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عن ورشة  11152برلم  24104125، لٌد فى  44444.444د ، رأس ماله ،  امٌنه جمال عبدالرحمن احمد  ، تاجر فر -  1

 رخام ، بجهة : جرٌس بملن دمحم حنفى عواد ابوالعال

عن ورشه خراطة  11113برلم  24104142، لٌد فى  1444.444معوض السٌد معوض سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ، بجهة : طلٌا بملن السٌد معوض سالم
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 11402برلم  24104145، لٌد فى  25444.444مجدى مرزوق عبد الممصود عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ، بجهة : لبٌشه بملن فتحى كامل عبد العاطى عن مكتب تصدٌر

عن مكتب رحالت  11134برلم  24104124، لٌد فى  1444.444حسٌن دمحم حسٌن سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5
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لتجارة مواسٌر الحدٌد ولوزامها ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة كفر شبر الٌمن مركز زفته بملن على ابو الٌزٌد سٌد احمد ونشاطه 
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 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : طلٌا بملن ٌسرى عبدالمنعم عفٌفى الحرانى

عن تجارة  11120برلم  24104124، لٌد فى  144444.444مها كامل محمود ابو حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 : محلة سبن بملن على دمحم ابو حسٌناعالف وحبوب ، بجهة 

عن  11401برلم  24104145، لٌد فى  25444.444دمحم مرزوق عبدالممصود عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مكتب تصدٌر ، بجهة : اشمون شارع عبدالمنعم رٌاض بملن جمال كامل عبدالعاطى

عن  11412برلم  24104144، لٌد فى  54444.444جر فرد ، رأس ماله ،  سماح عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا  ، تا -  52

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سمادون بملن سماح عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا

عن ورشة نجارة  11116برلم  24104142، لٌد فى  24444.444لدرى حافظ بالل منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مٌة بملن حافظ بالل منتصر، بجهة : الغنا

عن حظٌرة مواشى  11122برلم  24104110، لٌد فى  144444.444نادٌه احمد دمحم غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن حمدى فرج على فرج

عن  11145برلم  24104122د فى ، لٌ 144444.444على عبدالباسط عبدالسالم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن خالد عبدالباسط السما

عن ورشة  11163برلم  24104121، لٌد فى  54444.444سامى جالل على حسن الحرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 نىتصنٌع شكمانات ، بجهة : البرانٌه بملن سامى جالل على حسن الحرا

عن بماله ، بجهة :  11401برلم  24104144، لٌد فى  51444.444نبٌله على دمحم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 صراوة بملن مسعد عٌد حسن عمر

عن عالفة ،  11140برلم  24104142، لٌد فى  34444.444ٌوسف شعبان احمد الجدمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 شارع مدرسة الحسٌن بملن جمال صابر محمود بجهة : اشمون

عن  11114برلم  24104142، لٌد فى  144444.444باسم صابر عبد الموجود الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : شوشاى بملن صابر عبد الموجود عبد الواحد

عن بماله ،  11155برلم  24104126، لٌد فى  24444.444د ، رأس ماله ،  دمحم عبدهللا عبد الموجود زنكل  ، تاجر فر -  65

 بجهة : رملة االنجب بملن سٌد ابراهٌم موسى

عن مكتب  11161برلم  24104121، لٌد فى  154444.444محمود نبٌل محمود ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لن ضٌاء محمود عبد الغنىهندسى ومماوالت ، بجهة : شارع سعد زغلول بم

عن مبٌدات وتماوى  11111برلم  24104141، لٌد فى  144444.444اٌمان فوزى دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 واسمده ورلٌة ، بجهة : البٌشه بملن نور عبد الحمٌد موسى الخولى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن حظٌرة  11125برلم  24104110، لٌد فى  144444.444شولى السٌد حسن سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن دمحم السٌد حسن سلٌم

عن مكتب  11140برلم  24104122، لٌد فى  14444.444ابراهٌم محمود عبدالحمٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 ن دالٌا حمدى انورمماوالت وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : اشمون شارع الجالء بمل

عن تصنٌع  11166برلم  24104121، لٌد فى  254444.444خضره دمحم عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 سجاد ٌدوى ، بجهة : سالٌة ابوشعرة بملن عاشور فتحى دمحم على

عن ورشة  11124برلم  24104120فى  ، لٌد 24444.444هانى دمحم السٌد عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 سمكرة سٌارات ، بجهة : سنترٌس بملن فارس دمحمى دمحم بركات

عن حظٌرة مواشى  11413برلم  24104141، لٌد فى  51444.444دنٌا عمل عبده عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 حالبه ، بجهة : صراوه بملن خالد حمزه خلٌل ابراهٌم

عن تورٌد وصٌانة  11132برلم  24104124، لٌد فى  14444.444ب دمحم زنون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زكرٌا غرٌ -  23

 اجهزه طبٌه والمستلزمات الطبٌه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : اشمون شارع بورسعٌد بملن الماظ حسن محمود

اشمون  ، تاجر  2411لسنه 152رار من محكمه االسرهبسمه حسن عبدالبدٌع حسن متولى الماصرة بوالٌة والدها بموجب ل -  24

عن بٌع اعالف وحبوب ، بجهة : طلٌا بملن صبرى خالد  11143برلم  24104145، لٌد فى  34444.444فرد ، رأس ماله ،  

 احمد حسن

ن ورشة مٌكانٌكى ع 11131برلم  24104124، لٌد فى  14444.444دمحم ابراهٌم دمحم سنبلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 موتوسٌكالت ، بجهة : كوبرى العزباوى بملن دمحم ابراهٌم دمحم سنبلو

 24104126، لٌد فى  54444.444خالد عبد الرحمن منسى دمحم عبده) معمل المنسى لاللبان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 دمحم عبده عن معمل البان ، بجهة : محلة سبن بملن عبد الرحمن منسى 11152برلم 

عن بماله ،  11162برلم  24104121، لٌد فى  21444.444اشرف عبد السالم محمود عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : طلٌا بملن على نبٌل على

عن ادوات  11404برلم  24104144، لٌد فى  55444.444صباح كامل السٌد على بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 حٌة ومستلزمات رى ، بجهة : شطانوف بملن ابراهٌم السٌد على بدٌرص

عن حظٌرة مواشى  11112برلم  24104142، لٌد فى  144444.444هند خالد عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 حالبة ، بجهة : جرٌس بملن حامد احمد حامد مبارن

عن مكتب  11114برلم  24104142، لٌد فى  14444.444س ماله ،  ولٌد حسٌن حسنى عجالن  ، تاجر فرد ، رأ -  14

 رحالت ، بجهة : اشمون شارع الشهداء بملن على ابراهٌم ابوعثمان

عن مكتب  11144برلم  24104146، لٌد فى  1444.444ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ، بجهة : شما بملن ربٌع عبد الرحمن دمحم عبد هللارحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال 

عن مماوالت  11154برلم  24104126، لٌد فى  144444.444منى شعبان سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 عمومٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شطانوف بملن شعبان سعد على حسن

عن تاجٌر  11403برلم  24104144، لٌد فى  14444.444، رأس ماله ،  سامح دمحم عبد الحمٌد مجاهد  ، تاجر فرد  -  13

 اوناش ومعدات ، بجهة : سنترٌس بملن ٌوسف دمحم على ناصف

عن  11133برلم  24104124، لٌد فى  154444.444احمد السٌد عبد الممصود الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن لسمه حسٌن دمحم حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سبن االحد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  11154برلم  24104125، لٌد فى  34444.444احمد السٌد احمد ابراهٌم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 رخام ، بجهة : منٌل دوٌب بملن عبد الناصر سعٌد احمد

عن بٌع  11400برلم  24104145، لٌد فى  54444.444فتحى عبدالحلٌم امٌن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 حدٌد)خردة( ، بجهة : اشمون طرٌك االنجب بملن امٌن عطٌه عبدالعال

عن حداٌد  11124برلم  24104141، لٌد فى  54444.444عبد هللا دمحم السٌد حرٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 وبوٌات ، بجهة : لورص بملن عبد الهادى السٌد حسٌن سلطان

عن  11142برلم  24104122، لٌد فى  144444.444براهٌم محى الدٌن جابر شادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  11

 ورشة نجارة موبلٌا ، بجهة : سالٌة المنمدى بملن انسان محى الدٌن جابر شادى

عن بٌع اجهزه  11126برلم  24104110، لٌد فى  14444.444احمد مختار مصطفى شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 كهربائٌه ، بجهة : سبن االحد بملن مختار مصطفى عبدالخالك

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  4444.444شركة دمحم عبد المنصف عطٌه وشرٌكته   شركة  ،  خدمات نمل وتاجٌر معدات  ،رأس مالها    -  1

 ، عن خدمات نمل وتاجٌر معدات ، بجهة : البرانٌه مركز اشمون 11141برلم  24104122

شركة مراد صبحى مراد سلٌمان وشرٌكه   شركة  ،   الحلول المتكاملة ) مماوالت واتصاالت فٌما عدا النت واستخدماته (   -  2

) مماوالت واتصاالت فٌما عدا النت  ، عن الحلول المتكاملة 11141برلم  24104145،لٌدت فى  10444.444،رأس مالها   

 بشارع صالح الدٌن 22واستخدماته ( ، بجهة : كائن بالعمار رلم 

                                                                شركة ناجى شاهٌن وشرٌكه   شركة  ،  االنتاج الحٌوانى والداجنى والسمكى منه                                                       -  3

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذالن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم وتسمٌن المواشى وتربٌة اناث ماشٌة 

                                                                        حالبة وادرار البان  وتصنٌع االعالف                                                                     

                                   ، عن االنتاج الحٌوانى والداجنى والسمكى منه                                                                                    11142برلم  24104145،لٌدت فى  2544444.444،رأس مالها   

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذالن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم وتسمٌن المواشى وتربٌة اناث ماشٌة 

 حالبة وادرار البان  وتصنٌع االعالف ، بجهة : الجزٌرة التابعة لمرٌة شطانوف بملن ٌحًٌ عبدالرحمن ٌوسف

ركة ناجى شاهٌن وشرٌكه   شركة  ،  تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذالن النتاج السالالت  او التفرٌخ ش -  4

اوانتاج البٌض او التسمٌن اواللحوم                                       استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها 

                          استزراع االراضى المستصلحة                                                                                                                                                                            لابلة لالستزراع        

، عن تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء  11142برلم  24104145،لٌدت فى  2544444.444استٌراد   ،رأس مالها   

كان ذالن النتاج السالالت  او التفرٌخ اوانتاج البٌض او التسمٌن اواللحوم                                       استصالح وتجهٌز 

                                                                           االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع     

                          استزراع االراضى المستصلحة                                                                                                    

 عة لمرٌة شطانوف بملن ٌحًٌ عبدالرحمن ٌوسفاستٌراد ، بجهة : الجزٌرة التاب

شركة ناجى شاهٌن وشرٌكه   شركة  ،  وتصدٌر جمٌع  مستلزمات ومعدات االنتاج الحٌوانى والزراعى واالعالف  -  5

ات طبما لتعلٌمات الهٌئة العامة للرلابة على الصادر 6من المجموعة  36والفمرة  10والتورٌدات العمومٌة فٌما عدا المجموعة 

، عن وتصدٌر جمٌع  مستلزمات ومعدات  11142برلم  24104145،لٌدت فى  2544444.444والواردات  ،رأس مالها   

طبما لتعلٌمات  6من المجموعة  36والفمرة  10االنتاج الحٌوانى والزراعى واالعالف والتورٌدات العمومٌة فٌما عدا المجموعة 

 اردات ، بجهة : الجزٌرة التابعة لمرٌة شطانوف بملن ٌحًٌ عبدالرحمن ٌوسفالهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    24104141، وفى تارٌخ    5224ل باظه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : انومه محً الدٌن اسماعٌ   - 1

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    24104144، وفى تارٌخ    4113عاطف حسن مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 التجارةشطب صحفٌة المٌد وذلن لترن 

تم محو/شطب السجل     24104144، وفى تارٌخ    4253،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   4جٌهان امام محمود غرٌب    - 3

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

/شطب السجل  تم محو   24104144، وفى تارٌخ    2412مصطفى السٌد احمد الورالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التاجر التجارة

تم محو/شطب    24104145، وفى تارٌخ    2525،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   4سمٌره دمحم رمضان المراكبً    - 5

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    24104145، وفى تارٌخ    2062سبك لٌده برلم :   طارق احمد على السٌد الشاذلى  ،  تاجر فرد  ،   - 6

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    24104146، وفى تارٌخ    15524على دمحم على الفرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    24104146، وفى تارٌخ    4424 سعٌد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مجدي دمحم   - 1

 شطب صحفٌة المٌد وذلن للوفاه

تم محو/شطب السجل     24104142، وفى تارٌخ    14162نوال حسن مصطفى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 لترن التجارةتم شطب صحٌفة المٌد وذلن 

تم محو/شطب السجل     24104142، وفى تارٌخ    12514حنان السٌد سعد نعمانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

محو/شطب السجل  تم    24104142، وفى تارٌخ    2330،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   4تامر دمحم سوٌلم دمحم سوٌلم    - 11

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24104141، وفى تارٌخ    12256سكٌنه عبد السالم امام فاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  شطبت    24104141، وفى تارٌخ    4424امال دمحم عبدالرشٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 صحٌفة اللمٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 0 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     24104141، وفى تارٌخ    16566اٌهاب دمحم عبدالنبى عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24104115، وفى تارٌخ    13315جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صالح سعد حسن لندٌل  ،  تا   - 15

 تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    24104111، وفى تارٌخ    14021اسماعٌل حسان دمحم محجوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لتجارةالسجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن ا

تم محو/شطب    24104110، وفى تارٌخ    5522كمال عبدهللا عبدالعزٌز هداٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم    24104110، وفى تارٌخ    14215ورده عبدالممصود دمحم عبدالممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    24104124، وفى تارٌخ    2131محمود جالل رمضان المعصراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    24104124، وفى تارٌخ    12135رلم : نادٌه مرسى عبدالكرٌم المطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 24

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    24104121، وفى تارٌخ    4533هدي عبد الرازق عبد العزٌز سعده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم    24104121، وفى تارٌخ    12546انى سامى عبد الحمٌد عبد الجلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ه   - 22

 محو/شطب السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم    24104122، وفى تارٌخ    16421دمحم ٌحٌى عبد الواحد عبد السالم السبكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    24104126، وفى تارٌخ    12113محمود احمد دمحم عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     24104126، وفى تارٌخ    4314لٌده برلم : عبد هللا طه محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 25

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    24104122، وفى تارٌخ    11510عمرو لطب دمحم معوض الحنفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    24104122، وفى تارٌخ    2463،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   4اعٌل عوض خالد زكرٌا اسم   - 22

 السجل  تم شطب صحٌمة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    24104122، وفى تارٌخ    12064الشٌماء محمود احمد االودن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 المٌد وذلن لترن التجارة السجل  تم شطب صحٌفة

تم محو/شطب السجل     24104121، وفى تارٌخ    14400حسام سعد دمحم عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24104121خ ، وفى تارٌ   13650رباب ماهر فرٌد الصاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     24104120، وفى تارٌخ    15054امال نبٌه جرجس مترى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 تم شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    24104120، وفى تارٌخ    5431،  سبك لٌده برلم : هوٌدا عبد الفتاح دمحم المصري  ،  تاجر فرد     - 32

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس   24104141، وفً تارٌخ   13214رمضان دمحم مصطفً عبدالممصود ابو دان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   144444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24104141وفً تارٌخ ،   14342حلمى سالمه ربٌع عبد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   51444.444وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24104144وفً تارٌخ ،   14411تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   4وجٌه عبد السالم عبد الممصود الشافعى  -  3

 جنٌه   5444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24104144وفً تارٌخ ،   13232رامى السٌد عبدالحمٌد خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5444.444وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104144وفً تارٌخ ،   6042تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   4فاروق سمٌر فاروق بدٌر  -  5

 جنٌه   144444.444أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104144وفً تارٌخ ،   12551منى عبدالعزٌز دمحم الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104144وفً تارٌخ ،   14451 دمحم فرٌد عبد الفتاح محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  2

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104145وفً تارٌخ ،   13643ٌحًٌ زكرٌا عبدالحلٌم فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   54444.444صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104145وفً تارٌخ ،   12443كرٌمه عدوى السٌد عدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104146وفً تارٌخ ،   5114تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   4هاله زكرٌا دمحم طه  -  14

 جنٌه   44444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104146وفً تارٌخ ،   14531دمحم جمال عبد العال على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   544444.444س ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104142وفً تارٌخ ،   0432تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   4فتحى رجب زكى احمد  -  12

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104142وفً تارٌخ ،   14133سعٌد دمحم ابوعٌاد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   34444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24104142وفً تارٌخ ،   2442تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   4هانً دمحم فوزي امٌن غنٌم  -  14

 جنٌه   54444.444أس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   24104142وفً تارٌخ ،   12246دمحم عبدالتواب محمود عبدالتواب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   144444.444وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24104141وفً تارٌخ ،   15621سبك لٌده برلم  دمحم عالء عبدالعلٌم حسن الحفناوى  تاجر فرد ،، -  16

 جنٌه   2444444.444وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104141وفً تارٌخ ،   11442حمادة احمد دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   54444.444ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل   24104141وفً تارٌخ ،   12416رٌهام عبد المحسن عبد الحمٌد عبد المحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   54444.444رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104115وفً تارٌخ ،   12344تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   اٌمن عبدة عازر عبدة -  10

 جنٌه   25444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104115وفً تارٌخ ،   11414احمد صبحى حسٌن عزب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   54444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,   24104121وفً تارٌخ ،   13261دمحم عبد الفتاح دمحم عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   14444.444وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104125وفً تارٌخ ،   11132ن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم زكرٌا غرٌب دمحم زنو -  22

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صف تم تعدٌل رأس المال , و  24104125وفً تارٌخ ،   0412تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   4سالم عبد هللا دمحم عبد هللا  -  23

 جنٌه   244444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104125وفً تارٌخ ،   12154عادل زكرٌا برسوم حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24104121وفً تارٌخ ،   15031زٌز احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى فتحى عبدالع -  25

 جنٌه   54444.444وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   12044فاطمه سعٌد عفٌفى غربى ) االسراء لالدوات المنزلٌة واالجهزة الكهربائٌة (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   54444.444تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  24104120تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104120وفً تارٌخ ،   16424احمد فتحى دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   45444.444اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104120وفً تارٌخ ،   14045دمحم طلعت دمحم النحاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24104120وفً تارٌخ ،   12310مصطفى السٌد حسٌن على حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   54444.444وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   24104120وفً تارٌخ ،   12510احمد نبٌه دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   55444.444، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  11416دمحم حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، كفر صراوه بملن خالد ابراهٌم عبد المجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  24104141وفً تارٌخ  12321د الرازق عبد العزٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد عب -  2

وصف الـتأشٌر:   ،  تم الغاء االمحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط تصنٌع خراطٌم بالستٌن عادٌه وخراطٌم بالتنمٌط بالستٌن 

 مكتب منوف 16001والممٌد برلم  161بناحٌة السادات لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  11411دمحم على ابو الٌزٌد الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، مونسه مركز اشمون بملن احمد جمال عبد الحمٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141تارٌخ  وفً 11411دمحم على ابو الٌزٌد الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كفر شبر الٌمن مركز زفته بملن على ابو الٌزٌد سٌد احمد ونشاطه استٌراد وتصدٌر و تجارة 

 الغربٌه 15316ولٌدة برلم سجل دائم  2412/14/1كٌماوٌات وتم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  11414رد ،  سبك لٌده برلم    احمد صبحى حسٌن عزب ، تاجر ف -  5

 الـتأشٌر:   ، شارع العبور بملن اشرف عبد العظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  24104141وفً تارٌخ  11413دنٌا عمل عبده عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 مزه خلٌل ابراهٌمصراوه بملن خالد ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  11412عمرو دمحم عبد النبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن دمحم عبد المحسن مشعل 

تم تعدٌل  24104141تارٌخ وفً  11415فاطمة عبداللطٌف عبدالعظٌم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  سنترٌس بملن ابراهٌم عبدالحكم توفٌك

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  14342حلمى سالمه ربٌع عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 لبخارى بملن محمود سالمه عبد الستار رٌاضالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح اشمون  شارع االمام ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104144وفً تارٌخ  11404ماجد عبد الرازق على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن دمحم على عبد الحلٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    24104144وفً تارٌخ  12055م    عٌد سعٌد السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  11

 ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن محمود حامد عبد المنعم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104144وفً تارٌخ  11411على رمضان امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ن رمضان امٌن علىالـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن امٌ

تم تعدٌل العنوان ,  24104144وفً تارٌخ  11410سعاد رمضان عبد العلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن محمود اسماعٌل عبد العلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  24104144وفً تارٌخ  11405عواطف ابراهٌم جاد عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، شما بملن دمحم عبد الجلٌل سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104144وفً تارٌخ  15364رجب حلمى دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبد الحمٌد سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104144وفً تارٌخ  11403سامح دمحم عبد الحمٌد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن ٌوسف دمحم على ناصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ان , وصف تم تعدٌل العنو 24104144وفً تارٌخ  11402سالم دمحم عفٌفى الحرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن ٌسرى عبدالمنعم عفٌفى الحرانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104144وفً تارٌخ  11404صباح كامل السٌد على بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن ابراهٌم السٌد على بدٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    24104144وفً تارٌخ  11401،  سبك لٌده برلم     نبٌله على دمحم لطب ، تاجر فرد -  10

 ، صراوة بملن مسعد عٌد حسن عمر

تم تعدٌل العنوان ,  24104144وفً تارٌخ  11412سماح عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 سماح عبد هللا عبد الرحمن عبد هللاوصف الـتأشٌر:   ، سمادون بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104144وفً تارٌخ  13232رامى السٌد عبدالحمٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم السٌد عبد الحمٌد خطاب

تم تعدٌل العنوان ,  24104145وفً تارٌخ  11401ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مرزوق عبدالممصود عبداللطٌف ، تاج -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع عبدالمنعم رٌاض بملن جمال كامل عبدالعاطى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104145وفً تارٌخ  11400فتحى عبدالحلٌم امٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ر:   ، اشمون طرٌك االنجب بملن امٌن عطٌه عبدالعالالـتأشٌ

تم تعدٌل  24104145وفً تارٌخ  11406عبد الحمٌد هالل عبد الحمٌد ابراهٌم العجوزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الفرعونٌه بملن هالل عبد الحمٌد ابراهٌم العجوزه

اشمون ، تاجر  2411لسنه 152عبدالبدٌع حسن متولى الماصرة بوالٌة والدها بموجب لرار من محكمه االسره بسمه حسن -  25

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن صبرى خالد احمد  24104145وفً تارٌخ  11143فرد ،  سبك لٌده برلم    

 حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104145وفً تارٌخ  11144سبك لٌده برلم     شٌماء احمد محمود عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  -  26

 الـتأشٌر:   ، دروه بملن ناجى عبدالهادى دروٌش

تم تعدٌل  24104145وفً تارٌخ  11402مجدى مرزوق عبد الممصود عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 تحى كامل عبد العاطىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لبٌشه بملن ف

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104146وفً تارٌخ  16153عمرو حافظ السٌد الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مجلس مدٌنه اشمون

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    24104146ٌخ وفً تار 11146دمحم طه كامل حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 ، براشٌم بملن حازم طه كامل

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104146وفً تارٌخ  6430سامح دمحم رزق عطعوط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن تامر دمحم مصطفى نصار

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104146وفً تارٌخ  15214سانٌن كامل سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كامل ح -  31

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن الوحده المحلٌه لمركز ومدٌنه اشمون

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104146وفً تارٌخ  11142احمد دمحم عبد الواحد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، بوهة شطانوف بملن عبد النبى كامل عبد الواحد لاسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104146وفً تارٌخ  11145مرسة سعٌد ابراهٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن عماد ابراهٌم اسكندر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  24104146وفً تارٌخ  11144د العزٌز ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عب -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، شما بملن ربٌع عبد الرحمن دمحم عبد هللا

ف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 24104142وفً تارٌخ  11112هند خالد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ، جرٌس بملن حامد احمد حامد مبارن

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11114ولٌد حسٌن حسنى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الشهداء بملن على ابراهٌم ابوعثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11116لٌده برلم     لدرى حافظ بالل منتصر ، تاجر فرد ،  سبك -  32

 الـتأشٌر:   ، الغنامٌة بملن حافظ بالل منتصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11026سٌد حسب النبى احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن /  سمٌر حداد حسنالـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح 

تم تعدٌل  24104142وفً تارٌخ  15110عبد المعز االصمعى عبد العزٌز الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 اشمون بملن بدر سعد منصور -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع اسماء بنت ابى بكر

تم تعدٌل العنوان ,  24104142وفً تارٌخ  11114الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     باسم صابر عبد الموجود -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، شوشاى بملن صابر عبد الموجود عبد الواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11140ٌوسف شعبان احمد الجدمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 :   ، اشمون شارع مدرسة الحسٌن بملن جمال صابر محمودالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11111اٌمان عشرى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، منشاة جرٌس بملن حامد احمد حامد

تم تعدٌل العنوان ,  24104142وفً تارٌخ  2660بك لٌده برلم    ، تاجر فرد ،  س 4محـمد سمـــٌر صـــالح الحــناوي  -  43

الماهرة ونشاطه مصنع مالبس للتصدٌر فمط  3/2وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة مدٌنة بدر الحرفٌه ج لطعه 

 رةالماه 26451والتصدٌر ولٌد برلم 6من المجموعة  36والفمرة  10واالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل  24104142وفً تارٌخ  2660دمحم سمٌر صالح الحناوى )الحناوى تكس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

الماهرة ونشاطه مصنع مالبس للتصدٌر  3/2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة مدٌنة بدر الحرفٌه ج لطعه 

 الماهرة 26451والتصدٌر ولٌد برلم 6من المجموعة  36والفمرة  10موعة فمط واالستٌراد فٌما عدا المج

تم تعدٌل العنوان ,  24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 1514د عبدالصمد الملٌوبٌة بموجب رلم وصف الـتأشٌر:   ،  تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة كفر شكر البر الشرلى خلف مسجد سعٌ

 لالستغناء عنه نهائٌا 2410/1/1فى 

تم تعدٌل العنوان ,  24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 1514سعٌد عبدالصمد الملٌوبٌة بموجب رلم  وصف الـتأشٌر:   ،  تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة كفر شكر البر الشرلى خلف مسجد

 لالستغناء عنه نهائٌا 2410/1/1فى 

تم تعدٌل العنوان ,  24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، الخور مركز اشمون بملن على عمرو السٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  24104142وفً تارٌخ  16110فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان  -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، الخور مركز اشمون بملن على عمرو السٌد احمد

دٌل العنوان , تم تع 24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شكر البر الشرلى خلف مسجد سعٌد عبد الصمد بملن محمود زكرٌا حسب عامر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 سجد سعٌد عبد الصمد بملن محمود زكرٌا حسب عامروصف الـتأشٌر:   ، كفر شكر البر الشرلى خلف م

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11115سعٌد عٌد احمد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، الخور بملن طه بدوى دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11113معوض السٌد معوض سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن السٌد معوض سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104142وفً تارٌخ  11141رؤوف كامل سعد عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ،  شنشور بملن مصطفى كمال احمد الفخرانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  11112ٌد سعد نعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان الس -  54

 الـتأشٌر:   ، بوهة شطانوف بملن اسامه عبد الغفار امٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  13210رأفت رمضان طوخى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 شٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن دمحم رمضان دمحم رزقالـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  11121حسنى شحاته ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ،  سنترٌس بملن دمحم دمحمى دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  24104141وفً تارٌخ  11110ر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر محمود ابو المجد سلٌمان ، تاج -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، الكوادى بملن اسراء كامل اسعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  2453، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     4احمد دمحم ابراهٌم عامر  -  51

 مالن لٌصبح بملن / ابراهٌم عامر سرورالـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم ال

تم تعدٌل العنوان ,  24104141وفً تارٌخ  11252عبد الحلٌم دمحم عبد الحلٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 وصف الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / احمد عبدالفتاح احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104141وفً تارٌخ  11124فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد هللا دمحم السٌد حرٌشه ، تاجر -  64

 الـتأشٌر:   ، لورص بملن عبد الهادى السٌد حسٌن سلطان

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    24104141وفً تارٌخ  11111اٌمان فوزى دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 نور عبد الحمٌد موسى الخولى، البٌشه بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104115وفً تارٌخ  14535ٌاسر فوزى على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سعد دمحم نصر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104115وفً تارٌخ  11122  دمحم فتحً عبد الخالك الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  63

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن فتحى عبد الخالك حسن الدرس

تم تعدٌل العنوان  24104111وفً تارٌخ  11123عبد الرحمن جمال شحات احمد شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 اح عباس , وصف الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن وفاء عبد الفت

تم تعدٌل العنوان ,  24104110وفً تارٌخ  11124احمد فتحى دمحم عبد الحمٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن فتحى دمحم عبد الحمٌد عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104110وفً تارٌخ  11125شولى السٌد حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ،  محلة سبن بملن دمحم السٌد حسن سلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104110وفً تارٌخ  11126احمد مختار مصطفى شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن مختار مصطفى عبدالخالك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    24104110وفً تارٌخ  11122ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه احمد دمحم غن -  61

 ،  محلة سبن بملن حمدى فرج على فرج

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104124وفً تارٌخ  11120مها كامل محمود ابو حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 سبن بملن على دمحم ابو حسٌنالـتأشٌر:   ، محلة 

تم تعدٌل العنوان ,  24104124وفً تارٌخ  11133احمد السٌد عبد الممصود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن لسمه حسٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  24104124ً تارٌخ وف 11134محمود سامى على مصطفى عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن مصطفى سامى على مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    24104124وفً تارٌخ  11135دمحم ناصر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، ساتمٌة ابو شعره بملن عثمان عبد المؤمن دمحم العسكرى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    24104124وفً تارٌخ  11131دمحم ابراهٌم دمحم سنبلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ،  كوبرى العزباوى بملن دمحم ابراهٌم دمحم سنبلو

عدٌل العنوان , وصف تم ت 24104124وفً تارٌخ  11132زكرٌا غرٌب دمحم زنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع بورسعٌد بملن الماظ حسن محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104124وفً تارٌخ  13612احمد باتع خلٌفة فضالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ٌن محمودالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بوهه شطانوف بملن محمود ونجوى مصطفى حسان

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104124وفً تارٌخ  11134حسٌن دمحم حسٌن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، رملة االنجب بملن دمحم حسٌن سعٌد

العنوان , وصف تم تعدٌل  24104124وفً تارٌخ  11136هدى ربٌع عبدالرسول السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، منشاة جرٌس ٌاسر جمعه عباس

تم تعدٌل العنوان ,  24104124وفً تارٌخ  11132زٌنب ابوالعال عبدالصادق عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، الفرعونٌة بملن سعٌد ابراهٌم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104124وفً تارٌخ  14303اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جالل ظرٌف دمحم سٌد احمد ، ت -  20

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح عاصم ظرٌف دمحم سٌد احمد

 تم تعدٌل العنوان , 24104124وفً تارٌخ  11121صالح عبد الجواد احمد عبد هللا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن ابراهٌم عبد الجواد احمد شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11131سامح عٌاد شحات ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ،  شارع الروضة بملن احمد عبدالتواب دمحم العمباوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11141د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه متولى السٌد ابو الحدٌ -  12

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن وائل احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11143عمرو معتمد عباس حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 العظٌم عبد الحفٌظ عبد العظٌم الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن عبد

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11144ممدوح حسٌب طه حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن صابر سعٌد فرج

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11142عماد دمحم عبد الرحٌم عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن روحٌة امٌن خلٌل بدر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11130محمود حمدان دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن هدى عبد الرازق عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  12012الفتاح تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن فوزى عبد -  12

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اٌمن فوزى عبدد الفتاح تعٌلب

تم تعدٌل العنوان ,  24104121وفً تارٌخ  12546هانى سامى عبد الحمٌد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة شسونى مركز طبطا بملن محمود عبد المعطى سالم وذلن لالستغناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان ,  24104121وفً تارٌخ  13262دسولى عبد العلٌم فوزى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 أشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن حسام احمد عبد العزٌز خلٌفهوصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  24104122وفً تارٌخ  11145على عبدالباسط عبدالسالم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 وصف الـتأشٌر:   ،  سبن االحد بملن خالد عبدالباسط السما

تم تعدٌل العنوان ,  24104122وفً تارٌخ  11140دالحمٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم محمود عب -  01

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الجالء بملن دالٌا حمدى انور

تم تعدٌل العنوان ,  24104122وفً تارٌخ  11142ابراهٌم محى الدٌن جابر شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 ف الـتأشٌر:   ، سالٌة المنمدى بملن انسان محى الدٌن جابر شادىوص

تم تعدٌل العنوان ,  24104122وفً تارٌخ  11144هانى سامى عبدالحمٌد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 وصف الـتأشٌر:   ، محله سبن بملن سامى عبدالحمٌد عبدالجلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104122وفً تارٌخ  14164صعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على عبدالفتاح ال -  04

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عاشور حسٌن حسٌن

 تم تعدٌل العنوان , وصف 24104122وفً تارٌخ  11146احمد سعٌد ٌونس عطا الجابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن عماد دمحم عبد الفتاح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104123وفً تارٌخ  4121صبحً توفٌك عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن توفٌك عبد النبى على رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104125وفً تارٌخ  11152احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌنه جمال عبدالرحمن  -  02

 الـتأشٌر:   ،  جرٌس بملن دمحم حنفى عواد ابوالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104125وفً تارٌخ  11153دمحم عترٌس سالمه منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 شمون شارع ابو زٌد الشرلى بملن ناجى امام ابو شاربالـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  24104125وفً تارٌخ  11154احمد السٌد احمد ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن عبد الناصر سعٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  24104126وفً تارٌخ  11155جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدهللا عبد الموجود زنكل ، تا -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، رملة االنجب بملن سٌد ابراهٌم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104126وفً تارٌخ  11154منى شعبان سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ان سعد على حسنالـتأشٌر:   ، شطانوف بملن شعب

تم تعدٌل العنوان ,  24104126وفً تارٌخ  11156دمحم محمود عبد الحلٌم دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، البٌشه بملن نور عبد الحمٌد موسى الخولى

تم تعدٌل  24104126وفً تارٌخ  12406برلم    اشرف عبد المرضى عبد العاطى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  143

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مصطفى عبدالشهٌد عبدالجواد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  11152خالد عبد الرحمن منسى دمحم عبده) معمل المنسى لاللبان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 , وصف الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن عبد الرحمن منسى دمحم عبدهتم تعدٌل العنوان  24104126

تم تعدٌل العنوان ,  24104126وفً تارٌخ  11414محمود حمدان هاشى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اشرف عبد المطلب السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104126وفً تارٌخ  15243عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نهال جمال زكى -  146

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر لورص بملن دمحم عطٌه بدوى دمحم

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 24104122وفً تارٌخ  11164نجالء فاروق على مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن فارس دمحمى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104122وفً تارٌخ  14022حسٌن ابراهٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد سمٌر عبدو

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104122وفً تارٌخ  12311احمد عصام فاروق الدلونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ماهر شلبً دمحم خضر

تعدٌل العنوان , وصف تم  24104122وفً تارٌخ  11162محمود دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع صالح الدٌن الشرلى بملن دمحم السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  24104122وفً تارٌخ  11150اسالم جمٌل توفٌك االخصاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن جمٌل توفٌك مرزوق االخصاصى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104122وفً تارٌخ  16004سعد ناجى سعد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن رضا سعد اسماعٌل عبد الغنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104122وفً تارٌخ  11151محمود حسن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن نادٌه صادق حنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104122وفً تارٌخ  11161كرٌم على سعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، شارع الكهرباء بملن طاهر سعٌد على حسن

تم تعدٌل العنوان ,  24104121وفً تارٌخ  13044د ،  سبك لٌده برلم    عباس حمدى عباس مصطفً ، تاجر فر -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن حمدى عباس مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11166خضره دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 سالٌة ابوشعرة بملن عاشور فتحى دمحم على الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24104121وفً تارٌخ  11163سامى جالل على حسن الحرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، البرانٌه بملن سامى جالل على حسن الحرانى

تم تعدٌل العنوان ,  24104121وفً تارٌخ  11161بك لٌده برلم    محمود نبٌل محمود ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  س -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول بملن ضٌاء محمود عبد الغنى 

تم تعدٌل العنوان ,  24104121وفً تارٌخ  13142سعاد رجب عبد النبى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 مالن لٌصبح بملن دمحم وعبد السالم وعبد المنعم احمد محمود زهرهوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال

وفً تارٌخ  11160دمحم دٌاب غانم دمحم )الغانم لالستٌراد والتورٌدات والصٌانة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن دٌاب غانم دمحم 24104121

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11164ان سامى كمال فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌم -  121

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن عوض عبد المولى عبد الحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  24104121وفً تارٌخ  15200سومه عبدالستار عبدالمطلب ابوحشٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع بور سعٌد امام المستشفى مركز اشمون بملن عاطف طه السٌد نورالعن

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104121وفً تارٌخ  11165هانى دمحم تهامى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 حمد الـتأشٌر:   ، محله سبن بملن دمحم تهامى ا

تم تعدٌل العنوان ,  24104121وفً تارٌخ  11162اشرف عبد السالم محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن على نبٌل على

عنوان , تم تعدٌل ال 24104120وفً تارٌخ  12441عبد الحمٌد حمدى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبد المنصف عبد هللا دمحم رضوان

تم تعدٌل العنوان ,  24104120وفً تارٌخ  12310مصطفى السٌد حسٌن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 وصف الـتأشٌر:   ،  طلٌا بملن على دمحم عبدالموى

وفً تارٌخ  11151عاطف دمحم عبد الواحد) المصطفى للتورٌدات العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى  -  122

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البرانٌه بملن حسنه عبد المنعم احمد 24104120

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104120خ وفً تارٌ 11121خٌرٌه رضا عبد الحلٌم وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن عبد الحمٌد عبد السالم المهدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104120وفً تارٌخ  11124هانى دمحم السٌد عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن فارس دمحمى دمحم بركات

تم تعدٌل العنوان , وصف  24104120وفً تارٌخ  0250، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     4رٌف سامى حامد احمد ش -  134

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة برج العرب شارع االستراحه بجوار االستراحه ونشاطه مكتب رحالت وتم افتتاحه 

     واودع برلم       ولٌده برلم سجل دائم       2410/1/5

تم تعدٌل العنوان ,  24104120وفً تارٌخ  12310مصطفى السٌد حسٌن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

ولٌد برلم تابع  2515وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة طلٌا مركز اشمون بملن على دمحم عبدالموى واودع برلم 

 اشمون 12310

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 24104141وفً تارٌخ  14342حلمى سالمه ربٌع عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة العدد واالدوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 24104144وفً تارٌخ  14451سبك لٌده برلم    دمحم فرٌد عبد الفتاح محمود ، تاجر فرد ،  -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 24104145وفً تارٌخ  2142، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    4عماد خمٌس حسن مسعود  -  3

 ربائٌةالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اجهزة كه

تم تعدٌل النشاط , وصف 24104146وفً تارٌخ  11640احمد شحات احمد لطب صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

النشاط , وصف تم تعدٌل 24104115وفً تارٌخ  6402، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    4مجدى زٌدان فرحات اسماعٌل  -  5

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  24104110وفً تارٌخ  16331دمحم سالم عبد العظٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف 24104110وفً تارٌخ  5214احد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فوزي السٌد عبدالو -  2

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط انتاج وتجارة تماوى الحاصالت الزراعٌه الً النشاط االصلى

وفً تارٌخ  5214، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    4احمد فوزى السٌد عبد الواحد  -)الحمد لتجارة الحاصالت الزراعٌة( -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط انتاج وتجارة تماوى الحاصالت الزراعٌه الً النشاط االصلى24104110

تم تعدٌل النشاط , وصف 24104122وفً تارٌخ  12311احمد عصام فاروق الدلونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 ٌصبح مخبز بلدى نصف الى ملدنالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط ل

تم تعدٌل النشاط , وصف 24104120وفً تارٌخ  11012شعبان احمد احمد خرٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

طبما لتعلٌمات الهئٌه العامه للرلابه  6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  تم اضافة نشاط تصدٌر واستٌراد فٌما عدا المجموعه

 لصادرات والوراداتعلى ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104146وفً تارٌخ  11145مرسة سعٌد ابراهٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104142وفً تارٌخ  11113ده برلم   معوض السٌد معوض سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11130محمود حمدان دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  11151اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عاطف دمحم عبد الواحد) المصطفى للتورٌدات العمومٌه( ، ت -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص24104120

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104141وفً تارٌخ  11414احمد صبحى حسٌن عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104141وفً تارٌخ  11111رلم   اٌمان فوزى دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 24104124وفً تارٌخ  11135دمحم ناصر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104125ً تارٌخ وف 11152امٌنه جمال عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  11160دمحم دٌاب غانم دمحم )الغانم لالستٌراد والتورٌدات والصٌانة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص24104121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104144وفً تارٌخ  11405رد ،  سبك لٌده برلم   عواطف ابراهٌم جاد عبد الهادى ، تاجر ف -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104142وفً تارٌخ  11140ٌوسف شعبان احمد الجدمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104142وفً تارٌخ  11114سبك لٌده برلم   باسم صابر عبد الموجود الشامى ، تاجر فرد ،   -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104122وفً تارٌخ  11145على عبدالباسط عبدالسالم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104122وفً تارٌخ  11150ك لٌده برلم   اسالم جمٌل توفٌك االخصاصى ، تاجر فرد ،  سب -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104122وفً تارٌخ  11164نجالء فاروق على مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104141وفً تارٌخ  11411   دمحم على ابو الٌزٌد الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104144وفً تارٌخ  11411على رمضان امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104110وفً تارٌخ  11124احمد فتحى دمحم عبد الحمٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104124وفً تارٌخ  11131دمحم ابراهٌم دمحم سنبلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11131سامح عٌاد شحات ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104144وفً تارٌخ  11403سامح دمحم عبد الحمٌد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع24104110وفً تارٌخ  11126احمد مختار مصطفى شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104121وفً تارٌخ  11143عمرو معتمد عباس حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن24104122وفً تارٌخ  11144هانى سامى عبدالحمٌد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104122وفً تارٌخ  11161كرٌم على سعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف24104141وفً تارٌخ  11412عمرو دمحم عبد النبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24104145وفً تارٌخ  11401دمحم مرزوق عبدالممصود عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104115وفً تارٌخ  11122دمحم فتحً عبد الخالك الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ف التأشٌر: فرع شركة اجنبٌةوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11144ممدوح حسٌب طه حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104122وفً تارٌخ  11142ابراهٌم محى الدٌن جابر شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11165هانى دمحم تهامى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104144وفً تارٌخ  11404ماجد عبد الرازق على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104142وفً تارٌخ  11141رؤوف كامل سعد عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104142وفً تارٌخ  11115سعٌد عٌد احمد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104124وفً تارٌخ  11133السٌد عبد الممصود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104122وفً تارٌخ  11151محمود حسن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104120وفً تارٌخ  11121الحلٌم وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خٌرٌه رضا عبد -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24104141وفً تارٌخ  11415فاطمة عبداللطٌف عبدالعظٌم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104145وفً تارٌخ  11144حمد محمود عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء ا -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104141وفً تارٌخ  11110ناصر محمود ابو المجد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104124وفً تارٌخ  11134على مصطفى عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سامى -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104124وفً تارٌخ  11136هدى ربٌع عبدالرسول السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104120وفً تارٌخ  11124د الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم السٌد عب -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104144وفً تارٌخ  11412سماح عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

اشمون ، تاجر  2411لسنه 152دٌع حسن متولى الماصرة بوالٌة والدها بموجب لرار من محكمه االسرهبسمه حسن عبدالب -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص24104145وفً تارٌخ  11143فرد ،  سبك لٌده برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104146خ وفً تارٌ 11144ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104141وفً تارٌخ  11112حنان السٌد سعد نعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 24104125وفً تارٌخ  11153دمحم عترٌس سالمه منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104121وفً تارٌخ  11161محمود نبٌل محمود ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104144وفً تارٌخ  11410سعاد رمضان عبد العلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 24104145رٌخ وفً تا 11406عبد الحمٌد هالل عبد الحمٌد ابراهٌم العجوزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24104111ً تارٌخ وف 11123عبد الرحمن جمال شحات احمد شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104124وفً تارٌخ  11134حسٌن دمحم حسٌن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت24104124وفً تارٌخ  11132زكرٌا غرٌب دمحم زنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11166خضره دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش24104141وفً تارٌخ  11413دنٌا عمل عبده عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104146وفً تارٌخ  11142احمد دمحم عبد الواحد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104142وفً تارٌخ  11116لدرى حافظ بالل منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11141هبه متولى السٌد ابو الحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104122وفً تارٌخ  11146احمد سعٌد ٌونس عطا الجابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104125وفً تارٌخ  11154احمد السٌد احمد ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104120وفً تارٌخ  12310مصطفى السٌد حسٌن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104144وفً تارٌخ  11404صباح كامل السٌد على بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 24104142وفً تارٌخ  11112هند خالد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104142وفً تارٌخ  11111مان عشرى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104110وفً تارٌخ  11125شولى السٌد حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104124وفً تارٌخ  11120شٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مها كامل محمود ابو ح -  60

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104122وفً تارٌخ  11162محمود دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104144وفً تارٌخ  11401سبك لٌده برلم    نبٌله على دمحم لطب ، تاجر فرد ،  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24104145وفً تارٌخ  11402مجدى مرزوق عبد الممصود عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104141وفً تارٌخ  11121سبك لٌده برلم     حسنى شحاته ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ، -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104126وفً تارٌخ  11155دمحم عبدهللا عبد الموجود زنكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  11152نسى لاللبان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبد الرحمن منسى دمحم عبده) معمل الم -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص24104126

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11164اٌمان سامى كمال فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104144وفً تارٌخ  11402تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالم دمحم عفٌفى الحرانى ، -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104110وفً تارٌخ  11122نادٌه احمد دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24104124وفً تارٌخ  11121تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح عبد الجواد احمد عبد هللا شحاته ،  -  20

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104121وفً تارٌخ  11142عماد دمحم عبد الرحٌم عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104141وفً تارٌخ  11416سبك لٌده برلم   دمحم حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،   -  11

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104141وفً تارٌخ  11124عبد هللا دمحم السٌد حرٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24104124وفً تارٌخ  11132سبك لٌده برلم     زٌنب ابوالعال عبدالصادق عبدالمجٌد ، تاجر فرد ، -  13

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104126وفً تارٌخ  11154منى شعبان سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104121وفً تارٌخ  11162لم   اشرف عبد السالم محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104145وفً تارٌخ  11400فتحى عبدالحلٌم امٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104146تارٌخ وفً  11146دمحم طه كامل حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 24104142وفً تارٌخ  11114ولٌد حسٌن حسنى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104122وفً تارٌخ  11140ابراهٌم محمود عبدالحمٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104126وفً تارٌخ  11156دمحم محمود عبد الحلٌم دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24104121وفً تارٌخ  11163سامى جالل على حسن الحرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24104142وفً تارٌخ  16110اٌمان فاروق عبد الجواد حسانٌن ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: افراد

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الهانى  5633تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  15262ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم24104141،  فى تارٌخ :   -  2

 الرحمه للرحالت ونمل العمال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الهدى  13520تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  3

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  15110تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال24104141،  فى تارٌخ :   -  4

 الشٌماء للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح المعز  13222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  5

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  14126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  6

 مكه للرحالت ونمل عمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  11564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  2

 ل للرحالت ونمل عمال  االم

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح النور  16520تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت ونمل عمال  

لتجارٌة لتصبح مكتب الى: تم تعدٌل السمة ا 15215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  0

 النور للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  12442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  14

 الندى للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  12412اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل24104141،  فى تارٌخ :   -  11

 االخالص للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  16634تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  12

 االٌمان للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  13541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141ارٌخ : ،  فى ت  -  13

 النور للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  12141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  14

 رحالت ونمل العمال  النور لل

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح المجد  16243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  15

 للرحالت  

/ الخالد  الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح 12411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  16

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  14122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  12

 الٌاسمٌن للرحالت ونمل العمال  

تم تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح مكتب  الى: 16111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  11

 الرحمة للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح االمل  15106تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144،  فى تارٌخ :   -  10

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  14411الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 24104144،  فى تارٌخ :   -  24

 الندى للرحالت ونمل العمال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  11612تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144،  فى تارٌخ :   -  21

 الفردوس للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  12514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144 ،  فى تارٌخ :  -  22

 البرنس للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الصفا  12055تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144،  فى تارٌخ :   -  23

 ونمل العمال  للرحالت 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  13364تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144،  فى تارٌخ :   -  24

 الرحمه للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

لسمة التجارٌه لتصبح مكتب الى: تم تعدٌل ا 12231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144،  فى تارٌخ :   -  25

 الرحمة للرحالت الداخلٌة ومتعهد نمل عمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الهدى  16331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144،  فى تارٌخ :   -  26

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  15364م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس24104144،  فى تارٌخ :   -  22

 التموة للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌه لٌصبح مكتب  12021تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104144،  فى تارٌخ :   -  21

 الرحاب للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح االمل  12202تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145تارٌخ : ،  فى   -  20

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح النور  11004تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  34

 اخلٌه ونمل العمال  للرحالت الد

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الروان  13314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  31

 للرحالت ونمل العمال  

ه التجارٌة لتصبح الى: تم تعدٌل السم 15234تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  32

 السندباد للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  14643تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  33

 االسراء للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الوزٌر  12335الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة24104145،  فى تارٌخ :   -  34

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  12605تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  35

 المختار للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  13515تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  36

 الرحمه للرحالت الداخلٌه ومتعهد نمل العمال  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب 13225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  32

 االٌمان للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  11602تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  31

 المستمبل للرحالت ونمل العمال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب الى:  14636تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  30

 العمده للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  13141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  44

 المهاجر للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارة لتصبح االٌمان  16521الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم24104145،  فى تارٌخ :   -  41

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الهدى  14544تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  42

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الحنٌن  14415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104145،  فى تارٌخ :   -  43

 للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح السالم  6430تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  44

 العمال  للرحالت ونمل 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  11441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  45

 الشروق للرحالت ونمل عمال  

صبح االمٌر الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لت 16144تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  46

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الصفا  11246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  42

 للرحالت  

ة التجارٌة لتصبح مكتب الى: تم تعدٌل السم 12410تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  41

 الرٌتاج للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح المجد  14062تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  40

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / البدر  12163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  54

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الفرح  13325تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  51

 للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  12044تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب24104146،  فى تارٌخ :   -  52

 الطٌر المهاجر للرحالت ونمل عمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  11054تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  53

 ل  الرضوان للرحالت لداخلٌة ونمل العما

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  11640تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  54

 االخالص للرحالت الداخلٌه  

لرضا الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح ا 13544تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104146،  فى تارٌخ :   -  55

 للرحالت الداخلٌة ومتعهد نمل عمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  11444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104142،  فى تارٌخ :   -  56

 الهاللى لبٌع الموبٌالت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الندى ال 11462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104142،  فى تارٌخ :   -  52

 للرحالت  

ام  M3الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  3514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104142،  فى تارٌخ :   -  51

 ثرى لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح النور  12235برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة24104142،  فى تارٌخ :   -  50

 للرحالت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مكتب  14402تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104142،  فى تارٌخ :   -  64

 البدر للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  15303مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم24104142،  فى تارٌخ :   -  61

 النوران للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الهنا  13210تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  62

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  11466اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 24104141،  فى تارٌخ :   -  63

S.T.E.M   اس تى اى ام لالعمال الكهرومٌكانٌكٌه والتٌار الخفٌف 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / االمل  11252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  64

 لٌة  للرحالت الداخ

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  12423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  65

 االٌمان للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  12322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104141،  فى تارٌخ :   -  66

 ردوس للرحالت  الف

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح  15632تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  62

 المستشارللرحالت ونمل العمال  

صبح االمانه الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لت 12441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  61

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح  12042تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  60

 االخالص لالعالف  

سمه التجارٌه لتصبح الى: تم تعدٌل ال 6402تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  24

 االخالص للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الصفا  16412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  21

 للرحالت  

السمه التجارٌه لتصبح الى: تم تعدٌل  14410تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  22

 االٌمان للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  11356تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  23

 االٌمان للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الدولى  14222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  24

 للرحالت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ورشة  12344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104115،  فى تارٌخ :   -  25

 المحبة للنجارة المٌكانٌكٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الرضا  12263ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك24104111،  فى تارٌخ :   -  26

 لجمٌع انواع االطارات والبطارٌات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  12241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104111،  فى تارٌخ :   -  22

 الرحمه للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الرضا  12263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104111: ،  فى تارٌخ   -  21

 لجمٌع انواع االطارات والبطارٌات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  11101تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104111،  فى تارٌخ :   -  20

 حالت  االٌمان للر

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح النور  11124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104110،  فى تارٌخ :   -  14

 للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

جارٌة لتصبح الهدى الى: تم تعدٌل السمه الت 16331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104110،  فى تارٌخ :   -  11

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  11026تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104110،  فى تارٌخ :   -  12

 الرحاب للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  13426برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 24104110،  فى تارٌخ :   -  13

 االمل للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح البٌت  14303تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104124،  فى تارٌخ :   -  14

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مكتب  14164ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش24104124،  فى تارٌخ :   -  15

 االخالص للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  15244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104124،  فى تارٌخ :   -  16

 االٌمان للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  16244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104124تارٌخ :  ،  فى  -  12

 االخالص للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  13346تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104124،  فى تارٌخ :   -  11

 ت ونمل العمال  االٌمان للرحال

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح التموى  16425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121،  فى تارٌخ :   -  10

 للرحالت الداخلٌة ومتعهد نمل العمال  

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم  الى: تم 16235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121،  فى تارٌخ :   -  04

 مشحوت خلٌفه الجندى ) الجندى للرحالت الداخلٌه ونمل العمال (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الرضا  15106تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121،  فى تارٌخ :   -  01

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح الندى  15226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121،  فى تارٌخ :   -  02

 للرحالت ونمل العمال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  13261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121،  فى تارٌخ :   -  03

 ل الرخام والجرانٌت والمحاجر  المهندس المصرى لتجارة واعما

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  14535تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121،  فى تارٌخ :   -  04

 الرحمه للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حسن  15442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104122،  فى تارٌخ :   -  05

 محمود حسن سمر ) ابو سمره للرحالت ونمل العمال (  

 الى: عزه عبد الحمٌد دمحم نوار   2561تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104122،  فى تارٌخ :   -  06

 الى: عزه عبد الحمٌد دمحم نوار   2561ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال24104122،  فى تارٌخ :   -  02

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  1613تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104122،  فى تارٌخ :   -  01

 النوران للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  16623تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104125،  فى تارٌخ :   -  00

 االٌمان للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  15243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104126،  فى تارٌخ :   -  144

 االخالص للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  12322لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر24104126،  فى تارٌخ :   -  141

 النور للرحالت الداخلٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  15444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104126،  فى تارٌخ :   -  142

 تساهٌل لنمل العمال والرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  14313دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع24104126،  فى تارٌخ :   -  143

 النور للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  14130تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104122،  فى تارٌخ :   -  144

 النور للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  11412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121خ : ،  فى تارٌ  -  145

 التوفٌك للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  14264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104121،  فى تارٌخ :   -  146

 رحالت ونمل العمال  االمٌر لل

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  11012تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24104120،  فى تارٌخ :   -  142

 الرضا لتورٌد الحاصالت الزراعٌه واالستٌراد والتصدٌر  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 العمود    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 طب  الش -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    24104145، وفى تارٌخ    12411شركه شعبان دمحم سٌد ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته فى راس المال

تم محو/شطب    24104120، وفى تارٌخ    12265، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   شركة دمحم جابر احمد وشرٌكة   - 2

السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته كامله فى راس مال الشركه ولٌس للشركه اى فروع اخرى 

 داخل ج.م.ع

تم محو/شطب    24104120، وفى تارٌخ    12265برلم :  شركة دمحم جابر احمد وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   - 3

السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته كامله فى راس مال الشركه ولٌس للشركه اى فروع اخرى 

 داخل ج.م.ع

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  24104146وفً تارٌخ   ، 11460احمد  منصور وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركة اسالم -  1

 جنٌه   444444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24104146وفً تارٌخ   ، 11460شركة اسالم احمد  منصور وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   444444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  24104146وفً تارٌخ   ، 11460شركة اسالم احمد  منصور وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   444444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24104141وفً تارٌخ   ، 2452ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   15444444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24104141وفً تارٌخ   ، 2452برلم ، شركة تضامن  ، سبك لٌدها 4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  5

 جنٌه   15444444.444رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24104141وفً تارٌخ   ، 2452ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   15444444.444رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل  24104141وفً تارٌخ   ، 2452شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  2

 جنٌه   15444444.444رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24104141وفً تارٌخ   ، 2452سٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ش/ محسن سعٌد على ح -  1

 جنٌه   15444444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل  تم 24104141وفً تارٌخ   ، 2452شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  0

 جنٌه   15444444.444رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24104141وفً تارٌخ   ، 2452ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   15444444.444المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  24104141وفً تارٌخ   ، 2452شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  11

 جنٌه   15444444.444رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

تم  24104122وفً تارٌخ  14420شركه ابراهٌم سالمه ابراهٌم الحنفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

شارع دمحم عمر النزهة وتعٌٌن ابراهٌم سالمه ابراهٌم الحنفى مدٌرا  3تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع  بناحٌة 

 لم         ولٌد برلم      للفرع واودع بر

 14420تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه ابراهٌم سالمه ابراهٌم الحنفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 شارع دمحم عمر النزهة وتعٌٌن ابراهٌم 3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع  بناحٌة  24104122وفً تارٌخ 

 سالمه ابراهٌم الحنفى مدٌرا للفرع واودع برلم         ولٌد برلم      

تم  24104122وفً تارٌخ  14420شركه ابراهٌم سالمه ابراهٌم الحنفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

وتعٌٌن ابراهٌم سالمه ابراهٌم الحنفى مدٌرا  شارع دمحم عمر النزهة 3تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع  بناحٌة 

 للفرع واودع برلم         ولٌد برلم      

وفً  14420تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه ابراهٌم سالمه ابراهٌم الحنفً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

شارع دمحم عمر النزهة وتعٌٌن ابراهٌم سالمه  3افتتاح فرع  بناحٌة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  تم  24104122تارٌخ 

 ابراهٌم الحنفى مدٌرا للفرع واودع برلم         ولٌد برلم      

تم تعدٌل  24104122وفً تارٌخ  1310شركة الحاج غرٌب احمد عبد العال واوالده ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 شٌر:   ، عزبة على عطٌة كفر ابو محمود بملن / احمد ومحمود غرٌب احمد عبدالعال العنوان , وصف الـتأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 24104122وفً تارٌخ  1310شركه احمد ومحمود غرٌب احمد عبدالعال واخواتهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 احمد ومحمود غرٌب احمد عبدالعال  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة على عطٌة كفر ابو محمود بملن /

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، توصٌة بسٌطة  ٌضاف الى غرض الشركة المماوالت ،  سبك لٌدها  4شركة  / حجازى ابراهٌم عبد الونٌس عبده و شرٌكه  -  1

 , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط24104141وفً تارٌخ  1434برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف  تم24104146وفً تارٌخ  11460شركة اسالم احمد  منصور وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 24104141وفً تارٌخ  2452ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 24104141وفً تارٌخ  2452، سبك لٌدها برلم    4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  3

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 24104120وفً تارٌخ  12265شركة دمحم جابر احمد وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       24104145شركه شعبان دمحم سٌد ابراهٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

12411 

برلم       24104146شركة اسالم احمد  منصور وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

11460 

برلم       24104146شركة اسالم احمد  منصور وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

11460 

برلم       24104146ضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة اسالم احمد  منصور وشرٌكة  شركة ت -  4

11460 

برلم       24104141ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

2452 

    24104141ارٌخ : شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، ت  4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  6

 2452برلم   

برلم       24104141ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

2452 

    24104141شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  1

 2452برلم   

برلم       24104141ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  0

2452 

    24104141شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  14

 2452برلم   

برلم       24104141تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  ش/ محسن سعٌد على حسٌن وشرٌكه  شركة -  11

2452 

    24104141شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   4شركه / محسن سعٌد على حسٌن وشركاه  -  12

 2452برلم   

مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : توصٌة بسٌطة  ملخص و  4شركة  / حجازى ابراهٌم عبد الونٌس عبده و شرٌكه  -  13

 1434برلم       24104141

    24104122شركة الحاج غرٌب احمد عبد العال واوالده  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 1310برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه احمد ومحمود غرٌب احمد عبدالعال واخواتهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه ت -  15

 1310برلم       24104122

برلم       24104120شركة دمحم جابر احمد وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

12265 

 برلم      24104120شركة دمحم جابر احمد وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

12265 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5224برلم       24104141، تارٌخ :  2110  2441/0/34انومه محً الدٌن اسماعٌل باظه   -  1
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 2062برلم       24104145، تارٌخ :  2222  2411/6/0طارق احمد على السٌد الشاذلى   -  25

 11004برلم       24104145، تارٌخ :  2224  2410/5/21احمد على احمد الصٌاد   -  26
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 12106برلم       24104110، تارٌخ :  2301  2410/1/22 عبدالمحسن طٌره  احمد دمحم -  45
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 0422برلم       24104124، تارٌخ :  2410  2415/3/22  4شٌماء اٌمن جمٌل عبد النبى  -  40

 0022برلم       24104121، تارٌخ :  2434  2416/6/20  4صبحى السٌد رشوان السٌد  -  54
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 5216برلم       24104126، تارٌخ :  2466  2411/0/11هٌسم دمحم عبدالسالم دمحم   -  55
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 2131برلم       24104121، تارٌخ :  2404  2423/2/11  4دمحم عبد الحمٌد صالح عبد الحمٌد العمباوي  -  51
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 5431برلم       24104120، تارٌخ :  2544  2412/2/1هوٌدا عبد الفتاح دمحم المصري   -  62

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 221رلم   ب    24104142، تارٌخ :  2324  2411/5/11ممدوح داود جرجس وشرٌكه   -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 221برلم       24104142، تارٌخ :  2321  2416/5/11ممدوح داود جرجس وشرٌكه   -  2
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، تارٌخ :  2314  2411/12/25لح  شركه محمود احمد عبدالحمٌد محمود صالح وشرٌكه احمد عبدالحمٌد محمود صا -  4

 11610برلم       24104111

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


