخ : زٌنب دمحم عبدالحى هٌبه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضام -  231

 55144برلم       21101122

مها دمحم عبدالحى هٌبه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  235

 55144برلم       21101122

كه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ، جلٌله السعٌد عبدالعزٌز الطوٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌ -  230

 55144برلم       21101122تارٌخ : 

زٌنب دمحم عبدالحى هٌبه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  241

 55144برلم       21101122

عدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : مها دمحم عبدالحى هٌبه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ت -  241

 55144برلم       21101122

جلٌله السعٌد عبدالعزٌز الطوٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ،  -  242

 55144برلم       21101122تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : زٌنب دمحم عبدالحى هٌبه  تو -  243

 55144برلم       21101122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مها دمحم عبدالحى هٌبه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  244

 55144برلم       21101122

عٌد عبدالعزٌز الطوٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفتها من شرٌكه موصٌه الى شرٌكه متضامنه ، جلٌله الس -  245

 55144برلم       21101122تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4256برلم       21101115شركة تضامن ، تارٌخ :  بدٌر عبد ربه الكفراوي وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه -  1

 4256برلم       21101115بدٌر عبد ربه الكفراوي وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

   برلم    21101111السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

5563 

    21101111شركه / السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 5563برلم   

برلم       21101111السٌد و دمحم سٌد احمد السٌد احمد ٌوسف  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

5563 

برلم       21101111احمد السٌد ٌوسف وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  السٌد سٌد -  6

5563 

    21101111شركه / السٌد سٌد احمد السٌد ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 5563برلم   

برلم       21101111ف  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : السٌد و دمحم سٌد احمد السٌد احمد ٌوس -  5

5563 

 1415برلم       21101114فتحى حسن الجناٌنى وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  0

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 32031برلم       21101111، تارٌخ :  5611  2111-5-21مصنع الوكٌل للبالستٌن  ج/ -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 32031برلم       21101111، تارٌخ :  5611  2111-5-21على سعٌد مصطفى الوكٌل  ج/ -  2

 41023برلم       21101111، تارٌخ :  5610  2111-5-6ج/محمود مصطفى دمحم الشلبى   -  3

 11510برلم       21101111، تارٌخ :  5551  2113-5-0جالل السٌد عبده عبدالنور  ج/ -  4

 11510برلم       21101111، تارٌخ :  5552  2115-5-0جالل السٌد عبده عبدالنور  ج/ -  5

 35112برلم       21101111، تارٌخ :  5614  2114-1-22احمد مصطفى دمحم شلبى  ج/ -  6

 35112برلم       21101111، تارٌخ :  5615  2110-1-22احمد مصطفى دمحم شلبى  ج/ -  1

 41305برلم       21101111، تارٌخ :  5554  2111-0-0خالد عكاشه المرسى العرابى  ج/ -  5

 43155برلم       21101111، تارٌخ :  5612  2115-11-26دمحم مصطفى الشربٌنى ابوعٌطه  ج/ -  0

 11251برلم       21101111، تارٌخ :  5613  2115-4-22احمد علً زكً البلبٌسى  ج/ -  11

 14015برلم       21101112، تارٌخ :  5652  2114-1-1احمد عبدالمنعم احمد عصر  ج/ -  11

 14015برلم       21101112ٌخ : ، تار 5653  2110-1-1احمد عبدالمنعم احمد عصر  ج/ -  12

 21454برلم       21101112، تارٌخ :  5636  2110-1-25دمحم هاشم دمحم احمد  ج/ -  13

 31331برلم       21101112، تارٌخ :  5641  2115-6-2عماد عبدالرحٌم الشوربجى شمه  ج/ -  14

 36420برلم       21101112، تارٌخ :  5635  2110-1-1سعد سعد عبدالواحد مطاوع  ج/ -  15

 31124برلم       21101112، تارٌخ :  5630  2116-1-5ولٌد العشري دمحم العشري  ج/ -  16

 21101برلم       21101112، تارٌخ :  5633  2110-6-6عبداللطٌف حماد عبداللطٌف الدعاس  ج/ -  11

 12153برلم       21101112 ، تارٌخ : 5642  2115-11-11حاتم صالح السٌد جدٌانه  ج/ -  15

 31331برلم       21101112، تارٌخ :  5646  2116-1-11عماد عبدالرحٌم الشوربجى شمه  ج/ -  10

 31613برلم       21101113، تارٌخ :  5651  2111-0-12شرٌف عبدالعزٌز عبدالغفار عبدربه  ج/ -  21

 31613برلم       21101113، تارٌخ :  5655  2116-0-12شرٌف عبدالعزٌز عبدالغفار عبدربه  ج/ -  21

 15563برلم       21101113، تارٌخ :  5666  2114-11-14بالل محمود سلٌمان الصٌرفً  ج/ -  22

 43651برلم       21101113، تارٌخ :  5660  2110-3-21احمد عبدالحمٌد عبدالموى بعروره  ج/ -  23

 36322برلم       21101113، تارٌخ :  5611  2110-6-11نجالء مٌسره عبدالوهاب سالم  ج/ -  24

 11311برلم       21101113، تارٌخ :  5610  2115-5-0ٌاسر دمحم عبدالحلٌم ابراهٌم  ج/ -  25

 31646برلم       21101113، تارٌخ :  5613  2111-0-1مرفت السعٌد عبدالرازق عمران  ج/ -  26

 31646برلم       21101113، تارٌخ :  5614  2116-0-1ان  ج/مرفت السعٌد عبدالرازق عمر -  21

 11311برلم       21101113، تارٌخ :  5651  2110-4-25ٌاسر دمحم عبدالحلٌم ابراهٌم  ج/ -  25

 10504برلم       21101113، تارٌخ :  5656  2116-4-11وفاء السٌد مصطفً البحٌري  ج/ -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 10504برلم       21101113، تارٌخ :  5651  2111-4-11ٌري  ج/وفاء السٌد مصطفً البح -  31

 10504برلم       21101113، تارٌخ :  5655  2116-4-11وفاء السٌد مصطفً البحٌري  ج/ -  31

 35252برلم       21101113، تارٌخ :  5604  2115-5-15ٌوسف دمحم دمحم نجا  ج/ -  32

 31460برلم       21101113، تارٌخ :  5603  2116-3-23ج/  احمد جبر عبدالرؤوف ابو الغٌط -  33

 41061برلم       21101113، تارٌخ :  5650  2111-12-31ٌاسمٌن زٌن العابدٌن احمد سلٌمان  ج/ -  34

 26010برلم       21101114، تارٌخ :  5116  2110-4-21ابتسام عبدالمنعم احمد خلٌفه  ج/ -  35

 33122برلم       21101114، تارٌخ :  5114  2112/11/26-فى النجار  جدمحم مصطفى مصط -  36

 33122برلم       21101114، تارٌخ :  5115  2111/11/26-دمحم مصطفى مصطفى النجار  ج -  31

 16111برلم       21101114، تارٌخ :  5605  2111-2-23اٌمان عبدالفتاح حسن محمود  ج/ -  35

 16111برلم       21101114، تارٌخ :  5600  2115-2-23ح حسن محمود  ج/اٌمان عبدالفتا -  30

 24061برلم       21101114، تارٌخ :  5115  2115-1-1سمٌر حسن توفٌك الحو  ج/ -  41

 24061برلم       21101114، تارٌخ :  5110  2113-1-1سمٌر حسن توفٌك الحو  ج/ -  41

 24061برلم       21101114، تارٌخ :  5111  2115-1-1سمٌر حسن توفٌك الحو  ج/ -  42

 21301برلم       21101111، تارٌخ :  5154  2110-1-1عبده رمضان حسن خلٌل  ج/ -  43

 21301برلم       21101111، تارٌخ :  5155  2114-1-1-عبده رمضان حسن خلٌل  ج/ -  44

 21301برلم       21101111خ : ، تارٌ 5156  2110-1-1عبده رمضان حسن خلٌل  ج/ -  45

 21361برلم       21101111، تارٌخ :  5155  2110-1-5طاٌل ثابت ابراهٌم الزلزوق  ج/ -  46

 11155برلم       21101111، تارٌخ :  5141  2113-1-21امل محمود موسً الطحان  ج/ -  41

 11155برلم       21101111، تارٌخ :  5141  2115-1-21امل محمود موسً الطحان  ج/ -  45

 15414برلم       21101111، تارٌخ :  5121  2110-5-23عطٌه عطٌه دمحم ابوسمره  ج/ -  40

 13141برلم       21101111، تارٌخ :  5126  2113-12-23فادٌه سلٌمان احمد الرفاعً  ج/ -  51

 13141برلم       21101111، تارٌخ :  5121  2115-12-23فادٌه سلٌمان احمد الرفاعً  ج/ -  51

 13141برلم       21101111، تارٌخ :  5125  2113-12-23فادٌه سلٌمان احمد الرفاعً  ج/ -  52

 13141برلم       21101111، تارٌخ :  5120  2115-12-23فادٌه سلٌمان احمد الرفاعً  ج/ -  53

 41641برلم       21101111، تارٌخ :  5145  2111-3-11الغر للمماوالت العامه والتورٌدات العامه  ج/ -  54

 15231برلم       21101111، تارٌخ :  5134  2110-5-2دمحم دمحم ابراهٌم عبد ربه  ج/ -  55

 10011برلم       21101111، تارٌخ :  5161  2116-6-16دمحم دمحم عبدالممصود الصٌرفً  ج/ -  56

 10011برلم       21101111، تارٌخ :  5162  2111-6-16دمحم دمحم عبدالممصود الصٌرفً  ج/ -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 10011برلم       21101111، تارٌخ :  5163  2116-6-16دمحم دمحم عبدالممصود الصٌرفً  ج/ -  55

 3212برلم       21101111، تارٌخ :  5140  2115-3-21حسن دمحم حسن الصعٌدى  ج/ -  50

 31146برلم       21101111، تارٌخ :  5131  2116-0-21ابراهٌم الحسٌنى شعبان الملٌح  ج/ -  61

 15611برلم       21101111، تارٌخ :  5123  2114-0-12سكٌنه فخر الدٌن عمر الشندالتً  ج/ -  61

 15611برلم       21101111، تارٌخ :  5124  2110-0-12سكٌنه فخر الدٌن عمر الشندالتً  ج/ -  62

 15611برلم       21101111، تارٌخ :  5125  2114-0-12الشندالتً  ج/سكٌنه فخر الدٌن عمر  -  63

 42165برلم       21101111، تارٌخ :  5122  2115-2-13سحر عبدالنبى السعٌد زنفل  ج/ -  64

 41426برلم       21101111، تارٌخ :  5141  2111-1-26كرم حسٌن دمحم الشونى  ج/ -  65

 41301برلم       21101115، تارٌخ :  5161  2111-0-6عبدالمجٌد البٌطار  ج/عبدالمجٌد عبدالكرٌم  -  66

 21131برلم       21101115، تارٌخ :  5151  2112-4-11الدسولً الدسولً عبد الغنً عبٌد  ج/ -  61

 21131برلم       21101115، تارٌخ :  5152  2111-4-11الدسولً الدسولً عبد الغنً عبٌد  ج/ -  65

 16553برلم       21101115، تارٌخ :  5105  2115-1-31اٌمن علً عبده عمر  ج/ -  60

 41111برلم       21101115، تارٌخ :  5151  2116-11-21احمد دمحم حسٌن ابوالعطا  ج/ -  11

 11614برلم       21101115، تارٌخ :  5114  2115-6-4مجدي وصفً عبده رزق هللا  ج/ -  11

 11614برلم       21101115، تارٌخ :  5115  2111-6-4فً عبده رزق هللا  ج/مجدي وص -  12

 11614برلم       21101115، تارٌخ :  5116  2115-6-4مجدي وصفً عبده رزق هللا  ج/ -  13

 32145برلم       21101115، تارٌخ :  5101  2111-12-5جالل جالل عبدالحكٌم بالل  ج/ -  14

 32145برلم       21101115، تارٌخ :  5102  2116-12-5دالحكٌم بالل  ج/جالل جالل عب -  15

 16161برلم       21101115، تارٌخ :  5103  2114-11-23ممتاز السعداوي المتولً سعٌد  ج/ -  16

 16161برلم       21101115، تارٌخ :  5104  2110-11-23ممتاز السعداوي المتولً سعٌد  ج/ -  11

 22011برلم       21101110، تارٌخ :  5523  2112/0/1-محمود محمود حافظ عزام  جحافظ  -  15

 22011برلم       21101110، تارٌخ :  5524  2111/0/1-حافظ محمود محمود حافظ عزام  ج -  10

 42465برلم       21101110، تارٌخ :  5522  2115-4-21طه ابورٌا الغرٌب هٌبه  ج/ -  51

 35300برلم       21101110، تارٌخ :  5531  2115-11-31دمحمى البهى االدٌب  ج/جمال ال -  51

 43060برلم       21101110، تارٌخ :  5525  2110-6-31احمد دمحم الدسولى الخروٌلى  ج/ -  52

 30541برلم       21101110، تارٌخ :  5514  2116-5-21فوزى ابراهٌم ابوالنجا دمحم عبدالرحمن  ج/ -  53

 31136برلم       21101110، تارٌخ :  5515  2116-1-15الدمشٌتى للمماوالت واعمال الرخام والجرانٌت  ج/ -  54

 41360برلم       21101110، تارٌخ :  5511  2111-1-11دمحم اسماعٌل على الشرملسى  ج/ -  55



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14211برلم       21101110، تارٌخ :  5516  2110-4-24محمود عبدالعزٌز احمد العسوي  ج/ -  56

 14211برلم       21101110، تارٌخ :  5516  2110-4-24محمود عبدالعزٌز احمد العٌسوي  ج/ -  51

 21116برلم       21101110، تارٌخ :  5511  2110/5/24-عثمان مصطفى عثمان حموده  ج -  55

 1526برلم       21101111، تارٌخ :  5540  2116-2-16ماجد شكري انٌس خلٌل  ج/ -  50

 25516برلم       21101111، تارٌخ :  5561  2113/0/5-سعد علً ابراهٌم النجار  ج -  01

 25516برلم       21101111، تارٌخ :  5565  2115/0/5-سعد علً ابراهٌم النجار  ج -  01

 2310  برلم     21101111، تارٌخ :  5511  2112-5-12تفٌده دمحم حمدي سلٌم  ج/ -  02

 2310برلم       21101111، تارٌخ :  5512  2111-5-12تفٌده دمحم حمدي سلٌم  ج/ -  03

 2310برلم       21101111، تارٌخ :  5513  2112-5-12تفٌده دمحم حمدي سلٌم  ج/ -  04

 2310برلم       21101111، تارٌخ :  5514  2111-5-12تفٌده دمحم حمدي سلٌم  ج/ -  05

 14343برلم       21101111، تارٌخ :  5545  2114-5-6زه دمحم محمود بعٌت  ج/عزٌ -  06

 14343برلم       21101111، تارٌخ :  5546  2110-5-6عزٌزه دمحم محمود بعٌت  ج/ -  01

 14343برلم       21101111، تارٌخ :  5541  2114-5-6عزٌزه دمحم محمود بعٌت  ج/ -  05

 14343برلم       21101111، تارٌخ :  5545  2110-5-6بعٌت  ج/ عزٌزه دمحم محمود -  00

 34555برلم       21101111، تارٌخ :  5515  2115-1-1شرٌف سالم ابو العنٌن سالم  ج/ -  111

 42432برلم       21101111، تارٌخ :  5555  2115-4-14زغلول عبدالموجود شعبان مصلى  ج/ -  111

 36311برلم       21101111، تارٌخ :  5501  2110-6-5ته العطافى  ج/السعٌد دمحم شحا -  112

 24130برلم       21101111، تارٌخ :  5551  2115-3-5ابراهٌم سعد غازي دمحم البربري  ج/ -  113

 24130برلم       21101111، تارٌخ :  5551  2113-3-5ابراهٌم سعد غازي دمحم البربري  ج/ -  114

 24130برلم       21101111، تارٌخ :  5552  2115-3-5ٌم سعد غازي دمحم البربري  ج/ابراه -  115

 42104برلم       21101111، تارٌخ :  5515  2115-1-22عبدالحكٌم عبدالظاهر دمحم الدٌب  ج/ -  116

 36414برلم       21101111، تارٌخ :  5505  2114-1-5دمحم نجٌب مصطفى ابوحسٌن  ج/ -  111

 36414برلم       21101111، تارٌخ :  5500  2110-1-5دمحم نجٌب مصطفى ابوحسٌن  ج/ -  115

 31511برلم       21101111، تارٌخ :  5502  2115-5-10هشام عزت عبدالممصود الدسولى البمرى  ج/ -  110

 36140برلم       21101114، تارٌخ :  5024  2114-0-25دمحم منصور دمحم شلتوت  ج/ -  111

 4061برلم       21101114، تارٌخ :  5015  2110-5-15محمود مصطفى الصاوى الشٌخ  ج/ -  111

 25411برلم       21101114، تارٌخ :  5041  2115/5/31-شعبان على موسى الصٌاد  ج -  112

 25411برلم       21101114، تارٌخ :  5041  2113/5/31-شعبان على موسى الصٌاد  ج -  113
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25411برلم       21101114، تارٌخ :  5042  2115/5/31-شعبان على موسى الصٌاد  ج -  114

 16352برلم       21101114، تارٌخ :  5011  2115-1-1مصطفً عبدالمعبود عبدالعاطً شلبً  ج/ -  115

 16352لم   بر    21101114، تارٌخ :  5012  2111-1-1مصطفً عبدالمعبود عبدالعاطً شلبً  ج/ -  116

 16352برلم       21101114، تارٌخ :  5013  2115-1-1مصطفً عبدالمعبود عبدالعاطً شلبً  ج/ -  111

 316برلم       21101114، تارٌخ :  5036  2111-12-2دمحم ابراهٌم محمود دمحم  ج/ -  115

 316برلم       21101114، تارٌخ :  5031  2115-12-2دمحم ابراهٌم محمود دمحم  ج/ -  110

 316برلم       21101114، تارٌخ :  5035  2111-12-2دمحم ابراهٌم محمود دمحم  ج/ -  121

 316برلم       21101114، تارٌخ :  5030  2115-12-2دمحم ابراهٌم محمود دمحم  ج/ -  121

 4061   برلم    21101114، تارٌخ :  5016  2110-1-13محمود مصطفى الصاوى الشٌخ  ج/ -  122

 26416برلم       21101114، تارٌخ :  5011  2110-2-24طارق دمحم ابراهٌم خلٌل  ج/ -  123

 36504برلم       21101114، تارٌخ :  5014  2110-5-15مصطفى مصطفى الصاوى احمد الشٌخ  ج/ -  124

 41441برلم       21101115، تارٌخ :  5010  2111-0-11هاله ابراهٌم رجال عبدالاله  ج/ -  125

 43122برلم       21101115، تارٌخ :  5056  2115-11-13عبدهللا رفعت المطب ابوعبده  ج/ -  126

 43123برلم       21101115، تارٌخ :  5051  2110-4-15عبدهللا محمود محمود الدابى  ج/ -  121

 36402برلم       21101115، تارٌخ :  5064  2114-1-21محمود على على ابوكرٌمه  ج/ -  125

 36402برلم       21101115، تارٌخ :  5065  2110-1-21محمود على على ابوكرٌمه  ج/ -  120

 25603برلم       21101115، تارٌخ :  5060  2115-4-10دمحم امام دمحم مصطفى  ج/ -  131

 34506برلم       21101115، تارٌخ :  5051  2115-5-5احمد رمضان ابراهٌم عاشور  ج/ -  131

 44112برلم       21101115، تارٌخ :  5063  2110-5-25مسعد ابراهٌم سٌد احمد الجد  ج/ -  132

 44112برلم       21101115، تارٌخ :  5063  2110-5-25مسعد الجد لتجاره السٌارات  ج/ -  133

 36213برلم       21101116، تارٌخ :  6111  2110-5-31رضا المغاورى زكى جادهللا  ج/ -  134

 34216برلم       21101116، تارٌخ :  5001  2115-3-2ولٌد رجب ابوزٌد مخٌمر  ج/ -  135

 35252برلم       21101116، تارٌخ :  5006  2113-11-5ورده محمود بٌومى رخا  ج/ -  136

 35252م   برل    21101116، تارٌخ :  5001  2115-11-5ورده محمود بٌومى رخا  ج/ -  131

 11233برلم       21101116، تارٌخ :  5056  2115-4-22دمحم ابراهٌم حسن البٌطار  ج/ -  135

 34512برلم       21101116، تارٌخ :  6114  2115-12-16رضا الزناتى ابراهٌم نمرٌش  ج/ -  130

 41233  برلم     21101116، تارٌخ :  5051  2111-1-15احمد حسٌن خطاب جاد  ج/ -  141

 34512برلم       21101116، تارٌخ :  6113  2115-6-16رضا الزناتى ابراهٌم نمرٌش  ج/ -  141
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 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 34403برلم       21101116، تارٌخ :  5051  2115-4-11اماره فاشون  ج/ -  142

 34403برلم       21101116، تارٌخ :  5051  2115-4-11مصنع اماره فاشون للمالبس  ج/ -  143

 14221برلم       21101111، تارٌخ :  6120  2114-4-26امٌمه محمود ٌوسف حامد  ج/ -  144

 14221برلم       21101111، تارٌخ :  6131  2110-4-26امٌمه محمود ٌوسف حامد  ج/ -  145

 14221برلم       21101111، تارٌخ :  6131  2114-4-26امٌمه محمود ٌوسف حامد  ج/ -  146

 14221برلم       21101111، تارٌخ :  6132  2110-4-26ٌمه محمود ٌوسف حامد  ج/ام -  141

 42123برلم       21101111، تارٌخ :  6143  2115-2-3انور نزٌه صبرى عمٌره  ج/ -  145

 15405برلم       21101111، تارٌخ :  6135  2115-11-15رشدٌه الششتاوي دمحم النبوي  ج/ -  140

 15405برلم       21101111، تارٌخ :  6130  2111-11-15الششتاوي دمحم النبوي  ج/ رشدٌه -  151

 15405برلم       21101111، تارٌخ :  6141  2115-11-15رشدٌه الششتاوي دمحم النبوي  ج/ -  151

 34552برلم       21101111، تارٌخ :  6125  2115-6-25ابراهٌم كمال محمود الشونى  ج/ -  152

 43346برلم       21101115، تارٌخ :  6112  2115-12-20عاطف فرٌد عبدالهادى الطوٌل  ج/ -  153

 24044برلم       21101115، تارٌخ :  6155  2115-1-5ناصر ابراهٌم دمحم ابوعرب  ج/ -  154

 11566برلم       21101115، تارٌخ :  6151  2112-12-23صادق السٌد عباس الدجله  ج/ -  155

 11566برلم       21101115، تارٌخ :  6151  2111-12-23صادق السٌد عباس الدجله  ج/ -  156

 11566برلم       21101115، تارٌخ :  6152  2112-12-23صادق السٌد عباس الدجله  ج/ -  151

 11566برلم       21101115، تارٌخ :  6153  2111-12-23صادق السٌد عباس الدجله  ج/ -  155

 31451برلم       21101115، تارٌخ :  6115  2111-5-11رمضان احمد عبدالعزٌز سعٌد  ج/ -  150

 31451برلم       21101115، تارٌخ :  6116  2116-5-11رمضان احمد عبدالعزٌز سعٌد  ج/ -  161

 3351برلم       21101115، تارٌخ :  6151  2115-5-10احسان مصطفً سعٌد  ج/ -  161

 5161برلم       21101115، تارٌخ :  6151  2110-12-25سمٌر دمحم ابراهٌم بسٌونً رخا  ج/ -  162

 5161برلم       21101115، تارٌخ :  6155  2114-12-25سمٌر دمحم ابراهٌم بسٌونً رخا  ج/ -  163

 41041برلم       21101115، تارٌخ :  6153  2111-12-25مطاوع لتجارة االحذٌه  ج/ -  164

 41255برلم       21101115، تارٌخ :  6161  2111-1-25صباح دمحم عبدالمعطى ٌوسف  ج/ -  165

 25615برلم       21101115، تارٌخ :  6154  2115-0-20دمحم السعٌد عبدهللا عطا  ج/ -  166

 25615برلم       21101115، تارٌخ :  6155  2113-0-20دمحم السعٌد عبدهللا عطا  ج/ -  161

 25615برلم       21101115، تارٌخ :  6156  2115-0-20دمحم السعٌد عبدهللا عطا  ج/ -  165

 31015برلم       21101121، تارٌخ :  6135  2111-5-24تحٌه دمحم ابوالنجا المتولى  ج/ -  160
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 31015برلم       21101121، تارٌخ :  6136  2116-5-24تحٌه دمحم ابوالنجا المتولى  ج/ -  111

 15545برلم       21101121، تارٌخ :  6114  2114-0-6السعٌد فاٌز ابراهٌم ابراهٌم جبرٌل  ج/ -  111

 15545برلم       21101121، تارٌخ :  6115  2110-0-6السعٌد فاٌز ابراهٌم ابراهٌم جبرٌل  ج/ -  112

 31156برلم       21101121، تارٌخ :  6106  2116-6-12السٌد حمدى دمحم علً رزق  ج/ -  113

 43241برلم       21101121، تارٌخ :  6113  2115-12-5اٌهاب محسن خلٌفه الشربٌنى  ج/ -  114

 26111برلم       21101121، تارٌخ :  6110  2115-11-11احمد ابراهٌم احمد حسان  ج/ -  115

 26111برلم       21101121، تارٌخ :  6121  2113-11-11احمد ابراهٌم احمد حسان  ج/ -  116

 41153برلم       21101121، تارٌخ :  6104  2111-5-15فرٌد دمحم الشرنوبى طباجه  ج/ -  111

 36432برلم       21101121، تارٌخ :  6111  2110-1-5بكر للمماوالت  ج/ -  115

 23111برلم       21101121، تارٌخ :  6122  2111-0-31مجدي محمود عبدالرحمن البرعً  ج/ -  110

 23111برلم       21101121، تارٌخ :  6123  2112-0-31مجدي محمود عبدالرحمن البرعً  ج/ -  151

 23111برلم       21101121، تارٌخ :  6124  2111-0-31مجدي محمود عبدالرحمن البرعً  ج/ -  151

 13211برلم       21101121، تارٌخ :  6116  2114-2-4احمد منصور رمضان منصور  ج/ -  152

 13211برلم       21101121، تارٌخ :  6111  2110-2-4احمد منصور رمضان منصور  ج/ -  153

 13211برلم       21101121، تارٌخ :  6115  2114-2-4احمد منصور رمضان منصور  ج/ -  154

 13211برلم       21101121، تارٌخ :  6110  2110-2-4احمد منصور رمضان منصور  ج/ -  155

 26525برلم       21101121، تارٌخ :  6101  2110-3-1كمال عبدهللا دمحم الصٌاد  ج/ -  156

 26525برلم       21101121، تارٌخ :  6105  2114-3-1كمال عبدهللا دمحم الصٌاد  ج/ -  151

 26525برلم       21101121، تارٌخ :  6100  2110-3-1كمال عبدهللا دمحم الصٌاد  ج/ -  155

 41424برلم       21101121، تارٌخ :  6115  2111-0-16عزت اسامه حسن على السبكى  ج/ -  150

 23245برلم       21101122، تارٌخ :  6144  2111-11-21صباح دمحم مرزوق المصٌر  ج/ -  101

 23245برلم       21101122، تارٌخ :  6145  2112-11-21صباح دمحم مرزوق المصٌر  ج/ -  101

 23245برلم       21101122، تارٌخ :  6146  2111-11-21صباح دمحم مرزوق المصٌر  ج/ -  102

 31115برلم       21101122، تارٌخ :  6131  2116-5-1عبدالوهاب رفعت عبدالوهاب جبل  ج/ -  103

 36126برلم       21101122، تارٌخ :  6140  2114-0-14زٌنب امام عبدالمطلب االمام  ج/ -  104

 36126برلم       21101122، تارٌخ :  6151  2110-0-14زٌنب امام عبدالمطلب االمام  ج/ -  105

 41100برلم       21101122، تارٌخ :  6165  2116-11-13رجب متولى احمد احمد  ج/ -  106

 43664برلم       21101122، تارٌخ :  6141  2110-4-1سحر حامد عطٌه الفخرانى  ج/ -  101
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 36531برلم       21101122، تارٌخ :  6151  2114-11-21دمحم سمٌر عثمان ابوالعماٌم  ج/ -  105

 32624برلم       21101122، تارٌخ :  6162  2112-3-21على دمحم االمام على العشرى  ج/ -  100

 32624برلم       21101122 ، تارٌخ : 6163  2111-3-21على دمحم االمام على العشرى  ج/ -  211

 22533برلم       21101122، تارٌخ :  6152  2111-0-1نصر سعد دمحم البوشً  ج/ -  211

 22533برلم       21101122، تارٌخ :  6153  2112-0-1نصر سعد دمحم البوشً  ج/ -  212

 22533م   برل    21101122، تارٌخ :  6154  2111-0-1نصر سعد دمحم البوشً  ج/ -  213

 16453برلم       21101122، تارٌخ :  6161  2116-12-0ابراهٌم ٌحً دمحم المشد  ج/ -  214

 10653برلم       21101124، تارٌخ :  6151  2111-4-22دمحم الغرٌب دمحم عنتر  ج/ -  215

 10653برلم       21101124، تارٌخ :  6155  2116-4-22دمحم الغرٌب دمحم عنتر  ج/ -  216

 41140برلم       21101124، تارٌخ :  6150  2111-6-3دمحم عبدالفتاح احمد صدٌك  ج/ -  211

 43102برلم       21101124، تارٌخ :  6113  2115-11-21صفٌه فرٌد دمحم حسن جبر  ج/ -  215

 1631برلم       21101124، تارٌخ :  6103  2111-4-21عمرو دمحم انور دمحم حسن  ج/ -  210

 1631برلم       21101124، تارٌخ :  6104  2116-4-21عمرو دمحم انور دمحم حسن  ج/ -  211

 25551برلم       21101124، تارٌخ :  6152  2115-0-11ربٌع دمحم حسن دمحم  ج/ -  211

 25551برلم       21101124، تارٌخ :  6153  2113-0-11ربٌع دمحم حسن دمحم  ج/ -  212

 25551برلم       21101124، تارٌخ :  6154  2115-0-11ع دمحم حسن دمحم  ج/ربٌ -  213

 41355برلم       21101124، تارٌخ :  6100  2111-1-11مصطفى مصطفى ابوالعنٌن عبدهللا  ج/ -  214

 36411برلم       21101124، تارٌخ :  6101  2114-1-1هانى ناجى السعٌد دمحم روٌش  ج/ -  215

 36411برلم       21101124، تارٌخ :  6101  2110-1-1انى ناجى السعٌد دمحم روٌش  ج/ه -  216

 35215برلم       21101125، تارٌخ :  6211  2115-0-4دمحم حامد عباس مصطفى  ج/ -  211

 34111برلم       21101125، تارٌخ :  6225  2113-2--11على احمد على احمد حنٌفه  ج/ -  215

 34111برلم       21101125، تارٌخ :  6220  2115-2-11احمد على احمد حنٌفه  ج/ على -  210

 43560برلم       21101125، تارٌخ :  6215  2110-3-5حمدى خلٌل المنسى الدرس  ج/ -  221

 3454برلم       21101125، تارٌخ :  6215  2115-6-26عماد عبد الحمٌد عطٌه الطوٌل  ج/ -  221

 35110برلم       21101125، تارٌخ :  6231  2115-1-0م الدٌن ٌوسف السٌد السٌد الحالب  ج/حسا -  222

 34145برلم       21101125، تارٌخ :  6232  2113-2-21الرشٌدى للمالبس الجاهزه  ج/ -  223

 34145برلم       21101125، تارٌخ :  6233  2115-2-21الرشٌدى للمالبس الجاهزه  ج/ -  224

 30152برلم       21101125، تارٌخ :  6210  2116-3-23تامر دمحم احمد الزغل  ج/ -  225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 35254برلم       21101125، تارٌخ :  6213  2113-11-5دمحم حسن دمحم الصاوى  ج/ -  226

 35254برلم       21101125، تارٌخ :  6214  2115-11-5دمحم حسن دمحم الصاوى  ج/ -  221

 6505برلم       21101125، تارٌخ :  6243  2115-6-21ه السٌد عبدالرحمن ابوجمره  ج/عزٌز -  225

 21434برلم       21101125، تارٌخ :  6265  2111-2-21اسامه عبدهللا زكرٌا لوره  ج/ -  220

 21434برلم       21101125، تارٌخ :  6260  2112-2-21اسامه عبدهللا زكرٌا لوره  ج/ -  231

 21434برلم       21101125، تارٌخ :  6211  2111-2-21اسامه عبدهللا زكرٌا لوره  ج/ -  231

 11410برلم       21101125، تارٌخ :  6246  2113-5-25فاتن عبدالمجٌد عبدالعظٌم محرز  ج/ -  232

 11410 برلم      21101125، تارٌخ :  6241  2115-5-25فاتن عبدالمجٌد عبدالعظٌم محرز  ج/ -  233

 11410برلم       21101125، تارٌخ :  6245  2113-5-25فاتن عبدالمجٌد عبدالعظٌم محرز  ج/ -  234

 15143برلم       21101125، تارٌخ :  6263  2110-1-12مصطفى مصطفى احمد رضوان  ج/ -  235

 43553برلم       21101125، تارٌخ :  6240  2110-5-22السٌد اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى  ج/ -  236

 41156برلم       21101120، تارٌخ :  6255  2111-11-25السٌد عادل على ابراهٌم رجب  ج/ -  231

 44150برلم       21101120، تارٌخ :  6315  2110-5-11كٌالنى عامر الكٌالنى عامر  ج/ -  235

 43115برلم       21101120: ، تارٌخ  6316  2110-4-15خالد ابراهٌم ابراهٌم الهندى  ج/ -  230

 25113برلم       21101120، تارٌخ :  6312  2114-12-21صٌدلٌه د/ شرٌف عزت رسالن  ج/ -  241

 34515برلم       21101120، تارٌخ :  6251  2113-6-10الحسن لخدمات المحمول  ج/ -  241

 34515برلم       21101120، تارٌخ :  6252  2115-6-10الحسن لخدمات المحمول  ج/ -  242

 35212برلم       21101120، تارٌخ :  6314  2115-0-25عزه عبدهللا رمضان محفوظ  ج/ -  243

 36110برلم       21101120، تارٌخ :  6311  2110-5-11ناهد ابراهٌم على سٌد احمد سعد  ج/ -  244

 41515برلم       21101120 ، تارٌخ : 6251  2111-4-0محمود سعد عبدالرسول رجب  ج/ -  245

 11024برلم       21101120، تارٌخ :  6315  2113-5-15جمال ابراهٌم عمر عباس  ج/ -  246

 11024برلم       21101120، تارٌخ :  6310  2115-5-15جمال ابراهٌم عمر عباس  ج/ -  241

 11024برلم       21101120، تارٌخ :  6311  2113-5-15جمال ابراهٌم عمر عباس  ج/ -  245

 11024برلم       21101120، تارٌخ :  6311  2115-5-15جمال ابراهٌم عمر عباس  ج/ -  240

 35161برلم       21101131، تارٌخ :  6334  2115-1-11صالح رشدى السٌد على جبر  ج/ -  251

 20556برلم       21101131، تارٌخ :  6321  2111-12-13ممدوح مسعد ابراهٌم مطاوع  ج/ -  251

 20556برلم       21101131، تارٌخ :  6325  2115-12-13ممدوح مسعد ابراهٌم مطاوع  ج/ -  252

 43030برلم       21101131، تارٌخ :  6330  2110-6-11هشام محمود مصطفى عبدهللا  ج/ -  253



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15251برلم       21101131، تارٌخ :  6346  2115-0-12سعد عبدالمولً جاب هللا نوفل  ج/ -  254

 15251برلم       21101131، تارٌخ :  6341  2111-0-12سعد عبدالمولً جاب هللا نوفل  ج/ -  255

 15251برلم       21101131، تارٌخ :  6341  2115-0-12سعد عبدالمولً جاب هللا نوفل  ج/ -  256

 43015برلم       21101131، تارٌخ :  6331  2110-1-3ماهر الزغبى عبدالوهاب الرجبى  ج/ -  251

 36334برلم       21101131، تارٌخ :  6344  2110-6-14اٌمن دمحم عبدهللا البسطوٌسى  ج/ -  255

 36411برلم       21101131، تارٌخ :  6315  2110-1-10مجدى عٌد البسٌونى الملٌنى  ج/ -  250

 43540برلم       21101131، تارٌخ :  6322  2110-2-26جاكلٌن ولٌم حبٌب مٌخائٌل  ج/ -  261

 36411برلم       21101131، تارٌخ :  6340  2110-1-1السٌد احمد السٌد الدجله  ج/ -  261

 11342برلم       21101131، تارٌخ :  6344  2112-11-13حسٌن دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم  ج/ -  262

 11342برلم       21101131، تارٌخ :  6345  2111-11-13/حسٌن دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم  ج -  263

 11342برلم       21101131، تارٌخ :  6346  2112-11-13حسٌن دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم  ج/ -  264

 11342برلم       21101131، تارٌخ :  6341  2111-11-13حسٌن دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم  ج/ -  265

 20531برلم       21101131، تارٌخ :  6314  2115-12-1اس الشافعً  ج/احمد بدوي عب -  266

 20341برلم       21101131، تارٌخ :  6311  2111-5-21فؤاد سمٌر فؤاد الخفاجى  ج/ -  261

 20341برلم       21101131، تارٌخ :  6311  2115-5-21فؤاد سمٌر فؤاد الخفاجى  ج/ -  265

 5611برلم       21101131، تارٌخ :  6355  2114-11-21بعً ابراهٌم  ج/السٌده رفعت التا -  260

 5611برلم       21101131، تارٌخ :  6356  2110-11-21السٌده رفعت التابعً ابراهٌم  ج/ -  211

 5611برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2114-11-21السٌده رفعت التابعً ابراهٌم  ج/ -  211

 24224برلم       21101131، تارٌخ :  6355  2115-3-16عبدالفتاح احمد السٌد الشوادٌه  ج/دمحم  -  212

 24224برلم       21101131، تارٌخ :  6350  2113-3-16دمحم عبدالفتاح احمد السٌد الشوادٌه  ج/ -  213

 24224برلم       21101131، تارٌخ :  6361  2115-3-16دمحم عبدالفتاح احمد السٌد الشوادٌه  ج/ -  214

 20161برلم       21101131، تارٌخ :  6365  2115-1-24اٌهاب عبدالمادر دمحم الشٌخ  ج/ -  215

 35034برلم       21101131، تارٌخ :  6342  2114-3-15نبٌه عبدالمنعم السٌد العاجز  ج/ -  216

 35034برلم       21101131ٌخ : ، تار 6343  2110-3-15نبٌه عبدالمنعم السٌد العاجز  ج/ -  211

 43055برلم       21101131، تارٌخ :  6353  2110-6-26صفوت فاروق وفا ابوعجور  ج/ -  215

 5662برلم       21101131، تارٌخ :  6361  2116/12/11-صٌدلٌه د/حسن علً خلٌفه  ج -  210

 43650برلم       21101131، تارٌخ :  6360  2110-3-31دمحم صالح دمحم المنسى  ج/ -  251

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101111، تارٌخ :  5625  2110-6-0ممدوح على دمحم العبد وشرٌكته  ج/-الرحاب الحدٌثة لالستٌراد  -  1

43012 

 43253برلم       21101113، تارٌخ :  5611  2115-12-15شركة دمحم ٌوسف ٌوسف الجعنى وشرٌكه  ج/ -  2

 24161برلم       21101111، تارٌخ :  5135  2113/2/25-هدى احمد ابراهٌم ابوالوفا وشركاها  ج -  3

 24161برلم       21101111، تارٌخ :  5136  2115/2/25-هدى احمد ابراهٌم ابوالوفا وشركاها  ج -  4

 15031برلم       21101111، تارٌخ :  5142  2114-11-14دمحم شلضوم وشركاه  ج/مكتبه فكرى عزت  -  5

 15031برلم       21101111، تارٌخ :  5143  2110-11-14مكتبه فكرى عزت دمحم شلضوم وشركاه  ج/ -  6

 15031برلم       21101111، تارٌخ :  5144  2114-11-14مكتبه فكرى عزت دمحم شلضوم وشركاه  ج/ -  1

 11445برلم       21101115، تارٌخ :  5111  2115-5-31عبدالرحٌم البدراوى وشركاه  ج/ -  5

 15112برلم       21101110، تارٌخ :  5100  2110-1-11شركه اوالد عبدالحلٌم عمل  ج/ -  0

، تارٌخ :  5516  2110-6-25شركة حمدى شومان وشركاه للتجارة والتوكٌالت التجارٌة واستٌراد االدوات الصحٌة  ج/ -  11

 36350برلم       21101111

، تارٌخ :  5511  2110-1-5شركة/حمدى شومان وشركاه للتجارة والتوكٌالت التجارٌة واستٌراد االدوات الصحٌة  ج/ -  11

 36350برلم       21101111

 21316برلم       21101111، تارٌخ :  5014  2110-6-23وائل السٌد عطٌه غنٌم و شركاه  ج/ -  12

، تارٌخ :  5045  2113/5/11-محمود ابراهٌم الحسٌنى الجالد وشرٌكه عبدالمنعم ابراهٌم الحسٌنى الجالد  ج -  13

 3344برلم       21101114

 3344برلم       21101114، تارٌخ :  5045  2113/5/11-عبدالمنعم ابراهٌم الحسٌنى الجالد وشرٌكته  ج -  14

، تارٌخ :  5046  2115/5/11-د ابراهٌم الحسٌنى الجالد وشرٌكه عبدالمنعم ابراهٌم الحسٌنى الجالد  جمحمو -  15

 3344برلم       21101114

 3344برلم       21101114، تارٌخ :  5046  2115/5/11-عبدالمنعم ابراهٌم الحسٌنى الجالد وشرٌكته  ج -  16

برلم       21101114، تارٌخ :  5015  2110-5-11ٌات والمالبس الجاهزة  ج/شركة/الشٌخ لصناعة االلمشه والوبر -  11

36554 

 5116برلم       21101114، تارٌخ :  5034  2110-1-11ابراهٌم السٌد الهوارى وشركاه  ج/ -  15

 5116برلم       21101114، تارٌخ :  5034  2110-1-11ابراهٌم السٌد الهوارى وشركاه  ج/ -  10

 5116برلم       21101114، تارٌخ :  5034  2110-1-11ابراهٌم السٌد الهوارى وشركاه  ج/ -  21

 1415برلم       21101114، تارٌخ :  5015  2116-3-11فتحى حسن الجناٌنى وشرٌكه  ج/ -  21

 1415برلم       21101114، تارٌخ :  5010  2111-3-11فتحى حسن الجناٌنى وشرٌكه  ج/ -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1415برلم       21101114، تارٌخ :  5021  2116-3-11فتحى حسن الجناٌنى وشرٌكه  ج/ -  23

برلم       21101114، تارٌخ :  5011  2115-6-21شركة الشٌخ لصناعه االلمشه والوٌرٌات والمالبس الجاهزه  ج/ -  24

36554 

برلم       21101114، تارٌخ :  5010  2115-6-21شركة الشٌخ لصناعه االلمشه والوٌرٌات والمالبس الجاهزه  ج/ -  25

36554 

 35626برلم       21101115، تارٌخ :  5012  2110-1-1دمحم ٌوسف مصطفى الشرلاوى وشركاه  ج/ -  26

 35626برلم       21101115، تارٌخ :  5013  2110-1-1دمحم ٌوسف مصطفى الشرلاوى وشركاه  ج/ -  21

 10015برلم       21101115، تارٌخ :  5014  2116-5-31عبد الممصود و شرٌكه  ج/هشام دمحم الشربٌنً  -  25

 10015برلم       21101115، تارٌخ :  5015  2111-5-31هشام دمحم الشربٌنً عبد الممصود و شرٌكه  ج/ -  20

 10015برلم       21101115، تارٌخ :  5016  2116-5-31هشام دمحم الشربٌنً عبد الممصود و شرٌكه  ج/ -  31

 4016برلم       21101116، تارٌخ :  6112  2110-6-21خلفاء فرج بسطوروس لتجاره ماكٌنات الخٌاطه  ج/ -  31

 3205برلم       21101111، تارٌخ :  6116  2115-4-24سنٌه دمحم احمد هراس وشركاها  ج/ -  32

 3205برلم       21101111، تارٌخ :  6115  2115-4-24سنٌه دمحم احمد هراس وشركاها  ج/ -  33

 3205برلم       21101111، تارٌخ :  6115  2115-4-24اٌمان السعٌد السٌد باز وشرٌكتها  ج/ -  34

 3205برلم       21101111، تارٌخ :  6115  2115-4-24نبٌل السعٌد السٌد باز وشركاه  ج/ -  35

 35111برلم       21101115، تارٌخ :  6150  2113-1-21وشرٌكتها  ج/شركة / فرحة دمحم عبدالعزٌز عبدالمعطً  -  36

 35111برلم       21101115، تارٌخ :  6101  2115-1-21شركة / فرحة دمحم عبدالعزٌز عبدالمعطً وشرٌكتها  ج/ -  31

 43431برلم       21101121، تارٌخ :  6121  2110-1-25نبٌه نعٌم سالم سعٌد وشرٌكه  ج/ -  35

 35351برلم       21101121، تارٌخ :  6120  2115-11-21سمٌة عبدالمجٌد دمحم حجازي وشركائها  ج/ -  30

 15461برلم       21101124، تارٌخ :  6151  2110-5-20مكتب مماوالت مسعد المطرى وشرٌكه  ج/ -  41

 15461برلم       21101124، تارٌخ :  6151  2110-5-20مكتب مماوالت مسعد المطرى وشرٌكه  ج/ -  41

 43041برلم       21101124، تارٌخ :  6115  2110-6-15شركة عبده لالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  42

 0051برلم       21101125، تارٌخ :  6252  2111/0/0-دمحم دمحم دمحم ابوالروس وشركاه  ج -  43

 0051برلم       21101125، تارٌخ :  6252  2111/0/0-تفٌده جوده احمد النادى وشركاها  ج -  44

 44114برلم       21101120، تارٌخ :  6256  2110-1-13زهره السٌد الششتاوى حشٌش وشركاؤها  ج/ -  45

 36616برلم       21101131، تارٌخ :  6352  2110-0-2شركة اوالد ٌوسف حسن الشنهاب وشرٌكتهم  ج/ -  46

 36616برلم       21101131، تارٌخ :  6352  2110-0-2نهاب  ج/شركة / اوالد ٌوسف حسن الش -  41

برلم       21101131، تارٌخ :  6341  2124 -1 - 25حمٌده عبدالهادى الشرلاوى وشركاها  السجل سارى حتى  -  45

21460 

 21460رلم   ب    21101131، تارٌخ :  6341  2124 -1 - 25شركة دمحم وعالء الشرلاوى  السجل سارى حتى  -  40



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15235برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2110-5-2مصنع البغدادى وشركاه لتنظٌف عوادم الحلٌج والغزل  ج/ -  51

 15235برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2110-5-2شفٌك شفٌك احمد البغدادى شركاه  ج/ -  51

 15235برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2110-5-2الغزل  ج/مصنع البغدادى وشركاه لتنظٌف عوادم الحلٌج و -  52

 15235برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2110-5-2احمد شفٌك احمد البغدادي وشركاه  ج/ -  53

 15235برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2110-5-2مصنع البغدادى وشركاه لتنظٌف عوادم الحلٌج والغزل  ج/ -  54

 15235برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2110-5-2شفٌك شفٌك احمد البغدادى شركاه  ج/ -  55

 15235برلم       21101131، تارٌخ :  6351  2110-5-2مصنع البغدادى وشركاه لتنظٌف عوادم الحلٌج والغزل  ج/ -  56

 15235برلم       21101131ٌخ : ، تار 6351  2110-5-2احمد شفٌك احمد البغدادي وشركاه  ج/ -  51

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 


