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 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 مكتب  143421برلم  21101113، لٌد فى  11111.111مٌادة ماهر مرعى على عز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 رحالت داخلٌة ) فٌما عدا األنشطة السٌاحٌة ( . ، بجهة : المعصرة بملن/ محمود أحمد عبد الوهاب أبو شعٌشع

عن تجارة  143411برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ماله ،  طارق دمحم دمحم دمحم على الدبسى  ، تاجر فرد ، رأس  -  2

 لوازم دٌكور ، بجهة : شارع على بن ابى طالب متفرع من شارع مجمع المحاكم الجدٌد بملن / مى دمحم دمحم الحنفى

عن تجارة  143454برلم  21101110، لٌد فى  2111.111شٌماء السٌد عبدالحمٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 شارع المحطه بجوار ثالجة الغلبان بملن / السٌد عبدالحمٌد احمد فرٌح 6البماله وسلع تموٌنٌة ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ، بجهة :  143512برلم  21101114، لٌد فى  5111.111صٌدلٌة سماح مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 احمد مصطفى محمود عبدالحمٌدمركز نبروة البر الشرلى شارع المثلث بملن / 

عن تجارة مالبس  143525برلم  21101115، لٌد فى  111111.111دمحم ابراهٌم فرج ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع المدارس بملن / دمحم السٌد دمحم الفضالى

عن  143544برلم  21101116، لٌد فى  111111.111دسولى بشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالسالم لوت ال -  6

 تجارة مكن بالستٌن ومستلزماته ، بجهة : كفر الشنهاب بملن / اسماء عبدهللا حسن الشامى

عن مكتب  143530برلم  21101116، لٌد فى  11111.111اشرف السٌد الجندى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 نمالى حفٌر شهاب الدٌن بملن / السٌد الجندى دمحم كامل 3مماوالت عامه ، بجهة : لرٌة 

عن  143508برلم  21101125، لٌد فى  21111.111السٌد ماهر السٌد مصباح حمدان كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 لف سٌنما التحرٌر بملن / ماهر السٌد مصباح حمدانمكتب تأجٌر سٌارات ، بجهة : شارع الشونه من شارع الجمهورٌة خ

عن تجاره  143618برلم  21101128، لٌد فى  11111.111دمحم حسنٌن دمحم على السراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 ماكٌنات تصوٌر ، بجهة : برج المستشارٌن من حوض الطوٌل حى االشجار بملن/ حسام دمحم عبدالعاطى العدوى

عن تجارة لطع  143611برلم  21101125، لٌد فى  21111.111دمحم شولى دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 غٌار دش ، بجهة : بساط كرٌم الدٌن بملن / احمد السٌد عبدالفتاح الجمال

عن  143641برلم  21101131، لٌد فى  111111.111دمحم محمود الشربٌنى دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : الستامونى بملن / عماد محمود الشربٌنى دمحم جمعه

عن تجاره  143611برلم  21101128، لٌد فى  5111.111اٌه حسن السٌد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 اعالف ، بجهة : كفر طناح بملن / حنان احمد دمحم

عن  143416برلم  21101112، لٌد فى  111111.111ولى حسن عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن المت -  13

 مزرعة مواشى . ، بجهة : كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ المتولى حسن عبد الكرٌم أحمد

عن  143413برلم  21101111، لٌد فى  1111.111سوزان عبدالفتاح مصباح عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 سنترال ) فٌما عدا اإلنترنت ( . ، بجهة : الترزى بملن/ دمحم الباز السٌد

عن تصوٌر  143416برلم  21101111، لٌد فى  1111.111محمود عبدربه محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مستندات . ، بجهة : الروضة بملن/ أنور عبدربه محمود سلٌمان
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عن  143411برلم  21101111، لٌد فى  511111.111دمحم محسوب عبدالملن محسوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

( وفمًا للوائح والمرارات والنظم التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعة  36والفمرة  10إستٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 ة : شارع عبد السالم عارف ـ ممابل سوق الجملة بملن/ إنجى نور الدٌن حلمىللرلابة على الصادرات والواردات . ، بجه

 143423برلم  21101113، لٌد فى  31111.111معتز ابراهٌم عبدالرازق رزق محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الرازق رزقالدرافٌل ) حفٌر شهاب الدٌن ( بملن/ إبراهٌم عبد  34عن تجارة أدوات صحٌة . ، بجهة : 

عن  143448برلم  21101118، لٌد فى  11111.111دمحم بهجت سعد عبدالعزٌز حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 مخبز شامى حر ، بجهة : شارع دمحم فتحى ـ أمام شارع عزام بملن/ بهجت سعد عبد العزٌز حامد

عن مكتب  143461برلم  21101110، لٌد فى  111111.111محمود سعد السٌد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 مماوالت عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : بطرة بملن / دمحم مصطفى دمحم احمد

 143483برلم  21101111، لٌد فى  25111.111جمال السٌد على عبدالحمٌد دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن / امال احمد دمحم احمدعن تجارة احذٌة ، بجهة : عزبة ابوٌوسف 

عن تجارة عطارة  143431برلم  21101111، لٌد فى  21111.111حسن ابراهٌم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 . ، بجهة : كفر بساط بملن/ حمدى عوض عبد الحمٌد ٌوسف

عن  143528برلم  21101115، لٌد فى  11111.111انتصار جمعة عبدالكرٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 المركزٌة الحفٌر بملن / اٌمن بدٌع خلٌفة عبدالجواد 1تجارة احذٌة فٌما عدا المهمات واالحذٌة العسكرٌة ، بجهة : لرٌة 

عن تجارة فرش  143531برلم  21101116، لٌد فى  11111.111فرج موسى دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ٌارات ، بجهة : تٌره بملن / نجاح السٌد عبدالصمدس

عن  143504برلم  21101122، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن عارف مخٌمر غنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 تجارة ادوات الكهربائٌة ، بجهة : كفر دمٌرة الجدٌد بملن / مسعود عرفات رمضان ابراهٌم

عن تجارة  143618برلم  21101120، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   وائل خمٌس محمود جاد  -  25

 شارع مدرسة جزٌرة الورد جدٌله بملن / متولى كمال المتولى ابراهٌم 11العطارة ، بجهة : المنصورة 

عن سوبر  143410لم بر 21101111، لٌد فى  5111.111احمد محمود دمحم احمد الطحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ماركت . ، بجهة : شارع كامل بالمنشٌة الجدٌدة بملن/ عادل الطنطاوى السٌد على

عن  143435برلم  21101114، لٌد فى  11111.111عبدالمنعم السٌد عبدالمنعم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 تجارة لطع غٌار سٌارات . ، بجهة : طناح بملن/ السٌد عبد المنعم شعبان رمضان

عن  143442برلم  21101111 ، لٌد فى 11111.111حسام حسن رجب حسن الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 تجارة مواد غذائٌة وألبان . ، بجهة : كفر طناح بملن/ أحمد على أحمد دمحم

عن  143421برلم  21101113، لٌد فى  12111.111محمود ابراهٌم عبدالخالك بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 دمحم عوض خلٌلمكتب مماوالت عامة . ، بجهة : كفر دمٌرة الجدٌد بملن/ سماح 

عن سوبر  143456برلم  21101110، لٌد فى  21111.111احمد مجدى احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 اكتوبر بجوار صٌدلٌة بلبل بملن / سعد عبدالفتاح فتوح ابراهٌم 6ماركت ، بجهة : شارع 

عن  143463برلم  21101111، لٌد فى  51111.111  مشوادى ابوالحسن عبدالمجٌد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  31

متفرع من شارع احمد ماهر بملن / دمحم ابراهٌم  6شارع  106كافٌه )تمدٌم مشروبات بادرة وساخنه( ، بجهة : المنصورة لطعة رلم 

 ابوالروس

عن  143413برلم  21101111، لٌد فى  21111.111فتحى السٌد السٌد زهران العفش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 تجارة خردوات ، بجهة : شها بملن / نجوى دمحم الباز
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عن  143481برلم  21101111، لٌد فى  11111.111هانى عبداللطٌف عبدهللا اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مماوالت عامة ، بجهة : المعصرة بملن / عبادة عبادة المصبى صالح

 143411برلم  21101112، لٌد فى  11111.111زٌد بدوى الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود جمال ابو  -  34

 عن تجارة خردوات . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ جمال أبو زٌد بدوى الصعٌدى

ن ع 143403برلم  21101114، لٌد فى  12111.111احمد فاضل عزت دمحم المغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 االمل الحفٌر بملن / منى مبرون دمحم ابوالعاٌم 23تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : لرٌه 

عن البماله  143510برلم  21101115، لٌد فى  1111.111هبه محمود السعٌد السعٌد الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 سندوب بملن / لدرى صدٌك رمضانشارع السعد سكه  36، بجهة : 

عن كوافٌر رجالى  143521برلم  21101115، لٌد فى  15111.111خالد دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 شارع حمدى الطوبجى خلف مجمع المحاكم بملن / صالح دمحم انور 1وحرٌمى ، بجهة : 

عن سوبر ماركت  143538برلم  21101116، لٌد فى  11111.111ماله ،  اسالم السٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس  -  38

 ، بجهة : المنصورة تمسٌم الحوض الطوٌل امام مجمع الششتاوى بملن / فتحى عبده الشحات البٌاضى

عن  143552برلم  21101111، لٌد فى  31111.111كامل زكرٌا عبدالحمٌد الهنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 صنع حلوٌات ، بجهة : البر الشرلى بملن/ زكرٌا دمحم عمر الجناٌنىم

عن تجارة لطع  143551برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم عٌد دمحم عٌد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لفتاح سلٌمانغٌار سٌارات . ، بجهة : شارع الملع التحتانى ـ خلف األمن المركزى بملن/ سعد زغلول عبد ا

عن  143561برلم  21101111، لٌد فى  55111.111عمرو عبدالغفار عبدالعزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 تعبئه مواد غذائٌه ، بجهة : الكوم االحمر بملن/ عبدالرازق عبدالغفار عبدالعزٌز

عن بٌع  143584برلم  21101121، لٌد فى  11111.111ابوالعطا ابراهٌم احمد ابوالعطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مشروبات وماكوالت جاهزة ، بجهة : الطٌبة بملن / عصام ابراهٌم احمد ابوالعطا

عن  143581برلم  21101121، لٌد فى  111111.111جمال عبداللطٌف عبدالسالم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 تامونى بملن / دمحم محمود حسنمكتب مماوالت عامه ، بجهة : الس

 143580برلم  21101122، لٌد فى  51111.111كرٌمه السعودى عبدالغنى ابراهٌم وزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 االمل الحفٌر بملن / السعٌد ابراهٌم على 23عن تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : لرٌة 

عن  143634برلم  21101131، لٌد فى  11111.111مد عبدالمادر البدرى عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  45

 مكتب تجارة وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : منشأة السالم بملن / محمود احمد دمحم نافع

عن تجارة البماله ،  143626برلم  21101120، لٌد فى  3111.111ام كلثوم دمحم حامد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 بجهة : السوق العمومى بملن / خالد شحاته دمحم شحاته

عن  143413برلم  21101112، لٌد فى  111111.111ماجدة دمحم فتحى احمد دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بجهة : الحصص بملن/ دمحم وفٌك أبو الفتوح على تجارة مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ،

عن ماكٌنة  143432برلم  21101114، لٌد فى  12111.111دمحم صبرى احمد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لف إسترتش . ، بجهة : بلماس خامس بملن/ صبرى أحمد عبد السالم

عن مصنع  143461برلم  21101111، لٌد فى  51111.111أس ماله ،  نورا دمحم طلعت دمحم حسن  ، تاجر فرد ، ر -  40

 مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : تلبانة بملن / دمحم جمعه الشاذلى كٌوانى

البماله عن تجارة  143486برلم  21101111، لٌد فى  5111.111هدى ابوبكر دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 وبٌع ماكوالت ، بجهة : ساحل طعمٌة بملن / عبدهللا دمحم صابر دمحم عمر
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برلم  21101114، لٌد فى  1111.111اشرف اسامه احمد ابوالعال ابراهٌم العسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 عن تجارة ادوات صحٌة ، بجهة : جوجر بملن / اسامه احمد ابوالعال ابراهٌم 143518

عن  143511برلم  21101114، لٌد فى  5111.111سمٌره السعٌد عارف ابراهٌم ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 كوافٌر حرٌمى فص الشعر للسٌدات ، بجهة : الدنابٌك بملن / امال عبدالظاهر ابراهٌم حسانٌن

عن  143404برلم  21101114، لٌد فى  111111.111ولٌد زكرٌا االمام ٌوسف الخمٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 تجارة مخلفات زراعٌة ، بجهة : عزبه ابوجالل بملن / مجدى عبدالعلٌم الجوهرى

عن كافترٌا  143543برلم  21101116، لٌد فى  11111.111محمود حامد السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لكرنن جمصة بملن / حمدى خلٌل السٌد ابراهٌما 112مشروبات بادرة وساخنه ، بجهة : 

عن تعبئه مبٌدات  143518برلم  21101118، لٌد فى  12111.111دمحم عبدهللا احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 حشرٌه ، بجهة : مٌت خمٌس بملن/ دمحم ابراهٌم سٌد احمد

عن  143501برلم  21101124، لٌد فى  51111.111كرٌم دمحم السٌد احمد دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مزرعة تربٌة مواشى ، بجهة : نشا عزبة االبعدٌة بملن / دمحم السٌد احمد دمحم

عن  143502برلم  21101122ٌد فى ، ل 11111.111فخرى عطٌه ابراهٌم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ورشة نجارة ، بجهة : الملعب بملن / احمد المتولى موسى

عن  143621برلم  21101120، لٌد فى  111111.111احسان السٌد دمحم بدر الموافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

السد العالى عزبة النور واالمل بملن / دمحم محمود حامد صناعة االحذٌة فبما عدا االحذٌة والمهمات العسكرٌة ٌدوٌا ، بجهة : شارع 

 العدل

عن تجارة  143633برلم  21101131، لٌد فى  1111.111شٌماء حسان دمحم ابوالفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 وحمالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : كفر الحطبة بملن / حسان دمحم ابوالفت

عن حظٌرة  143638برلم  21101131، لٌد فى  11111.111دمحم احمد عبدالعاطى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى النتاج االلبان ، بجهة : حى البستان زرزاره امام مخزن السكر بملن / احمد عبدالعاطى احمد حسانٌن

عن تجارة  143641برلم  21101131، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   احمد دمحم كمال دمحم محمود بدر  ، تاجر فرد ، -  61

 شارع منار االسالم اوالد طه بملن / دمحم كمال دمحم محمود بدر 2وذبح وتنظٌف دواجن ، بجهة : المنصورة 

ن بماله وتموٌن ع 143621برلم  21101120، لٌد فى  11111.111محمود دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ، بجهة : منشأ البدوى بملن / دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل

عن كوافٌر  143436برلم  21101114، لٌد فى  51111.111زٌنب ناصر على رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 حرٌمى . ، بجهة : النسٌمٌة بملن/ ٌاسر حسن دمحم على موسى

عن تجارة  143411برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانم السٌد احمد احمد طرم -  64

 شارع موسى طرٌك بلماس بملن / مصطفى السٌد احمد طرمان 2السلع والمواد الغذائٌة ، بجهة : 

 143415برلم  21101111، لٌد فى  11111.111( دمحم عنتر على غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  143415)تابع  -  65

 عن ورشة حدادة ولحام معاون ، بجهة : عزبة خلٌفة كفر الحاج شربٌنى بملن / المطب مصطفى عثمان

 143415برلم  21101111، لٌد فى  11111.111( دمحم عنتر على غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  143415)تابع  -  66

العنوان عزبة خلٌفة كفر الحاج شربٌنى بملن / عاٌده السٌد ابراهٌم عن ورشة حدادة ولحام معاون ، بجهة : ٌوجد محل رئٌسى ب

م ولٌد برلم 2114/  4/  11غازى عن نشاط  تصنٌع مواسٌر خرسانٌة براس مال عشرة آالف جنٌها مصرى الغٌر وافتتح فى 

 بالدلهلٌة 143415

عن  143481برلم  21101111لٌد فى  ، 25111.111فاطمة على حسن على سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ماكٌنة طحٌن وفراكة ارز ، بجهة : كفر االطرش بملن / سلٌمان السٌد سالم على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن  143510برلم  21101114، لٌد فى  21111.111ٌوسف سمٌر احمد ٌوسف احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 احمد ٌوسف احمد ورشة تصنٌع باب صاج ، بجهة : كفر شرٌف بملن/ سمٌر

عن تجارة حداٌد  143406برلم  21101114، لٌد فى  21111.111معتز احمد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 وبوٌات ، بجهة : كرم بنى مراس بملن / محمود احمد عبدالوهاب

 143531برلم  21101116، لٌد فى  12111.111عبدالرحمن عبدالهادى عبدالحى الكٌال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عن تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : بساط كرٌم الدٌن بملن / عبدالحمٌد شحاته المندوه

عن ثالجه  143512برلم  21101118، لٌد فى  21111.111سامح ابراهٌم فرج ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 امح ابراهٌمموز ، بجهة : شارع المشٌوخ بملن/ كرٌم س

عن مكتب  143588برلم  21101122، لٌد فى  511111.111دمحم احمد جابر دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ومعرض سٌارات ، بجهة : لرٌة البدالة بملن /  6من المجموعة  36والفمرة  10استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 احمد جابر دمحم على

عن تجارة  143645برلم  21101131، لٌد فى  4111.111عبدهللا الشحات صدٌك عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بمالة ، بجهة : الدنابٌك بملن / دمحم محبوب طلبة عبدهللا

عن  143434برلم  21101114، لٌد فى  11111.111دمحم على مصطفى شحاتة محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 تجارة أجهزة كهربائٌة . ، بجهة : كفر دمٌرة بملن/ على مصطفى شحاتة محمود

برلم  21101118، لٌد فى  11111.111سعد جمال الدٌن مصطفى عبداللطٌف الشاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 للطٌفعن تجارة أحذٌة . ، بجهة : شربٌن شارع الثورة بملن/ جمال الدٌن مصطفى عبد ا 143443

عن ورشة  143464برلم  21101111، لٌد فى  21111.111صباح مصطفى رجب رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 الومٌتال ، بجهة : تٌره بملن / حسن على احمد حسن

عن  143411برلم  21101111، لٌد فى  5111.111صباح محمود عبدالكرٌم دمحم السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع العرٌش تورٌل الجدٌدة بملن / اٌهاب عبدالبالى عوض اللٌثى 11تجارة مواد غذائٌة ، بجهة : 

عن  143418برلم  21101111، لٌد فى  25111.111شولى عبدالرازق ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

وائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على طبماً لل 6من المجموعة  36والفمرة  10تصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 شارع على خلٌفة تورٌل الجدٌدة بملن / طارق دمحم حسن الشحات 61، بجهة : المنصورة  1الصادرات والواردات

عن  143485برلم  21101111، لٌد فى  11111.111صباح عباس حسن رمضان شالطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 صٌدلٌة ، بجهة : بدواى بملن / طاهر ابوزٌد رجب جاد

عن تجارة مواد  143542برلم  21101116، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم عبدالبالى ممبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 الدهاٌمة بملن / دمحم ابراهٌم البدراوى 24غذائٌة ، بجهة : 

عن تجارة  143541برلم  21101116، لٌد فى  21111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد الحسٌنى دمحم عبدالرحمن   -  81

 اكسسوار ستائر ، بجهة : شارع السلن بملن / عبدالوهاب دمحم شمس الدٌن

عن مكتب  143510برلم  21101121، لٌد فى  21111.111شٌماء سالم حسٌن دمحم لوره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ل ، بجهة : تلبانة بملن / على على فهمى دمحممماوالت نم

عن بٌع  143505برلم  21101124، لٌد فى  5111.111اٌه فاروق دمحم فهمى احمد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 شارع شومان من شارع النخلة بملن / عزٌزه عبدالمادر ابراهٌم 1عطور ، بجهة : المنصورة 

عن تجاره  143610برلم  21101128، لٌد فى  11111.111غزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌمن دمحم عوض عوض -  84

 ش احمد كامل من ش لناه السوٌس بملن/ دمحم عوض عوض غزي23دلٌك ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن  143614برلم  21101128، لٌد فى  1111111.111اشرف السعٌد لطب الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 مكتب مماوالت نمل ، بجهة : الحصص بملن / مجدى فرج احمد السٌد

عن  143615 برلم 21101125، لٌد فى  21111.111دمحم احمد عبدالوهاب على عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

تجارة نظارات شمسٌة ، بجهة : المنصورة برج الصفوة المشاٌة السفلٌة امام نادى الشرطة محل الدور االرضى بملن / احمد 

 عبدالوهاب على عبدهللا

عن  143414برلم  21101112، لٌد فى  11111.111نجاة ٌسرى عبدالعزٌز احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مالة وتورٌدات غذائٌة . ، بجهة : بلماس شارع فلسطٌن بملن/ هبه ٌسرى عبد العزٌز أحمدتجارة ب

عن بٌع لطع  143300برلم  21101111، لٌد فى  5111.111عٌاد عطٌة الجندى عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 / دمحم عبد هللا عبد هللا زاٌدغٌار مواد بناء رخام . ، بجهة : شارع المرٌعى المتفرع من شارع الجالء بملن

 143411برلم  21101112، لٌد فى  11111.111نشوه دمحم المندوه اسماعٌل ابو اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 عن تجارة خردوات . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ أسامة صابر الحسٌنى سعدة

عن تجارة  143411برلم  21101112، لٌد فى  11111.111س ماله ،  حسن حسن عطٌة احمد عطٌة  ، تاجر فرد ، رأ -  01

 إكسسوار محمول . ، بجهة : شارع الصاغة ) فندق الماهرة ( بملن/ الدسولى عبد الرحمن عبد الرحمن حوٌدق

آالت عن تجارة  143421برلم  21101112، لٌد فى  11111.111جمال دمحم السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 وأدوات موسٌمٌة . ، بجهة : شارع بدٌع المتفرع من شارع الترعة بملن/ حازم عاطف مسعد

عن ورشة نجارة  143431برلم  21101114، لٌد فى  21111.111دمحم طلعت على على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 كونتر . ، بجهة : منشأة النصر بملن/ رشا على على البسطوٌسى

عن تجارة مواد بناء ،  143488برلم  21101111، لٌد فى  5111.111دمحم مسعد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعد  -  03

 بجهة : شارع مجلس المدٌنة من شارع الحرٌة بملن / السٌد البدوى دمحم مسعد

عن  143401برلم  21101114، لٌد فى  511111.111رضا سامى ابراهٌم احمد الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : خلف مكتب التموٌن المدٌم بملن / خضره ٌوسف العرابى ٌوسف 1العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن مطحن  143520برلم  21101116، لٌد فى  11111.111لمتولى العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى زكى ا -  05

 بن ، بجهة : دٌسط بملن / عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح

عن  143534برلم  21101116، لٌد فى  11111.111دمحم رمضان الغرٌب دمحم الوٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ، بجهة : شارع عمر الشال تمسٌم كوكاكوال بملن / عبٌر جمعه احمد السندٌلى مكتب مماوالت

عن تجاره  143553برلم  21101111، لٌد فى  5111.111شاكر عوض احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 فاروق فهمى السعٌد ش السالم الدراسات بملن/ احمد وزٌنب واٌناس ووفاء واٌمان وهبه واحسان11اسمان ، بجهة : 

عن تشكٌل  143568برلم  21101111، لٌد فى  11111.111رٌحاب ربٌع عبدالخالك حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  08

 شمع ، بجهة : كفر االطرش بملن/ محمود دمحم منصور على

عن مكتب مماوالت  143622رلم ب 21101120، لٌد فى  111111.111سٌد دمحم على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 متكاملة ، بجهة : جدٌلة شارع امٌن عزبة الهوٌس بملن/ نور الدٌن حسٌن عبد اللطٌف

عن تجارة  143410برلم  21101112، لٌد فى  21111.111احمد دمحم عبدالغفار العلٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ارع منتصر المتفرع من شارع الجالء بملن/ دمحم عبد الغفار عبد الممصود العلٌمىمستلزمات طبٌة لمعامل التحالٌل . ، بجهة : ش

عن  143411برلم  21101111، لٌد فى  111111.111خلود عماد عبدالبدٌع البٌاضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

  عفانمماوالت عامة . ، بجهة : شارع الحوار شمة بالدور األول بملن/ عنتر دمحم عبد هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن  143433برلم  21101114، لٌد فى  11111.111سمٌر ابراهٌم طلب ابراهٌم التوابتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 تجارة لطع غٌار سٌارات مستعملة . ، بجهة : كفر دمٌرة الجدٌد بملن/ إعتماد عبد الغنى إبراهٌم التوابتى

عن تجارة  143438برلم  21101111، لٌد فى  21111.111رد ، رأس ماله ،  سمٌر دمحم عبدالفتاح غازى  ، تاجر ف -  113

 مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : نشا مركز نبروة بملن/ بنات صبحى توفٌك غازى

عن تجارة  143441رلم ب 21101111، لٌد فى  11111.111مٌنا لدٌس صفا زكى ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 شارع البدرى بمنطمة الصفا بملن/ سهٌر صفا زكى 3لعب أطفال جملة . ، بجهة : جمصة 

عن مزرعة  143408برلم  21101114، لٌد فى  61111.111احمد الشربٌنى على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ى العشماوىمواشى ، بجهة : عزبه ممرى الحصص بملن / الشربٌنى دمحم عل

عن صٌانة  143516برلم  21101114، لٌد فى  11111.111نفٌن عبدالفتاح دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 محمول ، بجهة : الستامونى بملن / ولٌد احمد محمود عبدالحمٌد

عن  143514برلم  21101115ى ، لٌد ف 111111.111دمحم ابوالسعود عثمان الظرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : عزبه الجزار بملن/ احمد االمام محمود حندوسه

عن جٌم ،  143515برلم  21101115، لٌد فى  11111.111عبدهللا السٌد جبر على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 فٌكبجهة : سامٌه الجمل برج مصر بملن/ سماح كمال مصطفى تو

عن حظٌرة مواشى  143545برلم  21101116، لٌد فى  11111.111سعد نافد ممبل بحبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 . ، بجهة : الرٌدانٌة بملن/ مرفت دمحم أحمد طه

مصنع  عن 143555برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد عبدالبدٌع دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 حلوٌات ، بجهة : مٌت الكرما بملن/رمضان ابوالسادات دمحم عبدالعزٌز

عن تجهٌز  143513برلم  21101118، لٌد فى  51111.111ٌحى زكرٌا ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 وتمدٌم ماكوالت ومشروبات ، بجهة : بلماس فلسطٌن بملن/ احمد السٌد دمحم السٌد

عن بٌع  143581برلم  21101121، لٌد فى  11111.111عصام عطٌه محمود حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ادوات صحٌه ولوازم سباكه ، بجهة : شارع المحطة بملن / امٌر دمحم الدسولى

عن مكتب  143511 برلم 21101118، لٌد فى  11111.111رحاب محمود فهمى عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تورٌدات عامه لدى الغٌر ، بجهة : المنصوره شارع سامى البربرى من شارع احمد ماهر بملن / ٌوسف احمد احمد لرلش

عن  143612برلم  21101128، لٌد فى  211111.111شولى شولى فهمى عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : مٌت مزاح بملن / ابراهٌم جمال عبدالمحسن الالزق

عن مملة  143631برلم  21101131، لٌد فى  5111.111د ، رأس ماله ،  امٌر عبدالهادى السٌد ابراهٌم  ، تاجر فر -  115

 لب وتسالى ، بجهة : شارع الثورة باتا بملن / غازى دمحم الشحات الغازى العزب

عن تجاره  143644برلم  21101131، لٌد فى  51111.111دمحم احمد متولى عبدالرسول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : المنصورة شارع الكخٌا سوق التجار بملن / محمود احمد متولى المالبس جاهز

 عبدالرسول

 143306برلم  21101111، لٌد فى  15111.111هانى عبدالعال جودة رمضان العٌوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 حاكم ـ أمام اإلستاد ] بجوار شركة النٌل لنمل البضائع [ بملن/ أمٌرة دمحم عباس دمحمعن تجارة زجاج . ، بجهة : شارع مجمع الم

عن  143412برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد عمر ٌوسف على الشحبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 كى أبو السعودتجارة بمالة . ، بجهة : شارع دمحم متولى الشعراوى بمدٌنة مبارن بملن/ أحمد ز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  143414برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد عبدهللا السعٌد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 رحالت داخلٌة ونمل عمال للغٌر . ، بجهة : المنٌل بملن/ عبد الوهاب عبد هللا السعٌد دمحم

عن  143422برلم  21101113، لٌد فى  211111.111د ، رأس ماله ،  السٌد دمحم حامد شعبان الموافى  ، تاجر فر -  121

 مزرعة مواشى . ، بجهة : بطرة بملن/ مجدى دمحم حامد شعبان

عن مكتب  143441برلم  21101118، لٌد فى  111111.111عبدهللا انور زٌدان ذكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لجزار بملن/ دمحم إمام طه إماممماوالت عامة . ، بجهة : شربٌن عزبة ا

عن تجارة  143466برلم  21101111، لٌد فى  5111.111دمحم عوض عبدالفتاح شوٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مصوغات ومجوهرات ، بجهة : شارع الثورة بملن / خالد دمحم ٌحٌى عرفه

عن  143461برلم  21101110، لٌد فى  51111.111اله ،  عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ابوركه  ، تاجر فرد ، رأس م -  123

 مزرعة مواشى ، بجهة : عزبة عبدالحمٌد اول طرٌك الشناوى بملن / عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ابوركه

عن مكتب  143513برلم  21101114، لٌد فى  11111.111ولٌد حامد ٌسن طه ابوورده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مة ، بجهة : شارع االمام دمحم عبده تورٌل الجدٌدة بملن / شرٌن مزاحى مصطفى علىمماوالت عا

عن مكتب إستٌراد  143516برلم  21101115، لٌد فى  511111.111دمحم دمحم احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

مرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على طبماً للوائح وال 6من المجموعة  36والفمرة  10وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 بملن / طارق دمحم احمد مصطفى 3شارع رضا رٌاض بلون  2، بجهة : المنصورة مدٌنة السالم  1الصادرات والواردات

 عن بٌع 143522برلم  21101115، لٌد فى  21111.111رضا حسب النبى عوض حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مهمات مصاعد ، بجهة : طرٌك نمٌطة المدٌم دوران المجزر بملن / دمحم احمد دمحم زٌاده

عن  143523برلم  21101115، لٌد فى  25111.111مكتب حسن بالط للنمل والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ماهر بملن / خالد ٌوسف عبداللطٌفمكتب نمل وتورٌدات ، بجهة : المنصورة شارع زكرٌا العسٌوى من شارع احمد 

عن  143532برلم  21101116، لٌد فى  111111.111حمدى رشاد عبدالجلٌل زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 مصنع اعالف ، بجهة : عزبة الخضاره لرٌة بانوب بملن / احمد عبدالرحمن السٌد على زٌن الدٌن

عن  143526برلم  21101115، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نٌفٌن ابراهٌم رمضان العرالى  -  120

 مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة : طرٌك المعاهده شارع مسمع العرب بملن / اسامه دمحم المهدى دمحم مشالى

عن مخبز  143558برلم  21101111، لٌد فى  12111.111جمال عبدالناصر نور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 سٌاحى ، بجهة : بلجاى بملن/ سوسن دمحم زكى خلٌل

عن  143554برلم  21101111، لٌد فى  21111.111صبرٌه احمد ابراهٌم دمحم بالطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : العٌادٌه بملن/ احمد احمد عبدالرحمن النورج

برلم  21101122، لٌد فى  11111.111مد ابراهٌم حسنٌن نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( حا132584)تابع  -  132

 ( بملن / نادى شربٌن الرٌاضى26عن تجارة بذور ومبٌدات واسمده ، بجهة : محالت نادى شربٌن الرٌاضى محل رلم ) 132584

عن  143620برلم  21101131، لٌد فى  51111.111دمحم عوض ابراهٌم السٌد ابوالنجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 تجارة خردة ، بجهة : مٌت عنتر بجوار سور السماد بملن / دمحم السٌد دمحم عبدالواحد

عن  143625برلم  21101120، لٌد فى  11111.111اسالم فاروق عبدالفتاح ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 شارع اسامه بن زٌد احمد ماهر بملن / السعٌد دمحم حسن البدراوى 3وتورٌدات عامه ، بجهة : تجارة وتوزٌع مستحضرات تجمٌل 

عن تجارة  143401برلم  21101111، لٌد فى  1111.111نبٌه عبدالغنى حامد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 عوض اعالف ومستلزمات دواجن وحبوب ، بجهة : الشوامى بملن / غزالن شلبى دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن ورشة موبٌلٌا . ،  143415برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم عبده خالد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 بجهة : كفر دمٌرة الجدٌد بملن/ السٌدة البدراوى الفولة البدراوى

عن تجارة  143430برلم  21101111، لٌد فى  21111.111خالد عوض دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 حداٌد وبوٌات . ، بجهة : دمٌرة مدخل دمٌرة ـ بجوار محطة البنزٌن بملن/ هانى البشٌر عبد الحافظ

عن  143441برلم  21101111، لٌد فى  511111.111احمد دمحم شرٌف احمد عزت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

( وفمًا للوائح والمرارات والنظم التى  6من المجموعة  36والفمرة  10عدا المجموعة  مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع ) فٌما

تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجارة عطارة . ، بجهة : شارع أحد المتفرع من شارع النمراشى بالحسنٌة 

 بملن/ دمحم شرٌف أحمد عزت

 141656برلم  21101118، لٌد فى  51111.111رشاد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( دٌنا دمحم  141656) تابع  -  130

عن تصنٌع مالبس ومستلزمات مستشفٌات من ألمشة غٌر منسوجة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع عبد 

 الدور األرضى بملن/ حاضنة أعمال المنصورة 114السالم عارف وحدة 

عن  143451برلم  21101110، لٌد فى  11111.111سمٌر احمد حلمى السٌد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : منٌه محله الدمنه بجوار المسجد الكبٌر بملن/ احمد حلمى السٌد 

 خلٌفه

عن مكتبة ، بجهة :  143412برلم  21101111، لٌد فى  21111.111رد ، رأس ماله ،  نفٌسه حامد عباده  ، تاجر ف -  141

 السماحٌة الكبرى الشوامى بملن / الشربٌنى احمد الشربٌنى

عن تجارة ادوات  143482برلم  21101111، لٌد فى  21111.111دمحم السٌد الفولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 : العٌادٌة بملن / شاهر السٌد الفولى دمحمكهربائٌة ، بجهة 

برلم  21101114، لٌد فى  21111.111عدنان اشرف عبدالعاطى دمحم عبدالعاطى رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 عن تجارى اكسسوار ستاٌر ، بجهة : مٌدان الطمٌهى حارة النعانى بملن / دمحم عبدالعاطى دمحم رزق 143402

عن مكتب  143513برلم  21101115، لٌد فى  111111.111احمد سمٌر احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 مماوالت متكاملة . ، بجهة : مٌت عنتر بملن/ بشرى الشحات فرج

وافٌر عن ك 143533برلم  21101116، لٌد فى  11111.111حسناء السٌد جاد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 سٌدات ، بجهة : الستامونى بملن / ٌسرى على ابراهٌم دمحم

عن  143535برلم  21101116، لٌد فى  511111.111دمحم دمحم نجٌب سعد مصطفى كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

لمنظمة التى تنظمها الهٌئة طبماً للوائح والمرارات ا 6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : الطرٌك السرٌع تماطع طرٌك نبروه بملن / دمحم نجٌب سعد مصطفى كشن 1العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 143550برلم  21101111، لٌد فى  12111.111عوض عوض هللا العوضى عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 هزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : العرٌض بملن/دمحم عوض هللا العوضى عبدالواحدعن تجاره مالبس جا

عن تجاره  143511برلم  21101118، لٌد فى  11111.111عابد حسن ابراهٌم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 بماله ، بجهة : مٌت محمود بملن/ السٌد شحاته عبدالعال عوض

عن تجاره  143562برلم  21101111، لٌد فى  11111.111الشامى للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : طناح بملن/ هانى دمحم السٌد رمضان

عن  143506برلم  21101124، لٌد فى  11111.111هٌسم سامى مرزوق ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 تجارة بماله ، بجهة : مٌت لوزة بملن / جمٌلة دمحم دمحم ٌوسف

عن  143501برلم  21101122، لٌد فى  51111.111دمحم فخرى ابراهٌم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 طفى دمحمماٌو جمصة بملن / ألمظ مص 15مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن  143610برلم  21101120، لٌد فى  5111.111احمد عبدالناصر حسن عمر موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 صالة جٌم ، بجهة : طناح بملن/ عب الناصر حسن موسى

تاجٌر  عن 143624برلم  21101120، لٌد فى  11111.111اسامه شولى شاكر حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 شارع المختلط بجور صٌدلٌه المحافظه بملن / احمد احمد اسامه 0سٌارات لحسابه وحساب الغٌر والخدمات البترولٌه ، بجهة : 

عن  143632برلم  21101131، لٌد فى  5111.111احمد الفداوى دمحم السٌد الحجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 الشٌخ عطٌه بملن / الفداوى دمحم السٌد حجاجمكتب مماوالت عامة ، بجهة : كفر

عن بٌع  143630برلم  21101131، لٌد فى  5111.111دمحم ابراهٌم ربٌع احمد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 دهانات ولوازم معمار ، بجهة : مٌدان خطاب بملن / صبرى السٌد احمد الزٌر

عن  143308برلم  21101111، لٌد فى  5111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ولٌد عبدالمنعم نصر سلٌمان السٌد  -  156

بملن/ حمدٌة  8شمة  1تجارة مالبس جاهزة ) فٌماعدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شربٌن مساكن الهٌمة عمارة 

 محمود دمحم حسن

عن تجارة  143418برلم  21101112، لٌد فى  511111.111حمادة على احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

( وفمًا لللوائح والمرارات والنظم التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  10أسمان ومكتب إستٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 الحلٌم إبراهٌمالهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات . ، بجهة : كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ عمرو عبد 

عن تجارة  143446برلم  21101118، لٌد فى  11111.111احمد عبدالحك ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : طناح بملن/ كرٌم أحمد دمحم سلٌمان

عن تجارة  143460برلم  21101111، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالمعطى العدل عماره  ، تا -  150

 مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : طناح بملن / نهاد دمحم السٌد

عن تجارة  143450برلم  21101110، لٌد فى  11111.111تامر عطٌه حسٌن عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : شارع الثورة بملن / اشرف احمد دمحم هاللى

عن تجارة  143416برلم  21101111، لٌد فى  21111.111المتولى ٌوسف ابراهٌم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ادوات منزلٌة ، بجهة : مٌت عوام بملن / المتولى محمود دمحم المتولى

عن  143412برلم  21101112، لٌد فى  511111.111لى رحٌم حمٌدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامة رحٌم متو -  162

( وفمًا للوائح والمرارات والنظم التى  6من المجموعة  36والفمرة  10تجارة أسمان مجمدة وإستٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ وائل دمحم فرج تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات .

عن مكتبه ، بجهة  143561برلم  21101111، لٌد فى  21111.111عادل جمعه دمحم عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 : شارع عثمان بن عفان متفرع من ش الهوارى الجالء بملن/ نعٌم رستم اسماعٌل رمضان

عن  143514برلم  21101118، لٌد فى  111111.111دمحم احمد المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رٌاض  -  164

 مكتب هندسى ومماوالت متكامله ومتخصصه ، بجهة : البملٌه بملن/ رٌاض دمحم احمد المتولى

عن تجاره لطع  143582برلم  21101121، لٌد فى  11111.111دمحم صابر محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 غٌار سٌارات ، بجهة : الطرٌك السرٌع بجوار هاٌبر المصبى بملن/ هوٌده شولى ابراهٌم دمحم

عن تجارة  143515برلم  21101118، لٌد فى  1111.111نجالء فتحى عبدالشهٌد فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 وتى عبدالحمٌد دمحمالبمالة ، بجهة : شارع الروضة بملن / حسن الٌال

 143586برلم  21101122، لٌد فى  5111.111محمود مصطفى الدسولى مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 عن مكتب دٌكورات وتشطٌبات ، بجهة : شربٌن شارع نبٌل منصور بملن / دمحم حسن دمحم عبدالعاطى

عن مكتب  143501برلم  21101122، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،  السعٌد محمود احمد الحسٌنى  ، تاجر فرد ،  -  168

 مماوالت عامه ، بجهة : المعلب بملن / رابحه على الحسٌنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  143500برلم  21101125، لٌد فى  12111.111حسام حسن على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 ملن / حسن على ابراهٌم محمودبصار الحفٌر ب 31مبٌدات زراعٌة ، بجهة : 

عن  143613برلم  21101125، لٌد فى  51111.111حسام الدٌن دمحم السٌد عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : ابو دشٌشة بملن / دمحم السٌد عبدالبارى

عن  143646برلم  21101131، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  وائل عبدالسالم عثمان ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، ر -  111

 تجارة خٌش ومحاصٌل زراعٌة ، بجهة : الطوٌلة الطرٌك السرٌع بملن / كمال عبالسالم عثمان

عن تجارة  143424برلم  21101113، لٌد فى  5111.111عماد جالل عبدالمادر خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مفروشات . ، بجهة : منٌة بدواى بملن/ رباب دمحم عبد الرازق السٌد

 143426برلم  21101113، لٌد فى  11111.111رحٌم دمحم عبدالحلٌم الهرٌجى شرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 عن تجارة رفاٌع أدوات منزلٌة . ، بجهة : شربٌن شارع الجزائر بملن/ السٌد دمحم الشربٌنى دمحم رزق

عن تجارة  143444برلم  21101118، لٌد فى  51111.111ثروت دمحم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بس العسكرٌة ( . ، بجهة : سلكا بملن/ محمود دمحم محمود إبراهٌممالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمال

عن  143458برلم  21101110، لٌد فى  12111.111محمود احمد عبدالبارى ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ورشة حدادة بسٌطة ، بجهة : طناح بملن / العدل عبدهللا العدل

عن  143414برلم  21101111، لٌد فى  111111.111لمصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم نجٌب صالح ا -  116

 مكتب هندسى ومماوالت عمومٌة ، بجهة : شارع دمحم فرٌد شارع مجمع الرحمن بملن / شفاء عبدالحمٌد احمد حسن

عن تصنٌع  143415رلم ب 21101111، لٌد فى  11111.111دمحم عنتر على عازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مواسٌر خرسانٌة ، بجهة : عزبة خلٌفة كفر الحاج شربٌنى بملن / عاٌده السٌد ابراهٌم غازى

عن تجارة  143515برلم  21101114، لٌد فى  5111.111اسالم ابراهٌم ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 شارع احمد ماهر بملن / دمحم احمد ٌوسف عبدهللا اجهزه طبٌه ، بجهة : شارع عبدالرحمن بن عوف من

عن  143536برلم  21101116، لٌد فى  11111.111كرٌم محمود محمود دمحم النعسانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ثالجة خضروات وفاكهه للتبرٌد ، بجهة : بطرة بملن / محمود محمود دمحم النعسانى

عن مكتب  143548برلم  21101116، لٌد فى  11111.111  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر السعٌد مصطفى دمحم -  181

 رحالت داخلٌة فٌماعدا االنشطة السٌاحٌة ، بجهة : تمسٌم بهاء الشربٌنى شارع الجمهورٌة بملن / مصطفى دمحم الطنطاوى عبدالحمٌد

عن  143556برلم  21101111، لٌد فى  51111.111،  محمود عبدالحكٌم عبدالغنى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  181

 لرٌه االمل الحفٌر بملن/ فاٌز احمد عبدهللا هالل22تجاره خردوات ، بجهة : 

عن  143511برلم  21101118، لٌد فى  11111.111احمد محمود عبدالرحٌم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 ش طه شولى بملن/ هانى دمحم ابراهٌم ٌوسف العدوى33واف مدٌنه مبارن صاله العاب رٌاضٌه ، بجهة : تمسٌم الش

عن تصلٌح  143563برلم  21101111، لٌد فى  5111.111دٌنا دمحم السٌد الطاٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 لطاٌشجرارات واجزاء مٌكانٌكٌه ، بجهة : طرٌك نبروه حاره العٌوطى بملن دمحم السٌد على دمحم ٌوسف ا

عن تصدٌر  143565برلم  21101111، لٌد فى  25111.111عادل ٌحًٌ توفٌك ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 طبما للوائح والمرارات المنظمه لها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات ، بجهة : طنٌخ بملن/ هشام ٌحًٌ توفٌك ابراهٌم

عن محل  143503برلم  21101122، لٌد فى  111111.111السٌد عٌانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امل السٌد دمحم -  185

 تصلٌح احذٌة ، بجهة : بانوب بملن / رجب الٌمانى رزق

عن  143611برلم  21101125، لٌد فى  51111.111ابراهٌم السٌد دمحم ابراهٌم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 مماوالت عامة ، بجهة : حى الشرق بجوار المركز الجدٌد بملن / على السٌد دمحم ابراهٌم السٌدمكتب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن  143614برلم  21101125، لٌد فى  511111.111اسامه عبدالخالك حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6المجموعة  من 36والفمرة  10مماوالت  مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : عمر بن الخطاب المختلط بملن / ابراهٌم حامد عبداللطٌف كرم 1الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  143616برلم  21101125، لٌد فى  111111.111دمحم عبدالمادر احمد ابراهٌم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 شارع انور االفندى بملن / ٌمنى دمحم عادل طه 30مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 

عن  143641برلم  21101131، لٌد فى  51111.111مها احمد محمود رمضان ابوحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

 عبدالوهابورشة خراطة المعادن ، بجهة : شارع معوض سلٌم بملن / ولٌد طلعت 

عن سوبر  143411برلم  21101111، لٌد فى  11111.111عادل حلمى العنانى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

ماركت وكافتٌرٌا ) مشروبات باردة وساخنة ( . ، بجهة : كفر الدبوسى طرٌك المنصورة شربٌن السرٌع بملن/ السٌد دمحم عبد الحفٌظ 

 السٌد

عن تجارة  143420برلم  21101113، لٌد فى  2111.111م سعد دمحم المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ثناء ابراهٌ -  101

مستلزمات ومستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌة وتصنٌع مستلزمات طبٌة ومكمالت غذائٌة ومستحضرات تجمٌل لدى الغٌر . ، 

 عمر كردوشةبجهة : شارع مجمع المحاكم برج السوسن بملن/ شٌماء هانى أحمد 

عن مطعم  143440برلم  21101118، لٌد فى  5111.111دمحم كمال رمضان رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 ومشروبات ساخنة . ، بجهة : البرامون بملن/ هٌثم السٌد رأفت

عن  143405برلم  21101114، لٌد فى  511111.111دمحم العدروسى دمحم العدروسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجارة اعالف ، بجهة : مٌت الكرما بملن / سلوى جمعه ابراهٌم فوده

عن تجارة  143511برلم  21101114، لٌد فى  21111.111صطفى راضى السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  104

 لحوم مجمدة ، بجهة : عزبة موسى شكرى الحصص بملن / خالد شعبان بركات

عن تجارة  143511برلم  21101114، لٌد فى  21111.111مصطفى راضى السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 لحوم مجمدة ، بجهة : عزبة موسى شكرى الحصص بملن / خالد شعبان بركات

عن مكتب  143511برلم  21101115، لٌد فى  5111.111احمد على عصمان مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

الجالء شارع الكامب بملن/ على شارع  118خدمات منزلٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 عصمان مرسى

عن  143521برلم  21101115، لٌد فى  5111.111وفاء سند عبدالحمٌد سند االتربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 تجارة البمالة ، بجهة : االحمدٌة بملن / باسم سند عبدالحمٌد سند

عن صٌدلٌة  143531برلم  21101116، لٌد فى  5111.111س ماله ،  احمد زاهر رزق لاسم لندٌل  ، تاجر فرد ، رأ -  108

 عامة ، بجهة : شارع الجامع الكبٌر امام مسجد النور الطوٌله بملن / زاهر رزق لاسم لندٌل

عن  143546برلم  21101116، لٌد فى  11111.111رانٌا ابوالمعاطى البٌلى ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 تبة ، بجهة : كفر الوكالة بملن / السٌد عبدهللا عبدالحمٌد الدسولىمك

عن تجارة  143540برلم  21101111، لٌد فى  11111.111عماد حمدى الطنطاوى زاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 أجهزة وأدوات منزلٌة . ، بجهة : كفر دمٌرة بملن/ نورا على كامل على

عن  143551برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عبدالرازق حسن ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مزرعه مواشى ، بجهة : ابوزاهر بملن/محمود دمحم صالح دهٌم

رلم ب 21101128، لٌد فى  5111.111نورا دمحم فكرى الشحات عبدالخالك سماحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 عن مصنع بالستٌن ، بجهة : البملٌة بملن / دمحم مصباح رجب 143615



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 143631برلم  21101131، لٌد فى  11111.111حنان صالح الدٌن دمحم حسن سكراته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 عن تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : ابودشٌشه الشوامى بملن / سمٌر على السٌد احمد

 21101120، لٌد فى  51111.111( السعٌد رمضان السعٌد ابراهٌم العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  134248بع )تا -  214

 عن مكتب مماوالت عامه وتورٌدات وتركٌبات وصٌانه ، بجهة : مٌت محمود بملن / رمضان السعٌد ابراهٌم العدل 134248برلم 

 21101120، لٌد فى  51111.111ٌم العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( السعٌد رمضان السعٌد ابراه134248)تابع  -  215

عن مكتب مماوالت عامه وتورٌدات وتركٌبات وصٌانه ، بجهة : ٌوجد محل رئٌسى بالعنوان مركز المنصورة مٌت  134248برلم 

ال خمسمائة الف جنٌها م براس م2115/ 11/ 1محمود بملن/ عبد الغفور مسعود سعد عن شاط استٌراد وتصدٌر وافتتح فى 

 بالدلهلٌة 134248مصرى الغٌر ولٌد برلم 

عن  143425برلم  21101113، لٌد فى  11111.111اسالم حسن مصطفى رمضان طلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

د العزٌز ـ بجوار تجاره مستلزمات طبٌة ومستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌة والتصنٌع لدى الغٌر . ، بجهة : شارع عمر بن عب

 سوبر ماركت الجمل بحى الجامعة بملن/ حسن مصطفى رمضان طلب

عن  143452برلم  21101110، لٌد فى  12111.111نبٌل نتٌج محمود صالح عنابة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ٌن الجندىبتمسٌم السمنودى بملن/ دمحم عبد هللا حسٌن حس 1توزٌع بن وأعشاب طبٌة . ، بجهة : شارع

 143465برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم المرسى عبدالحى المرسى درغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : كتامه بملن / دمحم فؤاد متولى ابراهٌم

عن مزرعة  143410برلم  21101111 ، لٌد فى 51111.111عبده فتحى حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 مواشى ، بجهة : محلة دمنة بملن / عبده فتحى حسن ابراهٌم

عن  143511برلم  21101114، لٌد فى  11111.111احمد ابراهٌم البدراوى ابراهٌم بٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 راهٌم والسٌد عبدالحك ابراهٌم البغدادىشارع بٌال سابما بملن / اب 5بٌع وتداول ادوٌة بٌطرٌة ، بجهة : 

عن ورشة  143518برلم  21101115، لٌد فى  51111.111دمحم دمحم المٌاس دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 نجارة موبٌلٌا . ، بجهة : الضهرٌة بملن/ رضا عطٌة عبد الجلٌل عبد البر

عن تجارة  143524برلم  21101115، لٌد فى  21111.111أس ماله ،  رضا بشٌر احمد احمد  ، تاجر فرد ، ر -  212

 مبٌدات زراعٌه ، بجهة : الجزائر بملن / عادل عبدالفتاح احمد ٌوسف

عن  143541برلم  21101116، لٌد فى  51111.111اٌمن دمحم ربٌع ابراهٌم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 صص بملن / دمحم ربٌع ابراهٌم احمدمزرعة مواشى ، بجهة : طرٌك الح

عن مكتب نمل ،  143613برلم  21101128، لٌد فى  5111.111دمحم سعد دمحم الناهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بجهة : راس الخلٌج بملن / سعد دمحم الناهى

عن مكتب  143635برلم  21101131ى ، لٌد ف 11111.111فرج ابراهٌم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 تورٌدات االجهزة الطبٌه والعلمٌه ولوازم المختبرات ، بجهة : ارض االسكان بملن / فاطمه نبٌل عبدالمادر بدوى رفاعى

عن مكتب  143643برلم  21101131، لٌد فى  111111.111احمد ابراهٌم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 جهة : مٌت الكرما بملن / عابد ابراهٌم دمحم احمدمماوالت ، ب

عن تجارة  143662برلم  21101114، لٌد فى  11111.111الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 الكاوتش ، بجهة : المنصورة شارع الجامع مدٌنة السالم بملن / علمى امٌن سالم

، لٌد فى  11111.111م ٌاسر صالح ابراهٌم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( اسال 143341) تابع  -  218

عن مصنع مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا  143341برلم  21101113

ن/ ِشرسف َعبد الَوهاب أَبو ِلٌلة َعن نَشاط تِجارة َمالبِس جاِهزة بالَمنصورة شِارع الَجالء ناصٌة شاِرع الَجمال ِعمارة َعبد الَكرٌم بمل

 َدلهلٌة . 143341ولٌُد بَرلَم  2111/ 8/ 1أُفتِتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  11111.111( اسالم ٌاسر صالح ابراهٌم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   143341) تابع  -  210

هزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع أبو شوشة برج عن مصنع مالبس جا 143341برلم  21101113

 النعمان بحى الجامعة بملن/ عبد الفتاح دمحم أحمد

عن  143431برلم  21101114، لٌد فى  51111.111عبدالحمٌد عمر انور الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بملن/ أنور على الدٌسطىمزرعة مواشى . ، بجهة : كفر األطرش 

، لٌد فى  11111.111( مصطفى ٌوسف عبدالحمٌد ٌوسف الجحاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   03536) تابع  -  221

عن مصنع ترٌكو ومالبس جاهزة ومنسوجات ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة :  03536برلم  21101118

 د الحمٌد ٌوسف الجحاشسالمون المماش بملن/ ٌوسف عب

عن سوبر  143451برلم  21101118، لٌد فى  2111.111دمحم ٌسرى عبدالسالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ماركت . ، بجهة : شارع صحصاح المتفرع من شارع لناة السوٌس بملن/ جمال سعد صالح الشناوى

عن تجارة  143462برلم  21101110، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  دمحم وجدى الباز عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ،  -  223

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : تٌره بملن / حماده وجدى الباز عبدالعزٌز

عن مكتب رحالت  143481برلم  21101111، لٌد فى  5111.111دمحم دمحم بدٌر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ة الخاضعة لوزارة السٌاحة ، بجهة : كوم بنى مراس بملن / صفٌة دمحم علىداخلٌة فٌما عدا االنشط

عن بٌع  143401برلم  21101111، لٌد فى  11111.111السٌد عبدهللا البٌومى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : كفر الجنٌنة بملن / رضا شعبان عبدالعزٌز

عن  143628برلم  21101131، لٌد فى  5111.111اجى على عبدالسالم العوادلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى ن -  226

 محل بٌع عباٌات ، بجهة : شارع السد العالى بملن / احمد رمضان السعٌد السالب

 143514برلم  21101114، لٌد فى  511111.111دمحم مصطفى حسٌن فاضل المهندس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 عن بٌع وصٌانة واستٌراد اجهزة ومستلزمات طبٌه ، بجهة : دمٌرة بملن / رضا المتولى دمحم المتولى المهندس

عن معرض بٌع  143541برلم  21101116، لٌد فى  5111.111اسماء دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 ٌه دمحم عطٌه الدعدعنظارات ، بجهة : مٌت عنتر بملن / عط

عن اتٌلٌه مالبس  143566برلم  21101111، لٌد فى  51111.111هدى طه امٌن مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : الترعه بملن/افضل السعٌد عباس

عن مكتب  143612برلم  21101125، لٌد فى  5111.111على محمود احمد السنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 مماوالت عامة واستثمار عمارى ، بجهة : كفر دمٌرة المدٌم بملن / سعٌده فتحى عبدالحمٌد فوده

 143623برلم  21101120، لٌد فى  111111.111ٌاسر عبدالحى محمود زكرهللا حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 عن مسبن معادن ، بجهة : المنٌل طرٌك بلماس بملن / مروه عبدالفتاح السٌد على

عن  143636برلم  21101131، لٌد فى  25111.111السٌد ابراهٌم السٌد احمد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ن بملن / ابراهٌم السٌد احمد عطامكتب تصدٌر ، بجهة : شارع نادى المعلمٌ

 143451برلم  21101110، لٌد فى  11111.111حلمى السعٌد دمحم حلمى السعٌد العفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 عن مكتب تخلٌص جمركى . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ أسماء على عٌد محمود

عن تعبئة وتجارة  143301برلم  21101111، لٌد فى  25111.111أس ماله ،  ابرام انور منٌر داود  ، تاجر فرد ، ر -  234

 وتوزٌع مواد غذائٌة . ، بجهة : طلخا شارع الطاحونة أرض حوض الحرمٌن بملن/ أنور منٌر داود

تب عن مك 143415برلم  21101112، لٌد فى  51111.111محمود دمحم عبدالغفار على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 مماوالت عامة . ، بجهة : المنٌل بملن/ أمل السعٌد السٌد عٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  143428برلم  21101113، لٌد فى  11111.111سمٌرة على احمد دمحم امارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 مصنوعات خشبٌة . ، بجهة : المعصرة بملن/ عبد هللا إبراهٌم أبو المجد

عن تصلٌح  143453برلم  21101110، لٌد فى  1111.111فة دمحم طعٌمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مسعد احمد خلٌ -  231

 عجل . ، بجهة : سالمون المماش بملن/ شعبان صابر المتولى الشاعر

عن عطارة ،  143468برلم  21101111، لٌد فى  11111.111سامح سعد المرسى ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 هة : الحواوشة بملن / حماده دمحم سالمه سراجبج

عن معمل  143484برلم  21101111، لٌد فى  11111.111لٌلى سالم ابراهٌم الجحاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 تصنٌع حلوى من العجٌن ، بجهة : مٌت خمٌس بملن / حسن ابراهٌم عبدالعزٌز صاٌون

عن تجارة  143511برلم  21101114، لٌد فى  5111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سوزان ٌحٌى دمحم عبدالسالم -  241

 لطع غٌار سٌارات مستعملة ، بجهة : كفر الدبوس بملن / اشرف ٌونس ابراهٌم مصطفى

برلم  21101115، لٌد فى  51111.111سامح حمدى السٌد عبدالرازق الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 عن ورشة نجارة . ، بجهة : رأس الخلٌج بملن/ حمدى السٌد عبد الرازق الشرلاوى 143512

عن تجارة منظفات  143521برلم  21101115، لٌد فى  5111.111محمود دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 الدرافٌل الحمٌر بملن / دمحم السٌد دمحم السٌد 31، بجهة : لرٌة 

عن تجارة  143551برلم  21101111، لٌد فى  51111.111 سمٌر عبدالعزٌز ابو نار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  243

مالبس جاهزة ) فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ( . ، بجهة : شارع الجناٌنى المتفرع من شارع الدراسات ـ أمام مولف محلة 

 دمنة بملن/ راجح السٌد مصطفى الطوٌل

عن تجاره  143560برلم  21101118، لٌد فى  8111.111عماد سعد جٌد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 مفروشات ، بجهة : ش دمحم فرٌد بملن/ احمد محمود فهمى الطنطاوي

ه عن تجار 143560برلم  21101118، لٌد فى  8111.111عماد سعد جٌد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 مفروشات ، بجهة : ش دمحم فرٌد بملن/ احمد محمود فهمى الطنطاوي

عن  143564برلم  21101111، لٌد فى  211111.111دمحم سمٌر الشحات جاد دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 مصنع انتاج شنط بالستٌن ، بجهة : البالوٌه بملن/ سامى ابوالتوح عٌد السٌد

عن تجارة  143583برلم  21101121، لٌد فى  12111.111هللا سعد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء عبد -  241

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن / زٌنب دمحم جمال السٌد

 21101118، لٌد فى  511111.111عبدالرحمن دمحم صالح عبدالحمٌد عبدالحمٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

طبما للوائح والمرارات المنظمه لها  6من المجموعه 36والفمره  10عن مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  143516برلم 

 الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات ، بجهة : دمٌره بملن/ ٌاسر محمود البهى دمحم

عن تجارة  143621برلم  21101120، لٌد فى  11111.111اله ،  دمحم محمود جمعه محمود  ، تاجر فرد ، رأس م -  240

 لطع غٌار غساالت وبوتاجازات ، بجهة : مٌت خٌرون عزبة فوده بملن/ دمحم حمدان على دمحم

 143616برلم  21101128، لٌد فى  11111.111السعٌد سعد السعٌد عبدالغنى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الحصص بملن / اكرامى حماده السٌد السٌد عطٌهعن تجارة 

عن تجارة  143631برلم  21101131، لٌد فى  5111.111دمحم جوده االمٌر همٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 فضٌات ، بجهة : شارع باتا من شارع الثورة بملن / احمد عٌد محمود ابوزٌد

برلم  21101131، لٌد فى  11111.111ح محمود الطاهر عبدالفتاح عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالفتا -  252

 ابوسمبل بملن / على المناوى ابراهٌم 21عن تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : جمصه  143642



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  11111.111ٌد ابراهٌم ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  ماكٌنة ضرب ارز وطحن غالل   ،رأس مالها   شركة الس -  1

 ، عن ماكٌنة ضرب ارز وطحن غالل ، بجهة : المالحة بملن / ورثة ابراهٌم ابراهٌم حماد 143480برلم  21101111

برلم  21101122،لٌدت فى  11111.111له   ،رأس مالها   دمحم ٌسرى عبد العزٌز احمد وشركاه   شركة  ،  تجارة وبما -  2

 ، عن تجارة وبماله ، بجهة : عزبة حسن ابو عامر بملن / كمال دمحم على سراج 143581

،لٌدت فى  5111.111شركة خٌرى شعبان شمسو وشرٌكته   شركة  ،  تجارة االدوات الكهربائٌة   ،رأس مالها    -  3

شارع الجمهورٌة وشارع جامع السنجك ببرج  105، عن تجارة االدوات الكهربائٌة ، بجهة :  143640برلم  21101131

 الحمامه بملن / عبداللطٌف محمود عبداللطٌف بالط

،لٌدت فى  211111.111شركة دمحم هشام الشحات السعٌد ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،   مماوالت عامة .  ،رأس مالها    -  4

، عن مماوالت عامة . ، بجهة : شارع موافى المتفرع من شارع سٌدى ٌاسٌن بملن/ هشام الشحات  143418برلم  21101111

 السعٌد إبراهٌم

،لٌدت فى  1111.111ى عباس   شركة  ،  ورشه نجاره بمحرن   ،رأس مالها   ورشة المرحوم ماهر حسٌن ٌح -  5

 ، عن ورشه نجاره بمحرن ، بجهة : الخٌارٌة بملن / ٌحى ماهر حسٌن بحى عباس 143511برلم  21101114

ت فى ،لٌد 111111.111هبه طارق ابومسلم وشرٌكها   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌدات عامه  ،رأس مالها    -  6

ٌولٌو بملن/ رضا كمال 23، عن مماوالت عامه وتورٌدات عامه ، بجهة : ش االمٌر دٌاب من ش  143585برلم  21101121

 ابراهٌم احمد العٌسوى

،لٌدت فى  42111.111شركة دمحم احمد النبوى جبر وشركاه   شركة  ،  تصنٌع األوعٌة واألكواب من ورق .  ،رأس مالها    -  1

 ، عن تصنٌع األوعٌة واألكواب من ورق . ، بجهة : برق العز بملن/ رضا إبراهٌم دمحم دمحم السعدنى 143611م برل 21101125

 21101118،لٌدت فى  211111.111شركة حسٌن عبدالخالك وشرٌكه   شركة  ،  مكتب مماوالت عامة .  ،رأس مالها    -  8

 ف بملن/ هالة مصطفى عبد المولى عبد الوهاب، عن مكتب مماوالت عامة . ، بجهة : األل 143445برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    03811برلم : على دمحم حسٌن على برهام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 1

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    18236أم دمحم محمود جمعه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    111123ى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عادل حلمى العنان   - 3

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    142883دمحم جمال محمود ابوالحسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 عتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب هذا المٌد إل

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    124533فاطمة حمدى دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101112، وفى تارٌخ    04513ناجى دمحم ٌونس السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101112، وفى تارٌخ    141833احمد عزمى احمد احمد شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101112، وفى تارٌخ    82365برلم : امجد معوض السٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 8

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101112، وفى تارٌخ    128611اسماء حسٌن السٌد دمحم المكاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101112، وفى تارٌخ    133204نور البندارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم دمحم   - 11

 شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101113، وفى تارٌخ    86102صباح احمد عبدالرازق الطوخى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 تجارة نهائٌاالسجل  شطب العتزالة ال

تم محو/شطب السجل     21101113، وفى تارٌخ    111281أٌمن مصطفى دمحم النشار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101113، وفى تارٌخ    113586فتحٌة محمود عوض العسال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101113، وفى تارٌخ    03628رزق عبادة على وفا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب    21101113، وفى تارٌخ    88386جمال محمود الشربٌنى بدره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطب العتزالة التجارة

تم محو/شطب السجل     21101114، وفى تارٌخ    133668زكى توفٌك محمود سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    138068رشا ابو العنٌن دمحم ابو العنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب العتزاله النشاط نهائٌا

ب تم محو/شط   21101111، وفى تارٌخ    121564دمحم السٌد عبد الوهاب عطوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    132021السعٌد طه ابراهٌم جعفر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 شطب العتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 10 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    128885لم : اعتدال حامد دمحم بدوى الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 21

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    122481كاملٌا عباس ابراهٌم لٌلة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطب العتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    11515طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم عبد الشكور   - 22

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    136682مها دمحم دمحم محمود طرابٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 ئٌاالسجل  شطب العتزالها التجاره نها

تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    123181احمد دمحم صالح احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

السجل   تم محو/شطب   21101118، وفى تارٌخ    61805توفٌك دمحم بسٌونى متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم    21101118، وفى تارٌخ    131516نسرٌن دمحم مصطفى صدٌك شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    111201موسى إبراهٌم موسى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    111161خالد ثابت رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    142511ازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد حمدان احمد غ   - 20

 ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    81585عواطف سعد حسن عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اشطب العتزالة التجارة نهائٌ

تم    21101110، وفى تارٌخ    122081ابراهٌم مصطفى ابراهٌم احمد شادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    80663هٌام دمحم عبدالغنى المغربى الجمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  ُشطب إلعتزالها التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    81121جٌهان كامل الدسولى حنفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    02655لٌده برلم :  عبدالكرٌم دمحم ابوالعنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 34

 شطب العتزالة التجارة

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    135123رضا هجرس احمد شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطب هذا المٌد إلعتزاالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    04603ح جاوٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد عزت عبد الفتا   - 36

 السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    81411خالد محمود خالد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 نَهائًٌا .ُشطب إلعتزالهُ اللتِجارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 21 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    03518ماهر حسٌن ٌحى عباس حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

و/شطب السجل  تم مح   21101111، وفى تارٌخ    15112فلاير دمحم هاللى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    121142مدحت دمحم على دمحم سرحان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    141141سبك لٌده برلم :  مصطفى عبده حلمى عبده السٌد  ،  تاجر فرد  ،    - 41

 السجل  ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم    21101116، وفى تارٌخ    114021اسامة دمحم السعٌد دمحم احمد دوٌدار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 حمة هللامحو/شطب السجل  شطب المٌد نهائٌا لوفاته الى ر

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    11245محرم السعٌد عبدالعزٌز دبح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    86125خٌرٌه عبدالرحمن دمحم الزهٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  شطب العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    02401طاٌع دمحم عبدالرحمن السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    86066ممدوح عبدالحك دمحم النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 السجل  ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

ب تم محو/شط   21101111، وفى تارٌخ    116351عصام عطٌة محمود حسب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    21101118، وفى تارٌخ    130511نزٌه السٌد سلٌمان حسٌن الطلخاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 محو/شطب السجل  شُطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم    21101118، وفى تارٌخ    136088سبك لٌده برلم :   عماد احمد عبد الغنى عبد العاطى  ،  تاجر فرد  ،   - 40

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    00311خطاب عبد الجواد عبد العاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطب لحاله الوفاه الً رحمه هللا تعالى

تم    21101118، وفى تارٌخ    122164احمد عبد الحمٌد عثمان عبد الخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

/شطب تم محو   21101118، وفى تارٌخ    02162فؤاد عبدالحمٌد مصطفى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21101121، وفى تارٌخ    123833مؤسسة النمٌطى لتجارة المالبس الجاهزة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم    21101121، وفى تارٌخ    138651لٌده برلم : عماد عبدالمنعم دمحم المتولى جابر  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 54

 محو/شطب السجل  شُطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    138111السٌد عبد المنعم العدلى شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    122815دمحم احمد حمزة مصطفى الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

سجل  تم محو/شطب ال   21101122، وفى تارٌخ    134643عزٌزة ٌوسف دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 ُشطب إلعتزالها التِجارة نَهائًٌا ِلَوفاتَها .

تم محو/شطب السجل  شطب    21101122، وفى تارٌخ    38801خٌرى حسن عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    130612دمحم بدوى محى الدٌن بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101124، وفى تارٌخ    00146صبرى اسماعٌل السٌد للبة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب    21101124، وفى تارٌخ    60063عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  حمدى دمحم عبد العزٌز   - 61

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    21101124، وفى تارٌخ    141412محمود دمحم رشاد عبدالفتاح عاصى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 مٌد إلعتزاله النشاط نهائٌامحو/شطب السجل  شطب هذا ال

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    11130فوزى محمود دمحم رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   21101125، وفى تارٌخ    113140السعٌد الزكى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    132868خالد رفعت عبد السمٌع عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101128، وفى تارٌخ    134041لٌده برلم :  صالح بدٌر الموافى ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 66

 السجل  ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم    21101128، وفى تارٌخ    15420سهٌر عبدالعزٌز عبدالممصود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101128، وفى تارٌخ    51812ر ابو زٌد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مخٌم   - 68

 ُشطب إلعتزالهُ التِجارة نَهائًٌا .

تم محو/شطب السجل     21101128، وفى تارٌخ    61684اسامه احمد حسٌن صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 عتزاله النشاط نهائٌاشطب هذا المٌد إل

تم    21101120، وفى تارٌخ    131135كرٌم مصطفى مصطفى دمحم رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21101120 ، وفى تارٌخ   01066السٌد احمد دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    21101120، وفى تارٌخ    01114رضا ابراهٌم احمد ابو العطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21101120، وفى تارٌخ    83151ا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبدالمنعم عبدالنبى رخ   - 13

 السجل  تم شطب المٌد العتزاله التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101120، وفى تارٌخ    111224رٌهام دمحم نعٌم ٌوسف الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

/شطب السجل  تم محو   21101120، وفى تارٌخ    128160دمحم السٌد زٌاده غازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    21101131، وفى تارٌخ    132854عبد الحمٌد ربٌع عبد الحمٌد غازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    80588رلم : سمٌر دمحم عوض  ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 11

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    18110دمحم على مصطفى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101131، وفى تارٌخ    113011سى السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رضا عبد السالم مر   - 10

 السجل  شطب العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101131، وفى تارٌخ    01002المصطفى لتجارة السٌارات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 ى رحمة هللا تعالىالسجل  شطب هذا المٌد لوفاته ال

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    01002احمد مجاهد مجاهد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم    21101131تارٌخ ، وفى    125611عبد العزٌز ابراهٌم ابراهٌم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 82

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   85552احمد حسن عبده مجد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   131186عمر دمحم عمر ابو الحسن السٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   40111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21101111وفً تارٌخ ،   113464عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  ( على محمود 113464) تابع  -  3

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

أس المال , تم تعدٌل ر  21101111وفً تارٌخ ،   121830دمحم محمود دمحم دمحم المرشدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   121144دمحم عبد العزٌز عبد الحمٌد سالمة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   138841نرمٌن زكرٌا سعد ودٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   31111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 23 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 ،   131115نورا دمحم محمود الدكرورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   5111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   84501( دمحم إبراهٌم دمحم أبو لورة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  84501) تابع  -  8

 جنٌه   52111.111، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   84501دمحم ابراهٌم دمحم ابو لورة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   52111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101112وفً تارٌخ ،   121561هشام حجازى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101112وفً تارٌخ ،   15115هشام حسن على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111س ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21101113وفً تارٌخ ،   143380دمحم حمدى عبدالخالك على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101113وفً تارٌخ ،   143186دمحم سٌد دمحم رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101113وفً تارٌخ ،   114312احمد سعٌد ابراهٌم حرفوش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101113وفً تارٌخ ،   126110ام ابراهٌم حسن عطٌه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101113وفً تارٌخ ،   12112لٌده برلم  دمحم عبد الرحمن عبد العزٌز السٌد  تاجر فرد ،، سبك -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101113وفً تارٌخ ،   143111احمد فرٌد نوار سٌبوٌه الحداد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101113وفً تارٌخ ،   141506عالء جمٌل احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101114وفً تارٌخ ،   131511عوض عبدالوهاب شاهٌن عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

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

تم تعدٌل رأس   21101118وفً تارٌخ ،   114366خالد متولى عبد الرحمن ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101118وفً تارٌخ ،   121688حماده عٌد ابراهٌم البسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس   21101118وفً تارٌخ ،   122035شرٌف عادل حسن عبدالوهاب الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101118وفً تارٌخ ،   122035مكتب الشناوى للمماوالت العامة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   123124،، سبك لٌده برلم الهوارى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد  -  24

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   123124رزق ابراهٌم الهوارى صبره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم   21101110وفً تارٌخ ،   113111الجنٌدى لتجارة السٌارات واالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   113111ى  لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الجنٌد -  21

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

تم تعدٌل   21101110وفً تارٌخ ،   143228اٌهاب عبد العزٌز عبد الوهاب عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   121218خالد عالم ابو زٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   143365انس على عبدالحاكم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110ً تارٌخ ، وف  114160دمحم سمٌر عبد المجٌد دمحم مشالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   2111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

( االتربى لتشكٌل البالستٌن والتورٌدات العامه واالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  111824) تابع  -  32

ل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌ  21101110وفً تارٌخ ،   111824

 جنٌه   1111111.111،

تم تعدٌل رأس المال   21101111وفً تارٌخ ،   03113سالى دمحم طه محمود احمد صوابى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 ه جنٌ  1111111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   10411ناجى السٌد رزق دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   10411ناجى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   113111الجنٌدى  لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 نٌه ج  551111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21101111وفً تارٌخ ،   113111الجنٌدى لتجارة السٌارات واالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   551111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   143261ده برلم عبدالمنعم السٌد سالمة احمد رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  38

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   88181ابراهٌم على سالمة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   11111.111ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   121563ولٌد احمد محروس احمد دغده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   121563ٌده برلم ولٌد احمد محروس احمد دغده  تاجر فرد ،، سبك ل -  41

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 ،   121400عالء عاطف عبد المادر الموافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   151111.111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   113582اشرف دمحم عبده احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101116وفً تارٌخ ،   132118جر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد عادل احمد على الخولى  تا -  44

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   06124دمحم فؤاد دمحم عبد النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   51111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   116210دمحم فوزى دمحم عطٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   133885دمحم احمد سعد الدٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   44618دمحم رمضان السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   113416دمحم حسن دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 ه جنٌ  25111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   134416معتز عبد الفتاح عبد اللطٌف اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   21111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   134430حمدى عبد هللا الرفاعى الرفاعى مشالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال   21101118وفً تارٌخ ،   142615هانم مسعد شعبان حسن مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101118وفً تارٌخ ،   135552محمود دمحم على دمحم مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101118وفً تارٌخ ،   142115الصاوى للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101118وفً تارٌخ ،   141428كرٌم دمحم عبدالعزٌز احمد رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   311111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   123015مؤسسة الشاعر التجارٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   141101ك لٌده برلم سمٌر دمحم عبدالمجٌد رضوان  تاجر فرد ،، سب -  51

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   82025احمد دمحم شلبى سماحة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   511111.111المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   141102رامى دمحم ابوالعنٌن ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 ,   21101122وفً تارٌخ ،   02621فرد ،، سبك لٌده برلم اسامة محمود رشاد حسن فرج  تاجر  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   52431دمحم احمد دمحم مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   51111.111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   110644ابراهٌم دمحم عوض عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21101122وفً تارٌخ ،   112144 العٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ( وفاء عبد الغنى دمحم 112144) تابع  -  63

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

وصف تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   143545سعد نافد ممبل بحبح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   61111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101124وفً تارٌخ ،   68215خالد فؤاد دمحم حسن سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101125وفً تارٌخ ،   11001السٌد عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  منتصرعبد اللطٌف -  66

 جنٌه   251111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ ،   135241دمحم السٌد احمد عوض احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   21111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101125وفً تارٌخ ،   114200دمحم ابو بكر عبد الغنى احمد الصى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 ٌه جن  1111111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   123888دمحم سٌد احمد على سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101128وفً تارٌخ ،   135126دمحم جابر مخٌمر رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101128وفً تارٌخ ،   83358دمحم عبدالهادى بدٌر الٌمانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101128وفً تارٌخ ،   00443سعد الشحات عوض نوار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101128وفً تارٌخ ،   13163بسرٌة ٌوسف عبد السالم ٌوسف البالسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   21111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101128وفً تارٌخ ،   13163ٌسرٌة ٌوسف عبد السالم البالسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   21111.111رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال ,   21101120وفً تارٌخ ،   143510شٌماء سالم حسٌن دمحم لوره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   411111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101120وفً تارٌخ ،   126505حسام نصر السٌد نصر البسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101120 وفً تارٌخ ،  134486دمحم عبد الرافع حافظ المنسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 21 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 ،   141111دمحم محمود عبدالنبى دمحم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   142050احمد عبدالكرٌم جاد المولى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   142050لم مؤسسة جاد لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  81

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   131581دمحم على سلٌمان حسن الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   25111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   112144وفاء عبد الغنى دمحم العٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   112144د ،، سبك لٌده برلم وفاء عبد الغنى دمحم العٌسوى  تاجر فر -  83

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   06314عزٌزه عبدالستار منصور حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   06314عزٌزة عبدالستار منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101131وفً تارٌخ ،   141013نٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدهللا فتحى عبدالرحمن ابوالع -  86

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

تم   21101131وفً تارٌخ ،   112144( وفاء عبد الغنى دمحم العٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  112144) تابع  -  81

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21101111وفً تارٌخ  143414احمد عبدهللا السعٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن/ عبد الوهاب عبد هللا السعٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  143415دمحم عبده خالد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 كفر دمٌرة الجدٌد بملن/ السٌدة البدراوى الفولة البدراوى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143308منعم نصر سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عبدال -  3

 بملن/ حمدٌة محمود دمحم حسن 8شمة  1وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن مساكن الهٌمة عمارة 

تم تعدٌل العنوان  21101111تارٌخ وفً  143306هانى عبدالعال جودة رمضان العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع مجمع المحاكم ـ أمام اإلستاد ] بجوار شركة النٌل لنمل البضائع [ بملن/ أمٌرة دمحم عباس دمحم

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21101111وفً تارٌخ  118883محمود جابر عبد الاله عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ دمحم جابر عبدالاله عثمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 28 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  143412احمد عمر ٌوسف على الشحبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم متولى الشعراوى بمدٌنة مبارن بملن/ أحمد زكى أبو السعود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  143301ابرام انور منٌر داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ، طلخا شارع الطاحونة أرض حوض الحرمٌن بملن/ أنور منٌر داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  138445مصطفى شعبان السعٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الـتأشٌر:   ، شارع اكتوبر بملن/ محروس الذكى المرسى سراج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143411خلود عماد عبدالبدٌع البٌاضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 هللا عفانالـتأشٌر:   ، شارع الحوار شمة بالدور األول بملن/ عنتر دمحم عبد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143411دمحم محسوب عبدالملن محسوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد السالم عارف ـ ممابل سوق الجملة بملن/ إنجى نور الدٌن حلمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  122052برلم    هشام احمد عبد هللا عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  11

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / هبه اشرف دمحم المتولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143411عادل حلمى العنانى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لمنصورة شربٌن السرٌع بملن/ السٌد دمحم عبد الحفٌظ السٌدالـتأشٌر:   ، كفر الدبوسى طرٌك ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143416محمود عبدربه محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، الروضة بملن/ أنور عبدربه محمود سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143410احمد محمود دمحم احمد الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع كامل بالمنشٌة الجدٌدة بملن/ عادل الطنطاوى السٌد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111ارٌخ وفً ت 143300عٌاد عطٌة الجندى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، شارع المرٌعى المتفرع من شارع الجالء بملن/ دمحم عبد هللا عبد هللا زاٌد

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143413سوزان عبدالفتاح مصباح عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 رزى بملن/ دمحم الباز السٌد, وصف الـتأشٌر:   ، الت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  143410احمد دمحم عبدالغفار العلٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، شارع منتصر المتفرع من شارع الجالء بملن/ دمحم عبد الغفار عبد الممصود العلٌمى

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  143411طٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن حسن عطٌة احمد ع -  18

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الصاغة ) فندق الماهرة ( بملن/ الدسولى عبد الرحمن عبد الرحمن حوٌدق

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  143416حسن المتولى حسن عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ المتولى حسن عبد الكرٌم أحمد

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  143412اسامة رحٌم متولى رحٌم حمٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ل دمحم فرجوصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ وائ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  03841دمحم فكرى أبو ناصر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، تعدل الً م.المنصوره مٌت بدر خمٌس بملن/ هانى عبدالعزٌز فتح هللا مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  143415ه برلم    محمود دمحم عبدالغفار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  22

 الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن/ أمل السعٌد السٌد عٌطة

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  143414نجاة ٌسرى عبدالعزٌز احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن/ هبه ٌسرى عبد العزٌز أحمد وصف الـتأشٌر:   ، بلماس شارع فلسطٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  143421جمال دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، شارع بدٌع المتفرع من شارع الترعة بملن/ حازم عاطف مسعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  143311ٌده برلم    مسعد دمحم عبدالمطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  25

 الـتأشٌر:   ، شربٌن ام الرزق بملن / اعتماد مصباح دمحم المصبى

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  143411نشوه دمحم المندوه اسماعٌل ابو اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ، سالمون المماش بملن/ أسامة صابر الحسٌنى سعدة  العنوان , وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان  21101112وفً تارٌخ  143411محمود جمال ابو زٌد بدوى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ جمال أبو زٌد بدوى الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  143413 البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجدة دمحم فتحى احمد دمحم -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، الحصص بملن/ دمحم وفٌك أبو الفتوح على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  143418حمادة على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 ، كفر الجنٌنة مركز نبروة بملن/ عمرو عبد الحلٌم إبراهٌم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  143426رحٌم دمحم عبدالحلٌم الهرٌجى شرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع الجزائر بملن/ السٌد دمحم الشربٌنى دمحم رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  143380حمدى عبدالخالك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  31

 الـتأشٌر:   ، تعدل الً م.المنصوره محله دمنه بملن/حمدى عبدالخالك على السما

تم تعدٌل العنوان  21101113رٌخ وفً تا 143423معتز ابراهٌم عبدالرازق رزق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الدرافٌل ) حفٌر شهاب الدٌن ( بملن/ إبراهٌم عبد الرازق رزق 34, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  12112دمحم عبد الرحمن عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن/ على عبد العزٌز جاد و دمحم ومصطفى محمود بدر  33عمارة  1كن جدٌلة محل رلم وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ مسا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  114312احمد سعٌد ابراهٌم حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، منٌة سندوب بملن/ دمحم سعٌد ابراهٌم حرفوش 

وفً تارٌخ  143341( اسالم ٌاسر صالح ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143341 ) تابع -  35

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لَهُ َمَحالً َرئٌسًٌا بالَمنصورة شِارع الَجالء ناصٌة شاِرع الَجمال ِعمارة َعبد  21101113

 َدلهلٌة .  143341ولٌُد بَرلَم  2111/ 8/ 1ٌلة َعن نَشاط تِجارة َمالبِس جاِهزة أُفتِتح فى الَكرٌم بملن/ ِشرسف َعبد الَوهاب أَبو لِ 

وفً تارٌخ  143341( اسالم ٌاسر صالح ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143341) تابع  -  36

 ج النعمان بحى الجامعة بملن/ عبد الفتاح دمحم أحمدتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع أبو شوشة بر 21101113

تم تعدٌل العنوان  21101113وفً تارٌخ  143341اسالم ٌاسر صالح ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

ن بَحى الجاِمعة بملن/ َعبد الفَتاح َمحَمد , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بالَمنصورة شاِرع أَبو شوشة بُرج النُعما

 َدلهلٌة . 143341ولٌُد بَرلَم تابِع  2110لسنة  5148أَحَمد َعن نَشاط َمصنَع َمالبِس جاِهزة أوِدع بَرلَم 

 تم تعدٌل العنوان , 21101113وفً تارٌخ  143422السٌد دمحم حامد شعبان الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 وصف الـتأشٌر:   ، بطرة بملن/ مجدى دمحم حامد شعبان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  143421مٌادة ماهر مرعى على عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ محمود أحمد عبد الوهاب أبو شعٌشع

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  143420تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ثناء ابراهٌم سعد دمحم المرسى ، -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع مجمع المحاكم برج السوسن بملن/ شٌماء هانى أحمد عمر كردوشة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21101113وفً تارٌخ  143428سمٌرة على احمد دمحم امارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن/ عبد هللا إبراهٌم أبو المجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  143424عماد جالل عبدالمادر خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، منٌة بدواى بملن/ رباب دمحم عبد الرازق السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  143425اسالم حسن مصطفى رمضان طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن عبد العزٌز ـ بجوار سوبر ماركت الجمل بحى الجامعة بملن/ حسن مصطفى رمضان طلب

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  143421د ،  سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم عبدالخالك بخٌت ، تاجر فر -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة الجدٌد بملن/ سماح دمحم عوض خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  143436زٌنب ناصر على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بملن/ ٌاسر حسن دمحم على موسىالـتأشٌر:   ، النسٌمٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  143662الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الجامع مدٌنة السالم بملن / علمى امٌن سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143434،  سبك لٌده برلم     دمحم على مصطفى شحاتة محمود ، تاجر فرد -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة بملن/ على مصطفى شحاتة محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143435عبدالمنعم السٌد عبدالمنعم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 اح بملن/ السٌد عبد المنعم شعبان رمضانوصف الـتأشٌر:   ، طن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  143431دمحم طلعت على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 الـتأشٌر:   ، منشأة النصر بملن/ رشا على على البسطوٌسى

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143433ده برلم    سمٌر ابراهٌم طلب ابراهٌم التوابتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة الجدٌد بملن/ إعتماد عبد الغنى إبراهٌم التوابتى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  143432دمحم صبرى احمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بلماس خامس بملن/ صبرى أحمد عبد السالمالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143431عبدالحمٌد عمر انور الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر األطرش بملن/ أنور على الدٌسطى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143430خالد عوض دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، دمٌرة مدخل دمٌرة ـ بجوار محطة البنزٌن بملن/ هانى البشٌر عبد الحافظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143231عبدهللا احمد عبدهللا المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ، تعدل الى/ بلماس المساغرة ابو دشٌشة الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143266نظلة نصر هللا رحومة ابو شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ ابو شرٌف مركز بلماس بملن/ السٌد احمد دمحم سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143438، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر دمحم عبدالفتاح غازى  -  56

 الـتأشٌر:   ، نشا مركز نبروة بملن/ بنات صبحى توفٌك غازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03420دمحم مصطفى السٌد غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 محله الدمنه شارع المدرسه التجارٌه بملن / مصطفى السعٌد العرالى كسبه الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03420دمحم مصطفى السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، محله الدمنه شارع المدرسه التجارٌه بملن / مصطفى السعٌد العرالى كسبه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , وصف  21101111وفً تارٌخ  143261عبدالحمٌد السٌد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 الـتأشٌر:   ، ابو شرٌف بملن / السٌد احمد دمحم سعٌد

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101111وفً تارٌخ  143431حسن ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، كفر بساط بملن/ حمدى عوض عبد الحمٌد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143442حسام حسن رجب حسن الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طناح بملن/ أحمد على أحمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143441عموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا لدٌس صفا زكى ٌ -  62

 شارع البدرى بمنطمة الصفا بملن/ سهٌر صفا زكى 3الـتأشٌر:   ، جمصة 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143441احمد دمحم شرٌف احمد عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، شارع أحد المتفرع من شارع النمراشى بالحسنٌة بملن/ دمحم شرٌف أحمد عزت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  131360حارس كمال حارس السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، تعدل المالن الً/بشٌر عبدالعاطى حسن رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143440كمال رمضان رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  65

 الـتأشٌر:   ، البرامون بملن/ هٌثم السٌد رأفت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143444ثروت دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 تأشٌر:   ، سلكا بملن/ محمود دمحم محمود إبراهٌمالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101118وفً تارٌخ  141656دٌنا دمحم رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

رضى بملن/حاِضنة أَعمال الَمنصورة َعن الدور األَ  114، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بالَمنصورة شاِرع َعبد الَسالم عاِرف ِوحدة 

 نَشاط تَصنٌع َمالبِس وُمستلَزمات ُمستَشفٌات ِمن أَلِمشة غٌر َمنسوجة أوِدع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101118وفً تارٌخ  141656دٌنا دمحم رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 َدلهلٌة . 141656ولٌُد بَرلَم تابِع  2110لسنة  5234،  بَرلَم 

تم تعدٌل  21101118وفً تارٌخ  143443سعد جمال الدٌن مصطفى عبداللطٌف الشاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع الثورة بملن/ جمال الدٌن مصطفى عبد اللطٌف

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  03536حاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ٌوسف عبدالحمٌد الج -  11

جحاش وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح َمَحالً َرئٌسًٌا آَخر بناحٌة َسالمون المُماش َمرَكز الَمنصورة بملن/ ٌوُسف َعبد الَحمٌد ٌوسُف ال

  2110لسنة  5238ات أوِدع بَرلَم َعن نَشاط َمصنَع تِرٌكو وَمالبِس جاِهزة وَمنسوج

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  03536مصطفى ٌوسف عبدالحمٌد الجحاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 َدلهلٌة . 03536وصف الـتأشٌر:   ، ولٌُد بَرلَم تابِع 

تم تعدٌل  21101118وفً تارٌخ  141656( دٌنا دمحم رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141656) تابع  -  12

 الدور األرضى بملن/ حاضنة أعمال المنصورة 114العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد السالم عارف وحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143448بك لٌده برلم    دمحم بهجت سعد عبدالعزٌز حامد ، تاجر فرد ،  س -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فتحى ـ أمام شارع عزام بملن/ بهجت سعد عبد العزٌز حامد

وفً تارٌخ  03536( مصطفى ٌوسف عبدالحمٌد ٌوسف الجحاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     03536) تابع  -  14

 عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ ٌوسف عبد الحمٌد ٌوسف الجحاشتم ت 21101118

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143441عبدهللا انور زٌدان ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، شربٌن عزبة الجزار بملن/ دمحم إمام طه إمام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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  21101118وفً تارٌخ  143451ٌسرى عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  16

 الـتأشٌر:   ، شارع صحصاح المتفرع من شارع لناة السوٌس بملن/ جمال سعد صالح الشناوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118رٌخ وفً تا 143446احمد عبدالحك ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، طناح بملن/ كرٌم أحمد دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  121688حماده عٌد ابراهٌم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

  البسٌونىالـتأشٌر:   ، تعدل الى/ االلف مركز شربٌن بملن/ عٌد ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143458محمود احمد عبدالبارى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / العدل عبدهللا العدل 

تم تعدٌل العنوان  21101110وفً تارٌخ  143451حلمى السعٌد دمحم حلمى السعٌد العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 , وصف الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ أسماء على عٌد محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  123124رزق ابراهٌم الهوارى صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 مة العدل عبد الرازق وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ مٌت لوزه بملن/ رضا سال

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  123124الهوارى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ مٌت لوزه بملن/ رضا سالمة العدل عبد الرازق 

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  143455رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحمٌد المتولى المتولى المنزالوى ، تاجر ف -  83

 شارع ارض الشافعى بملن / مصطفى عبدالحمٌد المتولى المتولى  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143452نبٌل نتٌج محمود صالح عنابة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 بتمسٌم السمنودى بملن/ دمحم عبد هللا حسٌن حسٌن الجندى 1صف الـتأشٌر:   ، شارعو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143454شٌماء السٌد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 مٌد احمد فرٌحشارع المحطه بجوار ثالجة الغلبان بملن / السٌد عبدالح 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143453مسعد احمد خلٌفة دمحم طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الـتأشٌر:   ، سالمون المماش بملن/ شعبان صابر المتولى الشاعر

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143451سمٌر احمد حلمى السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌه محله الدمنه بجوار المسجد الكبٌر بملن/ احمد حلمى السٌد خلٌفه

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  143461عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ابوركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 ة عبدالحمٌد اول طرٌك الشناوى بملن / عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ابوركهوصف الـتأشٌر:   ، عزب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143461محمود سعد السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  80

 الـتأشٌر:   ، بطرة بملن / دمحم مصطفى دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143462تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم وجدى الباز عبدالعزٌز ،  -  01

 الـتأشٌر:   ، تٌره بملن / حماده وجدى الباز عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143450تامر عطٌه حسٌن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الثورة بملن / اشرف احمد دمحم هاللى الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  143456احمد مجدى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 اكتوبر بجوار صٌدلٌة بلبل بملن / سعد عبدالفتاح فتوح ابراهٌم 6الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  143228عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌهاب عبد العزٌز عبد الوهاب -  03

 االمل الحفٌر بملن/ عوض دمحم الصاوى الشافعى  23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ لرٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21101111وفً تارٌخ  143461نورا دمحم طلعت دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن / دمحم جمعه الشاذلى كٌوانى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143463مشوادى ابوالحسن عبدالمجٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 ر بملن / دمحم ابراهٌم ابوالروسمتفرع من شارع احمد ماه 6شارع  106وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة لطعة رلم 

 21101111وفً تارٌخ  124530( جمال السعٌد عطا السٌد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     124530) تابع  -  06

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن/ عبد الواحد السعٌد أحمد الفار

تم  21101111وفً تارٌخ  141158عزٌز دمحم جاتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( احمد فٌصل عبدال 141158) تابع  -  01

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع اإلٌمان المتفرع بملن/ أحمد مصطفى متولى الحسٌنى

تم  21101111ارٌخ وفً ت 141158( احمد فٌصل عبدالعزٌز دمحم جاتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141158) تابع  -  08

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الصدٌك المتفرع من شارع جٌهان بملن/ أحمد السٌد إبراهٌم الدبوشى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  131001جٌهان السٌد الشربٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 رع سعفان برج الراشد الدور الثانى علوى بلماس بملن/ عماد حسن الشربٌنىالـتأشٌر:   ، تعدل الى/ شا

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143413فتحى السٌد السٌد زهران العفش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شها بملن / نجوى دمحم الباز

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  141158احمد فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

شاِرع اإلٌمان الُمتفَرع ِمن شاِرع جٌهان بملن/ أَحَمد ُمصَطفى  1وصف الـتأشٌر:   ، تَعَدل ُعنوان َهذا الَمَحل إلى : ـ الَمنصورة 

 ِمتولى الُحسٌنى .

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  141158احمد فٌصل عبدالعزٌز دمحم جانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الصدٌك المتفرع من شارع جٌهان بملن/ أحمد السٌد إبراهٌم الدبوشى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143468  سامح سعد المرسى ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  113

 الـتأشٌر:   ، الحواوشة بملن / حماده دمحم سالمه سراج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  84541محمود دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 منى مناع عبد هللا دمحم الـتأشٌر:   ، الدماٌرة طرٌك جمصة السٌاحى بملن/

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143414احمد دمحم نجٌب صالح المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد شارع مجمع الرحمن بملن / شفاء عبدالحمٌد احمد حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  124530تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال السعٌد عطا السٌد السنطاوى ،  -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع بناحٌة ِدمٌرة َمرَكز َطلخا بملن/ َعبد الواِحد الَسعٌد أَحَمد الفار َعن نَشاط تِجارة أَعالف

 َدلهلٌة . 124530ولٌُد بَرلَم تابِع  2110 لسنة 5208وُمستَلَزمات دواِجن وإنتاج داِجنى أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143466دمحم عوض عبدالفتاح شوٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثورة بملن / خالد دمحم ٌحٌى عرفه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143460سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمعطى العدل عماره ، تاجر فرد ،   -  118

 وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن / نهاد دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143411هانم السٌد احمد احمد طرمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 اس بملن / مصطفى السٌد احمد طرمان شارع موسى طرٌك بلم 2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143465دمحم المرسى عبدالحى المرسى درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كتامه بملن / دمحم فؤاد متولى ابراهٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  143412م    نفٌسه حامد عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 ، السماحٌة الكبرى الشوامى بملن / الشربٌنى احمد الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143464صباح مصطفى رجب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ن على احمد حسن وصف الـتأشٌر:   ، تٌره بملن / حس

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143411طارق دمحم دمحم دمحم على الدبسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع على بن ابى طالب متفرع من شارع مجمع المحاكم الجدٌد بملن / مى دمحم دمحم الحنفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143401مى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبدهللا البٌو -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنة بملن / رضا شعبان عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143411صباح محمود عبدالكرٌم دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شارع العرٌش تورٌل الجدٌدة بملن / اٌهاب عبدالبالى عوض اللٌثى  11وصف الـتأشٌر:   ،  ,

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143481فاطمة على حسن على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر االطرش بملن / سلٌمان السٌد سالم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143488سعد دمحم مسعد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع مجلس المدٌنة من شارع الحرٌة بملن / السٌد البدوى دمحم مسعد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111رٌخ وفً تا 123088رضوان رشاد راشد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الدهار شارع االتوبٌس من شارع البرٌد الرئٌسى بجوار الجامع الكبٌر الغردلة بملن/ عالء 

 دع برلم       او 2118/ 1/ 1احمد دمحم عثمان عن نشاط/ تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة اعتبارا من 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143416المتولى ٌوسف ابراهٌم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عوام بملن / المتولى محمود دمحم المتولى

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143483 جمال السٌد على عبدالحمٌد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة ابوٌوسف بملن / امال احمد دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143481هانى عبداللطٌف عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ة عبادة المصبى صالح وصف الـتأشٌر:   ، المعصرة بملن / عباد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143401نبٌه عبدالغنى حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، الشوامى بملن / غزالن شلبى دمحم عوض 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143415( دمحم عنتر على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    143415)تابع  -  123

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة خلٌفة كفر الحاج شربٌنى بملن / المطب مصطفى عثمان 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143415( دمحم عنتر على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    143415)تابع  -  124

رئٌسى بالعنوان عزبة خلٌفة كفر الحاج شربٌنى بملن / عاٌده السٌد ابراهٌم غازى عن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ٌوجد محل 

 143415م ولٌد برلم 2114/  4/  11نشاط  تصنٌع مواسٌر خرسانٌة براس مال عشرة آالف جنٌها مصرى الغٌر وافتتح فى 

 بالدلهلٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143486هدى ابوبكر دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، ساحل طعمٌة بملن / عبدهللا دمحم صابر دمحم عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143410عبده فتحى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 حسن ابراهٌم الـتأشٌر:   ، محلة دمنة بملن / عبده فتحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143484لٌلى سالم ابراهٌم الجحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، مٌت خمٌس بملن / حسن ابراهٌم عبدالعزٌز صاٌون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 ,  21101111وفً تارٌخ  118300عز الدٌن سعد عنتر المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 اكتوبر بملن/ دمحم عوض ٌونس  6وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ نبروه شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143481دمحم دمحم بدٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتأشٌر:   ، كوم بنى مراس بملن / صفٌة دمحم على 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21101111وفً تارٌخ  143482دمحم السٌد الفولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، العٌادٌة بملن / شاهر السٌد الفولى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143418شولى عبدالرازق ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الشحات شارع على خلٌفة تورٌل الجدٌدة بملن / طارق دمحم حسن 61وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143485صباح عباس حسن رمضان شالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 , وصف الـتأشٌر:   ، بدواى بملن / طاهر ابوزٌد رجب جاد

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101111وفً تارٌخ  143415دمحم عنتر على عازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، عزبة خلٌفة كفر الحاج شربٌنى بملن / عاٌده السٌد ابراهٌم غازى 

تم تعدٌل العنوان  21101114وفً تارٌخ  143511احمد ابراهٌم البدراوى ابراهٌم بٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 راهٌم والسٌد عبدالحك ابراهٌم البغدادىشارع بٌال سابما بملن / اب 5, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  143518اشرف اسامه احمد ابوالعال ابراهٌم العسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جوجر بملن / اسامه احمد ابوالعال ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  143512،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌة سماح مصباح ، تاجر فرد  -  136

 الـتأشٌر:   ، مركز نبروة البر الشرلى شارع المثلث بملن / احمد مصطفى محمود عبدالحمٌد

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101114وفً تارٌخ  143406معتز احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، كرم بنى مراس بملن / محمود احمد عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143405دمحم العدروسى دمحم العدروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / سلوى جمعه ابراهٌم فوده 

تم تعدٌل العنوان  21101114وفً تارٌخ  143514فاضل المهندس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفى حسٌن  -  130

 , وصف الـتأشٌر:   ، دمٌرة بملن / رضا المتولى دمحم المتولى المهندس 

العنوان  تم تعدٌل 21101114وفً تارٌخ  143510ٌوسف سمٌر احمد ٌوسف احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 , وصف الـتأشٌر:   ، كفر شرٌف بملن/ سمٌر احمد ٌوسف احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  143516نفٌن عبدالفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / ولٌد احمد محمود عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143511عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سوزان ٌحٌى دمحم -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الدبوس بملن / اشرف ٌونس ابراهٌم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143511مصطفى راضى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، عزبة موسى شكرى الحصص بملن / خالد شعبان بركاتوصف 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143403احمد فاضل عزت دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 االمل الحفٌر بملن / منى مبرون دمحم ابوالعاٌم 23وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143404ا االمام ٌوسف الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد زكرٌ -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه ابوجالل بملن / مجدى عبدالعلٌم الجوهرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل العنوان ت 21101114وفً تارٌخ  143401رضا سامى ابراهٌم احمد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 , وصف الـتأشٌر:   ، خلف مكتب التموٌن المدٌم بملن / خضره ٌوسف العرابى ٌوسف 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  61341مؤسسة ستٌن للغات والكمبٌوتر والتدرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 جراح من شارع جٌهان بملن / امال دمحم عبد الفتاح دمحمشارع عبٌده بن ال 20العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  61341أشرف دمحم أمٌن ستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 شارع عبٌده بن الجراح من شارع جٌهان بملن / امال دمحم عبد الفتاح دمحم 20الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  61341مؤسسة ستٌن للتجارة والُمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 شارع عبٌده بن الجراح من شارع جٌهان بملن / امال دمحم عبد الفتاح دمحم 20وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  61341سبك لٌده برلم      مؤسسه ستٌن للتجارة والمماوالت ، تاجر فرد ، -  151

 شارع عبٌده بن الجراح من شارع جٌهان بملن / امال دمحم عبد الفتاح دمحم 20وصف الـتأشٌر:   ، المنصوره 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21101114وفً تارٌخ  143408احمد الشربٌنى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، عزبه ممرى الحصص بملن / الشربٌنى دمحم على العشماوى  

تم تعدٌل العنوان  21101114وفً تارٌخ  143511سمٌره السعٌد عارف ابراهٌم ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 نٌن, وصف الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / امال عبدالظاهر ابراهٌم حسا

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143513ولٌد حامد ٌسن طه ابوورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع االمام دمحم عبده تورٌل الجدٌدة بملن / شرٌن مزاحى مصطفى على 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  143515    اسالم ابراهٌم ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبدالرحمن بن عوف من شارع احمد ماهر بملن / دمحم احمد ٌوسف عبدهللا 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  115013دمحم مصباح عبدالحمٌد دمحم على المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

/ 21, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع الى/ نبروه شارع الجمهورٌة بملن/ على دمحم مصطفى الصفطاوى اعتبارا من  العنوان

5 /2110 

تم  21101114وفً تارٌخ  143402عدنان اشرف عبدالعاطى دمحم عبدالعاطى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ، مٌدان الطمٌهى حارة النعانى بملن / دمحم عبدالعاطى دمحم رزقتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  143521خالد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 شارع حمدى الطوبجى خلف مجمع المحاكم بملن / صالح دمحم انور  1، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143526نٌفٌن ابراهٌم رمضان العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك المعاهده شارع مسمع العرب بملن / اسامه دمحم المهدى دمحم مشالى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143513احمد سمٌر احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن/ بشرى الشحات فرج

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143521وفاء سند عبدالحمٌد سند االتربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 سند وصف الـتأشٌر:   ، االحمدٌة بملن / باسم سند عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143521محمود دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الدرافٌل الحمٌر بملن / دمحم السٌد دمحم السٌد  31الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115فً تارٌخ و 143518دمحم دمحم المٌاس دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، الضهرٌة بملن/ رضا عطٌة عبد الجلٌل عبد البر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , وصف  21101115وفً تارٌخ  143515عبدهللا السٌد جبر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 كمال مصطفى توفٌك الـتأشٌر:   ، سامٌه الجمل برج مصر بملن/ سماح

تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  143512سامح حمدى السٌد عبدالرازق الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، رأس الخلٌج بملن/ حمدى السٌد عبد الرازق الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143524   رضا بشٌر احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  165

 الـتأشٌر:   ، الجزائر بملن / عادل عبدالفتاح احمد ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143510هبه محمود السعٌد السعٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 سندوب بملن / لدرى صدٌك رمضان شارع السعد سكه  36وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143511احمد على عصمان مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شارع الجالء شارع الكامب بملن/ على عصمان مرسى 118الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101115وفً تارٌخ  143523لٌده برلم    مكتب حسن بالط للنمل والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك  -  168

 , وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع زكرٌا العسٌوى من شارع احمد ماهر بملن / خالد ٌوسف عبداللطٌف 

لعنوان تم تعدٌل ا 21101115وفً تارٌخ  143528انتصار جمعة عبدالكرٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 المركزٌة الحفٌر بملن / اٌمن بدٌع خلٌفة عبدالجواد 1, وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  143525دمحم ابراهٌم فرج ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع المدارس بملن / دمحم السٌد دمحم الفضالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143514دمحم ابوالسعود عثمان الظرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الجزار بملن/ احمد االمام محمود حندوسه

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21101115وفً تارٌخ  143516دمحم دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / طارق دمحم احمد مصطفى  3شارع رضا رٌاض بلون  2الـتأشٌر:   ، المنصورة مدٌنة السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  143522رضا حسب النبى عوض حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 مجزر بملن / دمحم احمد دمحم زٌادهوصف الـتأشٌر:   ، طرٌك نمٌطة المدٌم دوران ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143542دمحم دمحم عبدالبالى ممبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الدهاٌمة بملن / دمحم ابراهٌم البدراوى 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143531 فرج موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الـتأشٌر:   ، تٌره بملن / نجاح السٌد عبدالصمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143541اسماء دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 دعالـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / عطٌه دمحم عطٌه الدع

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143532حمدى رشاد عبدالجلٌل زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الخضاره لرٌة بانوب بملن / احمد عبدالرحمن السٌد على زٌن الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143545سعد نافد ممبل بحبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، الرٌدانٌة بملن/ مرفت دمحم أحمد طه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143548تامر السعٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 لن / مصطفى دمحم الطنطاوى عبدالحمٌد الـتأشٌر:   ، تمسٌم بهاء الشربٌنى شارع الجمهورٌة بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143538اسالم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، المنصورة تمسٌم الحوض الطوٌل امام مجمع الششتاوى بملن / فتحى عبده الشحات البٌاضى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143536مود محمود دمحم النعسانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم مح -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، بطرة بملن / محمود محمود دمحم النعسانى 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21101116وفً تارٌخ  143520منى زكى المتولى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 وصف الـتأشٌر:   ، دٌسط بملن / عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح 

تم تعدٌل  21101116وفً تارٌخ  143531عبدالرحمن عبدالهادى عبدالحى الكٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بساط كرٌم الدٌن بملن / عبدالحمٌد شحاته المندوه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143544دمحم عبدالسالم لوت الدسولى بشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشنهاب بملن / اسماء عبدهللا حسن الشامى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143543محمود حامد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الكرنن جمصة بملن / حمدى خلٌل السٌد ابراهٌم 112الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143530اشرف السٌد الجندى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 ندى دمحم كامل نمالى حفٌر شهاب الدٌن بملن / السٌد الج 3الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143535دمحم دمحم نجٌب سعد مصطفى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع تماطع طرٌك نبروه بملن / دمحم نجٌب سعد مصطفى كشن

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143531احمد زاهر رزق لاسم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجامع الكبٌر امام مسجد النور الطوٌله بملن / زاهر رزق لاسم لندٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143534برلم     دمحم رمضان الغرٌب دمحم الوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  180

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر الشال تمسٌم كوكاكوال بملن / عبٌر جمعه احمد السندٌلى

تم تعدٌل العنوان  21101116وفً تارٌخ  143546رانٌا ابوالمعاطى البٌلى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 لـتأشٌر:   ، كفر الوكالة بملن / السٌد عبدهللا عبدالحمٌد الدسولى, وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143541احمد الحسٌنى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع السلن بملن / عبدالوهاب دمحم شمس الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  143533جاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسناء السٌد  -  102

 الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / ٌسرى على ابراهٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  143541اٌمن دمحم ربٌع ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 الـتأشٌر:   ، طرٌك الحصص بملن / دمحم ربٌع ابراهٌم احمد  وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143558جمال عبدالناصر نور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 الـتأشٌر:   ، بلجاى بملن/ سوسن دمحم زكى خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143561ك لٌده برلم    عادل جمعه دمحم عواد ، تاجر فرد ،  سب -  105

 الـتأشٌر:   ، شارع عثمان بن عفان متفرع من ش الهوارى الجالء بملن/ نعٌم رستم اسماعٌل رمضان

العنوان , تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143554صبرٌه احمد ابراهٌم دمحم بالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 وصف الـتأشٌر:   ، العٌادٌه بملن/ احمد احمد عبدالرحمن النورج

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143561عبدالجواد دمحم مصطفى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، المعصره بملن/ دمحم مصطفى عبدالجواد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 ,  21101111وفً تارٌخ  118230لى دمحم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة دمحم ع -  108

ش عباس العماد بملن/ نبوٌه شعبان جمعه الباسل اودع برلم ولٌد برلم  41وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان مدٌنه نصر 

 الماهره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143562فرد ،  سبك لٌده برلم     الشامى للمالبس الجاهزه ، تاجر -  100

 الـتأشٌر:   ، طناح بملن/ هانى دمحم السٌد رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143568رٌحاب ربٌع عبدالخالك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش بملن/ محمود دمحم منصور علىوصف الـتأشٌر:   ، كفر االطر

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143564دمحم سمٌر الشحات جاد دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، البالوٌه بملن/ سامى ابوالتوح عٌد السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143561ده برلم    عمرو عبدالغفار عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر بملن/ عبدالرازق عبدالغفار عبدالعزٌز

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  134430حمدى عبد هللا الرفاعى الرفاعى مشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ، تعدل الً المنصوره اوٌش الحجر بملن/عبدهللا الرفاعى الرفاعى مشالى  العنوان , وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143553شاكر عوض احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 سان فاروق فهمى السعٌد ش السالم الدراسات بملن/ احمد وزٌنب واٌناس ووفاء واٌمان وهبه واح11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143551دمحم عٌد دمحم عٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، شارع الملع التحتانى ـ خلف األمن المركزى بملن/ سعد زغلول عبد الفتاح سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143552اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كامل زكرٌا عبدالحمٌد الهند -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، البر الشرلى بملن/ زكرٌا دمحم عمر الجناٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143551عبدالرازق حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 تأشٌر:   ، ابوزاهر بملن/محمود دمحم صالح دهٌموصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143566هدى طه امٌن مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، الترعه بملن/افضل السعٌد عباس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143565عادل ٌحًٌ توفٌك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 الـتأشٌر:   ، طنٌخ بملن/ هشام ٌحًٌ توفٌك ابراهٌم

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  143550عوض عوض هللا العوضى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 عوضى عبدالواحدالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العرٌض بملن/دمحم عوض هللا ال

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  121581صالح الدٌن عبد السمٌع البٌلى أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش جالل فتح هللا لرٌه ابودشٌشه بملن/جالل فتح هللا محمود على عبدربه 1, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان بلماس عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143555احمد عبدالبدٌع دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن/رمضان ابوالسادات دمحم عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  143563دٌنا دمحم السٌد الطاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، طرٌك نبروه حاره العٌوطى بملن دمحم السٌد على دمحم ٌوسف الطاٌش

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143551دمحم سمٌر عبدالعزٌز ابو نار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الدراسات ـ أمام مولف محلة دمنة بملن/ راجح السٌد مصطفى الطوٌل وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجناٌنى المتفرع من شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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  121581صالح الدٌن عبدالسمٌع البٌلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 حمود على عبدربهش جالل فتح هللا لرٌه ابودشٌشه بملن/جالل فتح هللا م 1, وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  143556محمود عبدالحكٌم عبدالغنى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لرٌه االمل الحفٌر بملن/ فاٌز احمد عبدهللا هالل22, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  143540عماد حمدى الطنطاوى زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة بملن/ نورا على كامل على

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21101118وفً تارٌخ  143512سامح ابراهٌم فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، شارع المشٌوخ بملن/ كرٌم سامح ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143560عماد سعد جٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم فرٌد بملن/ احمد محمود فهمى الطنطاوي

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143511متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد محمود عبدالرحٌم -  221

 ش طه شولى بملن/ هانى دمحم ابراهٌم ٌوسف العدوى33وصف الـتأشٌر:   ، تمسٌم الشواف مدٌنه مبارن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118 وفً تارٌخ 143514دمحم رٌاض دمحم احمد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، البملٌه بملن/ رٌاض دمحم احمد المتولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143518دمحم عبدهللا احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، مٌت خمٌس بملن/ دمحم ابراهٌم سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143511ب محمود فهمى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رحا -  223

 الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع سامى البربرى من شارع احمد ماهر بملن / ٌوسف احمد احمد لرلش

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143515نجالء فتحى عبدالشهٌد فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الروضة بملن / حسن الٌالوتى عبدالحمٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  143511عابد حسن ابراهٌم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 اته عبدالعال عوضوصف الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن/ السٌد شح

 21101118وفً تارٌخ  143516عبدالرحمن دمحم صالح عبدالحمٌد عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دمٌره بملن/ ٌاسر محمود البهى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  143513م    ٌحى زكرٌا ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  221

 الـتأشٌر:   ، بلماس فلسطٌن بملن/ احمد السٌد دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  143582دمحم صابر محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 المصبى بملن/ هوٌده شولى ابراهٌم دمحم الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع بجوار هاٌبر

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143581جمال عبداللطٌف عبدالسالم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / دمحم محمود حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  123306لٌده برلم     الدٌسطى بدر الدٌن الدٌسطى بدر ، تاجر فرد ،  سبك -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى بساط مركز طلخا بناحٌة الطرٌك السرٌع بملن / دمحم محمود المنشاوى 

ل العنوان , تم تعدٌ 21101121وفً تارٌخ  143510شٌماء سالم حسٌن دمحم لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن / على على فهمى دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143581عصام عطٌه محمود حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المحطة بملن / امٌر دمحم الدسولى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , وصف  21101121وفً تارٌخ  143583، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء عبدهللا سعد ٌوسف  -  233

 الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن / زٌنب دمحم جمال السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  143584ابوالعطا ابراهٌم احمد ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 تأشٌر:   ، الطٌبة بملن / عصام ابراهٌم احمد ابوالعطاوصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  141101سمٌر دمحم عبدالمجٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

د رزق معتمد عن نشاط وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره بناحٌه شارع الحرمٌن من شارع الحسٌنٌه بملن/احم

 141101ولٌد برلم تابع  2110لسنة  5500تجاره المالبس الجاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه اودع برلم 

تم  21101121وفً تارٌخ  141101(سمٌر دمحم عبدالمجٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141101)تابع -  236

 ر:   ، ش الحرمٌن من ش الحسنٌه بملن/ احمد رزق معتمدتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ

تم  21101122وفً تارٌخ  141051( احمد منٌر الحسٌنى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     141051) تابع  -  231

 ن الجندىتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد الواحد المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملن/ أحمد حس

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143501السعٌد محمود احمد الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 وصف الـتأشٌر:   ، المعلب بملن / رابحه على الحسٌنى 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101122وفً تارٌخ  142600دمحم عادل حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

ش الجمهورٌه المشاٌه بملن/ مروه دمحم حنفى الجبالى وسمتها التجارٌه دورٌا 11الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره 

Doria  142600ولٌد برلم تابع  5624اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122ارٌخ وفً ت 132584حامد ابراهٌم حسنٌن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

( بمبن/ نادى شربٌن  26الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / شربٌن محالت نادى شربٌن الرٌاضى محل رلم ) 

 دلهلٌة  132584ولٌد برلم تابع  5622اودع برلم  11111الرٌاضى عن نشاط/ تجارة بذور ومبٌدات واسمده  براس مال 

تم تعدٌل  21101122وفً تارٌخ  143580كرٌمه السعودى عبدالغنى ابراهٌم وزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 االمل الحفٌر بملن / السعٌد ابراهٌم على  23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122رٌخ وفً تا 143504عبدالرحمن عارف مخٌمر غنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة الجدٌد بملن / مسعود عرفات رمضان ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  141051احمد منبر الحسٌنى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

شاِرع َعبد الواِحد الُمتفَرع ِمن شاِرع َعبد الَسالم بملن/ أَحَمد َحَسن الِجندى َعن  8وصف الـتأشٌر:   ، تَم إفتِتاح فَرع الَمنصورة 

 َدلهلٌة .  141051ولٌُد بَرلَم تابِع  2110لسنة  5620نَشاط َمخبَز شامى أوِدع بَرلَم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  143588دمحم احمد جابر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، لرٌة البدالة بملن / احمد جابر دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  143503امل السٌد دمحم السٌد عٌانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، بانوب بملن / رجب الٌمانى رزق 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  02621اسامة محمود رشاد حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ شربٌن امام مفابر المسلمٌن بندر شربٌن بملن/ فتحى عبد الحمٌد صالح الموافى 

تم تعدٌل  21101122وفً تارٌخ  142600، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( دمحم عادل حسن محمود 142600)تابع -  241

 ش الجمهورٌه المشاٌه بملن/ مروه دمحم حنفى الجبالى11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  143501دمحم فخرى ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 ماٌو جمصة بملن / ألمظ مصطفى دمحم  15وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 ,  21101122وفً تارٌخ  143502فخرى عطٌه ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 وصف الـتأشٌر:   ، الملعب بملن / احمد المتولى موسى 

وفً تارٌخ  113851الحمٌد دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ( دمحم المتولى عبد 113851) تابع  -  251

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ دمحم عبد النبى على حسن 21101122

م تعدٌل ت 21101122وفً تارٌخ  143586محمود مصطفى الدسولى مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شربٌن شارع نبٌل منصور بملن / دمحم حسن دمحم عبدالعاطى

تم  21101122وفً تارٌخ  132584( حامد ابراهٌم حسنٌن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    132584)تابع  -  252

 ( بملن / نادى شربٌن الرٌاضى 26رلم ) تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محالت نادى شربٌن الرٌاضى محل

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  142404ولٌد رمضان الدٌسطى حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 وصف الـتأشٌر:   ، الجالونٌه ابو زاهر بملكه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  122866ٌوسف السٌد فهمى المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 شارع ابو الحسن من شارع عبد السالم عارف بملن/ سامى محمود غازى  12وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  122866ٌوسف السٌد فهمى دمحم المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 شارع ابو الحسن من شارع عبد السالم عارف بملن/ سامى محمود غازى  12ـتأشٌر:   ، تعدل الى/ وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  143501كرٌم دمحم السٌد احمد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ٌد احمد دمحموصف الـتأشٌر:   ، نشا عزبة االبعدٌة بملن / دمحم الس

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  143505اٌه فاروق دمحم فهمى احمد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 شارع شومان من شارع النخلة بملن / عزٌزه عبدالمادر ابراهٌم 1وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  21101124وفً تارٌخ  134605فرد ،  سبك لٌده برلم     شرٌف جمٌل حامد السٌد على الشٌخ ، تاجر -  258

 , وصف الـتأشٌر:   ، تَم إلغاء َهذا الَمَحل .

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  143506هٌسم سامى مرزوق ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 جمٌلة دمحم دمحم ٌوسفوصف الـتأشٌر:   ، مٌت لوزة بملن / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  65138فوزى عبد الحمٌد حامد الربعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ مٌت غمر عزبة الحطابة البر الثانى امام مزلمان السكة الحدٌد بملن/ عبد الحمٌد فوزى عبد 

 د الربعةالحمٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  80184احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ، تعل الى/ بلماس شرع سعفن بملن/ رضا عب هللا عب الخالك 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  80184احم محمو حم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ، تعل الى/ بلماس شرع سعفن بملن/ رضا عب هللا عب الخالك 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143616دمحم عبدالمادر احمد ابراهٌم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 ى دمحم عادل طه شارع انور االفندى بملن / ٌمن 30وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  143611دمحم شولى دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، بساط كرٌم الدٌن بملن / احمد السٌد عبدالفتاح الجمال

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143613   حسام الدٌن دمحم السٌد عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو دشٌشة بملن / دمحم السٌد عبدالبارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143614اسامه عبدالخالك حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 بملن / ابراهٌم حامد عبداللطٌف كرموصف الـتأشٌر:   ، عمر بن الخطاب المختلط 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  123888دمحم سٌد احمد على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ بلماس شارع الجمهورٌة بملن/ السٌد امام دسولى 

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  143508مدان كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ماهر السٌد مصباح ح -  268

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشونه من شارع الجمهورٌة خلف سٌنما التحرٌر بملن / ماهر السٌد مصباح حمدان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125تارٌخ وفً  143612على محمود احمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة المدٌم بملن / سعٌده فتحى عبدالحمٌد فوده 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143615دمحم احمد عبدالوهاب على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

المشاٌة السفلٌة امام نادى الشرطة محل الدور االرضى بملن / احمد عبدالوهاب على وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة برج الصفوة 

 عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  143500حسام حسن على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بصار الحفٌر بملن / حسن على ابراهٌم محمود  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  143611ابراهٌم السٌد دمحم ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، حى الشرق بجوار المركز الجدٌد بملن / على السٌد دمحم ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل  21101128وفً تارٌخ  143615سبك لٌده برلم      نورا دمحم فكرى الشحات عبدالخالك سماحه ، تاجر فرد ، -  213

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البملٌة بملن / دمحم مصباح رجب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143614اشرف السعٌد لطب الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، الحصص بملن / مجدى فرج احمد السٌد 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101128وفً تارٌخ  143612شولى شولى فهمى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مزاح بملن / ابراهٌم جمال عبدالمحسن الالزق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  143611اٌه حسن السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، كفر طناح بملن / حنان احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143611 منٌر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالرحٌم دمحم -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المزاز من االمام اللٌثى كمر البدماص بملن / عبدالفتاح دمحم منٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128خ وفً تارٌ 143618دمحم حسنٌن دمحم على السراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 وصف الـتأشٌر:   ، برج المستشارٌن من حوض الطوٌل حى االشجار بملن/ حسام دمحم عبدالعاطى العدوى

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  143610اٌمن دمحم عوض عوض غزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 ل من ش لناه السوٌس بملن/ دمحم عوض عوض غزيش احمد كام23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101128وفً تارٌخ  142801الشافعى موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 شارع مستشفى الصدر اسفل برج الضرائب بملن / اشرف دمحم عبدالغنى  2، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  83358ر الٌمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالهادى بدٌ -  281

 ش الحوار بملن/ممدوح عبدالعزٌز حافظ12الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21101128وفً تارٌخ  143613دمحم سعد دمحم الناهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 الـتأشٌر:   ، راس الخلٌج بملن / سعد دمحم الناهى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21101128وفً تارٌخ  143616السعٌد سعد السعٌد عبدالغنى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحصص بملن / اكرامى حماده السٌد السٌد عطٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143621اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم -  284

 الـتأشٌر:   ، منشأ البدوى بملن / دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل

العنوان ,  تم تعدٌل 21101120وفً تارٌخ  143625اسالم فاروق عبدالفتاح ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 شارع اسامه بن زٌد احمد ماهر بملن / السعٌد دمحم حسن البدراوى  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143618وائل خمٌس محمود جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 لن / متولى كمال المتولى ابراهٌم شارع مدرسة جزٌرة الورد جدٌله بم 11الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143622سٌد دمحم على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، جدٌلة شارع امٌن عزبة الهوٌس بملن/ نور الدٌن حسٌن عبد اللطٌف 

وفً تارٌخ  134248راهٌم العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( السعٌد رمضان السعٌد اب134248)تابع  -  288

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن / رمضان السعٌد ابراهٌم العدل  21101120

وفً تارٌخ  134248( السعٌد رمضان السعٌد ابراهٌم العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    134248)تابع  -  280

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ٌوجد محل رئٌسى بالعنوان مركز المنصورة مٌت محمود بملن/ عبد الغفور  21101120

م براس مال خمسمائة الف جنٌها مصرى الغٌر ولٌد برلم 2115/ 11/ 1مسعود سعد عن شاط استٌراد وتصدٌر وافتتح فى 

 بالدلهلٌة 134248

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143626لسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام كلثوم دمحم حامد ا -  201

 الـتأشٌر:   ، السوق العمومى بملن / خالد شحاته دمحم شحاته 

ن تم تعدٌل العنوا 21101120وفً تارٌخ  134248السعٌد رمضان السعٌد ابراهٌم العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بالعنوان مٌت محمود بملن / رمضان السعٌد ابراهٌم العدل عن نشاط/ مماوالت 

 دلهلٌه 134248ولٌد برلم تابع  5818عامه وتورٌدات وتركٌبات اودع برلم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120ارٌخ وفً ت 143621دمحم محمود جمعه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 الـتأشٌر:   ، مٌت خٌرون عزبة فوده بملن/ دمحم حمدان على دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  143621احسان السٌد دمحم بدر الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 االمل بملن / دمحم محمود حامد العدل وصف الـتأشٌر:   ، شارع السد العالى عزبة النور و

تم تعدٌل العنوان  21101120وفً تارٌخ  143623ٌاسر عبدالحى محمود زكرهللا حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 , وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل طرٌك بلماس بملن / مروه عبدالفتاح السٌد على

تم تعدٌل العنوان  21101120وفً تارٌخ  143610تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالناصر حسن عمر موسى ،  -  205

 , وصف الـتأشٌر:   ، طناح بملن/ عب الناصر حسن موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  143624اسامه شولى شاكر حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 لط بجور صٌدلٌه المحافظه بملن / احمد احمد اسامهشارع المخت 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143636السٌد ابراهٌم السٌد احمد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع نادى المعلمٌن بملن / ابراهٌم السٌد احمد عطا 

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  143631سن سكراته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان صالح الدٌن دمحم ح -  208

 , وصف الـتأشٌر:   ، ابودشٌشه الشوامى بملن / سمٌر على السٌد احمد

 تم تعدٌل العنوان , 21101131وفً تارٌخ  131581دمحم على سلٌمان حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 شارع مصطفى البحراوى خلف استاد المنصوره بملن / ولٌد انور ابراهٌم انور 11وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 ,  21101131وفً تارٌخ  143620دمحم عوض ابراهٌم السٌد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 دمحم السٌد دمحم عبدالواحد  وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بجوار سور السماد بملن /

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  143635فرج ابراهٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، ارض االسكان بملن / فاطمه نبٌل عبدالمادر بدوى رفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  143638لٌده برلم    دمحم احمد عبدالعاطى احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  312

 الـتأشٌر:   ، حى البستان زرزاره امام مخزن السكر بملن / احمد عبدالعاطى احمد حسانٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  06314عزٌزة عبدالستار منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، تعجل اسم المالن الً/مسعد انٌس محمود سلطان

تعدٌل العنوان , تم  21101131وفً تارٌخ  06314عزٌزه عبدالستار منصور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصف الـتأشٌر:   ، تعجل اسم المالن الً/مسعد انٌس محمود سلطان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  143631دمحم جوده االمٌر همٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، شارع باتا من شارع الثورة بملن / احمد عٌد محمود ابوزٌد 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  143642عبدالفتاح محمود الطاهر عبدالفتاح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ابوسمبل بملن / على المناوى ابراهٌم  21العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جمصه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143634احمد عبدالمادر البدرى عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأة السالم بملن / محمود احمد دمحم نافع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  143630دمحم ابراهٌم ربٌع احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 د احمد الزٌر الـتأشٌر:   ، مٌدان خطاب بملن / صبرى السٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143631امٌر عبدالهادى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الثورة باتا بملن / غازى دمحم الشحات الغازى العزب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143632ٌده برلم    احمد الفداوى دمحم السٌد الحجاج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، كفرالشٌخ عطٌه بملن / الفداوى دمحم السٌد حجاج 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143641مها احمد محمود رمضان ابوحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 عوض سلٌم بملن / ولٌد طلعت عبدالوهاب وصف الـتأشٌر:   ، شارع م

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  143628هانى ناجى على عبدالسالم العوادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع السد العالى بملن / احمد رمضان السعٌد السالب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  143633تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء حسان دمحم ابوالفتوح ،  -  313

 الـتأشٌر:   ، كفر الحطبة بملن / حسان دمحم ابوالفتوح 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143641احمد دمحم كمال دمحم محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 شارع منار االسالم اوالد طه بملن / دمحم كمال دمحم محمود بدر 2:   ، المنصورة وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143641دمحم محمود الشربٌنى دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصف الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / عماد محمود الشربٌنى دمحم جمعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143644دمحم احمد متولى عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الكخٌا سوق التجار بملن / محمود احمد متولى عبدالرسول

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  143648   دعاء مصطفى عبدالرحمن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  311

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبالسالم عارف بملن / حاضنة اعمال المنصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , وصف  21101131وفً تارٌخ  143643احمد ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 ابد ابراهٌم دمحم احمد الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / ع

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  143646وائل عبدالسالم عثمان ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 , وصف الـتأشٌر:   ، الطوٌلة الطرٌك السرٌع بملن / كمال عبالسالم عثمان

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  143645بك لٌده برلم    عبدهللا الشحات صدٌك عبدهللا ، تاجر فرد ،  س -  321

 وصف الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / دمحم محبوب طلبة عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101131وفً تارٌخ  83014النادى للطباعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 رثه عزالدٌن الزٌنى فوده وعنهم شوٌكار عبدالروؤف السٌد دمحم شومانتعدل اسم المالن الً/ و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  83014احمد دمحم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 السٌد دمحم شومانالـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الً/ ورثه عزالدٌن الزٌنى فوده وعنهم شوٌكار عبدالروؤف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  138841نرمٌن زكرٌا سعد ودٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدل الً/ مكتبه وخردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  138445رد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى شعبان السعٌد خضر ، تاجر ف -  2

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  121144دمحم عبد العزٌز عبد الحمٌد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

طبما  6من المجموعة  36والفمرة  10لٌة ومكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه وصف التأشٌر:  ٌضاف/ تورٌدات عمالة داخ

 للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  113464على محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اف/ تجهٌز حاصالت زراعٌةالتأشٌر:  ٌض

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  113464( على محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    113464) تابع  -  5

طبما للنظم  6من المجموعه  36والفمرة  10النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 ا الهٌئة العامة على الصادرات والوارداتوالمرارات التى تنظمه

تم تعدٌل النشاط , 21101112وفً تارٌخ  142112دمحم شاكر دمحم توفٌك السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101112وفً تارٌخ  03841دمحم فكرى أبو ناصر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدل الً/ تجاره مصوغات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101112وفً تارٌخ  122206جورج مٌشٌل انطون زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 استٌراد جرارات زراعٌه التأشٌر:  ٌضاف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101113وفً تارٌخ  114312احمد سعٌد ابراهٌم حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر:  تعدل الى/ تعبئة وتوزٌع مٌاه ممطرة وزٌوت وشحومات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21101113وفً تارٌخ  12112دمحم عبد الرحمن عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 21101114وفً تارٌخ  112015ماجد احمد صادق نجٌب البرهمتوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  لصر النشاط على / االستثمارات العمارٌه فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  03420دمحم مصطفى السٌد غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة حداٌد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  03420دمحم مصطفى السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدل النشاط الى / تجارة حداٌد التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , 21101118وفً تارٌخ  126010عبد المجٌد ابراهٌم عبد المجٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 2110/ 6/ 1وصف التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة لطع غٌار سٌارات اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , 21101118وفً تارٌخ  114366تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد متولى عبد الرحمن ابراهٌم حسن ،  -  15

 2110/  1/  1وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصوٌر مستندات اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101118وفً تارٌخ  121688حماده عٌد ابراهٌم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 شٌر:  تعدل الى/ مزرعة مواشىالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  123124الهوارى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  ورشة اصالح كاوتش

دٌل النشاط , وصف تم تع21101110وفً تارٌخ  123124رزق ابراهٌم الهوارى صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  ورشة اصالح كاوتش

تم تعدٌل 21101110وفً تارٌخ  113111الجنٌدى لتجارة السٌارات واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

(  6من المجموعة  36والفمرة  10النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف : ـ مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع ) فٌما عدا المجموعة 

 وفمًا للوائح والمرارات والنظم التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات .

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  113111الجنٌدى  لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

( وفمًا للوائح  6من المجموعة  36والفمرة  10ع السلع ) فٌما عدا المجموعة التأشٌر:  ٌضاف : ـ مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌ

 والمرارات والنظم التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات .

تم تعدٌل النشاط , 21101110وفً تارٌخ  121010عزة حجازى عبد السالم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  نعدل مسمى النشاط/ تشكٌل بالستٌن وصف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  118300عز الدٌن سعد عنتر المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 2110/ 1/ 1التأشٌر:  تعدل الى/ جزارة اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101114وفً تارٌخ  143481لم   دمحم دمحم بدٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  23

 1ٌضاف نشاط/ نمل عمال لحساب الغٌر 

تم تعدٌل النشاط 21101114وفً تارٌخ  135435سراج الدٌن عبد الوهاب شاهٌن عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 , وصف التأشٌر:  بضاف/ مكتب مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  141155الم الدمرداش فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرج عبدالس -  25

 التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع غسٌل وتكسٌر بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  44618دمحم رمضان السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تعدل إلى : ـ مكتب تصدٌر وتجارة برفانات وأحذٌة ) فٌما عدا المهمات واألحذٌة العسكرٌة ( .التأشٌر:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  44618دمحم رمضان السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 عدا المهمات واألحذٌة العسكرٌة ( . التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مكتب تصدٌر وتجارة برفانات وأحذٌة ) فٌما

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  44618دمحم رمضان السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدل إلى : ـ مكتب تصدٌر وتجارة برفانات وأحذٌة ) فٌما عدا المهمات واألحذٌة العسكرٌة ( .

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  121448مختار بكر زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب دمحم  -  20

التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب مماوالت عامة واضافة نشاط/ مكتب استٌراد لٌكون النشاط/ مكتب مماوالت عامة واستٌراد فٌما عدا 

 المرارات التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والوارداتطبما للنظم و 16من المجموعه  36والفمرة  10المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101116وفً تارٌخ  06124دمحم فؤاد دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 2110/ 4/ 11لسنه1008تعدل الً/تجاره ماكٌنات التصوٌر فٌما عدا خدمات االنترنت موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  125186ماٌسه سعد على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  لصر النشاط على / التصدٌر

شاط , وصف تم تعدٌل الن21101116وفً تارٌخ  133681دمحم فاروق عثمان دمحم جوٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدل الً/تجاره سٌارات لحساب الغٌر بالعموله

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  115681عمرو محمود محمود منصور العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر:  تعدل إلى : ـ جزارة .

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  131351،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد شراره ، تاجر فرد -  34

وصف التأشٌر:  تعدل الً/ مطبعه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على الحصول على التراخٌص 

 وتصدٌر2110لسنه2805الالزمه موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  121221طاهر طاهر السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

التأشٌر:  ٌضاف/ تجارة الحداٌد والبوٌات وادوات كهربائٌة وتورٌدات عامة لٌصبح النشاط/ ادوات صحٌة وسٌرامٌن وادوات 

 كهربائٌة وحداٌد وبوٌات وتورٌدات عامة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101118وفً تارٌخ  112183منى نبٌل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 لصر النشاط على/ اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101118وفً تارٌخ  135552محمود دمحم على دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها  6من المجموعه  36والفمرة  10ر:  ٌضاف/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه التأشٌ

 1الهًءة العامة على الصادرات والواردات 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  133335نوران ابراهٌم دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

لٌكون  2118/  11/  1التأشٌر:  لصر النشاط على / مكتب تصدٌر واضافة نشاط / تورٌدات عامه مع جهات حكومٌه اعتبارا من 

 1النشاط / مكتب تصدٌر وتورٌدات عامه مع جهات حكومٌه

النشاط , وصف تم تعدٌل 21101110وفً تارٌخ  133335نوران ابراهٌم دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

لٌكون  2118/  11/  1التأشٌر:  لصر النشاط على / مكتب تصدٌر واضافة نشاط / تورٌدات عامه مع جهات حكومٌه اعتبارا من 

 1النشاط / مكتب تصدٌر وتورٌدات عامه مع جهات حكومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  126112شٌرٌن حبٌب الصباحى عنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل الى/ كوافٌر حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101122وفً تارٌخ  61115فتحى االمام على االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 1 2118/ 11/ 1ٌضاف/ ناط تجارة مالٌس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة اعتبارا من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101122وفً تارٌخ  132584حامد ابراهٌم حسنٌن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  لصر النشاط / على مكتب تصدٌر فمط الغٌر

دٌل النشاط , وصف تم تع21101124وفً تارٌخ  122866ٌوسف السٌد فهمى دمحم المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدل الى/ نجارة ادوات منزلٌة ولعب اطفال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101124وفً تارٌخ  122866ٌوسف السٌد فهمى المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدل الى/ نجارة ادوات منزلٌة ولعب اطفال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ  80184د ،  سبك لٌده برلم   احم محمو حم غنٌم ، تاجر فر -  45

 تجارة بمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ  80184احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تجارة بمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  116104لٌده برلم   مها ابراهٌم احمد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك  -  41

 التأشٌر:  تعل الى/ كاترٌنج وادره مطاعم وكافٌهات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  123888دمحم سٌد احمد على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 بوٌاتالتأشٌر:  تعل الى/ تجارة حداٌد وبوٌات و

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  65138فوزى عبد الحمٌد حامد الربعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

طبما  6من المجموعه  36والفمرة  10التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع تشغٌل معادن وتمطٌع صاج واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 ها الهٌئة العامة على الصارات والواراتللنظم والمرارات التى تنظم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101128وفً تارٌخ  00443سعد الشحات عوض نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  ٌضاف/ نشاط خدمات محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101128وفً تارٌخ  13362دمحم محمود دمحم الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ٌضاف الى نوع النشاط / استٌراد جرارات وسٌارات دراجات وموتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101120وفً تارٌخ  11311خالد عبد الفتاح دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ٌع لدى الغٌر لمستحضرات التجمٌل واالعشاب والمطهراتالتأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / تجارة وتوزٌع وتصن

تم تعدٌل النشاط , 21101131وفً تارٌخ  142050مؤسسة جاد لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 6من المجموعة  36والفمرة  10وصف التأشٌر:  اضافة نشاط مكتب استٌرادوتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , 21101131وفً تارٌخ  142050مد عبدالكرٌم جاد المولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  54

 6من المجموعة  36والفمرة  10وصف التأشٌر:  اضافة نشاط مكتب استٌرادوتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  133103دمحم كامل دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 2110/ 3/ 25التأشٌر:  تعدل الى/ مصنع مخلالت غذائٌة اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  111681خالد صبرى زكى صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 2110/ 1/ 18 التأشٌر:  تعدل الى/ طهى وتجهٌز مكوالت اعتبارا من

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  141111دمحم محمود عبدالنبى دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  ٌضاف الى نوع النشاط / توكٌالت تجارٌه

م تعدٌل النشاط , وصف ت21101131وفً تارٌخ  06314عزٌزة عبدالستار منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدل الً/مطحن بن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  06314عزٌزه عبدالستار منصور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر:  تعدل الً/مطحن بن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131تارٌخ وفً  131581دمحم على سلٌمان حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

التأشٌر:  لصر النشاط على تصدٌر واضافة نشاط / تجارة وتوزٌع مستلزمات اطفال لٌكون النشاط تصدٌر وتجارة وتوزٌع 

 مستلزمات اطفال

تعدٌل تم 21101131وفً تارٌخ  111681( خالد صبرى زكى صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    111681) تابع  -  61

 2110/ 1/ 18النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى/ طهى وتجهٌز ماكوالت اعنبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101131وفً تارٌخ  81421على محمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

والمجالت وخدمات االنترنت وبعد الحصول علً  ٌضاف تسوٌك رٌاضى وتسوٌك العبٌن وادوات رٌاضٌه فٌما عدا اصدارالصحف

 2110لسنه3522التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131وفً تارٌخ  111681خالد صبرى زكى صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  تعدل الى/ مزادات

تم تعدٌل النشاط , 21101131وفً تارٌخ  143648دعاء مصطفى عبدالرحمن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر:  تصنٌع االغذٌة الخاصة وتصنٌعها لدى لغٌر وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى لغٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  143412اسامة رحٌم متولى رحٌم حمٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  143428سمٌرة على احمد دمحم امارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  143444ثروت دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  143450تامر عطٌه حسٌن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143415عنتر على عازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101114وفً تارٌخ  143511احمد ابراهٌم البدراوى ابراهٌم بٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143525هٌم فرج ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابرا -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143531فرج موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , 21101111وفً تارٌخ  143556حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالحكٌم عبدالغنى م -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  143560عماد سعد جٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143584تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابوالعطا ابراهٌم احمد ابوالعطا ، -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101125وفً تارٌخ  143508السٌد ماهر السٌد مصباح حمدان كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143612ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شولى شولى فهمى عبدالبال -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  143628هانى ناجى على عبدالسالم العوادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  143643د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم دمحم احم -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143300عٌاد عطٌة الجندى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  143411د ،  سبك لٌده برلم   حسن حسن عطٌة احمد عطٌة ، تاجر فر -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101113وفً تارٌخ  143425اسالم حسن مصطفى رمضان طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143441بك لٌده برلم   احمد دمحم شرٌف احمد عزت ، تاجر فرد ،  س -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143463مشوادى ابوالحسن عبدالمجٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143410ٌده برلم   عبده فتحى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143484لٌلى سالم ابراهٌم الجحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  143512صٌدلٌة سماح مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  143528انتصار جمعة عبدالكرٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143541اسماء دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143551دمحم سمٌر عبدالعزٌز ابو نار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 52 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  121581صالح الدٌن عبدالسمٌع البٌلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21101122وفً تارٌخ  141051( احمد منٌر الحسٌنى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141051) تابع  -  28

 صف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  143613حسام الدٌن دمحم السٌد عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21101128وفً تارٌخ  143611دمحم عبدالرحٌم دمحم منٌر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  143626ام كلثوم دمحم حامد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21101113وفً تارٌخ  143422السٌد دمحم حامد شعبان الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143434دمحم على مصطفى شحاتة محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21101114وفً تارٌخ  143435عبدالمنعم السٌد عبدالمنعم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143468سامح سعد المرسى ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21101111وفً تارٌخ  143481هانى عبداللطٌف عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143401نبٌه عبدالغنى حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143511احمد على عصمان مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143520منى زكى المتولى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  143531عبدالرحمن عبدالهادى عبدالحى الكٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تأشٌر: خاصالشركة , وصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143566هدى طه امٌن مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143565عادل ٌحًٌ توفٌك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  143518دمحم عبدهللا احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143511رحاب محمود فهمى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143618نٌن دمحم على السراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حس -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143610اٌمن دمحم عوض عوض غزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  143618د جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل خمٌس محمو -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  143622سٌد دمحم على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  143416فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن المتولى حسن عبدالكرٌم ، تاجر -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  143424عماد جالل عبدالمادر خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143440سبك لٌده برلم   دمحم كمال رمضان رمضان ، تاجر فرد ،   -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  143456احمد مجدى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143418ه برلم   شولى عبدالرازق ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143485صباح عباس حسن رمضان شالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143514دمحم ابوالسعود عثمان الظرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143516دمحم دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143522ضا حسب النبى عوض حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143542دمحم دمحم عبدالبالى ممبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143540الطنطاوى زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد حمدى  -  50

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143512سامح ابراهٌم فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101121وفً تارٌخ  141101دمحم عبدالمجٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   (سمٌر 141101)تابع -  61

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  143614اسامه عبدالخالك حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 54 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 21101128وفً تارٌخ  143611ن السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌه حس -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143632احمد الفداوى دمحم السٌد الحجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143641د محمود رمضان ابوحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مها احم -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  143421جمال دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101113وفً تارٌخ  143423دالرازق رزق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معتز ابراهٌم عب -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143453مسعد احمد خلٌفة دمحم طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143416ف ابراهٌم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المتولى ٌوس -  60

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143483جمال السٌد على عبدالحمٌد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143511حٌى دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سوزان ٌ -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143510هبه محمود السعٌد السعٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143543امد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ح -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143551دمحم عٌد دمحم عٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143515دالشهٌد فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء فتحى عب -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  143615دمحم احمد عبدالوهاب على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  143614لطب الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف السعٌد -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143634احمد عبدالمادر البدرى عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143630م ربٌع احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌ -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  143421مٌادة ماهر مرعى على عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , 21101113وفً تارٌخ  143420دمحم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ثناء ابراهٌم سعد  -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101118وفً تارٌخ  143443سعد جمال الدٌن مصطفى عبداللطٌف الشاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  143461محمود سعد السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143413فتحى السٌد السٌد زهران العفش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143415( دمحم عنتر على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   143415)تابع  -  85

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143486هدى ابوبكر دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  143523مكتب حسن بالط للنمل والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143538اسالم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143555احمد عبدالبدٌع دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  80

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143511احمد محمود عبدالرحٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143514رٌاض دمحم احمد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143583عالء عبدهللا سعد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  143613 الناهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعد دمحم -  03

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101128وفً تارٌخ  143616السعٌد سعد السعٌد عبدالغنى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  143621 اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  143648دعاء مصطفى عبدالرحمن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143301نٌر داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابرام انور م -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101112وفً تارٌخ  143414نجاة ٌسرى عبدالعزٌز احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  08

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  143341اسالم ٌاسر صالح ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   (  143341) تابع  -  00

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101113

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143442حسام حسن رجب حسن الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143454شٌماء السٌد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143414احمد دمحم نجٌب صالح المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143488سعد دمحم مسعد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143511مصطفى راضى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143524ٌر احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا بش -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143530اشرف السٌد الجندى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143553هٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شاكر عوض احمد ابرا -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143511عابد حسن ابراهٌم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101122وفً تارٌخ  142600حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ( دمحم عادل 142600)تابع -  110

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  143612على محمود احمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143631ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌر عبدالهادى السٌد -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143412احمد عمر ٌوسف على الشحبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143431حسن ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143448دمحم بهجت سعد عبدالعزٌز حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  03536( مصطفى ٌوسف عبدالحمٌد ٌوسف الجحاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    03536) تابع  -  115

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101118

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21101110وفً تارٌخ  143452نبٌل نتٌج محمود صالح عنابة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , 21101111وفً تارٌخ  143466دمحم عوض عبدالفتاح شوٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143401رضا سامى ابراهٌم احمد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 , وصف التأشٌر: خاص الشركة

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143518دمحم دمحم المٌاس دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21101115وفً تارٌخ  143515عبدهللا السٌد جبر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143531احمد زاهر رزق لاسم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

ركة تم تعدٌل نوع الش21101111وفً تارٌخ  143564دمحم سمٌر الشحات جاد دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  143510شٌماء سالم حسٌن دمحم لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21101121وفً تارٌخ  143581عصام عطٌه محمود حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143503امل السٌد دمحم السٌد عٌانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21101120وفً تارٌخ  143621احسان السٌد دمحم بدر الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  143635فرج ابراهٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21101131وفً تارٌخ  143638دمحم احمد عبدالعاطى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  143646وائل عبدالسالم عثمان ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وع تم تعدٌل ن21101111وفً تارٌخ  143413سوزان عبدالفتاح مصباح عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  143410احمد دمحم عبدالغفار العلٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة تم تعد21101113ٌوفً تارٌخ  143421محمود ابراهٌم عبدالخالك بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143436زٌنب ناصر على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21101111وفً تارٌخ  143461نورا دمحم طلعت دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

 58 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  143481دمحم دمحم بدٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21101111وفً تارٌخ  143482دمحم السٌد الفولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101114وفً تارٌخ  143518اشرف اسامه احمد ابوالعال ابراهٌم العسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  143532حمدى رشاد عبدالجلٌل زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143545سعد نافد ممبل بحبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143548تامر السعٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143563دٌنا دمحم السٌد الطاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143501السعٌد محمود احمد الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101125وفً تارٌخ  143616دمحم عبدالمادر احمد ابراهٌم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 خاص, وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  143611دمحم شولى دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143662الجندى ابراهٌم مالن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101112وفً تارٌخ  143411نشوه دمحم المندوه اسماعٌل ابو اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  143431دمحم طلعت على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143433سمٌر ابراهٌم طلب ابراهٌم التوابتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  143441عبدهللا انور زٌدان ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 21101110وفً تارٌخ  143455دمحم عبدالحمٌد المتولى المتولى المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143460دمحم عبدالمعطى العدل عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143403احمد فاضل عزت دمحم المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  143512سامح حمدى السٌد عبدالرازق الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 لشركة , وصف التأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143404ولٌد زكرٌا االمام ٌوسف الخمٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

نوع  تم تعدٌل21101116وفً تارٌخ  143535دمحم دمحم نجٌب سعد مصطفى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143561عمرو عبدالغفار عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 , وصف التأشٌر: خاص

تم 21101118تارٌخ وفً  143516عبدالرحمن دمحم صالح عبدالحمٌد عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101121وفً تارٌخ  143581جمال عبداللطٌف عبدالسالم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101124وفً تارٌخ  143501كرٌم دمحم السٌد احمد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  143621دمحم محمود جمعه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131ً تارٌخ وف 143631دمحم جوده االمٌر همٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101131وفً تارٌخ  143642عبدالفتاح محمود الطاهر عبدالفتاح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143414م   احمد عبدهللا السعٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143415دمحم عبده خالد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112تارٌخ  وفً 143418حمادة على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101110وفً تارٌخ  143451حلمى السعٌد دمحم حلمى السعٌد العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143451دمحم ٌسرى عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143465دمحم المرسى عبدالحى المرسى درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143408احمد الشربٌنى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143511سمٌره السعٌد عارف ابراهٌم ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 21101115وفً تارٌخ  143513احمد سمٌر احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  143546رانٌا ابوالمعاطى البٌلى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143541احمد الحسٌنى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143562الشامى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143501دمحم فخرى ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101122وفً تارٌخ  143502فخرى عطٌه ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143636السٌد ابراهٌم السٌد احمد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  143631حنان صالح الدٌن دمحم حسن سكراته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143306هانى عبدالعال جودة رمضان العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101112وفً تارٌخ  143411محمود جمال ابو زٌد بدوى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاصالشركة , 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  143413ماجدة دمحم فتحى احمد دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21101118وفً تارٌخ  143446احمد عبدالحك ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101110وفً تارٌخ  143458محمود احمد عبدالبارى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص21101111وفً تارٌخ  143412نفٌسه حامد عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143401السٌد عبدهللا البٌومى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143513ولٌد حامد ٌسن طه ابوورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143515اسالم ابراهٌم ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  143541اٌمن دمحم ربٌع ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 , 21101111وفً تارٌخ  143558جمال عبدالناصر نور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  180

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101122وفً تارٌخ  143586محمود مصطفى الدسولى مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 ف التأشٌر: خاصالشركة , وص

تم تعدٌل 21101122وفً تارٌخ  132584( حامد ابراهٌم حسنٌن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   132584)تابع  -  101

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21101125وفً تارٌخ  143500حسام حسن على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101125وفً تارٌخ  143611ابراهٌم السٌد دمحم ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة تم 21101131وفً تارٌخ  143620دمحم عوض ابراهٌم السٌد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101113وفً تارٌخ  143426رحٌم دمحم عبدالحلٌم الهرٌجى شرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143432دمحم صبرى احمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143438سمٌر دمحم عبدالفتاح غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143411هانم السٌد احمد احمد طرمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  108

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143411صباح محمود عبدالكرٌم دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143481فاطمة على حسن على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  143521وفاء سند عبدالحمٌد سند االتربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 خاص, وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  143521محمود دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101116وفً تارٌخ  143534دمحم رمضان الغرٌب دمحم الوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 ص, وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143568رٌحاب ربٌع عبدالخالك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  143513ٌحى زكرٌا ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  143582دمحم صابر محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة 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 21101120وفً تارٌخ  143610احمد عبدالناصر حسن عمر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  143624امه شولى شاكر حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اس -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143308ولٌد عبدالمنعم نصر سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143431الحمٌد عمر انور الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143430خالد عوض دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143464رجب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صباح مصطفى -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143411طارق دمحم دمحم دمحم على الدبسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101114وفً تارٌخ  143402العاطى دمحم عبدالعاطى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عدنان اشرف عبد -  214

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101115وفً تارٌخ  143521خالد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  143526رمضان العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نٌفٌن ابراهٌم -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  143533حسناء السٌد جاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  143561، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل جمعه دمحم عواد -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143554صبرٌه احمد ابراهٌم دمحم بالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143561دالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالجواد دمحم مصطفى عب -  221

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101128وفً تارٌخ  143615نورا دمحم فكرى الشحات عبدالخالك سماحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101120وفً تارٌخ  143623الحى محمود زكرهللا حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر عبد -  222

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143645عبدهللا الشحات صدٌك عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143411ود عماد عبدالبدٌع البٌاضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خل -  224

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143411دمحم محسوب عبدالملن محسوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  143415مود دمحم عبدالغفار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101118وفً تارٌخ  141656( دٌنا دمحم رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    141656) تابع  -  221

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  143451سمٌر احمد حلمى السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101110وفً تارٌخ  143461عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ابوركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 اص, وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143400شرٌف عثمان محمود الهجٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  143516نفٌن عبدالفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  143544دمحم عبدالسالم لوت الدسولى بشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  143552كامل زكرٌا عبدالحمٌد الهنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 ر: خاص, وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143551عبدالرازق حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  143588دمحم احمد جابر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  143505اٌه فاروق دمحم فهمى احمد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  134248( السعٌد رمضان السعٌد ابراهٌم العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   134248)تابع  -  231

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع21101120

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143633شٌماء حسان دمحم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21101131وفً تارٌخ  143641احمد دمحم كمال دمحم محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143641دمحم محمود الشربٌنى دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21101111وفً تارٌخ  143411عادل حلمى العنانى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143416محمود عبدربه محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص
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الشركة ,  تم تعدٌل نوع21101111وفً تارٌخ  143410احمد محمود دمحم احمد الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  143441مٌنا لدٌس صفا زكى ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21101110وفً تارٌخ  143462دمحم وجدى الباز عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  124530( جمال السعٌد عطا السٌد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    124530) تابع  -  246

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101111

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  143406معتز احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  143405دمحم العدروسى دمحم العدروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143514دمحم مصطفى حسٌن فاضل المهندس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  240

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  143510ٌوسف سمٌر احمد ٌوسف احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101116خ وفً تارٌ 143536كرٌم محمود محمود دمحم النعسانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  143550عوض عوض هللا العوضى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101122وفً تارٌخ  143580كرٌمه السعودى عبدالغنى ابراهٌم وزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  143504عبدالرحمن عارف مخٌمر غنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  143506هٌسم سامى مرزوق ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  143625اسالم فاروق عبدالفتاح ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  143644دمحم احمد متولى عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    
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 االسم والسمة   

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

 (   New Powerالى: نٌو باور )  141236تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

الى: مؤسسة الخاطر لتجارة االحذٌة  123121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101112،  فى تارٌخ :   -  2

 والمنتجات الجلدٌة  

الى: مؤسسة ادوٌل لتجارة وتعبئة وتوزٌع  114312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  3

 المٌاه الممطرة والزٌوت والشحوامات  

 (   ELmoLtazimالى: الملتزم )  141330تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  4

الى: ٌضاف سمة تجارٌة/ تاسٌندا   143263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  5

TACENDA   

 الى: حذف السمه التجارٌه   03420تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: الهوارى لالستٌراد والتصدٌر   123124ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21101110ٌ،  فى تارٌخ :   -  1

الى: الجنٌدى لتجارة السٌارات واالستٌراد  113111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101110،  فى تارٌخ :   -  8

 والتصدٌر  

 الى: اجرو الٌف نٌو   143364كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر21101111،  فى تارٌخ :   -  0

الى: ٌضاف سمه تجارٌة / ماى بروست   141301تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  11

my broast   

 ور لالستٌراد والتصدٌر  الى: الدكت 138610تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الفؤاد لتجاره ماكٌنات التصوٌر   06124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الشرق االوسط للطباعه والتصدٌر   131351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: الحمد   134430تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الدولٌه المتحده   143441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  15

الى: اضافة السمة التجارٌة الى المستمبل  123306رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب21101121،  فى تارٌخ :   -  16

 لتجارة الدرجات النارٌة ولطع غٌارها  

 الى: معرض الرحمه لتجارة السٌارات   143251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: ٌوسف السٌد فهمى دمحم المكاوى   122866ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21101124،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: عصام صبرى السٌد سٌد احمد   143103تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  10

 مو حم غنٌم  الى: احم مح 80184تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  21
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الى: بسرٌة ٌوسف عبد السالم ٌوسف  13163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  21

 البالسى  

الى: المصرٌه للتصدٌر وتجارة وتوزٌع  131581تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  22

 مستلزمات االطفال  

الى: المصرٌه للتصدٌر وتجارة وتوزٌع  58588تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  23

 طفال  مستلزمات اال

 الى: عزٌزه عبدالستار منصور حسن   06314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: مؤسسة العالمٌه النتاج المهوه   06314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  25

الى: الرؤٌا لتجاره وتوزٌع مستحضرات  143625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  26

 تجمٌل وتورٌدات عامه  

 الى: بٌبى ستور للتوكٌالت التجارٌه   141111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: مؤسسة جاد لالستٌراد والتصدٌر   142050لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا21101131،  فى تارٌخ :   -  28

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21101112، وفى تارٌخ    52318دمحم محمود سالم سالم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  بموجب عمد فض الشركه ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    21101112، وفى تارٌخ    13181شركة حمدٌة عبدهللا الصٌاد وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه تضامن تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    111018شفٌمة فتحى السٌد وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  بموجب عمد فض شركات تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    21101114، وفى تارٌخ    111018ابو المعاطى عبده ابراهٌم طعٌمه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركات تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم    21101111، وفى تارٌخ    11613راجح احمد احمد عاٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة    - 5

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شركه توصٌه بسٌطه ثابت التارٌخ تم فض الشركه وحلها نهائٌا

تم محو/شطب    21101111ى تارٌخ ، وف   85138دمحم دمحم دمحم شعٌب وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  تم شطب المٌد بموجب عمد فض شركات مصدق على تولٌعاته

،    11415شركة اعتماد بدٌر ابراهٌم واالدها خلفاء المرحوم حمدٌن حسنٌن منصور  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

ة توصٌة بسٌطه بعمد مصدق على تولٌعاتة تم حل الشركة تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فض شرك   21101111وفى تارٌخ 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    21101111، وفى تارٌخ    11334شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 لٌعاتهمحو/شطب السجل  تم شطب المٌد لفض الشركة وحلها نهائٌا بموجب عمد فض شركة مصدق على تو

تم    21101111، وفى تارٌخ    11334شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 0

 محو/شطب السجل  تم شطب المٌد لفض الشركة وحلها نهائٌا بموجب عمد فض شركة مصدق على تولٌعاته

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    136468دها برلم : شركة السٌد صبرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌ   - 11

 السجل  بموجب عمد فض شركات تم حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21101124، وفى تارٌخ    02510شركة االمام ابراهٌم حسن نجم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

ٌتها نَهائًٌا وذَِلن بموجب َعمد َحل َشركة تَضاِمن ُعرفى غٌر ُمَسجل وغٌر ُمشَهر َعنهُ محو/شطب السجل  شُطب ِلَحل الَشركة وتَصف

 / ن َمكتَب تَوثٌك َطلخا .3113ُمَصدق على تَولٌعاتهُ بَرلَم 

، وفى تارٌخ    118155فاطمة عوض دمحم عبد العزٌز النجار وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 1151تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم    21101125

 2110أ/ لسنة 

   21101125، وفى تارٌخ    112115شركة عبدالمنعم صبرى عبدالمنعم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 2116أ / لسنة  681الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل 

   21101125، وفى تارٌخ    112115شركة عبدالمنعم صبرى عبدالمنعم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 2116أ / لسنة  681على تولٌعاته برلم  تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق

تم    21101131، وفى تارٌخ    111386شركة منٌرة السعٌد اسماعٌل وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 2118/ط لسنه3356محو/شطب السجل  تم فض اشركه وحلها نهائٌا بموجب عمد الحل المصدق علً تولٌعاته 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم    21101131، وفى تارٌخ    111386لسعٌد اسماعٌل وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة منٌرة ا   - 16

 محو/شطب السجل  تم شطب الفرع النهاء نشاط الرئٌسً وحل الشركه نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ   ، 131500وان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة دمحم ابراهٌم دمحم رض -  1

 جنٌه   5111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس  تم 21101112وفً تارٌخ   ، 131500شركة خالد السٌد دمحم على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة عبدالعظٌم دمحم سلطان وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   4111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة على الدسولى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   4111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101110وفً تارٌخ   ، 64611،شركة دمحم عبدالعزٌز الدهشان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  5

 جنٌه   4111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة دمحم على دمحم ابو شعٌر وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   4111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة دمحم على دمحم ابو شعٌر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   4111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101110وفً تارٌخ   ، 64611ن وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة عبدالعظٌم دمحم سلطا -  8

 جنٌه   4111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ال , تم تعدٌل رأس الم 21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة على الدسولى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   4111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة دمحم عبدالعزٌز الدهشان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   4111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة دمحم على دمحم ابو شعٌر وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   4111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ   ، 64611شركة دمحم على دمحم ابو شعٌر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   4111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 131281شركة محمود عبدالمنعم العنانى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   251111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 131281شركة محمود السٌد فتح هللا دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   251111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 131281ٌد فتح هللا دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة محمود الس -  15

 جنٌه   251111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101121ً تارٌخ   ،وف 133641شركة عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101121وفً تارٌخ   ، 133641شركة عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل 

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  18

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101122وفً تارٌخ   ، 16116،

 جنٌه   311111.111،

 21101122وفً تارٌخ   ، 16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   311111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101122وفً تارٌخ   ، 16116ى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافع -  21

 جنٌه   311111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

لٌدها برلم شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( شركة تضامن  ، سبك  -  21

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101122وفً تارٌخ   ، 16116،

 جنٌه   311111.111،

 21101122وفً تارٌخ   ، 16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   311111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال ,

 21101122وفً تارٌخ   ، 16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   311111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21101124وفً تارٌخ   ، 121281دمحم الطحاوى درغام وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   111111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101124وفً تارٌخ   ، 121281شركة دمحم الطحاوى درغام وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21101124وفً تارٌخ   ، 121281دمحم الطحاوى درغام وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   111111.111لٌصبح رأس مالها ، , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل  21101124وفً تارٌخ   ، 121281شركة دمحم الطحاوى درغام وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101128وفً تارٌخ   ، 51131ة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة منصور دمحم على توصٌة بسٌط -  28

 جنٌه   5111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    51131منصور دمحم دمحم على العدوى وشرٌكته فاٌزة طه طه دمحم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

 جنٌه   5111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم 21101128،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101128وفً تارٌخ   ، 51131منصور دمحم على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 نٌه ج  5111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101128وفً تارٌخ   ، 51131شركة ورثة منصور دمحم دمحم على العدوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   5111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 51131طة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة منصور دمحم دمحم على العدوى وشركاه توصٌة بسٌ -  32

 جنٌه   5111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 51131شركة دمحم منصور دمحم دمحم على العدوى وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   5111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101128وفً تارٌخ   ، 51131شركة منصور دمحم على شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   5111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    51131منصور دمحم دمحم على العدوى وشرٌكته فاٌزة طه طه دمحم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   5111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101128،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101128وفً تارٌخ   ، 51131،منصور دمحم على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  36

 جنٌه   5111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101128وفً تارٌخ   ، 51131شركة ورثة منصور دمحم دمحم على العدوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   5111111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌ

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 51131شركة منصور دمحم دمحم على العدوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   5111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 51131كة دمحم منصور دمحم دمحم على العدوى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شر -  30

 جنٌه   5111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101128وفً تارٌخ   ، 51131شركة منصور دمحم على شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   5111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    51131لم ،منصور دمحم دمحم على العدوى وشرٌكته فاٌزة طه طه دمحم شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -  41

 جنٌه   5111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101128،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101128وفً تارٌخ   ، 51131منصور دمحم على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   5111111.111ل لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

 21101128وفً تارٌخ   ، 51131شركة ورثة منصور دمحم دمحم على العدوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   5111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101128وفً تارٌخ   ، 51131دمحم على العدوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة منصور دمحم  -  44

 جنٌه   5111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101128فً تارٌخ   ،و 51131شركة دمحم منصور دمحم دمحم على العدوى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   5111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

د( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌ -  1

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/ المنصوره ش كورنٌش النٌل شارع الشافعى  21101122وفً تارٌخ  16116

 المتفرع من ش المشاٌه السفلٌه بجوار فندق مارشال الجزٌره بملن/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 21101122وفً تارٌخ  16116 الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود دمحم -  2

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/ المنصوره ش كورنٌش النٌل شارع الشافعى المتفرع من ش المشاٌه السفلٌه 

 جاهد الشافعىبجوار فندق مارشال الجزٌره بملن/محمود دمحم الحسٌنى م

 21101122وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/ المنصوره ش كورنٌش النٌل شارع الشافعى المتفرع من ش المشاٌه السفلٌه 

 جزٌره بملن/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعىبجوار فندق مارشال ال

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

عبدالسالم عارف تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره ش  21101122وفً تارٌخ  16116

 16116ولٌد برلم تابع  5661بملن/طه سعد مرجان اودع برلم  3محل رلم

 21101122وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

بملن/طه سعد مرجان  3ش عبدالسالم عارف محل رلمتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره 

 16116ولٌد برلم تابع  5661اودع برلم 

 21101122وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

بملن/طه سعد مرجان  3ره ش عبدالسالم عارف محل رلمتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصو

 16116ولٌد برلم تابع  5661اودع برلم 

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

حاره بدر متفرع من 2، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 21101122وفً تارٌخ  16116

  16116ولٌد برلم تابع  5661بملن/ هبه دمحم احمد رٌحان اودع برلم  1ش صبرى ابوعلم الدور االول علوى شمه رلم 

 21101122رٌخ وفً تا 16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

حاره بدر متفرع من ش صبرى ابوعلم الدور االول 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره 

  16116ولٌد برلم تابع  5661بملن/ هبه دمحم احمد رٌحان اودع برلم  1علوى شمه رلم 

 21101122وفً تارٌخ  16116، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه  -  0

حاره بدر متفرع من ش صبرى ابوعلم الدور االول 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره 

  16116ولٌد برلم تابع  5661بملن/ هبه دمحم احمد رٌحان اودع برلم  1علوى شمه رلم 

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بدكرنس 21101122وفً تارٌخ  16116

 21101122وفً تارٌخ  16116شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ،  -  11

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بدكرنس

وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بدكرنس تم تعدٌل العنوان , وصف 21101122

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

شارع الشافعى  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/ المنصوره ش كورنٌش النٌل 21101122وفً تارٌخ  16116

 المتفرع من ش المشاٌه السفلٌه بجوار فندق مارشال الجزٌره بملن/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى

 21101122وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

دل الً/ المنصوره ش كورنٌش النٌل شارع الشافعى المتفرع من ش المشاٌه السفلٌه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تع

 بجوار فندق مارشال الجزٌره بملن/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى

وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً/ المنصوره ش كورنٌش النٌل شارع الشافعى المتفرع من ش تم تعدٌ 21101122

 المشاٌه السفلٌه بجوار فندق مارشال الجزٌره بملن/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، ش -  16

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره ش عبدالسالم عارف  21101122وفً تارٌخ  16116

 16116ولٌد برلم تابع  5661بملن/طه سعد مرجان اودع برلم  3محل رلم

 21101122وفً تارٌخ  16116، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه  -  11

بملن/طه سعد مرجان  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره ش عبدالسالم عارف محل رلم

 16116ولٌد برلم تابع  5661اودع برلم 

وفً تارٌخ  16116كاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شر -  18

بملن/طه  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره ش عبدالسالم عارف محل رلم 21101122

 16116ولٌد برلم تابع  5661سعد مرجان اودع برلم 

وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  -  10

حاره بدر متفرع من 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره  21101122وفً تارٌخ  16116

  16116ولٌد برلم تابع  5661ع برلم بملن/ هبه دمحم احمد رٌحان اود 1ش صبرى ابوعلم الدور االول علوى شمه رلم 

 21101122وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

حاره بدر متفرع من ش صبرى ابوعلم الدور االول 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره 

  16116ولٌد برلم تابع  5661مد رٌحان اودع برلم بملن/ هبه دمحم اح 1علوى شمه رلم 

وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

لم حاره بدر متفرع من ش صبرى ابوع2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره  21101122

  16116ولٌد برلم تابع  5661بملن/ هبه دمحم احمد رٌحان اودع برلم  1الدور االول علوى شمه رلم 

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 ف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بدكرنستم تعدٌل العنوان , وص 21101122وفً تارٌخ  16116

 21101122وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بدكرنس

وفً تارٌخ  16116الشافعى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد -  24

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بدكرنس 21101122

 142012( شركة وائل البدوى على وشرٌكه احمد سمٌر عبدالحافظ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     142012) تابع  -  25

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ المنصورة برج طٌبة حى الجامعة بملن/ عبد  21101125تارٌخ  وفً

 المادر حمزة ابراهٌم حال

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  142012شركة كٌان للخرسانة الجاهزة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 ٌر:   ، تعدل العنوان الى/ المنصورة برج طٌبة حى الجامعة بملن/ عبد المادر حمزة ابراهٌم حالوصف الـتأش

وفً تارٌخ  142012شركة وائل البدوى على وشرٌكه احمد سمٌر عبد الحافظ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

فرع الى/ المنصورة برج طٌبة حى الجامعه بملن/ عبد المادر تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان ال 21101125

 حمزة ابراهٌم حال

تم  21101120وفً تارٌخ  135810شركة دمحم عبد الجلٌل الدمرداش وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 صدٌك عبدالعزٌز عبدالجلٌلتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المالكالى/جالل عبدالجلٌل الدمرداش وال

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  122143شركة عبد العزٌز دمحم احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  20

ش المستشفً العام بملن/محمود ابوالفتوح ابراهٌم عبدالمادر عن 0العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاخ فرع بالعنوان المنصوره 

 122143ولٌد برلم تابع  5814ط مخزن لتجاره معدات االعالف اودع برلم نشا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم  21101131وفً تارٌخ  122143شركة عبد العزٌز دمحم احمد دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

بملن/محمود ابوالفتوح ابراهٌم  ش المستشفً العام0تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاخ فرع بالعنوان المنصوره 

 122143ولٌد برلم تابع  5814عبدالمادر عن نشاط مخزن لتجاره معدات االعالف اودع برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

بح التوزٌع وتصنٌع االدوٌه البٌطرٌه شركة اعتدال حامد دمحم بدوى الشافعى وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌص -  1

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  120850واضافات االعالف والفٌتامٌنات واالمالح المعدنٌه لدى الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تنفٌذ من الفئه )ب( ،  سبك لٌدها برلم    شركة نعٌم للوساطة فى االوراق المالٌة ، شركة مساهمة  تعدٌل الفرع الً فرع -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة21101114وفً تارٌخ  141155

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد  -  3

ٌف والتبرٌد وجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة والتوكٌالت التجارٌة. ،  والتصدٌر لٌصبح تجارة اجهزه التكٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101122وفً تارٌخ  16116سبك لٌدها برلم   

التصدٌر لٌصبح تجارة اجهزه شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد و -  4

وفً  16116التكٌٌف والتبرٌد وجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة والتوكٌالت التجارٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101122تارٌخ 

شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح تجارة اجهزه شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ،  -  5

وفً  16116التكٌٌف والتبرٌد وجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة والتوكٌالت التجارٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101122تارٌخ 

الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد شركه محمود دمحم  -  6

والتصدٌر لٌصبح تجارة اجهزه التكٌٌف والتبرٌد وجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة والتوكٌالت التجارٌة. ،  

 م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنت21101122وفً تارٌخ  16116سبك لٌدها برلم   

شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح تجارة اجهزه  -  1

وفً  16116رلم   التكٌٌف والتبرٌد وجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة والتوكٌالت التجارٌة. ،  سبك لٌدها ب

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101122تارٌخ 

شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح تجارة اجهزه  -  8

وفً  16116توكٌالت التجارٌة. ،  سبك لٌدها برلم   التكٌٌف والتبرٌد وجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة وال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101122تارٌخ 

شركة اسامة امٌن معوض مرسى وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌضاف نشاط تجاره وتوزٌع  -  0

تم 21101128وفً تارٌخ  120511هرات لدي الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   مستحضرات التجمٌل واالغذٌه الطبٌه واالعشاب والمط

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركة اسامه امٌن معوض مرسى وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌضاف نشاط تجاره وتوزٌع  -  11

تم 21101128وفً تارٌخ  120511رات لدي الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   مستحضرات التجمٌل واالغذٌه الطبٌه واالعشاب والمطه

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

شركة عبد العزٌز دمحم احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف غرض المماوالت العامه والتورٌد والتركٌب للجهات الحكومٌه  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101131وفً تارٌخ  122143،  سبك لٌدها برلم   

شركة عبد العزٌز دمحم احمد دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن  ٌضاف غرض المماوالت العامه والتورٌد والتركٌب للجهات  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101131وفً تارٌخ  122143الحكومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101110وفً تارٌخ  64611شركة عبدالعظٌم دمحم سلطان وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21101110وفً تارٌخ  64611شركة على الدسولى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 ٌطةتوصٌة بس

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101110وفً تارٌخ  64611شركة دمحم عبدالعزٌز الدهشان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101110وفً تارٌخ  64611شركة دمحم على دمحم ابو شعٌر وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطةوصف 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101110وفً تارٌخ  64611شركة دمحم على دمحم ابو شعٌر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ن المانونى  , تم تعدٌل الكٌا21101111وفً تارٌخ  11334شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  16116شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد( ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن21101122

تم تعدٌل الكٌان 21101122وفً تارٌخ  16116ى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافع -  8

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21101122وفً تارٌخ  16116شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  0

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101124وفً تارٌخ  121281دمحم الطحاوى درغام وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101124وفً تارٌخ  121281شركة دمحم الطحاوى درغام وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 وصف التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101128وفً تارٌخ  68331شركة مصطفى لٌلة وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21101128وفً تارٌخ  68331شركة مصطفى ابو لٌلة ، سبك لٌدها برلم    -  13

 توصٌة بسٌطة

تم 21101128وفً تارٌخ  68331ابو لٌلة للمماوالت ) صالح مصطفى ابو لٌلة وشركاه ( ، سبك لٌدها برلم    شركة -  14

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة دمحم على دمحم ابو  64611بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة   21101110،  فى تارٌخ :   -  1

 شعٌر وشركاه

الى: شركة دمحم على دمحم ابو  64611شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  2

 شعٌر وشركاه

الى: شركة محمود  131281ركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ش  21101111،  فى تارٌخ :   -  3

 عبدالمنعم العنانى وشرٌكته

الى: شركة عبدالحلٌم  133641شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  4

 كمال دمحم البسٌونى وشرٌكه

الى: شركه محمود دمحم  16116شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122:  ،  فى تارٌخ  -  5

 الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد(

الى: شركه محمود دمحم  16116شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  6

 الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد(

 الى: اخوان رزق للتبرٌد 135011 توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21101124،  فى تارٌخ :   -  1

الى: شركة دمحم الطحاوى  121281شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101124،  فى تارٌخ :   -  8

 درغام وشرٌكه

ركة دمحم الطحاوى الى: ش 121281توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101124،  فى تارٌخ :   -  0

 درغام وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌُضاف إلى إختِصاصات الُمدٌرون الثاَلثة َحك كفالة الغٌر . ، تارٌخ :  -  1

 133641برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

د دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌُضاف إلى إختِصاصات الُمدٌرون الثاَلثة َحك كفالة الغٌر . ، تارٌخ : خالد السٌ -  2

 133641برلم       21101111

عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌُضاف إلى إختِصاصات الُمدٌرون الثاَلثة َحك كفالة الغٌر . ،  -  3

 133641برلم       21101111 تارٌخ :

عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌُضاف إلى إختِصاصات الُمدٌرون الثاَلثة َحك كفالة الغٌر . ،  -  4

 133641برلم       21101111تارٌخ : 

لُمدٌرون الثاَلثة َحك كفالة الغٌر . ، عمرو دمحم ابراهٌم رضوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌُضاف إلى إختِصاصات ا -  5

 133641برلم       21101111تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم رضوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌُضاف إلى إختِصاصات الُمدٌرون الثاَلثة َحك كفالة الغٌر . ،  -  6

 133641برلم       21101111تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  اتفك االطراف على ان لمدٌرو الشركة وهم / خالد السٌد دمحم على , وعبد   خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن -  1

الحلٌم كمال دمحم البسٌونى , وعمرو دمحم ابراهٌم رضوان , حك االدارة والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن امام الجهات 

لحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة ووحدات الحكم المحلى الحكومٌة والغٌر الحكومٌة وعلى االخص لطاع االعمال العام ومص

ومجالس المدن والمرى والجهات المعنٌة باستخراج التراخٌص وشركة الكهرباء ومصلحة الجمارن والهٌئة العامة للرلابة على 

 131500برلم       21101112الصادرات والواردات وغٌرها من الشركات التى لها ، تارٌخ : 

السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك االطراف على ان لمدٌرو الشركة وهم / خالد السٌد دمحم على , وعبد  خالد -  8

الحلٌم كمال دمحم البسٌونى , وعمرو دمحم ابراهٌم رضوان , حك االدارة والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن امام الجهات 

الخص لطاع االعمال العام ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة ووحدات الحكم المحلى الحكومٌة والغٌر الحكومٌة وعلى ا

ومجالس المدن والمرى والجهات المعنٌة باستخراج التراخٌص وشركة الكهرباء ومصلحة الجمارن والهٌئة العامة للرلابة على 

 131500برلم       21101112الصادرات والواردات وغٌرها من الشركات التى لها ، تارٌخ : 

خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عاللة بأعمال الشركة ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع البنون  -  0

من اٌداع وسحب وفتح الحسابات ورف الشٌكات باسم الشركة واجراءات التسهٌالت االئتمانٌة ورهن اصول الشركة ضمانا لهذه 

،  1هم حك شراء ةبٌع وترخٌص السٌارات ولهم ان ٌوكلوا عنهم من ٌشاؤون فى كل او بعض ماجاء بهذا الخصوص التسهٌالت ول

 131500برلم       21101112تارٌخ : 

خالد السٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عاللة بأعمال الشركة ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع البنون  -  11

وسحب وفتح الحسابات ورف الشٌكات باسم الشركة واجراءات التسهٌالت االئتمانٌة ورهن اصول الشركة ضمانا لهذه  من اٌداع

،  1التسهٌالت ولهم حك شراء ةبٌع وترخٌص السٌارات ولهم ان ٌوكلوا عنهم من ٌشاؤون فى كل او بعض ماجاء بهذا الخصوص 

 131500برلم       21101112تارٌخ : 

عبدالسالم ابراهٌم السٌد الدٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن  مصطفى -  11

ولهما حك التولٌع نٌابه عن الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولهما حك التعامل مع البنون واجراءات التسهٌالت 

ٌارات وترخٌصها والتعامل مع وحدات المرور بكافه السامها ولهما ان ٌوكال عنهما من االئتمانٌه ولهما الحك فً بٌع وشراء الس

 121156برلم       21101113ٌشاءا فً كل او بعض ماجاء بهذا الخصوص ، تارٌخ : 

ضاِمن احمد عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمت -  12

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

احمد عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمتضاِمن  -  13

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمتضاِمن عمرو عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة  -  14

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عمرو عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمتضاِمن  -  15

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

احمد عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمتضاِمن  -  16

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

تهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمتضاِمن احمد عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصف -  11

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عمرو عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمتضاِمن  -  18

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

و عبدالفتاح على دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن موصى إلى َشرٌن ُمتضاِمن عمر -  10

 135011برلم       21101114بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

رٌخ : رضا امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تا -  21

 64611برلم       21101110

رضا امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  21

 64611برلم       21101110

رضا امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  22

 64611برلم       21101110

رضا امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  23

 64611برلم       21101110

رضا امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  24

 64611برلم       21101110

ٌخ : رضا امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تار -  25

 64611برلم       21101110

عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  26

 64611برلم       21101110

نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة  -  21

 64611برلم       21101110

عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  28

 64611برلم       21101110

ضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن مت -  20

 64611برلم       21101110

عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  31

 64611برلم       21101110

عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  عبدالستار امٌن عبدالبارى -  31

 64611برلم       21101110

عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  32

 64611برلم       21101110
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 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  33

 64611برلم       21101110

رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  34

 64611برلم       21101110

رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  35

 64611برلم       21101110

( . ، تارٌخ : رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها  -  36

 64611برلم       21101110

رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  31

 64611برلم       21101110

ركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الشَ  -  38

 64611برلم       21101110

عبدالستار امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  30

 64611برلم       21101110

تضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  41

 64611برلم       21101110

رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  41

 64611برلم       21101110

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : رمضان امٌن عبدالبارى عثمان   -  42

 64611برلم       21101110

رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  43

 64611برلم       21101110

ن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : رمضان امٌ -  44

 64611برلم       21101110

رمضان امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  45

 64611برلم       21101110

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  46

 64611برلم       21101110

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  41

 64611برلم       21101110

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  48

 64611برلم       21101110

ها ( . ، تارٌخ : عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفات -  40

 64611برلم       21101110

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  51

 64611برلم       21101110



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  51

 64611برلم       21101110

    21101110سعدٌة عبدالعزٌز سعد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  52

 64611رلم   ب

    21101110سعدٌة عبدالعزٌز سعد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  53

 64611برلم   

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  54

 64611برلم       21101110

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  55

 64611برلم       21101110

تها ( . ، تارٌخ : عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفا -  56

 64611برلم       21101110

عزٌزة امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  51

 64611برلم       21101110

    21101110هائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : سعدٌة عبدالعزٌز سعد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَ -  58

 64611برلم   

    21101110سعدٌة عبدالعزٌز سعد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  50

 64611برلم   

    21101110كة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : سعدٌة عبدالعزٌز سعد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشر -  61

 64611برلم   

    21101110سعدٌة عبدالعزٌز سعد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  61

 64611برلم   

    21101110الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : سعدٌة عبدالعزٌز سعد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن  -  62

 64611برلم   

    21101110سعدٌة عبدالعزٌز سعد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  63

 64611برلم   

رَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : رضا امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خَ  -  64

 64611برلم       21101110

رضا امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  65

 64611برلم       21101110

رٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : رضا امٌن عبدالبارى عثمان  توصٌة بسٌطة  ش -  66

 64611برلم       21101110

رضا امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  61

 64611برلم       21101110

    21101110ة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ : سعدٌة عبدالعزٌز سعد  توصٌ -  68

 64611برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

    21101110سعدٌة عبدالعزٌز سعد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) َخرَجت ِمن الَشركة نَهائًٌا لَوفاتها ( . ، تارٌخ :  -  60

 64611برلم   

برلم       21101110ثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ : رضا امٌن عبدالبارى ع -  11

64611 

برلم       21101110رضا امٌن عبدالبارى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) ِدخول بالَشركة ( . ، تارٌخ :  -  11
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بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

 محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما دمحم -  312

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما دمحم  -  313

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

د دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما دمحم محمو -  314

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

 الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما دمحم محمود دمحم -  315

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

لحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما دمحم محمود دمحم ا -  316

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

نى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما دمحم محمود دمحم الحسٌ -  311

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه امنٌه محمود دمحم الحسٌنى  -  318

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   
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شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه امنٌه محمود دمحم الحسٌنى الشافعى   -  310

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

ن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه امنٌه محمود دمحم الحسٌنى الشافعى  شركة تضام -  381

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

تضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه امنٌه محمود دمحم الحسٌنى الشافعى  شركة تضامن  شرٌن م -  381

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه  امنٌه محمود دمحم الحسٌنى الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك -  382

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه امنٌه محمود دمحم الحسٌنى الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره  -  383

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع  -  384

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

و مجتمعٌن اما بالنسبه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن ا -  385

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

اما بالنسبه  محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن -  386

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

سبه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالن -  381

    21101122للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم   

محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه  -  388

    21101122وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ :  للرهن

 16116برلم   

محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه  -  380

    21101122ض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : للرهن وااللترا

 16116برلم   

اٌمان صبرى احمد دمحم البنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه للرهن  -  301

برلم       21101122حمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : وااللتراض ٌكون للساده/م

16116 

اٌمان صبرى احمد دمحم البنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه للرهن  -  301

برلم       21101122نى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌ

16116 
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اٌمان صبرى احمد دمحم البنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه للرهن  -  303

برلم       21101122سٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الح

16116 

اٌمان صبرى احمد دمحم البنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه للرهن  -  304

برلم       21101122تمعٌن ، تارٌخ : وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مج
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اٌمان صبرى احمد دمحم البنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما بالنسبه للرهن  -  305
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بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 
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بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

سلمى محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما  -  308

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

سلمى محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما  -  300

بالنسبه للرهن وااللتراض ٌكون للساده/محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى ورضا دمحم الحسٌنى الشافعى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 16116برلم       21101122

سلمى محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن اما  -  411
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الطحاوى درغام على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة دمحم  -  412

 121281برلم       21101124ُمجتَِمعان أَو ُمنفَردان . ، تارٌخ : 

ك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة دمحم الطحاوى درغام على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان حَ  -  413

 121281برلم       21101124ُمجتَِمعان أَو ُمنفَردان . ، تارٌخ : 

دمحم الطحاوى درغام على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة  -  414
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دمحم الطحاوى درغام على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) ِدخول بالَشركة ( للَطرفان َحك اإلدارة والتَولٌع َعن الَشركة  -  415

 121281برلم       21101124ُمجتَِمعان أَو ُمنفَردان . ، تارٌخ : 
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مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  468

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ُمتضاِمن إلى مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن  -  460

 68331برلم       21101128َشرٌن موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  411

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ن مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى مصطفى رمضا -  411

 68331برلم       21101128َشرٌن موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

لى َشرٌن مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إ -  412

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى  -  413

 68331برلم       21101128َشرٌن موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

بدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن مصطفى رمضان مصطفى ع -  414

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى  -  415

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : َشرٌن 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  416

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌط -  411

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  418

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  410

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

رٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن شَ  -  481

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  481

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

صطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى فاطمة رمضان م -  482

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  483

 68331برلم       21101128ة ( . ، تارٌخ : بالَشرك

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  484

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

من  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  485

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  486

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ى َشرٌن موصى فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إل -  481

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  488

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  عناٌات عبدالسالم عبدالنبى -  480

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  401

 68331برلم       21101128( . ، تارٌخ : موصى بالَشركة 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  401

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  ش -  402

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  403

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  404

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل  -  405

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  406

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  401

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ِمن إلى َشرٌن عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضا -  408

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن  -  400

 68331برلم       21101128موصى بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى فتحٌة رمضان مصطفى  -  511

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  511

 68331برلم       21101128، تارٌخ :  بالَشركة ( .

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  512

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) -  513

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  514

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل ِصفتهُ ِمن َشرٌن ُمتضاِمن إلى َشرٌن موصى  -  515

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة  -  516

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  511

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

و لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطفى اب -  518

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  510

 68331برلم       21101128ركة ( . ، تارٌخ : بالشَ 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  511

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  ش -  511

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  512

 68331برلم       21101128رٌخ : َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تا

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  513

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

من  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضا -  514

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  515

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَ  -  516

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  511

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  518

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل -  510

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  521

 68331لم   بر    21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  521

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَ  -  522

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  523

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  524

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ا ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَه -  525

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  526

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  521

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

إلى َشرٌكة موصٌة  فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة -  528

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  520

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

بو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فاطمة رمضان مصطفى ا -  531

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  531

 68331برلم       21101128َشركة ( . ، تارٌخ : بال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  532

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة   -  533

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  534

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  535

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَ  -  536

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  531

 68331رلم   ب    21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  538

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل صَ  -  530

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  541

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  541

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها  -  542

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  543

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  544

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

رٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن شَ  -  545

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  546

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  541

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

نة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضامِ  -  548

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  540

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

ى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطف -  551

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  551

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  552

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌط -  553

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  554

 68331برلم       21101128 بالَشركة ( . ، تارٌخ :

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  555

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

دل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَ  -  556

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  551

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  558

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة -  550

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  561
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صطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى م -  561
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رٌكة ُمتضاِمنة إلى مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن شَ  -  562

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  563

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  564

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها -  565

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  566
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مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  561
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

فتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل صَ  -  568
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مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  560
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مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى  -  511

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

دل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى مصطفى رمضان مصطفى عبدالنبى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَ  -  511

 68331برلم       21101128َشرٌكة موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  512

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  513

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  514

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

اِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتض -  515

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  516
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فى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فاطمة رمضان مصط -  511
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 فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة -  518
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فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  510

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

من  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضا -  581

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  581

 68331برلم       21101128:  بالَشركة ( . ، تارٌخ

فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  582

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فاطمة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَ  -  583

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  584

 68331لم   بر    21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  585

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 
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فتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل صَ  -  586

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  581

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  588

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها  -  580

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  501

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  501

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشر -  502

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة  -  503

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة ع -  504

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

تضاِمنة إلى َشرٌكة عناٌات عبدالسالم عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة مُ  -  505

 68331برلم       21101128موصٌة بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  506

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

صطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان م -  501

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ٌة فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موص -  508

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  500

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

ضامن  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  شركة ت -  611

 68331برلم       21101128بالَشركة ( . ، تارٌخ : 

فتحٌة رمضان مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) تَعَدل َصفتَها ِمن َشرٌكة ُمتضاِمنة إلى َشرٌكة موصٌة  -  611

 68331برلم       21101128ٌخ : بالَشركة ( . ، تار

رضا عبدالممصود دمحم عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االداره والتولٌع وفض الشركه دون موافمه اي  -  612

 85115برلم       21101131طرف اخر ، تارٌخ : 

حازم السعٌد هاشم الحسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها وحدها حك االداره والتولٌع وفض الشركه دون موافمه  -  613

 85115برلم       21101131اي طرف اخر ، تارٌخ : 
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دون موافمه  زٌنب السعٌد هاشم الحسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها وحدها حك االداره والتولٌع وفض الشركه -  614

 85115برلم       21101131اي طرف اخر ، تارٌخ : 

هدى هاشم الحسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها وحدها حك االداره والتولٌع وفض الشركه دون موافمه اي طرف  -  615

 85115برلم       21101131اخر ، تارٌخ : 

لها وحدها حك االداره والتولٌع وفض الشركه دون موافمه اي طرف   على هاشم الحسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  616

 85115برلم       21101131اخر ، تارٌخ : 

السٌده هاشم الحسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها وحدها حك االداره والتولٌع وفض الشركه دون موافمه اي  -  611

 85115برلم       21101131طرف اخر ، تارٌخ : 

ثرٌا هاشم الحسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها وحدها حك االداره والتولٌع وفض الشركه دون موافمه اي طرف  -  618

 85115برلم       21101131اخر ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21101111كه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى وشرٌ -  1

 133641برلم   

    21101111شركة عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 133641برلم   

برلم       21101112ص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دمحم ابراهٌم دمحم رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخ -  3

131500 

برلم       21101112شركة خالد السٌد دمحم على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

131500 

برلم       21101111رٌخ : شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تا -  5

11334 

برلم       21101111شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

11334 

 136468برلم       21101115شركة السٌد صبرى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

برلم       21101111شركة محمود عبدالمنعم العنانى وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

131281 

برلم       21101111شركة محمود السٌد فتح هللا دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  0

131281 

برلم       21101111ح هللا دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة محمود السٌد فت -  11

131281 
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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

    21101121شركة عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 133641برلم   

    21101121وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة عبدالحلٌم كمال دمحم البسٌونى  -  12

 133641برلم   

شركه محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد(  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  13

 16116برلم       21101122شركة تضامن ، تارٌخ : 

دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة محمود  -  14

 16116برلم       21101122

شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 16116برلم       21101122

الحسٌنى مجاهد الشافعى وشركاه )شركه الشافعى للتكٌٌف والتبرٌد(  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركه محمود دمحم  -  16

 16116برلم       21101122شركة تضامن ، تارٌخ : 

شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 16116برلم       21101122

شركة محمود دمحم الحسٌنى مجاهد الشافعى و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  18

 16116برلم       21101122

( شركة وائل البدوى على وشرٌكه احمد سمٌر عبدالحافظ  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  142012) تابع  -  10

 142012برلم       21101125تضامن ، تارٌخ : 

برلم       21101125شركة كٌان للخرسانة الجاهزة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

142012 

شركة وائل البدوى على وشرٌكه احمد سمٌر عبد الحافظ  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 142012برلم       21101125

 68331برلم       21101128شركة مصطفى لٌلة وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 68331برلم       21101128شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة مصطفى ابو لٌلة  -  23

شركة ابو لٌلة للمماوالت ) صالح مصطفى ابو لٌلة وشركاه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

 68331برلم       21101128

 68331برلم       21101128ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة مصطفى لٌلة وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص -  25

 68331برلم       21101128شركة مصطفى ابو لٌلة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  26

بسٌطة ، تارٌخ : شركة ابو لٌلة للمماوالت ) صالح مصطفى ابو لٌلة وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  21

 68331برلم       21101128

 68331برلم       21101128شركة مصطفى لٌلة وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  28

 68331برلم       21101128شركة مصطفى ابو لٌلة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  20

بو لٌلة للمماوالت ) صالح مصطفى ابو لٌلة وشركاه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة ا -  31

 68331برلم       21101128
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 68331برلم       21101128شركة مصطفى لٌلة وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

 68331برلم       21101128وصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة مصطفى ابو لٌلة  ت -  32

شركة ابو لٌلة للمماوالت ) صالح مصطفى ابو لٌلة وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  33

 68331برلم       21101128

 51131برلم       21101128مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة منصور دمحم على  شركة تضامن  ملخص و -  34

منصور دمحم دمحم على العدوى وشرٌكته فاٌزة طه طه دمحم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  35

 51131برلم       21101128

 51131برلم       21101128تارٌخ : منصور دمحم على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  36

شركة ورثة منصور دمحم دمحم على العدوى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 51131برلم       21101128

    21101128شركة منصور دمحم دمحم على العدوى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  38

 51131برلم   
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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

 120512برلم       21101118، تارٌخ :  5215  2123/ 1/ 21رى حتى دمحم على عبد الكرٌم فرج  سا -  02

 02533برلم       21101118، تارٌخ :  5235  2121/ 1/ 16السٌد السعٌد ابراهٌم دٌاب  سارى حتى  -  03

 121881برلم       21101110، تارٌخ :  5241  2110/ 11/ 0عبد الحمٌد فوزى عبد الحمٌد صالح  سارى حتى  -  04

 115481برلم       21101110، تارٌخ :  5213  2124/  4/  12دمحم نعمة هللا دمحم الدعموم  سارى حتى  -  05

 115481برلم       21101110، تارٌخ :  5213  2124/  4/  12دمحم نعمت هللا دمحم الدعموم  سارى حتى  -  06

 50564برلم       21101110، تارٌخ :  5246  2123/ 11/ 8دمحم دمحم سعد ندا  سارى حتى  -  01

 61805برلم       21101110، تارٌخ :  5265  2110/  5/  2زٌن العابدٌن حسٌن عبد العزٌز  سارى حتى  -  08

 61805برلم       21101110خ : ، تارٌ 5266  2124/  5/  2زٌن العابدٌن حسٌن عبد العزٌز  سارى حتى  -  00

 81585برلم       21101110، تارٌخ :  5255  2111/ 4/ 21عواطف سعد حسن عطٌه  سارى حتى  -  111

 81585برلم       21101110، تارٌخ :  5256  2112/ 4/ 21عواطف سعد حسن عطٌه  سارى حتى  -  111

 81585برلم       21101110، تارٌخ :  5251  2111/ 4/ 21عواطف سعد حسن عطٌه  سارى حتى  -  112

 81585برلم       21101110، تارٌخ :  5256عواطف سعد حسن عطٌه  شطب هذا المٌد   -  113

  2123/ 12/ 1( االتربى لتشكٌل البالستٌن والتورٌدات العامه واالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  111824) تابع  -  114

 111824برلم       21101110، تارٌخ :  5244

 08061برلم       21101110، تارٌخ :  5243  2121/  11/  11دمحم عبد العزٌز عبد الممصود  سارى حتى  -  115

 121218برلم       21101111، تارٌخ :  5311  2123/ 11/ 1خالد عالم ابو زٌد دمحم  سارى حتى  -  116

 131001برلم       21101111، تارٌخ :  5324  2124/ 6/ 21جٌهان السٌد الشربٌنى احمد  سارى حتى  -  111

 80663برلم       21101111، تارٌخ :  5316  2110/ 14/ 14هٌام دمحم عبدالغنى المغربى الجمل  سارى حتى  -  118

 80663برلم       21101111، تارٌخ :  5311  2114/ 14/ 14هٌام دمحم عبدالغنى المغربى الجمل  سارى حتى  -  110

 80663برلم       21101111، تارٌخ :  5318  2110/ 14/ 14هٌام دمحم عبدالغنى المغربى الجمل  سارى حتى  -  111

 80663برلم       21101111، تارٌخ :  5310هٌام دمحم عبدالغنى المغربى الجمل  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  111

برلم       21101111، تارٌخ :  5311  2124/  5/  5جى  سارى حتى عبد المنعم عبد الغنى حامد المرسى خفا -  112

52188 

 81121برلم       21101111، تارٌخ :  5321جٌهان كامل الدسولى حنفى     -  113

 81121برلم       21101111، تارٌخ :  5328جٌهان كامل الدسولى حنفى     -  114

 81121برلم       21101111تارٌخ : ،  5320جٌهان كامل الدسولى حنفى     -  115

 81121برلم       21101111، تارٌخ :  5331جٌهان كامل الدسولى حنفى  تم شطب المٌد   -  116

 02655برلم       21101111، تارٌخ :  5314  2111/ 1/ 1عبدالكرٌم دمحم ابوالعنٌن  سارى حتى  -  111

 02655برلم       21101111، تارٌخ :  5315  2115/ 1/ 1عبدالكرٌم دمحم ابوالعنٌن  سارى حتى  -  118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 02655برلم       21101111، تارٌخ :  5316عبدالكرٌم دمحم ابوالعنٌن  شطب هذا المٌد   -  110

 41323برلم       21101111، تارٌخ :  5311  2122/ 12/ 6نجاة دمحم محمود خلٌفه  سارى حتى  -  121

 126634برلم       21101111، تارٌخ :  5201  2122/ 1/ 1ابراهٌم  سارى حتى اٌهاب دروٌش فرحات  -  121

 04603برلم       21101111، تارٌخ :  5311احمد عزت عبد الفتاح جاوٌش  شطب هذا المٌد   -  122

 123088برلم       21101111، تارٌخ :  5366  2121/ 8/ 4رضوان رشاد راشد ابراهٌم  سارى حتى  -  123

 88560برلم       21101111، تارٌخ :  5313  2124/  1/  24حسن دمحم عثمان سلٌمان  سارى حتى  -  124

 88560برلم       21101111، تارٌخ :  5313  2124/  1/  24حسن دمحم عثمان دمحم  سارى حتى  -  125

 121563برلم       21101111، تارٌخ :  5314  2124/ 2/ 14ولٌد احمد محروس احمد دغده  سارى حتى  -  126

 121563برلم       21101111، تارٌخ :  5314  2124/ 2/ 14ولٌد احمد محروس احمد دغده  سارى حتى  -  121

 43554برلم       21101111:  ، تارٌخ 5331  2124/ 5/ 3حسن  السعٌد حسن دمحم  سارى حتى  -  128

 58251برلم       21101111، تارٌخ :  5316  2123/  2/  26فاروق عبدهللا عبد الفتاح عزوز  سارى حتى  -  120

 131223برلم       21101111، تارٌخ :  5351  2124/  1/  21دمحم السٌد عبد الفتاح دمحم ابو الغٌط  سارى حتى  -  131

برلم       21101111، تارٌخ :  5340  2115/ 1/ 24ب السٌد عبد الرازق البسطوٌسى  سارى حتى عبد الوها -  131

111826 

برلم       21101111، تارٌخ :  5351  2121/ 1/ 24عبد الوهاب السٌد عبد الرازق البسطوٌسى  سارى حتى  -  132

111826 

 123124برلم       21101111، تارٌخ :  5345  2121/  4/  5الهوارى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  133

 123124برلم       21101111، تارٌخ :  5345  2121/  4/  5رزق ابراهٌم الهوارى صبره  سارى حتى  -  134

 121116برلم       21101111، تارٌخ :  5352  2123/ 11/ 24االمٌر عبد الرازق عبد المنعم داود  سارى حتى  -  135

 81411برلم       21101111، تارٌخ :  5350  2116/ 12/ 11الد محمود خالد عٌسى  سارى حتى خ -  136

 81411برلم       21101111، تارٌخ :  5361  2111/ 12/ 11خالد محمود خالد عٌسى  سارى حتى  -  131

 81411رلم   ب    21101111، تارٌخ :  5361  2116/ 12/ 11خالد محمود خالد عٌسى  سارى حتى  -  138

 81411برلم       21101111، تارٌخ :  5362خالد محمود خالد عٌسى  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  130

 03518برلم       21101111، تارٌخ :  0356ماهر حسٌن ٌحى عباس حسٌن  شطب هذا المٌد   -  141

 110013برلم       21101111خ : ، تارٌ 5368  2121/ 0/ 26نبٌل اسماعٌل فرج لاسم  سار ى حتى  -  141

 131858برلم       21101111، تارٌخ :  5351  2124/ 5/ 25طارق على عبد السالم البسطوٌسى  سارى حتى  -  142

 15112برلم       21101111، تارٌخ :  5331  2110/  11/  28فلاير دمحم هاللى ابراهٌم  سارى حتى  -  143

 15112برلم       21101111، تارٌخ :  5338  2114/  11/  28اهٌم  سارى حتى فلاير دمحم هاللى ابر -  144

 15112برلم       21101111، تارٌخ :  5330فلاير دمحم هاللى ابراهٌم  شطب هذا المٌد   -  145



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 131581برلم       21101114، تارٌخ :  5381  2124/  4/  5دمحم دمحم هانى عبد الفتاح احمد  سارى حتى  -  146

 124634برلم       21101114، تارٌخ :  5301  2121/ 12/ 8عبد الرؤف محمود دمحم عبد الوهاب  ساري حتً  -  141

 111263برلم       21101114، تارٌخ :  5301  2122/  4/  5رجب محمود حسن عبد الرازق  سارى حتى  -  148

 61341برلم       21101114، تارٌخ :  5411  2110/  11/  14مؤسسه ستٌن للتجارة والمماوالت  سارى حتى  -  140

برلم       21101114، تارٌخ :  5411  2110/  11/  14مؤسسة ستٌن للغات والكمبٌوتر والتدرٌب  سارى حتى  -  151

61341 

 61341برلم       21101114، تارٌخ :  5411  2110/  11/  14أشرف دمحم أمٌن ستٌن  سارى حتى  -  151

 61341برلم       21101114، تارٌخ :  5411  2110/  11/  14مؤسسة ستٌن للتجارة والُمماوالت  سارى حتى  -  152

 121142برلم       21101114، تارٌخ :  5383  2110/  5/  21مدحت دمحم على دمحم سرحان  سارى حتى  -  153

 121142برلم       21101114تارٌخ :  ، 5384مدحت دمحم على دمحم سرحان  شطب هذا المٌد   -  154

 121224برلم       21101114، تارٌخ :  5308  2123/  12/  11ماهر حسٌن مجاهد المٌران  سارى حتى  -  155

 116615برلم       21101114، تارٌخ :  5414  2124/ 1/ 24دمحم محمود عبد الغفار دمحم رضوان  سارى حتى  -  156

 113811برلم       21101114، تارٌخ :  5412  2116/ 0/ 0دمحم السٌد احمد ابو السعد  سارى حتى  -  151

 113811برلم       21101114، تارٌخ :  5413  2121/ 0/ 0دمحم السٌد احمد ابو السعد  سارى حتى  -  158

 121113برلم       21101115، تارٌخ :  5436  2122/  3/  24محمود احمد الدمحمى الصعٌدى  سارى حتى  -  150

برلم       21101115، تارٌخ :  5431  2123/ 2/ 26عطٌة الشربٌنى عبد المجٌد الشربٌنى عبد المجٌد  سارى حتى  -  161

118803 

 111421برلم       21101115، تارٌخ :  5424  2121/ 2/ 26سعاد دمحم شبل حافظ صالح سرور  سارى حتى  -  161

 01161برلم       21101115، تارٌخ :  5441  2110/ 18/ 31عطا نجاح عطا امام  سارى حتى  -  162

 01161برلم       21101115، تارٌخ :  5442  2114/ 18/ 31عطا نجاح عطا امام  سارى حتى  -  163

 01161 برلم      21101115، تارٌخ :  5443  2110/ 18/ 31عطا نجاح عطا امام  سارى حتى  -  164

 14114برلم       21101116، تارٌخ :  5481  2124/ 1/ 23احمد دمحم على العماد  سارى حتى  -  165

 125186برلم       21101116، تارٌخ :  5455  2121/ 8/ 21ماٌسه سعد على ابراهٌم على  سارى حتى  -  166

 86125برلم       21101116، تارٌخ :  5461خٌرٌه عبدالرحمن دمحم الزهٌرى     -  161

 86125برلم       21101116، تارٌخ :  5461خٌرٌه عبدالرحمن دمحم الزهٌرى     -  168

 86125برلم       21101116، تارٌخ :  5462خٌرٌه عبدالرحمن دمحم الزهٌرى     -  160

 86125برلم       21101116، تارٌخ :  5462خٌرٌه عبدالرحمن دمحم الزهٌرى     -  111

 86125برلم       21101116، تارٌخ :  5463خٌرٌه عبدالرحمن دمحم الزهٌرى  تم شطب المٌد   -  111

 02401برلم       21101116، تارٌخ :  5415  2111/  1/  14طاٌع دمحم عبدالرحمن السٌد  سارى حتى  -  112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 02401برلم       21101116ٌخ : ، تار 4516  2115/  1/  14طاٌع دمحم عبدالرحمن السٌد  سارى حتى  -  113

 02401برلم       21101116، تارٌخ :  5411طاٌع دمحم عبدالرحمن السٌد  شطب هذا المٌد   -  114

 116210برلم       21101116، تارٌخ :  5411  2124/ 6/ 13دمحم فوزى دمحم عطٌة  سارى حتى  -  115

 84411برلم       21101116، تارٌخ :  5481  2123/ 2/ 15سـحر إسماعٌل دمحم السـٌد  سارى حتى  -  116

 11245برلم       21101116، تارٌخ :  5413  2111/ 11/ 14محرم السعٌد عبدالعزٌز دبح  سارى حتى  -  111

 11245برلم       21101116، تارٌخ :  5414محرم السعٌد عبدالعزٌز دبح  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  118

 14450برلم       21101111، تارٌخ :  5401  2124/  5/  13عد سلٌمان  سارى حتى على س -  110

 115112برلم       21101111، تارٌخ :  58521  2124/  4/  5السٌد مسعد السٌد البحٌرى  سارى حتى  -  181

 112518  برلم     21101111، تارٌخ :  2531  2123/ 1/ 21دمحم دمحم مصطفى موسى  سارى حتى  -  181

 116351برلم       21101111، تارٌخ :  5526  2111/  3/  11عصام عطٌة محمود حسب هللا  سارى حتى  -  182

 116351برلم       21101111، تارٌخ :  5521عصام عطٌة محمود حسب هللا  شطب هذا المٌد   -  183

 51811برلم       21101111، تارٌخ :  5480  2124/ 12/ 13مهدى احمد عبد العزٌز عثمان  سارى حتى  -  184

برلم       21101111، تارٌخ :  5401  2114/ 14/ 14عمرو محمود محمود منصور العرالى  سارى حتى  -  185

115681 

برلم       21101111، تارٌخ :  5402  2110/ 14/ 14عمرو محمود محمود منصور العرالى  سارى حتتى  -  186

115681 

برلم       21101111، تارٌخ :  5403  2124/ 14/ 14عمرو محمود محمود منصور العرالى  سارى حتى  -  181

115681 

 86066برلم       21101111، تارٌخ :  5511ممدوح عبدالحك دمحم النجار  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  188

 120031برلم       21101111، تارٌخ :  5405  2123/  11/  21مروه عطٌه سعد فرج شاهٌن  سارى حتى  -  180

برلم       21101118، تارٌخ :  5552  2122/ 1/ 2( عمر طه عمر دمحم الحدٌدى  سارى حتى  16103) تابع  -  101

16103 

 121638برلم       21101118، تارٌخ :  5558  2124/  8/  11دمحم انٌس دمحم احمد خضٌر  سارى حتى  -  101

 115401برلم       21101118، تارٌخ :  5546  2124/ 3/ 13جاد فتحى عبد الحافظ غازى  سارى حتى  -  102

 61152برلم       21101118، تارٌخ :  5551  2123/  11/  0حمٌات لطفى ابراهٌم  سارى حتى  -  103

 00311برلم       21101118، تارٌخ :  5566العاطى    خطاب عبد الجواد عبد  -  104

 00311برلم       21101118، تارٌخ :  5561خطاب عبد الجواد عبد العاطى     -  105

 00311برلم       21101118، تارٌخ :  5568خطاب عبد الجواد عبد العاطى  تم شطب المٌد   -  106

 08231برلم       21101118، تارٌخ :  5560  2111/ 8/ 13على ابراهٌم سٌف عٌسى  سارى حتى  -  101

 08231برلم       21101118، تارٌخ :  5511  2116/ 8/ 13على ابراهٌم سٌف عٌسى  سارى حتى  -  108



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 08231برلم       21101118، تارٌخ :  5511  2121/ 8/ 13على ابراهٌم سٌف عٌسى  سارى حتى  -  100

 16103برلم       21101118، تارٌخ :  5552  2121/ 6/ 2الحدٌدى  سارى حتى عمر طه عمر دمحم  -  211

 02162برلم       21101118، تارٌخ :  5562  2114/ 1/ 23فؤاد عبدالحمٌد مصطفى دمحم  سارى حتى  -  211

 02162برلم       21101118، تارٌخ :  5563  2110/ 1/ 23فؤاد عبدالحمٌد مصطفى دمحم  سارى حتى  -  212

 02162برلم       21101118، تارٌخ :  5564فؤاد عبدالحمٌد مصطفى دمحم  شطب هذا المٌد   -  213

 122164برلم       21101118، تارٌخ :  5515احمد عبد الحمٌد عثمان عبد الخالك  شطب هذا المٌد   -  214

برلم       21101118، تارٌخ :  5530  2122/  12/  16عوض ابوزٌد عبدالخالك الفرحاتى عطٌه  سارى حتى  -  215

128448 

 02651برلم       21101118، تارٌخ :  5542  2111/ 11/ 20سعد شفٌك عبدالموى سعٌد  سارى حتى  -  216

 02651برلم       21101118، تارٌخ :  5543  2115/ 11/ 20سعد شفٌك عبدالموى سعٌد  سارى حتى  -  211

 02651برلم       21101118، تارٌخ :  5544  2121/ 11/ 20ى سعٌد  سارى حتى سعد شفٌك عبدالمو -  218

 08231برلم       21101118، تارٌخ :  5512  2111/ 8/ 13على ابراهٌم سٌف عٌسى  سارى حتى  -  210

 08231برلم       21101118، تارٌخ :  5513  2116/ 8/ 13على ابراهٌم سٌف عٌسى  سارى حتى  -  211

 08231برلم       21101118، تارٌخ :  5514  2121/ 8/ 13على ابراهٌم سٌف عٌسى  سارى حتى  -  211

 112183برلم       21101118، تارٌخ :  5534  2121/ 6/ 26منى نبٌل دمحم احمد  سارى حتى  -  212

 111238برلم       21101118، تارٌخ :  5536  2111/  5/  10صٌدلٌة عماد الدٌن الحنفى  سارى حتى  -  213

 111238برلم       21101118، تارٌخ :  5531  2122/  5/  10صٌدلٌة عماد الدٌن الحنفى  سارى حتى  -  214

 111622برلم       21101110، تارٌخ :  5133  2121 / 3/  15دمحم عبد هللا احمد عبد الحافظ احمد  سارى حتى  -  215

 126112برلم       21101121، تارٌخ :  5612  2121/ 11/ 24شٌرٌن حبٌب الصباحى عنانى  سارى حتى  -  216

 118538برلم       21101121، تارٌخ :  5501  2122/ 12/ 23دمحم السٌد التهامى زٌدان  سارى حتى  -  211

 01888برلم       21101121، تارٌخ :  5506  2124/ 1/ 1مدوح عبد هللا على  سارى حتى  مصطفى م -  218

 111108برلم       21101121، تارٌخ :  5585  2122/  3/  31حمدى السٌد بغدادى ابو سمرة  سارى حتى  -  210

 123833رلم   ب    21101121، تارٌخ :  5611مؤسسة النمٌطى لتجارة المالبس الجاهزة     -  221

 123833برلم       21101121، تارٌخ :  5612مؤسسة النمٌطى لتجارة المالبس الجاهزة  تم شطب المٌد   -  221

 121358برلم       21101121، تارٌخ :  2538  2124/ 1/ 12احمد عبد اللطٌف شعبان خلٌف  سارى حتى  -  222

برلم       21101121، تارٌخ :  5503  2111/  1/  28سارى حتى   مؤسسة اشرف دمحم حامد عبدهللا للمماوالت -  223

06431 

برلم       21101121، تارٌخ :  5504  2116/  1/  28مؤسسة اشرف دمحم حامد عبدهللا للمماوالت  سارى حتى  -  224

06431 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

برلم       21101121ارٌخ : ، ت 5505  2121/  1/  28مؤسسة اشرف دمحم حامد عبدهللا للمماوالت  سارى حتى  -  225

06431 

 15416برلم       21101121، تارٌخ :  5613  2115/ 11/ 10اٌمن ربٌع شفٌك صالح  سارى حتى  -  226

 15416برلم       21101121، تارٌخ :  5614  2121/ 11/ 10اٌمن ربٌع شفٌك صالح  سارى حتى  -  221

 125412برلم       21101121، تارٌخ :  5611  2121/  0/  5ى حتى رشدى ابراهٌم دمحم عثمان الخولى  سار -  228

 116600برلم       21101121، تارٌخ :  5580  2124/ 18/ 13وفاء سمٌر ابراهٌم مختار  سارى حتى  -  220

 11881برلم       21101121، تارٌخ :  5582  2121/  2/  24السٌد محمود رزق الموافى  سارى حتى  -  231

برلم       21101121، تارٌخ :  5615  2111/ 15/ 15( اٌمن ربٌع شفٌك صالح حسب هللا  سارى حتى  15416) تابع  -  231

15416 

برلم       21101121، تارٌخ :  5616  2122/ 15/ 15( اٌمن ربٌع شفٌك صالح حسب هللا  سارى حتى  15416) تابع  -  232

15416 

 08856برلم       21101121، تارٌخ :  5581  2121/  11/  26ارى حتى السٌد الشحات الساعى  س -  233

 18411برلم       21101121، تارٌخ :  5516  2121/ 5/ 14السٌد مصطفى مصطفى حشٌش  سارى حتى  -  234

برلم       21101122، تارٌخ :  5653  2116/ 5/ 24( وفاء عبد الغنى دمحم العٌسوى  سارى حتى  112144) تابع  -  235

112144 

برلم       21101122، تارٌخ :  5654  2121/ 5/ 24( وفاء عبد الغنى دمحم العٌسوى  سارى حتى  112144) تابع  -  236

112144 

 131505برلم       21101122، تارٌخ :  5656  2122/  4/  8تامر السٌد صبرى وهبه  سارى حتى  -  231

 125245برلم       21101122، تارٌخ :  5631  2121/ 4/ 21سارى حتى  نجالء فوزى عبد الرؤف حسن  -  238

 02621برلم       21101122، تارٌخ :  5632  2111/ 1/ 24اسامة محمود رشاد حسن فرج  سارى حتى  -  230

 02621برلم       21101122، تارٌخ :  5633  2115/ 1/ 24اسامة محمود رشاد حسن فرج  سارى حتى  -  241

 02621برلم       21101122، تارٌخ :  5634  2121/ 1/ 25اسامة محمود رشاد حسن فرج  سارى حتى  -  241

 112144برلم       21101122، تارٌخ :  5651  2116/ 5/ 8وفاء عبد الغنى دمحم العٌسوى  سارى حتى  -  242

 112144برلم       21101122، تارٌخ :  5652  2121/ 5/ 8وفاء عبد الغنى دمحم العٌسوى  سارى حتى  -  243

 112561برلم       21101122، تارٌخ :  5644  2123/ 2/ 1احمد حسٌن دمحم حسانٌن  سارى حتى  -  244

 52431برلم       21101122 ، تارٌخ : 5626  2122/  1/  18دمحم احمد دمحم مرسى  سارى حتى  -  245

 61115برلم       21101122، تارٌخ :  5638  2111/ 0/ 25فتحى االمام على االمام  سارى حتى  -  246

 61115برلم       21101122، تارٌخ :  5360  2115/ 0/ 25فتحى االمام على االمام  سارى حتى  -  241

 61115برلم       21101122، تارٌخ :  5641  2115/ 0/ 25فتحى االمام على االمام  سارى حتى  -  248

 61115برلم       21101122، تارٌخ :  5641  2121/ 0/ 28فتحى االمام على االمام  سارى  -  240



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 38801برلم       21101122، تارٌخ :  5611  2112/ 2/ 22خٌرى حسن عبدهللا  سارى حتى  -  251

 38801برلم       21101122، تارٌخ :  6158  2111/ 2/ 22تى خٌرى حسن عبدهللا  سارى ح -  251

 38801برلم       21101122، تارٌخ :  6150خٌرى حسن عبدهللا  شطب هذا المٌد   -  252

 111142برلم       21101122، تارٌخ :  5615  2122/  11/  8ممدوح دمحم ابراهٌم السٌد العشماوى  سارى حتى  -  253

 00146برلم       21101124، تارٌخ :  5661سماعٌل السٌد للبة  تَم َشطب َهذا الِسجل .  صبرى ا -  254

 131160برلم       21101124، تارٌخ :  5614  2124/ 1/ 21عمرو احمد احمد مسلم  سارى حتى  -  255

 121011برلم       21101124، تارٌخ :  5618  2110/ 14/ 12عوض رمضان ابراهٌم الباز  سارى حتى  -  256

 121011برلم       21101124، تارٌخ :  5610  2124/ 14/ 12عوض رمضان ابراهٌم الباز  سارى حتى  -  251

 60063برلم       21101124، تارٌخ :  5685حمدى دمحم عبد العزٌز عٌسى  شطب هذا المٌد   -  258

برلم       21101124، تارٌخ :  4144  2116/ 11/ 14حتى ( وسام الدٌن احمد التهامى دمحم  سارى  84811) تابع  -  250

84811 

 84411برلم       21101124، تارٌخ :  5668  2123/ 2/ 16رمضان حسٌن إسماعٌل بردش  سارى حتى  -  261

 128815برلم       21101124، تارٌخ :  5666  2123/  1/  23دمحم مصطفى دمحم الغندور  سارى حتى  -  261

 11648برلم       21101124، تارٌخ :  5611  2121/ 1/ 13سعدٌه دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  262

 121118برلم       21101124، تارٌخ :  5661  2124/  3/  23والء ماهر دمحم المتولى الكردى  سارى حتى  -  263

 111466برلم       21101124تارٌخ :  ، 5681  2114/  12/  4سامى مصطفى ابو الوفا عبد الكرٌم  سارى حتى  -  264

 111466برلم       21101124، تارٌخ :  5688  2124/  12/  4سامى مصطفى ابو الوفا عبد الكرٌم  سارى حتى  -  265

 116655برلم       21101124، تارٌخ :  5662  2124/ 1/ 31ٌاسر دمحم عبد السمٌع محمود عثمان  سارى حتى  -  266

 11130برلم       21101125، تارٌخ :  51212  2116/ 11/ 0محمود دمحم رزق  سارى حتى فوزى  -  261

 11130برلم       21101125، تارٌخ :  5121فوزى محمود دمحم رزق  شطب هذا المٌد   -  268

 113140برلم       21101125، تارٌخ :  5603  2116 0/  4السعٌد الزكى احمد  سارى حتى  -  260

 113140برلم       21101125، تارٌخ :  5604السعٌد الزكى احمد  شطب هذا المٌد   -  211

 116104برلم       21101125، تارٌخ :  5122  2110/ 4/ 24مها ابراهٌم احمد سالمة  سارى حتى  -  211

 116104برلم       21101125، تارٌخ :  5123  2124/ 4/ 24مها ابراهٌم احمد سالمة  سارى حتى  -  212

 80184برلم       21101125، تارٌخ :  5111  2110/ 3/ 2احم محمو حم غنٌم  سارى حتى  -  213

 80184م   برل    21101125، تارٌخ :  5111  2124/ 3/ 2احم محمو حم غنٌم  سارى حتى  -  214

 80184برلم       21101125، تارٌخ :  5111  2110/ 3/ 2احمد محمود احمد  سارى حتى  -  215

 80184برلم       21101125، تارٌخ :  5111  2124/ 3/ 2احمد محمود احمد  سارى حتى  -  216

 121415برلم       21101125، تارٌخ :  5605  2124/  2/  1احمد عالم عبد الحمٌد الشافعى  سارى حتى  -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 121415برلم       21101125، تارٌخ :  5605  2124/  2/  1أحمد عالم عبد الحمٌد  سارى حتى  -  218

 122618برلم       21101125، تارٌخ :  5115  2121/ 2/ 13خالد عمر مسعد جعٌبة  سارى حتى  -  210

 14401برلم       21101121، تارٌخ :  5660  2124/  5/  28أشرف سعد عمر عمر بدر  سارى حتى  -  281

 115480برلم       21101128، تارٌخ :  5133  2124/  3/  12البٌومى عبد الغنى دمحم على البٌومى  سارى حتى  -  281

 15420برلم       21101128، تارٌخ :  5138  2111/ 1/ 14سهٌر عبدالعزٌز عبدالممصود حسن  سارى حتى  -  282

 15420برلم       21101128، تارٌخ :  5138  2115/ 1/ 0سهٌر عبدالعزٌز عبدالممصود حسن  سارى حتى  -  283

 15420برلم       21101128، تارٌخ :  5141سهٌر عبدالعزٌز عبدالممصود حسن  شطب هذا المٌد   -  284

 01010برلم       21101128 ، تارٌخ : 5155  2124/  8/  1اسامه حامد دمحم بدوى  سارى حتى  -  285

 111132برلم       21101128، تارٌخ :  5154  2122/ 5/ 13سعد حسٌن خلٌل عرفات  ساري حتً  -  286

، تارٌخ :  5160  2124/ 2/ 16مؤسسة جمال سمرة لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت المتكامله  سارى حتى  -  281

 131346برلم       21101128

 81865برلم       21101128، تارٌخ :  5156  2123/ 11/ 11دمحم حافظ البٌلى  ساري حتً نجوى  -  288

 83358برلم       21101128، تارٌخ :  5165  2111/ 11/ 26دمحم عبدالهادى بدٌر الٌمانى  ساري حتً  -  280

 83358برلم       21101128، تارٌخ :  5166  2112/ 11/ 26دمحم عبدالهادى بدٌر الٌمانى  ساري حتً  -  201

 83358برلم       21101128، تارٌخ :  5161  2111/ 11/ 26دمحم عبدالهادى بدٌر الٌمانى  ساري حتً  -  201

 83358برلم       21101128، تارٌخ :  5168  2122/ 11/ 26دمحم عبدالهادى بدٌر الٌمانى  ساري حتً  -  202

 121126برلم       21101128، تارٌخ :  5162  2122/ 3/ 26ن  سارى حتى دمحم رشدى دمحم دمحم تاج الدٌ -  203

 51812برلم       21101128، تارٌخ :  5120  2112/ 12/ 18مخٌمر ابو زٌد حسن  سارى حتى  -  204

 51812برلم       21101128، تارٌخ :  5131  2111/ 12/ 18مخٌمر ابو زٌد حسن  سارى حتى  -  205

 51812برلم       21101128، تارٌخ :  5131ابو زٌد حسن  تَم َشطب َهذا الِسجل .   مخٌمر -  206

 111034برلم       21101128، تارٌخ :  5134  2115/ 12/ 31سمٌر على عبد اللطٌف سالمة  سارى حتى  -  201

 111034برلم       21101128، تارٌخ :  5135  2121/ 12/ 31سمٌر على عبد اللطٌف سالمة  سارى حتى  -  208

 80863برلم       21101128، تارٌخ :  5143  2124/ 5/ 2السٌده عبد ربه احمد البواللى  سارى حتى  -  200

 61684برلم       21101128، تارٌخ :  5150  2110/  3/  4اسامه احمد حسٌن صالح  سارى حتى  -  311

 61684برلم       21101128، تارٌخ :  5161اسامه احمد حسٌن صالح  شطب هذا المٌد   -  311

 61684برلم       21101128، تارٌخ :  5142  2114/  3/  4اسامه احمد حسٌن صالح  سارى حتى  -  312

 82158برلم       21101120، تارٌخ :  5821  2112/  6/  13عاطف عبد العظٌم حسٌن احمد  سارى حتى  -  313

 82158برلم       21101120، تارٌخ :  5821  2111/  6/  13عاطف عبد العظٌم حسٌن احمد  سارى حتى  -  314

 82158برلم       21101120، تارٌخ :  5822  2122/  6/  13عاطف عبد العظٌم حسٌن احمد  سارى حتى  -  315



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 113686برلم       21101120، تارٌخ :  5185  2123/ 1/ 10ى حتى احمد دمحم عبدالبالى عوض الخضرى  سار -  316

 131135برلم       21101120، تارٌخ :  5813كرٌم مصطفى مصطفى دمحم رجب  شطب هذا المٌد   -  311

 14516برلم       21101120، تارٌخ :  5113  2124/  6/  6ابراهٌم عبدالعلٌم العدل  سارى حتى  -  318

 01066برلم       21101120، تارٌخ :  5102  2110/  8/  11د احمد دمحم محمود  سارى حتى السٌ -  310

 01066برلم       21101120، تارٌخ :  5103  2114/  8/  11السٌد احمد دمحم محمود  سارى حتى   -  311

 01066برلم       21101120، تارٌخ :  5104  2110/  8/  11السٌد احمد دمحم محمود  سارى حتى  -  311

 01066برلم       21101120، تارٌخ :  5105  2124/  8/  11السٌد احمد دمحم محمود  سارى حتى  -  312

 00460برلم       21101120، تارٌخ :  8516  2122/  1/  1محمود زنٌهم دمحم حسنٌن فوده  سارى حتى  -  313

 118111برلم       21101120، تارٌخ :  5112  2121/ 10/2احمد امٌن دمحم المتولى غزال  سارى حتى  -  314

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5111  1008/ 1/ 1بسرٌة ٌوسف عبد السالم ٌوسف البالسى  سارى حتى  -  315

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5118  2113/ 1/ 1بسرٌة ٌوسف عبد السالم ٌوسف البالسى  سارى حتى  -  316

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5110  2118/ 8/ 1بسرٌة ٌوسف عبد السالم ٌوسف البالسى  سارى حتى  -  311

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5181  2118/ 8/ 1بسرٌة ٌوسف عبد السالم ٌوسف البالسى  سارى حتى  -  318

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5181  2123/ 8/ 1رى حتى بسرٌة ٌوسف عبد السالم ٌوسف البالسى  سا -  310

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5111  1008/ 1/ 1ٌسرٌة ٌوسف عبد السالم البالسى  سارى حتى  -  321

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5118  2113/ 1/ 1ٌسرٌة ٌوسف عبد السالم البالسى  سارى حتى  -  321

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5110  2118/ 8/ 1ٌسرٌة ٌوسف عبد السالم البالسى  سارى حتى  -  322

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5181  2118/ 8/ 1ٌسرٌة ٌوسف عبد السالم البالسى  سارى حتى  -  323

 13163برلم       21101120، تارٌخ :  5181  2123/ 8/ 1ٌسرٌة ٌوسف عبد السالم البالسى  سارى حتى  -  324

 01114برلم       21101120، تارٌخ :  5101  2114/  1/  28رضا ابراهٌم احمد ابو العطا  سارى حتى  -  325

 01114برلم       21101120، تارٌخ :  5108  2114/  1/  24رضا ابراهٌم احمد ابو العطا  سارى حتى  -  326

 01114برلم       21101120، تارٌخ :  5100  2110/  1/  24ٌم احمد ابو العطا  سارى حتى رضا ابراه -  321

 01114برلم       21101120، تارٌخ :  5811رضا ابراهٌم احمد ابو العطا  شطب هذا المٌد   -  328

 68151برلم       21101120، تارٌخ :  5811  2124/  6/  21عادل فهمى دمحم دٌاب  سارى حتى  -  320

 110012برلم       21101120، تارٌخ :  5814  2123/  0/  13دمحم عبد الظاهر دمحم فاٌد  سارى حتى  -  331

 10611برلم       21101120تارٌخ :  ، 5188  2121/  11/  0احمد عبد رب النبى سٌد احمد  سارى حتى  -  331

 121661برلم       21101120، تارٌخ :  5811  2124/  8/  10محمود السٌد دمحم أحمد عوض  سارى حتى  -  332

 114342برلم       21101120، تارٌخ :  5114  2123/  11/  13طارق كمال على البٌلى  سارى حتى  -  333
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 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 81161برلم       21101120، تارٌخ :  5811  2111/ 1/ 13ى  ساري حتً دمحم عرفة دمحم المواف -  334

 81161برلم       21101120، تارٌخ :  5812  2122/ 1/ 13دمحم عرفة دمحم الموافى  ساري حتً  -  335

 121514برلم       21101120، تارٌخ :  5813  2124/ 1/ 31ابراهٌم احمد على عجٌز  ساري حتً  -  336

 111618برلم       21101120، تارٌخ :  5101  2115/ 1/ 1احمد عبد الهادى عبد الفتاح دمحم  سارى حتى  -  331

 111618برلم       21101120، تارٌخ :  5101  2121/ 1/ 1احمد عبد الهادى عبد الفتاح دمحم  سارى حتى  -  338

 111224برلم       21101120، تارٌخ :  5814  2111/  1/  23رٌهام دمحم نعٌم ٌوسف الصعٌدى  سارى حتى  -  330

 111224برلم       21101120، تارٌخ :  5815رٌهام دمحم نعٌم ٌوسف الصعٌدى  شطب هذا المٌد   -  341

 80588برلم       21101131، تارٌخ :  5830  2113/  4/  1سمٌر دمحم عوض  ابراهٌم  سارى حتى  -  341

 80588برلم       21101131، تارٌخ :  5841  2113/  4/  1راهٌم  سارى حتى سمٌر دمحم عوض  اب -  342

 80588برلم       21101131، تارٌخ :  5841  2118/  4/  1سمٌر دمحم عوض  ابراهٌم  سارى حتى  -  343

 80588برلم       21101131، تارٌخ :  5842سمٌر دمحم عوض  ابراهٌم  شطب هذا المٌد   -  344

 121118برلم       21101131، تارٌخ :  5834  2124/ 6/ 2صالح دمحم عبد العظٌم عبد الحمٌد  سارى حتى  -  345

برلم       21101131، تارٌخ :  5825  2121/ 1/ 10( عمرو وحٌد حسن الجرٌتلى  سارى حتى  121611) تابع  -  346

121611 

 121611برلم       21101131، تارٌخ :  5825  2124/ 2/ 21عمرو وحٌد حسن الجرٌدلى  سارى حتى  -  341

 06314برلم       21101131، تارٌخ :  5861  2111/ 1/ 11عزٌزة عبدالستار منصور  ساري حتً  -  348

 06314برلم       21101131، تارٌخ :  5861  2116/ 1/ 11عزٌزة عبدالستار منصور  ساري حتً  -  340

 06314برلم       21101131، تارٌخ :  5862  2121/ 1/ 11ساري حتً   عزٌزة عبدالستار منصور -  351

 06314برلم       21101131، تارٌخ :  5861  2111/ 1/ 11عزٌزه عبدالستار منصور حسن  ساري حتً  -  351

 06314برلم       21101131، تارٌخ :  5861  2116/ 1/ 11عزٌزه عبدالستار منصور حسن  ساري حتً  -  352

 06314برلم       21101131، تارٌخ :  5862  2121/ 1/ 11عزٌزه عبدالستار منصور حسن  ساري حتً  -  353

 01554برلم       21101131، تارٌخ :  5835  2124/  1/  2محمود دمحم السٌد صمر  سارى حتى  -  354

برلم       21101131، تارٌخ :  5858  2123/ 11/ 22( خالد صبرى زكى صبرى  سارى حتى  111681) تابع  -  355

111681 

 111532برلم       21101131، تارٌخ :  5861  2122/  6/  11وسٌم رمضان عبد هللا حسن الدمٌرى  سارى حتى  -  356

 61403برلم       21101131، تارٌخ :  5800  2124/  1/  0راشد الرمالوى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  351

 61403برلم       21101131، تارٌخ :  5800  2124/  1/  0راشد رمضان عوض الرمالوى  سارى حتى  -  358

    21101131، تارٌخ :  5800  2124/  1/  0راشد الرمالوى لالستٌراد والتصدٌر واالدوات المنزلٌة  سارى حتى  -  350

 61403برلم   

 116810برلم       21101131، تارٌخ :  5812  2124/ 8/ 31اسماء دمحم دمحم مجاهد  سارى حتى  -  361
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 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 01002برلم       21101131، تارٌخ :  5801  2110/  8/  14احمد مجاهد مجاهد سالم  سارى حتى  -  361

 01002برلم       21101131، تارٌخ :  5802  2114/  8/  14احمد مجاهد مجاهد سالم  سارى حتى  -  362

 01002برلم       21101131، تارٌخ :  5803  2110/  8/  14اهد مجاهد سالم  سارى حتى احمد مج -  363

 01002برلم       21101131، تارٌخ :  5804احمد مجاهد مجاهد سالم  شطب هذا المٌد   -  364

 01002برلم       21101131، تارٌخ :  5801  2110/  8/  14المصطفى لتجارة السٌارات  سارى حتى  -  365

 01002برلم       21101131، تارٌخ :  5802  2114/  8/  14المصطفى لتجارة السٌارات  سارى حتى  -  366

 01002برلم       21101131، تارٌخ :  5803  2110/  8/  14المصطفى لتجارة السٌارات  سارى حتى  -  361

 01002برلم       21101131:  ، تارٌخ 5804المصطفى لتجارة السٌارات  شطب هذا المٌد   -  368

 121312برلم       21101131، تارٌخ :  5868  2124/ 6/ 24مصطفى سٌد احمد احمد لاسم  سارى حتى  -  360

برلم       21101131، تارٌخ :  5816  2123/ 5/ 21( دمحم عبد هللا الزاهى بدوى  سارى حتى  82503) تابع  -  311

82503 

 121302برلم       21101131، تارٌخ :  5011  2124/ 1/ 8لعوضى  ساري حتً حمدى على على ا -  311

 115061برلم       21101131، تارٌخ :  5860  2124/  5/  0رمضان عباس عبد الوهاب دمحم  سارى حتى  -  312

برلم       21101131، تارٌخ :  5811  2123/ 5/ 21( دمحم عبد هللا الزاهى بدوى  سارى حتى  82503) تابع  -  313

82503 

 125611برلم       21101131، تارٌخ :  5815عبد العزٌز ابراهٌم ابراهٌم عوض  شطب هذا المٌد   -  314

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 116611برلم       21101111، تارٌخ :  5140  2124/ 8/ 1شركة هشام مصطفى عبدالممصود وشرٌكته  ساري حتً  -  1

 116611برلم       21101111، تارٌخ :  5140  2124/ 8/ 1هشام مصطفى عبدالممصود الدنف وشركاه  ساري حتً  -  2

 114516برلم       21101111، تارٌخ :  5113  2123/ 11/ 4شركة باسم دمحم ماهر وشركاه  سارى حتى  -  3

 114516برلم       21101111، تارٌخ :  5113  2123/ 11/ 4 ماهر وشرٌكته  سارى حتى شركة باسم دمحم -  4

 114516برلم       21101111، تارٌخ :  5113  2123/ 11/ 4شركة باسم دمحم ماهر وشركاه  سارى حتى  -  5

 114516برلم       21101111، تارٌخ :  5113  2123/ 11/ 4شركة باسم دمحم ماهر وشرٌكته  سارى حتى  -  6

 116113برلم       21101111، تارٌخ :  5141  2124/ 6/ 1شركة عبده ابراهٌم وخالد ابراهٌم  سارى حتى  -  1

برلم       21101111، تارٌخ :  2546  2124/  6/  15شركة عطٌات عٌسى كامل عبدالمجٌد على وشركاها  سارى حتى  -  8

14548 
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 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101112، تارٌخ :  5164  2124/  6/  15شركة عطٌات عٌسى كامل عبدالمجٌد على وشركاها  سارى حتى  -  0

14548 

 52318برلم       21101112، تارٌخ :  5184دمحم محمود سالم سالم وشرٌكه     -  11

 52318لم   بر    21101112، تارٌخ :  5185دمحم محمود سالم سالم وشرٌكه     -  11

 52318برلم       21101112، تارٌخ :  5186دمحم محمود سالم سالم وشرٌكه     -  12

 52318برلم       21101112، تارٌخ :  5181دمحم محمود سالم سالم وشرٌكه  تم شطب المٌد   -  13

 06012برلم       21101112، تارٌخ :  5165  2121/  3/  16شركة عابد دمحم على السبع وشرٌكه  سارى حتى  -  14

 13181برلم       21101112، تارٌخ :  5112شركة حمدٌة عبدهللا الصٌاد وشركاها     -  15

 13181برلم       21101112، تارٌخ :  5113شركة حمدٌة عبدهللا الصٌاد وشركاها  تم شطب المٌد   -  16

 113215برلم       21101114، تارٌخ :  5151  2123/  5/  22شركة انجال احمد محى مصطفى  سارى حتى  -  11

 113215برلم       21101114، تارٌخ :  5151  2123/  5/  22شركة احمد محى واوالده  سارى حتى  -  18

 111018برلم       21101114، تارٌخ :  5161شفٌمة فتحى السٌد وشركاها     -  10

 111018برلم       21101114، تارٌخ :  5161    ابو المعاطى عبده ابراهٌم طعٌمه وشركاه -  21

 111018برلم       21101114، تارٌخ :  5162شفٌمة فتحى السٌد وشركاها     -  21

 111018برلم       21101114، تارٌخ :  5162ابو المعاطى عبده ابراهٌم طعٌمه وشركاه     -  22

 111018برلم       21101114، تارٌخ :  5163شفٌمة فتحى السٌد وشركاها  تم شطب المٌد   -  23

 111018برلم       21101114، تارٌخ :  5163ابو المعاطى عبده ابراهٌم طعٌمه وشركاه  تم شطب المٌد   -  24

 128126برلم       21101114، تارٌخ :  5155  2123/ 2/ 4شركة مصطفى محمود دمحم خاطر وشركاه  سارى حتى  -  25

برلم       21101111، تارٌخ :  5186  2123/  1/  11دال حامد دمحم بدوى الشافعى وشرٌكها  سارى حتى شركة اعت -  26

120850 

 11613برلم       21101111، تارٌخ :  5214شركة راجح احمد احمد عاٌد وشركاه     -  21

 11613برلم       21101111، تارٌخ :  5215شركة راجح احمد احمد عاٌد وشركاه  تم شطب المٌد   -  28

 61184برلم       21101111، تارٌخ :  5210  2124/  1/  4شركة ورثة دمحم السعٌد دمحم فؤاد ابو النصر  سارى حتى  -  20

برلم       21101111، تارٌخ :  5210  2124/  1/  4شركة دمحم السعٌد دمحم فؤاد ابو النصر وشرٌكه  سارى حتى  -  31

61184 

االسم التجارى للشركه / وجعله ورثة ماهر حماد الطنطاوى وشركاؤهم ورثة المغازى حماد الطنطاوى  سارى حتى  تعدٌل -  31

 114535برلم       21101111، تارٌخ :  5102  2121/ 11/  18

    21101111، تارٌخ :  5102  2121/ 11/  18شركة مصر للبترول ) ماهر حماد الطنطاوى وشرٌكه (  سارى حتى  -  32

 114535برلم   

برلم       21101111، تارٌخ :  5102  2121/ 11/  18شركة ورثة ماهر حماد الطنطاوى وشرٌكهم  سارى حتى  -  33

114535 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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برلم       21101111، تارٌخ :  5185  2122/  0/  1شركة دمحم عبد اللطٌف حسن السٌد وشركاه  سارى حتى  -  34

111521 

برلم       21101110، تارٌخ :  5211  2110/  3/  21دمحم ابو المعاطى وشرٌكه  سارى حتى  شركة ندا خالد -  35

115550 

برلم       21101110، تارٌخ :  5212  2124/  3/  21شركة ندا خالد دمحم ابو المعاطى وشرٌكه  سارى حتى  -  36

115550 

 85408برلم       21101110، تارٌخ :  5214  2113/ 5/ 21عطٌه دمحم حسن شعبان نجم وشرٌكه  ساري حتً  -  31

 85408برلم       21101110، تارٌخ :  5215  2118/ 5/ 21عطٌه دمحم حسن شعبان نجم وشرٌكه  ساري حتً  -  38

 85408برلم       21101110، تارٌخ :  5216  2123/ 5/ 21عطٌه دمحم حسن شعبان نجم وشرٌكه  ساري حتً  -  30

 63818برلم       21101111، تارٌخ :  5280  2116/ 4/ 22ِشركة دمحم شلباٌة لألخشاب بالمطرٌة  سارى حتى  -  41

 63818برلم       21101111، تارٌخ :  5280  2116/ 4/ 22ِشركة جمال شلباٌة لألَخشاب بالمطرٌة  سارى حتى  -  41

 63818برلم       21101111، تارٌخ :  5201  2122/ 4/ 22حتى ِشركة دمحم شلباٌة لألخشاب بالمطرٌة  سارى  -  42

 63818برلم       21101111، تارٌخ :  5201  2122/ 4/ 22ِشركة جمال شلباٌة لألَخشاب بالمطرٌة  سارى حتى  -  43

 85138برلم       21101111، تارٌخ :  5311دمحم دمحم دمحم شعٌب وشركاه     -  44

 85138برلم       21101111، تارٌخ :  5312 شعٌب وشركاه    دمحم دمحم دمحم -  45

 85138برلم       21101111، تارٌخ :  5313دمحم دمحم دمحم شعٌب وشركاه     -  46

 85138برلم       21101111، تارٌخ :  5314دمحم دمحم دمحم شعٌب وشركاه  تم شطب المٌد   -  41

، تارٌخ :  5283  2111/  5/ 4دها خلفاء المرحوم حمدٌن حسنٌن منصور  سارى حتى شركة اعتماد بدٌر ابراهٌم واال -  48

 11415برلم       21101111

، تارٌخ :  5284  2116/ 5/ 3شركة اعتماد بدٌر ابراهٌم واالدها خلفاء المرحوم حمدٌن حسنٌن منصور  سارى حتى  -  40

 11415برلم       21101111

، تارٌخ :  5285  2111/ 5/ 3ابراهٌم واالدها خلفاء المرحوم حمدٌن حسنٌن منصور  سارى حتى شركة اعتماد بدٌر  -  51

 11415برلم       21101111

، تارٌخ :  5286  2116/ 5/ 3شركة اعتماد بدٌر ابراهٌم واالدها خلفاء المرحوم حمدٌن حسنٌن منصور  سارى حتى  -  51

 11415برلم       21101111

    21101111، تارٌخ :  5281تماد بدٌر ابراهٌم واالدها خلفاء المرحوم حمدٌن حسنٌن منصور  شطب هذا المٌد  شركة اع -  52

 11415برلم   

 11334برلم       21101111، تارٌخ :  5342  2116/  4/  6شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه  سارى حتى  -  53

 11334برلم       21101111، تارٌخ :  5343وشركاه  تم شطب هذا المٌد نهائٌا   شركة دمحم عبد المادر العشماوى -  54

 11334برلم       21101111، تارٌخ :  5342  2116/  4/  6شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه  سارى حتى  -  55

 11334برلم       21101111تارٌخ :  ، 5343شركة دمحم عبد المادر العشماوى وشركاه  تم شطب هذا المٌد نهائٌا   -  56
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برلم       21101111، تارٌخ :  5312  2123/  8/  26شركة تٌسٌر دمحم ابراهٌم معتوق وشرٌكه  سارى حتى  -  51

120505 

 120505برلم       21101111، تارٌخ :  5312  2123/  8/  26تعدل الى/ شركة اشرف وتٌسٌر  سارى حتى  -  58

 01528برلم       21101115، تارٌخ :  5420  2124/ 6/ 28 الدمحمى دمحم عالم وشرٌكة  سارى حتى شركة دمحم -  50

 81415برلم       21101115، تارٌخ :  5425  2123/  11/  11السٌد ٌوسف امٌن وشركاه  سارى حتى  -  61

 04058برلم       21101116 ، تارٌخ : 5446  2111/ 0/ 4رالى السٌد ٌونس دمحم وشركاها  ساري حتً  -  61

 04058برلم       21101116، تارٌخ :  5441  2115/ 0/ 4رالى السٌد ٌونس دمحم وشركاها  ساري حتً  -  62

 04058برلم       21101116، تارٌخ :  5448  2121/ 0/ 4رالى السٌد ٌونس دمحم وشركاها  ساري حتً  -  63

 113335برلم       21101111، تارٌخ :  5511  2123/ 5/ 31سارى حتى  شركة رضا عبدالمحسن حسن وشرٌكه  -  64

برلم       21101111، تارٌخ :  5511  2124/ 12/ 12شركة محمود عبدالمنعم العنانى وشرٌكته  سارى حتى  -  65

131281 

 131281برلم       21101111، تارٌخ :  5511  2124/ 12/ 12شركة محمود السٌد فتح هللا دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  66

 131281برلم       21101111، تارٌخ :  5511  2124/ 12/ 12شركة محمود السٌد فتح هللا دمحم وشركاه  سارى حتى  -  61

 66615برلم       21101111، تارٌخ :  5512  2118/ 3/ 21على وشرٌكة مسعود  سارى حتى  -  68

 66615برلم       21101111، تارٌخ :  5513  2123/ 3/ 21على وشرٌكة مسعود  سارى حتى  -  60

برلم       21101118، تارٌخ :  5541  2124/  8/  25شركة صبرى غازى النورج واخٌة عبد الرازق  سارى حتى  -  11

31223 

برلم       21101118، تارٌخ :  5541  2124/  8/  25شركة مها صبرى غازى النورج وشركاها  سارى حتى  -  11

31223 

برلم       21101118، تارٌخ :  5538  2123/ 11/ 11شركة دمحم عز الرجال عبدالرازق وشركاه  سارى حتى  -  12

81013 

برلم       21101121، تارٌخ :  5510  2124/  1/  21شركة فتحى مسعد المهدى عطٌه وشرٌكة  سارى حتى  -  13

131266 

برلم       21101121، تارٌخ :  5611  2124/  1/  2شركة عبد المنطلب العشماوى عبد السالم وشركاه  سارى حتى  -  14

131166 

برلم       21101121، تارٌخ :  5611  2124/  1/  2شركة عبد المنطلب العشماوى عبد السالم وشركاه  سارى حتى  -  15

131166 

 11130برلم       21101121، تارٌخ :  5583  2115/  11/  20وشرٌكة  سارى حتى عماد حسن حسن كبشه  -  16

 11130برلم       21101121، تارٌخ :  5584  2121/  11/  20عماد حسن حسن كبشه وشرٌكة  سارى حتى  -  11

 81160  برلم     21101121، تارٌخ :  5588  2124/ 5/ 14شركة ماهر الحسٌن الشهاوى  سارى حتى  -  18

 116668برلم       21101122، تارٌخ :  5631  2124/  8/  1شركة ولٌد مجدى ولٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  10

 112115برلم       21101124، تارٌخ :  5686شركة عبدالمنعم صبرى عبدالمنعم وشرٌكه  شطب هذا المٌد   -  81



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 112115برلم       21101124، تارٌخ :  5686ا المٌد  شركة عبدالمنعم صبرى عبدالمنعم وشرٌكه  شطب هذ -  81

 86154برلم       21101124، تارٌخ :  5615  2118/ 8/ 31دمحم رمضان عبد الحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  82

 86154برلم       21101124، تارٌخ :  5616  2123/ 8/ 31دمحم رمضان عبد الحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  83

 121488برلم       21101124، تارٌخ :  5681  2122/ 6/ 4ابو مسلم السٌد سلٌمان وشرٌكه  سارى حتى  سامح -  84

 121281برلم       21101124، تارٌخ :  5663  2124/ 16/ 21دمحم الطحاوى درغام وشركاه  سارى حتى  -  85

 121281برلم       21101124، تارٌخ :  5663  2124/ 16/ 21شركة دمحم الطحاوى درغام وشرٌكه  سارى حتى  -  86

 121281برلم       21101124، تارٌخ :  5663  2124/ 16/ 21دمحم الطحاوى درغام وشركاه  سارى حتى  -  81

 121281برلم       21101124، تارٌخ :  5663  2124/ 16/ 21شركة دمحم الطحاوى درغام وشرٌكه  سارى حتى  -  88

 02510برلم       21101124، تارٌخ :  5611  2115/ 11/ 15اهٌم حسن نجم وشرٌكه  سارى حتى شركة االمام ابر -  80

 02510برلم       21101124، تارٌخ :  5612شركة االمام ابراهٌم حسن نجم وشرٌكه  تَم َشطب َهذا الِسجل .   -  01

 83401برلم       21101125ٌخ : ، تار 5111  2111/ 11/ 8شركة رجب دمحم السعً وشرٌكة  سارى حتى  -  01

 83401برلم       21101125، تارٌخ :  5118  2112/ 11/ 8شركة رجب دمحم السعً وشرٌكة  سارى حتى  -  02

 83401برلم       21101125، تارٌخ :  5110  2122/ 11/ 8شركة رجب دمحم السعً وشرٌكة  سارى حتى  -  03

 68160برلم       21101125، تارٌخ :  5110  2124/  1/  5سارى حتى   عبده فهٌم عبد المالن وشرٌكهُ  -  04

برلم       21101125، تارٌخ :  5112  2118/  1/  31فاطمة عوض دمحم عبد العزٌز النجار وشرٌكتها  سارى حتى  -  05

118155 

 118155برلم       21101125، تارٌخ :  5113فاطمة عوض دمحم عبد العزٌز النجار وشرٌكتها  شطب هذا المٌد   -  06

برلم       21101128، تارٌخ :  5163  2123/ 1/ 20شركة اسامة امٌن معوض مرسى وشرٌكه  ساري حتً  -  01

120511 

برلم       21101128، تارٌخ :  5163  2123/ 1/ 20 شركة اسامه امٌن معوض مرسى وشركاه  ساري حتً -  08

120511 

برلم       21101128، تارٌخ :  5144  2123/  1/  3عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف وشركاه لتجارة السٌارات  سارى حتى  -  00

50110 

 50110برلم       21101128 ، تارٌخ : 5144  2123/  1/  3وائل دمحم عبد اللطٌف الغلبان وشرٌكه  سارى حتى  -  111

برلم       21101128، تارٌخ :  5111  2124/ 1/ 23شركة اسامه امٌن معوض مرسى وشرٌكٌه  سارى حتى  -  111

131118 

برلم       21101128، تارٌخ :  5148  2110/ 16/ 28شركة احمد دمحم احمد عبد الرحمن وشركاه  سارى حتى  -  112

01521 

برلم       21101128، تارٌخ :  5140  2124/ 16/ 28دمحم احمد عبد الرحمن وشركاه  سارى حتى  شركة احمد -  113

01521 

 85115برلم       21101131، تارٌخ :  5843شركة السعٌد هاشم حسانٌن     -  114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 85115برلم       21101131، تارٌخ :  5844شركة السعٌد هاشم حسانٌن     -  115

 85115برلم       21101131، تارٌخ :  5845عٌد هاشم حسانٌن    شركة الس -  116

 85115برلم       21101131، تارٌخ :  5846  2123/ 6/ 11شركة السعٌد هاشم حسانٌن  ساري حتً  -  111

 112181برلم       21101131، تارٌخ :  5851  2122/ 12/ 15ماجده حسٌن مصطفى سعٌد وشركاها  سارى حتى  -  118

 111386برلم       21101131، تارٌخ :  5881شركة منٌرة السعٌد اسماعٌل وشرٌكها     -  110

 111386برلم       21101131، تارٌخ :  5881شركة منٌرة السعٌد اسماعٌل وشرٌكها     -  111

 111386   برلم    21101131، تارٌخ :  5882شركة منٌرة السعٌد اسماعٌل وشرٌكها  تم شطب المٌد   -  111

برلم       21101131، تارٌخ :  5811  2123/ 12/ 1شركة امل محسن مصطفى ماضى وشركاها  سارى حتى  -  112

131138 

 82004برلم       21101131، تارٌخ :  5011  2122/   0/  11شركة اوالد سلٌم للتجارة فى المستعمل  سارى حتى  -  113

 ــــــــــــــــــــــ    

 افراد   رهن   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

/ا توثٌك المنصوره شطبا كلٌا ، تارٌخ : 2324صٌدلٌة الدكتور نزٌه  تم شطب الرهن بموجب حافظه شطب رهن برلم  -  1

 65166برلم       21101111

لمنصوره شطبا كلٌا ، /ا توثٌك ا2324(   صٌدلٌة الكتور نزٌه  تم شطب الرهن بموجب حافظه شطب رهن برلم 65166)  -  2

 65166برلم       21101111تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

شركة المنصورة اسبانٌا للمالبس الجاهزة  تم تجدٌد لٌد رهن تجارى لصالح بنن المصرى المتحد وذلن بحافظة لٌد رهن  -  1

 62461برلم       21101128تجارى ، تارٌخ : 

جارى ، تارٌخ شركة الدلهلٌة للمالبس الجاهزة  تم تجدٌد لٌد رهن تجارى لصالح بنن المصرى المتحد وذلن بحافظة لٌد رهن ت -  2

 62461برلم       21101128: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ــاءاألسمــــدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


