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عن تجاره االت  55252برلم  25105252، لٌد فى  555555.555احمد عزت بدٌر عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 زراعٌه ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ عزت بدٌر عبدهللا

عن مكتب تجهٌز  55222برلم  25105210، لٌد فى  55555.555ر فرد ، رأس ماله ،  احمد زهٌر لتجهٌز االلمشه  ، تاج -  2

 ابوشاهٌن بملن/ ابراهٌم دمحم بخٌت-السٌد دمحم  5ش1المشه ، بجهة : 

عن مطعم  55223برلم  25105210، لٌد فى  15555.555مصطفى احمد عبدالحافظ سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 امام فٌالم عبدالسمٌع الشامى بملن/ ماجده احمد احمد عبدالمجٌد-المشحمه 5شبٌتزا ، بجهة : 

عن تجاره  55243برلم  25105256، لٌد فى  255555.555عرفه لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

فندى بملن/ سمٌر مصطفى مصطفى خلف عمر ا-جٌرادوس  5ش5مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 الطبال

عن تجاره لطع غٌار  55255برلم  25105256، لٌد فى  15555.555دمحم دمحم دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 عبدهللا بن عباس بملن/ سكر السٌد حسٌن المدراوى 5ش0سٌارات ، بجهة : 

عن استٌراد وتصدٌر  55105برلم  25105251، لٌد فى  555555.555س ماله ،  دمحم دمحم دمحم الجمال  ، تاجر فرد ، رأ -  6

 ابوراضى بملن/ نبٌل دمحم السٌد على-الشمبارى  5ش5ماكٌنات خٌاطه ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  55355برلم  25105222، لٌد فى  15555.555سماح عفت عباس سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 الجمهورٌه بملن/ صالح فوزى عبدالعاطى تمساح-دمحم الدسولى  5ش22جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  55260برلم  25105215، لٌد فى  25555.555هدى دمحم طه على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

تجارٌه لجمٌع المستلزمات مواد االنتاج المال بس الجاهزه والمنتجات الورلٌه ) عدا المالبس العسكرٌه والطباعه ( ، بجهة : عمار 

 ابوشاهٌن بملن/ محمود سالم صدٌك سلٌمان-العزازى 5ش1رلم 

عن مصنع مالبس  55256برلم  25105212، لٌد فى  25555.555ٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالسمٌع دمحم دمحم خل -  0

 جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله حسن بملن/ مسعد عبدالرحمن ابراهٌم  سعٌد

عن تجاره مواد غذائٌه  55253رلم ب 25105251، لٌد فى  15555.555دمحم ٌسرى دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 جمله ، بجهة : بهبٌت الحجاره بملن/ عابد ابراهٌم ابوالفتوح ابراهٌم

عن مكتب تورٌد  55250برلم  25105254، لٌد فى  12555.555محرم احمد دمحم الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن/ احمد دمحم الصٌاد-حاصالت زراعٌه ، بجهة : ابوصٌر 

عن مصنع  55335برلم  25105222، لٌد فى  15555.555رٌاحٌن منصور عطٌه النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ منصور عطٌه حسٌن النجار

عن تجاره  55346برلم  25105226، لٌد فى  255555.555دمحم حسن حسن ابوالعطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

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

عن مصنع نسٌج  55365برلم  25105225، لٌد فى  12555.555مصنع نسٌج ابوسبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن/ رضا السٌد ابوسبل 5مصرف نمره ال-مٌكانٌكى ، بجهة : بطٌنه 
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 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سامول بملن/ عبدالونٌس السٌد سعداوى

عن تجاره اجهزه  55262برلم  25105215، لٌد فى  25555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم فتحى دمحم عجاج   -  16

 منشٌه التحرٌر بملن/ السعٌد عبدالجلٌل الدمحمى االشرم-واكسسوارات محمول ، بجهة : الدلتا طرٌك كفر الصارم 

عن مصنع  55355برلم  25105225فى  ، لٌد 15555.555رواش السعٌد السٌد دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 محله البرج بملن/ العنانى سعد العنانى-ابراهٌم عمر  و  زكى عسكر  5نسٌج ، بجهة : ش

 55353برلم  25105225، لٌد فى  155555.555السجٌنى للمالبس الجاهزه و التورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ش نعمان 5من-االمام على  5اهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شعن مصنع مالبس جاهزه وتورٌدات مالبس ج

 االعصر بملن/ مجدى طلعت عبدالجلٌل السجٌنى

عن مصنع  55226برلم  25105210، لٌد فى  155555.555حمدى عبٌد دمحم ابوغنٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 بجوار المعهد الدٌنى بملن/ احمد ابوزٌد على-حلمى زكى  5ش 2عسكرٌه ( ، بجهة : مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس ال

عن مكتب  55552برلم  25105251، لٌد فى  555555.555فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع-مماوالت عامه ، بجهة : بلمٌنا

عن مكتب  55552برلم  25105251، لٌد فى  555555.555فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

والفمره  10الستغالله " االستٌراد) عدا المجموعه -مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع -مماوالت عامه ، بجهة : بلمٌنا 

 55552وممٌد برلم دائم  2515-1-1تارٌخ افتتاحه -اثا  المعدنى ( وتصدٌر اال 6من المجموعه  36

عن مصنع  55212برلم  25105254، لٌد فى  15555.555محمود دمحم ٌالوت سند عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 نسٌج مٌكانٌكى و مصبغه ، بجهة : سامول بملن/ عبٌد الهنداوى السعٌد

عن تجارة االحذٌة ،  55235برلم  25105255، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانم سعد ابراهٌم سعد  ، -  23

 بجهة : شارع داود متفرع من شارع ترعة بلمٌنا ملن/سمٌر ابراهٌم امٌن الشٌن

عن  55220برلم  25105255، لٌد فى  5555.555عبدالحمٌد المرسى عبدالحمٌد العرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ المرسى عبدالحمٌد العرابى

عن مكتب  55265برلم  25105252، لٌد فى  1555.555فرٌدى مٌخائٌل حنا مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 الجدٌده بملن/ نعمان السٌد الخضرجى معتوقالمنشٌه -المرحومى  5ش5رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن  55245برلم  25105256، لٌد فى  15555.555محمود شاكر عبدالرازق بخٌته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : سكه طنطا بملن/ حسٌن اسماعٌل حسن

عن مصنع  55222برلم  25105255، لٌد فى  155555.555اٌمن دمحم الششتاوى بلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 العامرٌه بملن/ نجاح دمحم الششتاوى بلح-طحٌنه وحالوه طحٌنٌه ، بجهة : عزبه راتب 

عن مكتب  55336برلم  25105225، لٌد فى  555555.555مجدى شعبان دمحم على شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 را بابل ملن/دمحم مصطفى السعٌد عبدالنبىاستٌراد وتصدٌر بن ، بجهة : شب

عن تجاره  55331برلم  25105222، لٌد فى  5555.555عبٌر ابراهٌم صالح شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 بجوار رفعت نور الدٌن بملن/ لٌلى ٌونس جٌنس مسٌحه-خلف كنٌسه االروام  23مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن سوبر  55361برلم  25105225، لٌد فى  15555.555ن السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بدر محمود عاثما -  35

 سعد زغلول بملن/ اٌمن السٌد دمحم وهدان 5ماركت ، بجهة : ش

عن استٌراد  55103برلم  25105251، لٌد فى  555555.555دمحم دمحم عبدالمادر السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ٌر حاصالت زراعٌه وانتاج حٌوانى ، بجهة : محله زٌاد بملن/ ولٌد الهادى احمد ابوهوٌدىوتصد
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 بملن/ ابراهٌم حسب النبى عبدالموى الجمالمكتب تجاره حاصالت زراعٌه وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : السجاعٌه 

عن تجاره  55255برلم  25105251، لٌد فى  155555.555ابراهٌم كمال احمد دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 محله البرج بملن/ عبداللطٌف احمد حسٌن-الرمادى  5مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن خرازه  55215برلم  25105254، لٌد فى  15555.555حمد احمد دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد ا -  34

 بالستٌن ، بجهة : العتوه البحرٌه بملن/ وجٌهه ابراهٌم السٌد لاسم

عن  55232برلم  25105256، لٌد فى  5555.555حسام مفٌد سالم سلٌمان ضٌف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 طلعت حرب بملن/ محمود ابراهٌم ضوه 5ش20جزاره ، بجهة : 
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 ، بجهة : بطٌنه بملن/ سمٌر احمد البسٌونى المرسى عبده

عن تجارة  55335برلم  25105225، لٌد فى  15555.555دمحم على على حسن الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35
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عزت الملٌنى بملن/ احمد رشاد  5ش14مالبس ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمه وعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 
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عن مكتب  55224برلم  25105210ى ، لٌد ف 55555.555دمحم اسماعٌل دمحمى اسماعٌل عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 سامول بملن/ دمحمى اسماعٌل عٌد-بجوار مسجد الفتح االسالمى -مماوالت عامه ، بجهة : عزبه الخزان 

عن مكتب  55221برلم  25105210، لٌد فى  155555.555دمحم حمدى على خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 بملن/ دمحم جبر عبدالخالكمماوالت وتشطٌبات ، بجهة : كفر فٌاله 

عن تجاره  55100برلم  25105251، لٌد فى  15555.555طلبه االحمدى طلبه الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : صفط تراب بملن/ ترٌاق احمد الشرلاوى

عن  55254برلم  25105251، لٌد فى  155555.555رد ، رأس ماله ،  شرٌف السعٌد عبدالعزٌز عاشور  ، تاجر ف -  52

 ابوراضى بملن/ السعٌد عبدالعزٌز عاشور-السٌد عبدالعاطى  5ش13مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تجاره  55252رلم ب 25105251، لٌد فى  35555.555نادٌه مصطفى احمد الغلبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 المدرسه التجرٌبٌه بملن/ تونى سروان جهالن 5مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن بماله ، بجهة  55325برلم  25105222، لٌد فى  55555.555عٌد زكرٌا مؤمن االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 عاثمان: محله زٌاد بملن/ بسمه سمٌر عبدالعزٌز 

عن بماله ، بجهة  55322برلم  25105222، لٌد فى  5555.555نجالء سمٌر على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 منشٌه البكرى بملن/ على موسى على حسن-سعد الكٌالنى  5ش13: 

عن كساره وخرازه  55355لم بر 25105222، لٌد فى  15555.555سهام فتح هللا على حبك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بالستٌن وخط غسٌل ، بجهة : كوم على بملن/ حاتم ابراهٌم عبدالوهاب شكر

عن خرازه  55301برلم  25105220، لٌد فى  5555.555دمحم عبدالحى عبدالسالم الكفراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ى الكفراوىبالستٌن ، بجهة : بلتاج بملن/ عبدالحى عبدالسالم الدسول

عن تجاره  55322برلم  25105222، لٌد فى  15555.555سالمه الزغبى السٌد عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : البنوان بملن/ اسماعٌل السٌد عماره

عن تصدٌر  55246برلم  25105256، لٌد فى  25555.555سمٌر طاهر على الغنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 حاصالت زراعٌه وانتاج حٌوانى ومنتجات مناحل ، بجهة : الراهبٌن بملن/ اسامه طاهر على الغنٌمى

عن  55312برلم  25105221، لٌد فى  45555.555دمحم حمدى احمد عبدالرحٌم المطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

ائٌه وادوات مكتبٌه ومستلزمات طبٌه ومالبس واحذٌه وبطارٌات ومستلزمات نظافه ) عدا ما ٌختص باالدوٌه تورٌدات ادوات كهرب

 والمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت عساس بملن/ احمد حمدى احمد عبدالرحٌم المطاوى

عن مصنع  55254برلم  25105212، لٌد فى  25555.555حازم دمحم الدسولى شلضوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله زٌاد بملن/ عفاف السٌد عبدالحمٌد ابوزهره

عن  55225برلم  25105210، لٌد فى  25555.555مسعد دمحم السنوسى على السنوسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 كفر لرٌطنه بملن/ دمحم السنوسى على الفضالى-مزرعه تسمٌن مواشى ، بجهة : عزبه الشنوانى 

عن بالى  55252برلم  25105251، لٌد فى  25555.555بسام شرٌف ابراهٌم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

م منشٌه ابوراضى بملن/ حسن ابراهٌ-السالم  5ش6ستٌشن ) عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 فهمى

عن تجاره محاصٌل  55355برلم  25105221، لٌد فى  21555.555دمحم عبدالحى دمحم فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 عزبه فوده بملن/ اسامه دمحم ابراهٌم خلٌل-زراعٌه ، بجهة : محله حسن 

 55236برلم  25105255، لٌد فى  555555.555عمر اسامه منصور عبدالفتاح الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

( ، بجهة : شارع اسامه بن زٌد زٌد منشٌة البكرى ملن/سعدٌه على  6من المجموعة  36والفمرة  10عن االستٌراد )عدا المجموعة 

 الطوخى



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  55353برلم  25105226، لٌد فى  15555.555ده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا عبداللطٌف دمحم عم -  66

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : محله زٌاد بملن/ دمحم فتحى السٌد دمحم الدٌب

عن تجاره  55350برلم  25105222، لٌد فى  15555.555على فؤاد ابراهٌم الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 المحله الاثانوٌه بملن/ السٌد حسن احمد عالم 5ش16ات الطبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : المستلزم

عن تصدٌر  55322برلم  25105220، لٌد فى  25555.555خالد الحسٌنى عبدهللا لدٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لدٌسمواد غذائٌه ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ عبدالخالك عبدهللا 

عن تجاره  55310برلم  25105222، لٌد فى  35555.555احمد دمحم عبدالمنعم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 امام مسجد المعهد الدٌنى بملن/ على سلٌم حسٌن المارى-مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : اول طرٌك الجابرٌه 

عن مكتب  55244برلم  25105256، لٌد فى  15555.555سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد حامد دمحم  -  55

 مماوالت واستشارات هندسٌه ، بجهة : الحوامدٌه بملن/ اعتماد حامد احمد عوض

عن االدوات  55252برلم  25105255، لٌد فى  1555.555السٌد محمود السٌد دبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الفرن االلى بملن/ ابتسام دمحم فرج 5لكهربائٌه ، بجهة : شا

عن  55262برلم  25105252، لٌد فى  12555.555دمحم السٌد احمد عبدالمنعم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

منشٌه -بن ابى طالب  على 5ش45صناعه المالبس الجاهزه والمنسوجات الجاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 البكرى بملن/ وائل دمحم عبدالوهاب عبدالممصود حبٌب

عن ورشه  55255برلم  25105215، لٌد فى  25555.555هشام طلعت ٌوسف دمحم االمبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 المبابىعزبه لونا امام سركٌس  الطرٌك الدائرى بملن/ طلعت ٌوسف ا 11تصلٌح سٌارات ، بجهة : 

عن استٌراد  55206برلم  25105225، لٌد فى  555555.555احمد السٌد الدسولى ابوسلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 وتصدٌر مواد بناء ، بجهة : الراهبٌن بملن/ السٌد الدسولى ابوسلٌم

عن صالون حالله  55203برلم  25105225، لٌد فى  5555.555صالون حالله الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 السبع بنات بملن/ احمد حجازى عواد-بجوار االمٌرات -عدلى ٌكن  5ش2، بجهة : عمار رلم 

عن  55312برلم  25105221، لٌد فى  55555.555مصنع غزاله للمالبس والمفروشات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ فرج امام العنترىمصنع مالبس جاهزه ومفروشات ) عدا ما ٌختص 

عن  55343برلم  25105225، لٌد فى  5555.555صٌدلٌة د/ابراهٌم عبدالمطلب عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ابراهٌم ابراهٌم عماره(صٌدلٌة ، بجهة : شارع مصطفى عامر من شارع الباره ابودراع ملن/صاحب الشأن )ابراهٌم عبدالمطلب 

عن تجاره البماله وتشمل  55351برلم  25105226، لٌد فى  15555.555ماركت كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 كنٌسه االروام بملن/ زٌنهم الدمرداش ابوعرب 5ش55الزٌوت بالتجزئه ، بجهة : 

عن تجاره  55352برلم  25105222، لٌد فى  155555.555احمد فهمى ابراهٌم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 لطع غٌار واكسسوارت السٌارات ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ ناهد عبدالغنى عبدالعال

عن  55325برلم  25105220، لٌد فى  2555555.555اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

( وتصدٌر مالبس جاهزه ومفروشات ومنتجات جلدٌه ) عدا المالبس  6من المجموعه  36والفمره  10موعه االستٌراد ) عدا المج

 احمد ماهر بملن/ دمحم حسن محمود الكمونى 5ش1العسكرٌه ( ، بجهة : 

بجهة :  عن خرازه بالستٌن ، 55305برلم  25105220، لٌد فى  5555.555حمد للبالستٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 حوٌن بملن/ رمضان دمحم ابراهٌم حمد

عن ورشه  55202برلم  25105225، لٌد فى  15555.555حسام جمعه الدسولى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الومٌتال ، بجهة : دمرو بملن/ جمعه الدسولى البلتاجى



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره مالبس  55251برلم  25105251، لٌد فى  155555.555على دمحم على ابوغالٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 سوق اللبن بملن/ على دمحم ابوغالٌه-ابوالماسم  5ش35جاهزه ومفروشات ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مكتب  55356برلم  25105221، لٌد فى  25555.555دمحم صبرى دمحم فرٌد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 شحن ونمل برى وتجاره محاصٌل زراعٌه ، بجهة : بشبٌش بملن/ صبرى دمحم عبدالسالم

عن ورشة  55222برلم  25105254، لٌد فى  55555.555ورشة عوف لتمطٌع االخشاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 تمطٌع اخشاب ، بجهة : محلة ابوعلى ملن/سعد فتحى عبدالجلٌل عوف

عن تجاره  55224برلم  25105254، لٌد فى  0555.555دمحم اسامه لطفى دمحم طعٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 طرٌك كفر الشٌخ بملن/ محمود دمحم الدكرورى-السادات  5ش5المنسوجات والمفروشات ، بجهة : 

عن تجاره  55345برلم  25105226لٌد فى ،  15555.555مجدى عبدهللا دمحم بدوى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

احمد ماهر بملن/ عبدهللا  5نهاٌه ش-عطفه جاد الرب -جامع ابوسٌفٌن  5ش01مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه  ( ، بجهة : 

 دمحم بدوى

عن  55354برلم  25105226، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه د/ نسرٌن ماهر خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 صٌدلٌه ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ نادٌه الشربٌنى ابراهٌم الدسولى

عن  55325برلم  25105222، لٌد فى  55555.555دمحم عبد الحمٌد عبدالعلٌم احمد ابورٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 الخدٌوى توفٌك بملن/ احمد عبدالغنى على 5ش36تجاره عطور ، بجهة : 

عن تجاره و انتاج تماوى  55325برلم  25105220، لٌد فى  12555.555فاٌن سٌدز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرغل  -  05

 سوق اللبن بملن/ السٌد احمد سلٌمان فرغل-الدلاق  5، بجهة : ش

عن مزرعه  55350برلم  25105221، لٌد فى  255555.555دمحم عبدالرحمن ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 مواشى ، بجهة : سامول بملن/ عبدالرحمن ابراهٌم احمد

عن بٌع مراتب  55345برلم  25105225، لٌد فى  55555.555رنا فكرى السعٌد الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 ، بجهة : سكة زفتى العمومى ملن/مسعود مختار السٌد الطوخى

عن بماله ، بجهة :  55341برلم  25105225، لٌد فى  5555.555جر فرد ، رأس ماله ،  جمال دمحم المرسى غنٌم  ، تا -  03

 دخمٌس ملن/المرسى دمحم المرسى غنٌم

عن  55255برلم  25105251، لٌد فى  555555.555بسام عبدالهادى عبدالحلٌم سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

( وتصدٌر الفاكهه والخضروات والمنتجات الزراعٌه ، بجهة : الراهبٌن  6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ) عدا المجموعه 

 بملن/ زٌنب عبدالهادى على سراج

عن معمل  55221برلم  25105254، لٌد فى  255555.555السٌد عبدالمؤمن السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 بشبٌش بملن/ مصطفى احمد محمود-البان ، بجهة : ابوالنجاه 

نمل  عن مكتب 55355برلم  25105226، لٌد فى  5555.555اسالم محمود على كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 بضائع وتورٌدات كرتون ، بجهة : شبرا نبات ملن/سامى حسن سٌد احمد

عن تجاره  55326برلم  25105220، لٌد فى  15555.555عادل عبدالنبى دمحم محمود عدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 ٌد الدمحمىمالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سامول بملن/ عبدالونٌس الس

عن مزرعه  55235برلم  25105255، لٌد فى  55555.555والء احمد محمود الطنجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 مواشى ، بجهة : ابشواى الملك بملن/ عبدالجواد احمد عبدالجواد شرف الدٌن

عن مكتب خدمات  55251برلم  25105255، لٌد فى  5555.555على ابراهٌم على عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

برج  45طبٌه ) الوساطه الطبٌه بٌن المرضى والمراكز الطبٌه والصٌدلٌات ( ) عدا ما ٌختص باالدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : 

 ابوراضى بملن/ ٌحٌى محمود عبدالمنعم شعبان-امتداد عبدالرحمن شاهٌن -النجار 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن دعاٌه  55202برلم  25105210، لٌد فى  25555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم عبدالباسط عٌد  ، -  155

 واعالن ) فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت ( ، بجهة : سكه طنطا بملن/ ولٌد المتولى احمد

عن تجاره  55315برلم  25105221، لٌد فى  15555.555جٌهان رفعت السباعى المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : سماتاى بملن/ منسى موسى حسٌن

عن تجاره لطع  55366برلم  25105225، لٌد فى  15555.555دمحم سعد ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 غٌار سٌارات ، بجهة : ابوصٌر بملن/ كرٌمه السٌد احمد لمشو

عن مصنع  55322برلم  25105222، لٌد فى  15555.555بوفرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وحٌد عبدالمنعم السٌد ا -  153

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

عن مكتب  55265رلم ب 25105215، لٌد فى  65555.555احمد دمحم عبدالعلٌم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 هندسى ومماوالت ، بجهة : محله زٌاد بملن/ نجوى فوزى دمحم ابوعرب

عن مطعم  55255برلم  25105255، لٌد فى  25555.555احمد عبدالمنعم دمحم ابوشاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بدر بملن/ ابراهٌم السٌد ابراهٌم 5لتمدٌم الماكوالت ، بجهة : ش

عن تجاره  55352برلم  25105225، لٌد فى  15555.555جٌهان حمدى الزغبى البخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 محله البرج بملن/ دمحم احمد الرجبى-احمد سعد  5مفروشات ، بجهة : ش

عن  55102 برلم 25105251، لٌد فى  15555.555دمحم اسماعٌل الجوهرى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 كفر الجنٌنه بملن/ دعاء عبدالحمٌد السٌد عامر-مصنع مالبس داخلٌه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزبه توما 

عن مصنع  55214برلم  25105254، لٌد فى  455555.555اٌمن دمحم عبداللطٌف سبع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 وه بملن/ اٌمان احمد بكر نصارترٌكو ، بجهة : مٌت بدر حال

عن تجاره  55215برلم  25105254، لٌد فى  55555.555ابراهٌم دمحم عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : بلمٌنا بملن/ دمحم عبدالوهاب ابومندور

عن تصنٌع شنط  55364برلم  25105225، لٌد فى  12555.555حسام كمال اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مفروشات ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ اٌمن اسماعٌل دمحم حسن عاثمان

عن مطعم كرٌب  55333برلم  25105222، لٌد فى  12555.555دمحم احمد عبدهللا الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لادوس بملن/ اسامه عبدالمنعم عبدالمنعم عمارهامام مسجد -الجالء  5وافل ، بجهة : ش

عن مكتب  43155برلم  25105222، لٌد فى  25555.555مصطفى سعد احمد النعناعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 رحالت داخلٌه ، بجهة : الراهبٌن بملن/ عادل عبدالجلٌل ناصف ابراهٌم

عن مكتب  43155برلم  25105222، لٌد فى  25555.555، رأس ماله ،  مصطفى سعد احمد النعناعى  ، تاجر فرد  -  113

تارٌخ افتتاحه -الستغالله " تجارة لطع غٌار تون تون -مركز سمنود بملن/ سعد احمد النعناعى -رحالت داخلٌه ، بجهة : الراهبٌن 

 المحله الكبرى 43155والممٌد برلم دائم تابع  15-11-2513

 55344برلم  25105225، لٌد فى  155555.555على سعٌد النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   على زٌن العابدٌن -  114

 عن تجارة مالبس جاهزة )عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع االمام البخارى السكة الوسطى ملن/مسعد غازى اوٌش

عن تجاره  55355برلم  25105226د فى ، لٌ 5555.555احمد عصام عاثمان رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عبده الغنٌمى بملن/ سنٌه دمحم محمود 5ش1منظفات ، بجهة : 

عن  55323برلم  25105222، لٌد فى  555555.555بسام امٌن على سلٌمان العفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 5ش5من-دمحم العزب  5ش13ادوٌه بٌطرٌه ، بجهة : ( وتصدٌر  6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ) عدا المجموعه 

 ابوحنٌفه النعمان بملن/ دمحم على دمحم الشافعى



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  55303برلم  25105220، لٌد فى  15555.555هانى مسعد عبدالرازق عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بجهة : الراهبٌن بملن/ محروسه عبدالمادر عبدالعزٌز النوسانى

عن  55302برلم  25105220، لٌد فى  25555.555محمود عبدالعزٌز معوض ابوالعٌنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : ابوصٌر بملن/ جهاد دمحم ممد البرهمتوشى

عن مكتب  55231رلم ب 25105255، لٌد فى  15555.555زكى احمد محمود المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 رحالت داخلٌه ، بجهة : صفط تراب بملن/ االحمدى حسن العوٌسى

عن بماله ، بجهة  55232برلم  25105255، لٌد فى  3555.555احمد السٌد احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 : محله ابوعلى بملن/ السٌد احمد اسماعٌل

عن معرض  55261برلم  25105252، لٌد فى  12555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   جالل دمحم جالل الدجله  ، -  121

 لتجاره سٌارات ، بجهة : طرٌك المنصوره/ سمنود    بملن/ دمحم جالل مصطفى الدجله

عن مكتب  55106برلم  25105251، لٌد فى  155555.555عزه دمحم عبدالحمٌد ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مماوالت عامه ، بجهة : دنوشر بملن/ محروس على دمحم البص

عن مصنع بلٌسٌه ،  55334برلم  25105225، لٌد فى  51555.555رافت مسعد دمحم حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 المصرف ملن/ماهر طلعت حبٌب غنام -بجهة : محلة ابوعلى 

عن تجاره  55255برلم  25105255، لٌد فى  155555.555انس عالء دمحم الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

دوران محب بملن/ فرٌده عبدالغنى -ابراهٌم الدسولى  5ش23مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 الغباتى

عن  55350برلم  25105226، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ظرٌف ٌحى عبدالحمٌد ابوالمجد  ، -  125

 تجاره نظارات ، بجهة : الجابرٌه بملن/ متولى عبدالمادر متولى خطاب

عن  55363برلم  25105225، لٌد فى  15555.555دمحم ماهر دمحم عبدالعزٌز عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر حجازى بملن/ خالد ابراهٌم دمحم عبدالعال تجاره مالبس جاهزه

عن مصنع مالبس  55105برلم  25105251، لٌد فى  15555.555رضا وجٌه دمحم طاٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 السٌد اسماعٌل العدلىالسعٌد الزعبالوى بملن/ احالهم  5جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مصنع  55335برلم  25105225، لٌد فى  12555.555نصر نصر موسى خٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مالبس جاهزة )عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : مٌت بدر حالوه ملن/وحٌد نصر موسى

عن  55351برلم  25105222، لٌد فى  45555.555اشرف عبدالوهاب احمد نصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 استودٌو تصوٌر فوتوجرافى ) عد اما ٌختص بالطباعه وتصوٌر مستندات ( ، بجهة : الرجبى بملن/ دمحم احمد الطنطاوى

عن تصدٌر  55305برلم  25105220، لٌد فى  25555.555عاشور عبدهللا الرفاعى مملد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت عساس بملن/ غاده حسنى الخطٌبلطع 

 55241برلم  25105256، لٌد فى  5555.555السعٌد عبدالجواد محمود ابوشعٌشع حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 عن بماله ، بجهة : كفر دمتنو بملن/ علٌه السٌد على العشرى

عن  55256برلم  25105255، لٌد فى  15555.555جر فرد ، رأس ماله ،  اسامه صالح على السٌد شاهٌن  ، تا -  132

 البهى بملن/ صالح على شاهٌن 5مكتب تجاره سٌارات ، بجهة : ش

عن  55365برلم  25105226، لٌد فى  55555.555ابراهٌم عبدالستار عبداللطٌف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 بملن/ عامر عبدالستار عبداللطٌف دمحممكتب مماوالت ، بجهة : بشبٌش 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  55354برلم  25105222، لٌد فى  15555.555عصام الدٌن ابراهٌم السعٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 الجمهورٌه بملن/ اشرف دمحم السباعى حماد-تاٌب  5ش25تجاره منظفات صناعٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره  55356برلم  25105222، لٌد فى  25555.555براهٌم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامى عبدالحمٌد ا -  135

 االلمشه والمنسوجات بالتجزئه ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ عبدالحمٌد ابراهٌم شلبى

عن  55321 برلم 25105222، لٌد فى  12555.555مصطفى ابوالمعاطى متولى العجوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 تجاره معدات اثمٌله وخفٌفه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ فتحى المتولى العجوز

عن  55313برلم  25105221، لٌد فى  12555.555طارق عنتر عبدالمجٌد الحبٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 مصنع نسٌج ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ عبدهللا عنتر عبدالمجٌد الحبٌبى

عن  52561برلم  25105210، لٌد فى  55555.555عبدالمادر احمد عبدالمادر الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 مركز المحله بملن/ السعٌد السعٌد مصطفى زهره-تجاره اعالف ، بجهة : كفر حجازى 

عن  52561برلم  25105210، لٌد فى  55555.555عبدالمادر احمد عبدالمادر الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 2512-5-3تارٌخ افتتاحه -" مزرعه دواجن ( -مركز المحله بملن/ دمحم دمحم احمد المالح -تجاره اعالف ، بجهة : صفط تراب 

 المحله الكبرى 52561والممٌد برلم دائم تابع 

عن مكتب  55225برلم  25105254لٌد فى  ، 55555.555حسن دمحم حسن دوبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : ابوصٌر ملن/عصام دمحم حسن دوبان

عن  55216برلم  25105254، لٌد فى  155555.555محمود خالد احمد النشرتى المشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ابوعلى بملن/ مصطفى دمحم جادتجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله 

عن تجاره  55302برلم  25105220، لٌد فى  15555.555دمحم عاطف حسن دمحم البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : كفر العباٌده بملن/ بهاء الدٌن عبدالحمٌد دمحم فضه

عن معرض  55305برلم  25105220، لٌد فى  21555.555رأس ماله ،  مصطفى اسماعٌل دمحم السما  ، تاجر فرد ،  -  143

 منطمه الٌمانى بملن/ ابراهٌم عبدربه السٌد احمد-تصنٌع وبٌع احذٌه ، بجهة : داٌر الناحٌه 

عن مكتب دٌكورات ،  55266برلم  25105252، لٌد فى  15555.555بلتاجى للدٌكورات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 : نمره البصل بملن/ السعٌد عبدهللا بلتاجى عبدهللا بجهة

عن تجاره ادوات  55240برلم  25105256، لٌد فى  15555.555دمحم احمد دمحم خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 الرجبى بملن/ امال منصور على شلتوت-الشرطه  5ش1صحٌه ، بجهة : 

عن تجاره لطع  55205برلم  25105225، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،  دمحم النبوى عمر الحمالى  ، تاجر  -  146

 غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ عمرو النبوى عمر الحمالى

عن تحضر و  55225برلم  25105255، لٌد فى  25555.555عمرو محمود امٌن اماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 شكرى الموتلى بملن/ ابراهٌم صابر دمحم ابو عزٌز 5ش5من-احمد حسٌن  5ده ، بجهة : شبٌع مشروبات ساخنه وبار

عن تجاره مالبس  55324برلم  25105222، لٌد فى  155555.555دمحم فتحى دمحم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بشبٌش بملن/ مصطفى السٌد ابراهٌم

عن مخبز  55320برلم  25105222، لٌد فى  15555.555سامح رشدى شكرى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 اسفل الضرائب العامه بملن/ محسن دمحم احمد الجناٌنى-المستشفى  5افرنجى ، بجهة : ش

عن بٌع اجهزه  55355برلم  25105226، لٌد فى  15555.555ام هاشم دمحم حامد السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 منزلٌه مستعمله ، بجهة : طلٌمه بملن/ وائل البادى عبدالعزٌز عبدالعزٌز حالوه



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  55355برلم  25105222، لٌد فى  15555.555الست ابراهٌم مصطفى بطٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 طب الهوارىمستلزمات تنجٌد ، بجهة : بورٌج بملن/ اشرف عهدى الم

عن مكتب رحالت ،  55314برلم  25105221، لٌد فى  25555.555دمحم سمٌر دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 بجوار سوبر ماركت الواحه بملن/ سمٌر دمحم على -عمار بن ٌاسر  5ش-بجهة : منشٌه البكرى 

عن مشغل  55251برلم  25105215، لٌد فى  25555.555محمود عبدالحى احمد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 السكه الوسطى بملن/ اشرف نجٌب الشرامل-اسامه بن زٌد  5ش12تطرٌز ، بجهة : 

عن تجاره  55351برلم  25105225، لٌد فى  15555.555توحه ابراهٌم ونٌس البخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : دٌرب هاشم بملن/ صبرى الزغبى ونٌس

عن اثالجه  55213برلم  25105254، لٌد فى  12555.555حامد حمام صلحى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 حى عبدالعالخضروات ، بجهة : مٌت عساس بملن/ حمام صل

عن بماله ،  55315برلم  25105221، لٌد فى  12555.555على عبدالخالك على شالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بجهة : مٌت حبٌب بملن/ رلٌه عبدالرحمن العٌسوى جالل

عن مصنع مالبس  55340برلم  25105226، لٌد فى  15555.555منى دمحم السٌد خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

منشٌه السالم بملن/ امٌنه عاشور -عبدالمنعم رٌاض  5ش15ومنسوجات جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار رلم 

 احمد الدهان

 55304برلم  25105220، لٌد فى  51555.555عبدالتواب سٌد احمد ابوالعز ابراهٌم عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 صنع مفروشات ، بجهة : نمره البصل بملن/ دمحم سٌد احمد ابوالعز عبٌدعن م

عن  55245برلم  25105256، لٌد فى  55555.555طاهر الشحات عبدالداٌم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 مدشه حبوب ، بجهة : العامرٌه بملن/ فرج الشحات عبدالدائم عوض

عن مكتب  25451برلم  25105255، لٌد فى  555555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالمه دمحم مصطفى على  ،  -  165

 ( وتصدٌر معدات اثمٌله ، بجهة : البنوان بملن/ حامد دمحم مصطفى على 6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ) عدا المجموعه 

عن مكتب  25451برلم  25105255ٌد فى ، ل 555555.555سالمه دمحم مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

بجوار نمطه -مركز المحله-( وتصدٌر معدات اثمٌله ، بجهة : البنوان 6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ) عدا المجموعه 

-5-25تارٌخ افتتاحه-الستغالله " مركز اتصاالت ) عدا ما ٌختص بالكمبٌوتر ( -الشرطه بملن/ عبدالوار  عبدالهادى سلٌمان 

 المحله الكبرى 25451والممٌد برلم  2554

عن  55226برلم  25105255، لٌد فى  25555.555شرٌن وجدى دمحم عبدالفتاح حبلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 تعبئه وتغلٌف المعطرات المائٌه ، بجهة : دماط بملن/ شولى محمود احمد مهنا

عن  55235برلم  25105255، لٌد فى  5555.555ر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن السٌد عبدالجلٌل دمحم النجا -  163

 ورشه موبٌلٌا ، بجهة : شبرابلوله بملن/ السٌد عبدالجلٌل دمحم النجار

عن مكتب  55200برلم  25105225، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالحمٌد دمحم العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ عبدالرحمن عباس عزمى شاهٌن تبرٌد وتكٌٌف

عن  55332برلم  25105222، لٌد فى  1555.555صٌدلٌه د/ باسم عبدالوهاب ذهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 صٌدلٌه ، بجهة : مٌت هاشم بملن/ صالح على عمر طه

عن مصنع  55362برلم  25105225، لٌد فى  15555.555ه ،  اكرم عطٌه ابراهٌم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس مال -  166

 امتداد محب بملن/ اشرف ابوالوفا نور-المروه  5ش 43مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار رلم 

عن مصنع مالبس  55315برلم  25105221، لٌد فى  15555.555ابراهٌم دمحم انور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ابودراع بملن/ خدٌجه علم الدٌن محمود-بجوار مسجد شكٌل -الترعه  5ش25جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن صالون حالله  55252برلم  25105215، لٌد فى  12555.555نادٌه على سعد العتابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 / احمد دمحم حسن ابوطاحون، بجهة : كفر حجازى بملن

برلم  25105210، لٌد فى  555555.555سعد جمال عبدالمحسن سٌد احمد العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 عن مكتب استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/اٌهاب حامد عبدالرحمن 55225

عن مكتب  55211برلم  25105254، لٌد فى  55555.555ر فرد ، رأس ماله ،  الغزالى للمماوالت العامه  ، تاج -  155

 مماوالت عامه ، بجهة : بشبٌش بملن/ احمد المهدى مصطفى

عن مدشه  55323برلم  25105222، لٌد فى  15555.555رشا توفٌك نشات الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 اج الدٌن امٌن الجزارحبوب ، بجهة : سندسٌس بملن/ امٌن سر

عن تجاره  55356برلم  25105226، لٌد فى  15555.555امٌر احمد شعالن شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مالبس جاهزه اطفال ، بجهة : محله زٌاد بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم شهاب

عن االستٌراد )  55353برلم  25105222لٌد فى ،  555555.555بهاء احمد ربٌع فنجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

( وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه والمماوالت العامه وتورٌدات مواد  6من المجموعه  36والفمره  10عدا المجموعه 

 البناء ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ احمد ربٌع موسى فنجر

عن  55242برلم  25105256، لٌد فى  25555.555رأس ماله ،   حنان مرسى الطنطاوى مرسى  ، تاجر فرد ، -  154

 مزرعه دواجن ، بجهة : صفط تراب بملن/ دمحم احمد المالح

عن بٌع البن  55205برلم  25105225، لٌد فى  25555.555معوض دمحم احمد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 موتلى بملن/ هشام دمحم عبدالعزٌز لشموششكرى ال-مدرسه الصناٌع  5والمكسرات ، بجهة : ش

عن  55102برلم  25105251، لٌد فى  5555.555عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم دمحم شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 تجاره سٌرامٌن و ادوات سباكه ، بجهة : دمرو بملن/ عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم دمحم شرف

عن مكتب  55254برلم  25105255، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فرج فؤاد البٌلى -  155

 مماوالت عامه ، بجهة : محله حسن بملن/ دمحم محمود فؤاد البٌلى

عن  55201برلم  25105210، لٌد فى  15555.555محمود الدسولى ابراهٌم حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لٌا ، بجهة : محله حسن بملن/ الدسولى ابراهٌم الدسولى حالوهمعرض موبٌ

عن  55220برلم  25105210، لٌد فى  12555.555محمود سمٌر عاثمان السٌد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 بملن/ دمحم جمعه ابراهٌم مصطفى-دمحم حسانٌن  5كافٌترٌا ، بجهة : ش

عن تجاره  55255برلم  25105212، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   مها احمد السٌد السعٌد  ، -  125

 االعالف واالسمده ، بجهة : طنباره بملن/ اٌمن احمد على دمحم المهدى

عن تجاره حدٌد  55426برلم  25105212، لٌد فى  155555.555دمحم عٌد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 تبع طنباره بملن/ اٌمن عطٌه سٌد احمد الموافى-مستعمل ، بجهة : عزبه الضبعه 

عن تجاره حدٌد  55426برلم  25105212، لٌد فى  155555.555دمحم عٌد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

-15-2تارٌخ افتتاحه -الستغالله " مكتب مماوالت عامه " -مركز المحله بملن/ عٌد احمد على اسماعٌل -مستعمل ، بجهة : طنباره 

 المحله الكبرى 55426والممٌد برلم  2515

عن مصنع نسٌج  55311برلم  25105221، لٌد فى  5555.555دمحم فتح هللا بدٌر نوٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 وتحضٌراته ، بجهة : الناصرٌه بملن/ دمحم فتح هللا بدٌر نوٌر

عن ورشه لحام  55234برلم  25105255، لٌد فى  5555.555جٌهان دمحم احمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لا، بجهة : العتوه البحرٌه بملن/ سامى عبدالمنعم ابراهٌم لا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  55263برلم  25105252، لٌد فى  25555.555دمحم عبدالواحد جبر اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 الجمهورٌه العمومى بملن/ صباح حلمى سٌد احمد زٌن الدٌن 5مواد غذائٌه ، بجهة : ش

عن  55230برلم  25105256، لٌد فى  555.555سامح خلٌفه عبدالحلٌم حامد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 تجاره موباٌالت واكسسوارات محمول ، بجهة : السجاعٌه بملن/ هانى ٌوسف السٌد خلٌف

عن  55225برلم  25105254، لٌد فى  155555.555العزب سعد طاهر سلٌمان الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 محله البرج بملن/ عزه احمد الحسٌنى طه-احمد النوبى  5كرٌه ( ، بجهة : شتجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العس

عن  55325برلم  25105222، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالفتاح ابوزٌد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 معرض لتجارة السٌارات ، بجهة : سندسٌس بملن/ دمحم جابر عمٌل سلطان

عن مزرعة  55330برلم  25105225، لٌد فى  155555.555على حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على  -  120

 مواشى ، بجهة : شبرا بابل ملن/على على على حماده

عن تجارة  55342برلم  25105225، لٌد فى  155555.555امٌر سعٌد دمحم خفاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 سوق اللبن ملن/ٌوسف حمود محمود-ة : شارع السمسار االحذٌة والجلود ، بجه

عن تجاره و توزٌع  55265برلم  25105252، لٌد فى  155555.555الشافعى لالغذٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 ترعه الساحل بملن/ خالد دمحم دمحم المرشاوى 5ش5من-السالم  5مواد غذائٌه و عصائر ، بجهة : ش

عن مصنع  55252برلم  25105212، لٌد فى  12555.555دالمعز حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عب -  102

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ رئٌسه دمحم الطنطاوى

برلم  25105225، لٌد فى  25555.555اله ،  دمحم محمود لتحضٌر وبٌع مشروبات ساخنه وبارد  ، تاجر فرد ، رأس م -  103

 أكتوبر بملن/ على ٌوسف ابو ٌوسف 6من -الجٌش  5عن تحضٌر وبٌع مشروبات ساخنه وبارد ، بجهة : ش 55204

عن مصنع  55326برلم  25105222، لٌد فى  12555.555احمد ابراهٌم عبدالهادى غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 السكه الوسطى بملن/ عاطف زكرٌا دمحم غالى 5ش5من-السٌد موسى  5ش10ة : بالستٌن ، بجه

عن  55325برلم  25105222، لٌد فى  55555.555عبدالرحمن عبدالباسط شفٌك شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 بملن/ على عبدهللا علىمنشٌه البكرى -سامى الشربٌنى مع الخلٌفه المنصور  5مصنع منتجات البان ، بجهة : تماطع ش

عن  55332برلم  25105225، لٌد فى  55555.555عزه عبداللطٌف ابراهٌم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 بماله ، بجهة : محلة ابوعلى ملن/شهاب احمد احمد الشٌخ

عن تجاره  55352برلم  25105226، لٌد فى  65555.555مى فوزى عبدالرحٌم البٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

جمال عبدالناصر بملن/ السٌد  5ش5حسن دمحم عبدهللا ) الساٌس ( بجوار مسجد الفتح من 5ش 1ادوات منزلٌه ، بجهة : عمار رلم 

 عبدالفتاح السٌد

عن  55256برلم  25105251، لٌد فى  15555.555حازم مصطفى عبدالجلٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : االبشٌط بملن/ سامى مصطفى عبدالجلٌل احمد

عن بماله ، بجهة :  55255برلم  25105251، لٌد فى  15555.555دمحم حامد صمٌده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 محب بملن/ وفاء دمحم حامد حمٌده-جزٌره شدوان 5ش

عن تجاره معادن ،  55210برلم  25105254، لٌد فى  35555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌد لتجاره المعادن   -  255

 بجهة : الهٌاتم بملن/ حٌدر شعبان السٌد عطا هللا

عن  55352برلم  25105226، لٌد فى  555555.555مصطفى نبٌل مصطفى الكنٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

( وتصدٌر المالبس الجاهزه ) عد االمالبس العسكرٌه ( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ) عدا المجموعه 

 نعمان االعصر بملن/ مصطفى دمحم الكنٌسى 5من-طرٌك الجابرٌه  5ش44



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  55362برلم  25105222، لٌد فى  2555.555دمحم نصر عبدالمجٌد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 كفر البسطوٌسى بملن/ عبدالمجٌد نصر عبدالمجٌد زٌدان-وات صحٌه ، بجهة : عزبه الروضه اد

عن  55360برلم  25105222، لٌد فى  25555.555دمحم مصطفى دمحم منصور هرٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 محالت زٌنه البهلوان بملن/ ماجده فرج دمحم-ر احمد ماه 5تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن تجاره  55320برلم  25105220، لٌد فى  455555.555دمحم عبدهللا الصاوى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 5ش-الشامى بجوار مسجد -ادوٌه بٌطرٌه واضافات االعالف ) عدا ما ٌختص باالدوٌه البشرٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : ابوراضى 

 المرسى ابوسلٌمان بملن/ فرٌد عنتر ابراهٌم المرسى

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة لبنى جمال عبدالعظٌم عبدالنبى وشرٌكتها   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه (   ،رأس مالها    -  1

، عن تجاره المالبس الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر  55316برلم  25105221،لٌدت فى  55555.555

 امام الطرٌك المرصوف بملن/ مها دمحم عبدالمجٌد الحفناوى-حالوه 

دمحم احمد انور زاٌد وشرٌكه   شركة  ،  الامه وتشغٌل واداره المطاعم الاثابته والكافٌترٌات وتحضٌر وبٌع الماكوالت  -  2

،لٌدت فى  155555.555والوجبات الجاهزه والسرٌعه والمشروبات الساخنه والبارده والماثلجات بكافه انواعها   ،رأس مالها   

ه وتشغٌل واداره المطاعم الاثابته والكافٌترٌات وتحضٌر وبٌع الماكوالت والوجبات الجاهزه ، عن الام 55215برلم  25105254

بجوار حى اول المحله الكبرى -محمود ٌحٌى  5ش5والسرٌعه والمشروبات الساخنه والبارده والماثلجات بكافه انواعها ، بجهة : 

 بملن/ احمد احمد عبدالحى امام

كاه   شركة  ،    استصالح واستزراع االراضى وتنمٌه االراضى الصحراوٌه لصالح الشركة عصام مسعد على المغلوب وشر -  3

االنتاج الحٌوانى واالنتاج الداجنى وانتاج االلبان وتصنٌع المواد  -االستزراع السمكى  -االشراف على المزارع -ولصالح الغٌر 

كٌماوٌه والعضوٌه وتجاره وتصنٌع وتعبئه االسمده والمبٌدات تصنٌع االسمده ال-تصنٌع مستلزمات االنتاج الزراعى -الغذائٌه 

،لٌدت  255555.555تجاره االالت الزراعٌه   ،رأس مالها   -والبذور والتماوى والحاصالت والمنتجات الزراعٌه بكافه انواعها 

-لشركة ولصالح الغٌر ، عن استصالح واستزراع االراضى وتنمٌه االراضى الصحراوٌه لصالح ا 55306برلم  25105220فى 

تصنٌع -االنتاج الحٌوانى واالنتاج الداجنى وانتاج االلبان وتصنٌع المواد الغذائٌه  -االستزراع السمكى  -االشراف على المزارع 

تصنٌع االسمده الكٌماوٌه والعضوٌه وتجاره وتصنٌع وتعبئه االسمده والمبٌدات والبذور والتماوى -مستلزمات االنتاج الزراعى 

المتولى  5ش1-تجاره االالت الزراعٌه ، بجهة : المحل الكائن بالدور االرضى -الحاصالت والمنتجات الزراعٌه بكافه انواعها و

 سكه طنطا بملن/ دمحم عبداللطٌف البدوى-المنشٌه الجدٌده -خلف سور المستعمره-حامد 

الرٌاضٌه والمفروشات ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه دمحم طارق المجدوب وشركاه   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه و -  4

، عن تجاره المالبس الجاهزه والرٌاضٌه والمفروشات )  55324برلم  25105222،لٌدت فى  25555.555(   ،رأس مالها   

 عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ طارق عبدالغفور المجدوب

 455555.555وشركاه   شركة  ،  المٌام باعمال المماوالت العامه ومواد البناء والتشطٌب   ،رأس مالها   سامح عامود  -  5

، عن المٌام باعمال المماوالت العامه ومواد البناء والتشطٌب ، بجهة : مٌت عساس بملن/  55355برلم  25105225،لٌدت فى 

 هانى ابوالوفا فتحى ابوالوفا

 25105222،لٌدت فى  15555.555ٌكه   شركة  ،  تجاره االاثا  المكتبى والمنزلى   ،رأس مالها   اٌمن الشاعر وشر -  6

 بجوار مطعم السباعى بملن/ مازن ولٌد السعٌد دمحم السٌد-الترعه  5، عن تجاره االاثا  المكتبى والمنزلى ، بجهة : ش 55352برلم 

،لٌدت فى  5555.555مخبز بلدى نصف الى   ،رأس مالها   شركة مصطفى محسن دمحم هٌبه وشركاه   شركة  ،   -  5

، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : كفر فٌاله بملن/ دمحم و مصطفى و احمد محسن و كمال خلٌل و  55264برلم  25105252

 فواكه عبدالهادى



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    25105251، وفى تارٌخ    25232مكتب محبوب للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لتجارهالعتزال ا 2510-2-1فى  553والمودع برلم  13620محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    35505هبه هالل عطٌه الششتاوى خٌره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزال التجاره 2510-2-1فى  552والمودع برلم  13622السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    45155ك لٌده برلم : رضا مصطفى دمحم عبدالوهاب السما  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 3

 العتزال التجاره 2510-2-1فى  556والمودع برلم  13632السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    45621محمود السعٌد السٌد السٌد الشاعر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 العتزال التجاره 2510-2-1فى  554والمودع برلم  13635جل  تم محو المٌد بامر محو رلم الس

تم محو/شطب السجل     25105251، وفى تارٌخ    35244دمحم ابراهٌم محمود مرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 عتزال التجارهال 2510-2-1فى  555والمودع برلم  13631تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    25232عبد الحكٌم دمحم عبد ربه الضبابً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 العتزال التجاره 2510-2-1فى  551والمودع برلم  13625السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    25523فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم ابراهٌم بدٌر الشربٌنً  ،  تاجر    - 5

 العتزال التجاره 2510-2-1فى  555والمودع برلم  13633السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

م محو تم محو/شطب السجل  ت   25105254، وفى تارٌخ    35640ابوالعطا للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  515والمودع برلم  13641المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    25105254، وفى تارٌخ    5146توكل عٌد دمحم سوٌلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 ارهالعتزال التج 2510-2-4فى  515والمودع برلم  13636المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    51053سمٌره ابراهٌم دمحم محجوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  550والمودع برلم  13635السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    45555:  دمحم كلبوش بسٌونى مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 11

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  514والمودع برلم  13645السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105254، وفى تارٌخ    25631شعبان علً دمحم عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  511والمودع برلم  13635محو رلم محو المٌد بامر 

تم محو/شطب السجل     25105254، وفى تارٌخ    56252على صبحى على نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  512والمودع برلم  13632تم محو المٌد بامر محو رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم محو    25105254، وفى تارٌخ    35640ا للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابوالعط   - 14

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  515والمودع برلم  13641المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    21310دمحم جبر دمحم مصطفً لوره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  513والمودع برلم  13630السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    13556هانً عبدالعزٌز انور الحبٌبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 العتزال التجاره 2510-2-4فى  5525والمودع برلم 13634السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    31251رلم : دمحم عبدالرازق ابراهٌم برٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 15

 العتزاله التجارة 2510/2/5فى  515المودع برلم  16643السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    52422اشرف رضا الدمحمى الششتاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزاله التجارة 2510/2/5فى  512المودع برلم  16644المٌد بامر المحو رلم السجل  تم محو 

تم    25105255، وفى تارٌخ    32234صابر عبدالمنعم ابوشعٌشع الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 فاة التاجرلو 2510/2/5فى  510المودع برلم  13645محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105256، وفى تارٌخ    24644دمحم عبدالمادر دمحم جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزاله التجارة 2510/2/6فى  525المودع برلم  13646تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    25105255، وفى تارٌخ    20325فرد  ،  سبك لٌده برلم :  العطار للمماوالت والتوكٌالت التجارٌه  ،  تاجر   - 21

 العتزال التجاره 2510-2-5فى  521والمودع برلم  13645محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامرمحو رلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    12205رضا مصطفً مصطفً الصٌرفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزال التجاره 2510-2-5فى  523والمودع برلم  13640السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    25105255، وفى تارٌخ    20325العطار للمماوالت والتوكٌالت التجارٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزال التجاره 2510-2-5فى  521والمودع برلم  13645محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامرمحو رلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    55255مصطفى عبدالفتاح دمحم الفولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزال التجاره 2510-2-5فى  522والمودع برلم  13642السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    25556طا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عماد مصطفً ابراهٌم ابوالع   - 25

 العتزال التجاره 2510-2-5فى  524والمودع برلم  13655السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105252، وفى تارٌخ    52246محمود عباس دمحم ابوكامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 العتزاله التجارة 2510/2/2فى  525المودع برلم  13651تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105252، وفى تارٌخ    31052طارق السٌد السٌدعامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزاله التجارة 2510/2/2فى  525المودع برلم  13653محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    25105252، وفى تارٌخ    15321رحاب صالح عبدالخالك شعٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزالها التجارة 2510/2/2فى  522المودع برلم  13654السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105252، وفى تارٌخ    21646تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  نادٌه كمال خلٌل سالم  ،    - 20

 لوفاة التاجر 2510/2/2فى  526المودع برلم  13652محو المٌد بامر المحو رلم 

محو/شطب  تم   25105252، وفى تارٌخ    41046ابراهٌم احمد ابراهٌم الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لوفاة التاجر 2510/2/2فى  535المودع برلم  13656السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    25105252، وفى تارٌخ    25564مركز المسٌرى لصٌانه االلكترونٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 العتزاله التجارة 2510/2/2فى  531لم المودع بر 13655محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 العتزال التجاره 2510-2-15فى  532والمودع برلم  13652تم محو المٌد بامر محو رلم 
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تم محو/شطب    25105225، وفى تارٌخ    45625هناء مصطفى فوزى ابوٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 العتزالها التجارة 2510/2/25فى  545المودع برلم  13651المٌد بامر المحو رلم السجل  تم محو 

تم محو/شطب    25105225، وفى تارٌخ    10232حسٌن ٌوسف على الدلتونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 ه التجارةالعتزال 2510/2/25فى  546المودع برلم  13652السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105225، وفى تارٌخ    53352فتحٌه احمد مصطفى العالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 العتزالها التجارة 2510/2/25فى  542المودع برلم  13662تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105221، وفى تارٌخ    14502سعد محمود دمحم ابودهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 العتزاله التجارة 2510/2/21فى  542المودع برلم  13654تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    25105221، وفى تارٌخ    33456: دمحم على عبدالحمٌد الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 45

 العتزاله التجارة 2510/2/21فى  540المودع برلم  13655السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105221، وفى تارٌخ    14502سعد محمود دمحم ابودهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 العتزاله التجارة 2510/2/21فى  542المودع برلم  13654امر المحو رلم تم محو المٌد ب

تم محو/شطب السجل     25105221، وفى تارٌخ    55554حمزه دمحم اسماعٌل حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 رةالعتزاله التجا 2510/2/21فى  545المودع برلم  13653تم محو المٌد بامر المحو رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105222، وفى تارٌخ    40545عبدالحكٌم جمعه دمحم السالمونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 العتزاله التجارة 2510/2/22فى  551المودع برلم  13655السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    25105222، وفى تارٌخ    56112سبك لٌده برلم :  نادر دمحم على عبدهللا المرحومى  ،  تاجر فرد  ،    - 51

 العتزاله التجارة 2510/2/22فى  553المودع برلم  13650السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 تم محو/شطب السجل  تم   25105222، وفى تارٌخ    35002على على دمحم حماده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 العتزاله التجارة 2510/2/22فى  552المودع برلم  13652محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    25105222، وفى تارٌخ    36462حاتم عبدالكرٌم عبدالعزٌز أحمد سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 العتزاله التجارة 2510/2/22فى  555المودع برلم  13656محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105225، وفى تارٌخ    52113دمحم احمد على ابونابت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 العتزاله التجارة 2510/2/25فى  556المودع برلم  13622محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105225، وفى تارٌخ    52113د  ،  سبك لٌده برلم : دمحم احمد على ابونابت  ،  تاجر فر   - 55

 العتزاله التجارة 2510/2/25فى  556المودع برلم  13622محو المٌد بامر المحو رلم 

سجل  تم محو/شطب ال   25105225، وفى تارٌخ    15245هاله احمد محمود جامع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 العتزاله التجارة 2510/2/25فى  555المودع برلم  13623تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105226، وفى تارٌخ    43230فرج فرج السٌد الجعٌصى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 العتزاله التجارة 2510/2/26فى  561المودع برلم  13625تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105226، وفى تارٌخ    32515اٌمن دمحم حامد ابوجبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 العتزاله التجارة 2510/2/26فى  550المودع برلم  13625محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105226، وفى تارٌخ    54526سبك لٌده برلم : السعٌد بدٌر دمحم بدر  ،  تاجر فرد  ،     - 50

 العتزاله التجارة 2510/2/26فى  565المودع برلم  13626محو المٌد بامر المحو رلم 

تم تم محو/شطب السجل     25105226، وفى تارٌخ    22622دمحم سعد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 العتزاله التجارة 2510/2/26فى  552المودع برلم  13624محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105225، وفى تارٌخ    26253دمحم عبدهللا عبدالعظٌم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61
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و/شطب تم مح   25105222، وفى تارٌخ    44255رتٌبه زهدى حسن عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 العتزالها التجارة 2510/2/22فى  565المودع برلم  13603السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 
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تم محو/شطب السجل     25105220، وفى تارٌخ    24223دمحم دمحم كمال دمحم الغضبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 العتزاله التجارة 2510/2/20فى  551المودع برلم  13605تم محو المٌد بامر المحو رلم 
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 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105220، وفى تارٌخ    32220احمد ٌوسف احمد الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 العتزاله التجارة 2510/2/20فى  555المودع برلم  13606تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    25105220، وفى تارٌخ    32565ٌوسف باهى المتولى دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 العتزاله التجارة 2510/2/20فى  562دع برلم المو 13604السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105251وفً تارٌخ ،   55525عٌد عبدالرحٌم عٌد شرف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  25105251وفً تارٌخ ،   40541عمر عبداللطٌف دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105254وفً تارٌخ ،   42255اٌهاب دمحم دمحم الدكرورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   40555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105255وفً تارٌخ ،   55354محمود دمحم عطٌه محرز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105255وفً تارٌخ ،   45660شرٌف اشرف السعٌد ٌوسف زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105255وفً تارٌخ ،   53216السٌد دمحم ابوالمجد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

  جنٌه  55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105255وفً تارٌخ ،   56552مرفت سمٌر حسٌن طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   35555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  25105256وفً تارٌخ ،   35052اٌمان جمعه عبدالحافظ الصاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105256وفً تارٌخ ،   40534دمحم نسٌم شولى زنفل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105256وفً تارٌخ ،   56256دمحم احمد عبداللطٌف عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  25105256وفً تارٌخ ،   56561احمد عماد اسماعٌل على شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105255وفً تارٌخ ،   53612عطٌه على عطٌه الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105252وفً تارٌخ ،   45225رضا عبده السٌد بهلول  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105252وفً تارٌخ ،   56535رانٌا ابراهٌم زكرٌا دمحم الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   40555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105252وفً تارٌخ ،   36053رمضان جالل رمضان احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 ه جنٌ  555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105252وفً تارٌخ ،   36053رمضان جالل رمضان احمد لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105215وفً تارٌخ ،   32555تامر صفوت عباس الرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105215وفً تارٌخ ،   10531طارق صبحى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105215وفً تارٌخ ،   10531طارق صبحى ابراهٌم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105215وفً تارٌخ ،   35515فاطمه غانم السٌد غانم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105212وفً تارٌخ ،   52025اشرف عبدالشافى عبدالمادر سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   55555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105212وفً تارٌخ ،   40305سامٌه دمحم دمحم عبدهللا صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105210وفً تارٌخ ،   51555محسن احمد البدراوى ابراهٌم الشٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   255555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   25116عاثمان مصطفى عاثمان حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   55555.555بح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   32455صٌدلٌة د/دمحم احمد موسى الجدٌدة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105221وفً تارٌخ ،   25526ٌده برلم ولٌد على محمود الدابى  تاجر فرد ،، سبك ل -  26

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105221وفً تارٌخ ،   46553احمد السٌد عبدالغنى سكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   255555.555لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس   25105222وفً تارٌخ ،   55220عبدالحمٌد المرسى عبدالحمٌد العرابى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   55555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105222وفً تارٌخ ،   5543فرد ،، سبك لٌده برلم  منٌر ٌوسف محمود الملٌجً  تاجر -  20

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105222وفً تارٌخ ،   45062الوزه لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   45062الوزه لتجاره حدٌد كرٌتال وصاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   41342عادل على عبدالممصود علوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   125555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105225وفً تارٌخ ،   32155عبدالعزٌز بدوى حسب النبى بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   55555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   53544عبدالخالك السٌد عبدالخالك السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   55214الشرٌف دمحم ابوالمجد عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   555555.555رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105225وفً تارٌخ ،   35605فتحى حمدى على حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   56652 احمد عاطف بدٌر دمحم الصاٌغ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  35

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105225وفً تارٌخ ،   56154خالد دمحم شرلاوى جادهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   55555.555صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   25105226وفً تارٌخ ،   35655صٌدلٌه د/مصطفى نبٌل طرشوبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   6555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105226وفً تارٌخ ،   56055سبك لٌده برلم  دمحم عبدالحمٌد ابوالمجد االمام  تاجر فرد ،، -  45

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105226وفً تارٌخ ،   55221حازم جمال عبدالستار الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   155555.555دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال   25105226وفً تارٌخ ،   34235ناصر عبدالفتاح ابوالنصر الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   155555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105225وفً تارٌخ ،   35450دالعزٌز ابوخالد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالحمٌد عبدالرحٌم عب -  43

 جنٌه   55555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال تم تع  25105225وفً تارٌخ ،   56600دمحم مصطفى على عبدالحمٌد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   155555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105225وفً تارٌخ ،   30225طارق مسعد دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105225وفً تارٌخ ،   32552عمرو محمود محمود ابراهٌم مراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   3555555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   35340احمد رجب دمحم علً العربً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105220وفً تارٌخ ،   35415خالد صدٌك اسماعٌل لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105220وفً تارٌخ ،   54255مٌاده جمال االباصٌرى االشمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   40555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105251وفً تارٌخ  55251ى دمحم على ابوغالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عل -  1

 سوق اللبن بملن/ على دمحم ابوغالٌه -ابوالماسم  5ش35، 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105251وفً تارٌخ  55252بسام شرٌف ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 منشٌه ابوراضى بملن/ حسن ابراهٌم فهمى -السالم  5ش6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  40541عمر عبداللطٌف دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 كفر البسطوٌسى -سالم الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ السٌده عبدالغفار عبداللطٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105251وفً تارٌخ  55105دمحم دمحم دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ابوراضى بملن/ نبٌل دمحم السٌد على-الشمبارى  5ش5

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55100طلبه االحمدى طلبه الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ ترٌاق احمد الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105251وفً تارٌخ  55255دمحم حامد صمٌده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 محب بملن/ وفاء دمحم حامد حمٌده -جزٌره شدوان 5، ش

تم تعدٌل  25105251تارٌخ وفً  55552زٌدان لالستٌراد و التصدٌر والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

ولٌد -الستغالله" مكتب مماالوت عامه "  -مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلمٌنا

 55552وبرلم دائم تابع  2510لسنه6306برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55552فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

ولٌد برلم اٌداع -الستغالله" مكتب مماالوت عامه "  -مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع-الـتأشٌر:   ، بلمٌنا

 55552وبرلم دائم تابع  2510لسنه6306

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55255ابراهٌم كمال احمد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 محله البرج بملن/ عبداللطٌف احمد حسٌن -الرمادى  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105251وفً تارٌخ  55253دمحم ٌسرى دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 براهٌم ابوالفتوح ابراهٌم ، بهبٌت الحجاره بملن/ عابد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105251وفً تارٌخ  55105رضا وجٌه دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 السعٌد الزعبالوى بملن/ احالهم السٌد اسماعٌل العدلى  5، ش

تم تعدٌل  25105251وفً تارٌخ  55552فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌدان لالستٌراد و التصدٌر والمماوالت العامه ، تاجر  -  12

 مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلمٌنا

تم تعدٌل  25105251وفً تارٌخ  55552زٌدان لالستٌراد و التصدٌر والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 10الستغالله " االستٌراد) عدا المجموعه -مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع -نوان , وصف الـتأشٌر:   ، بلمٌنا الع

  55552وممٌد برلم دائم  2515-1-1تارٌخ افتتاحه -( وتصدٌر االاثا  المعدنى  6من المجموعه  36والفمره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55552،  سبك لٌده برلم     فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان ، تاجر فرد -  14

 مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع-الـتأشٌر:   ، بلمٌنا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55552فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

من  36والفمره  10الستغالله " االستٌراد) عدا المجموعه -مركز المحله بملن/ ارزاق دمحم عبدالحمٌد شعٌشع -، بلمٌنا   الـتأشٌر: 

  55552وممٌد برلم دائم  2515-1-1تارٌخ افتتاحه -( وتصدٌر االاثا  المعدنى  6المجموعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  55255    بسام عبدالهادى عبدالحلٌم سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ زٌنب عبدالهادى على سراج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105251وفً تارٌخ  35202دمحم مسعد دمحم نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 مركز المحله بملن/ فتحٌه السٌد دمحم مدكور -تراب صفط -، تعدل الى طرٌك طنطا السرٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55104الغنٌمى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 خلف مجمع المحاكم بملن/ دمحم زكى السٌد رجب الماضى -الـتأشٌر:   ، منشٌه الزهراء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55252احمد الغلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نادٌه مصطفى -  10

 المدرسه التجرٌبٌه بملن/ تونى سروان جهالن  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55553صابر حامد صابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

الستغالله " مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس -منشٌه السالم بملن/ ماهر محمود دمحم خضر -نعمان االعصر  5ش4الـتأشٌر:   ، 

 55553وبرلم دائم تابع 2510لسنه6325العسكرٌه ( ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105251 وفً تارٌخ 55254شرٌف السعٌد عبدالعزٌز عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ابوراضى بملن/ السعٌد عبدالعزٌز عاشور -السٌد عبدالعاطى  5ش13وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55103دمحم دمحم عبدالمادر السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الهادى احمد ابوهوٌدى الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ ولٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55106عزه دمحم عبدالحمٌد ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ محروس على دمحم البص

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  55102عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم دمحم شرف 

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  55102دمحم اسماعٌل الجوهرى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 نٌنه بملن/ دعاء عبدالحمٌد السٌد عامركفر الج-وصف الـتأشٌر:   ، عزبه توما 

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  55256حازم مصطفى عبدالجلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، االبشٌط بملن/ سامى مصطفى عبدالجلٌل احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  55553   صابر حامد صابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  25

 الـتأشٌر:   ، كفر البسطوٌسى بملن/ صابر حامد صابر على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55215ابراهٌم دمحم عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 اب ابومندور الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ دمحم عبدالوه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55212محمود دمحم ٌالوت سند عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ عبٌد الهنداوى السعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105254 وفً تارٌخ 45455دمحم وحٌد الدٌن ابراهٌم االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الشهٌد طه عبدالسالم بملن/ احمد وحٌد الدٌن ابراهٌم االمبابى  5ش 155وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى الدور الاثانى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  55212احمد السٌد ابوزٌد السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 شٌر:   ، العتوه المبلٌه بملن/ محمود السٌد ابوزٌد السٌد عماره وصف الـتأ



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55213حامد حمام صلحى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ حمام صلحى عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55215ر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد احمد احمد دمحم فرج ، تاج -  33

 الـتأشٌر:   ، العتوه البحرٌه بملن/ وجٌهه ابراهٌم السٌد لاسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55214اٌمن دمحم عبداللطٌف سبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ، مٌت بدر حالوه بملن/ اٌمان احمد بكر نصار الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105254وفً تارٌخ  55210عبٌد لتجاره المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ، الهٌاتم بملن/ حٌدر شعبان السٌد عطا هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55225حسن دمحم حسن دوبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر ملن/عصام دمحم حسن دوبان

, تم تعدٌل العنوان  25105254وفً تارٌخ  55225العزب سعد طاهر سلٌمان الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 محله البرج بملن/ عزه احمد الحسٌنى طه-احمد النوبى  5وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55221السٌد عبدالمؤمن السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بشبٌش بملن/ مصطفى احمد محمود -الـتأشٌر:   ، ابوالنجاه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55250دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محرم احمد  -  30

 بملن/ احمد دمحم الصٌاد -الـتأشٌر:   ، ابوصٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55211الغزالى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ، بشبٌش بملن/ احمد المهدى مصطفى    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55222ورشة عوف لتمطٌع االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، محلة ابوعلى ملن/سعد فتحى عبدالجلٌل عوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  55224لم    دمحم اسامه لطفى دمحم طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  42

 طرٌك كفر الشٌخ بملن/ محمود دمحم الدكرورى -السادات  5ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  55216محمود خالد احمد النشرتى المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ابوعلى بملن/ مصطفى دمحم جاد وصف الـتأشٌر:   ، محله

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  55223دعاء احمد البسٌونى المرسى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ سمٌر احمد البسٌونى المرسى عبده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55231رلم    زكى احمد محمود المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  45

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ االحمدى حسن العوٌسى 

تم تعدٌل  25105255وفً تارٌخ  55236عمر اسامه منصور عبدالفتاح الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 زٌد منشٌة البكرى ملن/سعدٌه على الطوخى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع اسامه بن زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55200دمحم السعٌد جاب هللا الزنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى شبرا ملكان بملن/ دمحم عطٌه السٌد الحادى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  55220، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالحمٌد المرسى عبدالحمٌد العرابى -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ المرسى عبدالحمٌد العرابى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55233نبٌل فوزى عبدالغفار مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 :   ، سامول بملن/ عبدالونٌس السٌد سعداوى الـتأشٌر



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55234جٌهان دمحم احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، العتوه البحرٌه بملن/ سامى عبدالمنعم ابراهٌم لالا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  55226اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌن وجدى دمحم عبدالفتاح حبلص ، ت -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، دماط بملن/ شولى محمود احمد مهنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55222اٌمن دمحم الششتاوى بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 العامرٌه بملن/ نجاح دمحم الششتاوى بلح-الـتأشٌر:   ، عزبه راتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55235والء احمد محمود الطنجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك بملن/ عبدالجواد احمد عبدالجواد شرف الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55235سبك لٌده برلم    هانم سعد ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،   -  54

 الـتأشٌر:   ، شارع داود متفرع من شارع ترعة بلمٌنا ملن/سمٌر ابراهٌم امٌن الشٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55232احمد السٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 أشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ السٌد احمد اسماعٌل الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55225عمرو محمود امٌن اماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 شكرى الموتلى بملن/ ابراهٌم صابر دمحم ابو عزٌز  5ش5من-احمد حسٌن  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  55235الجلٌل دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن السٌد عبد -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابلوله بملن/ السٌد عبدالجلٌل دمحم النجار

نوان , تم تعدٌل الع 25105256وفً تارٌخ  55245طاهر الشحات عبدالداٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌه بملن/ فرج الشحات عبدالدائم عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  55244دمحم السٌد حامد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 الـتأشٌر:   ، الحوامدٌه بملن/ اعتماد حامد احمد عوض 

تم تعدٌل العنوان ,  25105256وفً تارٌخ  55230م حامد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح خلٌفه عبدالحلٌ -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ هانى ٌوسف السٌد خلٌف 

تم تعدٌل  25105256وفً تارٌخ  55241السعٌد عبدالجواد محمود ابوشعٌشع حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 نوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمتنو بملن/ علٌه السٌد على العشرى الع

تم تعدٌل العنوان ,  25105256وفً تارٌخ  55245محمود شاكر عبدالرازق بخٌته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، سكه طنطا بملن/ حسٌن اسماعٌل حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105256وفً تارٌخ  55240فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم خطاب ، تاجر  -  63

 الرجبى بملن/ امال منصور على شلتوت -الشرطه  5ش1، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105256وفً تارٌخ  55242حنان مرسى الطنطاوى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ دمحم احمد المالح 

ل العنوان , تم تعدٌ 25105256وفً تارٌخ  55232حسام مفٌد سالم سلٌمان ضٌف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 طلعت حرب بملن/ محمود ابراهٌم ضوه  5ش20وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  55242السٌد جمال السٌد فٌشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ ابتسام عبدالوهاب اسماعٌل عبدالحمٌد 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  12260علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صالح سالم -  65

الستغالله " مكتب رحالت )داخل جمهورٌه مصر -مٌت حبٌش البحرٌه بملن/ اٌهاب ناجى دمحم النحال-الـتأشٌر:   ، مركز طنطا

 طنطا-----وبرلم دائم  2510لسنه--العربٌة ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  55246سمٌر طاهر على الغنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ اسامه طاهر على الغنٌمى 

العنوان ,  تم تعدٌل 25105256وفً تارٌخ  35052اٌمان جمعه عبدالحافظ الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 صرد  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ فاتن محمود بسٌونى العٌسوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105256وفً تارٌخ  55255دمحم دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ى عبدهللا بن عباس بملن/ سكر السٌد حسٌن المدراو 5ش0، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  55243عرفه لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 خلف عمر افندى بملن/ سمٌر مصطفى مصطفى الطبال -جٌرادوس  5ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  55245سامح السعٌد ابراهٌم شالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، كفر الصارم بملن/ عماد على هللا ابوالمجد لابل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55255انس عالء دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ملن/ فرٌده عبدالغنى الغباتى دوران محب ب-ابراهٌم الدسولى  5ش23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55251على ابراهٌم على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ابوراضى بملن/ ٌحٌى محمود عبدالمنعم شعبان -امتداد عبدالرحمن شاهٌن -برج النجار  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55252ور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد محمود السٌد دب -  55

 الفرن االلى بملن/ ابتسام دمحم فرج  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  42156خٌرى دمحم زكى لنٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 العمرٌه البحرٌه بملن/ عطٌه محمود البهى  5ش6ل الى الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  42156خٌرى دمحم زكى لنٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 العمرٌه البحرٌه بملن/ عطٌه محمود البهى  5ش6الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  32534فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح ٌوسف منصور ٌوسف ، تاجر  -  52

 الـتأشٌر:   ، تعدل النشاط بجعلة " مصنع غزل ونسٌج "

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55255احمد عبدالمنعم دمحم ابوشاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 ر بملن/ ابراهٌم السٌد ابراهٌم بد 5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  35206ولٌد دمحم حمودة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 اول سكه طنطا بملن/ ناصر امٌن مرعى  5ش5من-عوضٌن  5ش55الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55254تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فرج فؤاد البٌلى عبدالرحمن ، -  21

 الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ دمحم محمود فؤاد البٌلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  25451سالمه دمحم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ان بملن/ حامد دمحم مصطفى علىالـتأشٌر:   ، البنو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  25451سالمه دمحم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

الستغالله " مركز اتصاالت ) عدا ما -بجوار نمطه الشرطه بملن/ عبدالوار  عبدالهادى سلٌمان -مركز المحله-الـتأشٌر:   ، البنوان

 المحله الكبرى  25451والممٌد برلم  2554-5-25تارٌخ افتتاحه-ختص بالكمبٌوتر ( ٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  25451سالمه دمحم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

من  36والفمره  10تب االستٌراد)عدا المجموعه الستغالله " مك-مركز المحله بملن/ حامد دمحم مصطفى على -الـتأشٌر:   ، البنوان

 المحله الكبرى  25451وبرلم دائم تابع  2510لسنه 6544ولٌد برلم اٌداع -( وتصدٌر معدات اثمٌله 6المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  43563ٌحٌى احمد ٌحٌى دمحم عجٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بلمٌنا  -تأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم دمحم وهبه السعدنىالـ

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  55256اسامه صالح على السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 البهى بملن/ صالح على شاهٌن  5وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  55126هٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عبدالسالم دمحم كمال شا -  25

 طرٌك المنصوره /المحله بملن/ مصطفى فرٌد حسان -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى لرٌه الناوٌه 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105255وفً تارٌخ  55126شاهٌن للصناعات المعدنٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 طرٌك المنصوره /المحله بملن/ مصطفى فرٌد حسان -الـتأشٌر:   ، تعدل الى لرٌه الناوٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  55253دمحم اسماعٌل سلٌمان مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الرجداوى الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ نهله نجٌب سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105252وفً تارٌخ  55265الشافعى لالغذٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 ترعه الساحل بملن/ خالد دمحم دمحم المرشاوى  5ش5من-السالم  5ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252رٌخ وفً تا 55261جالل دمحم جالل الدجله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الـتأشٌر:   ، طرٌك المنصوره/ سمنود    بملن/ دمحم جالل مصطفى الدجله

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  55261معرض الدجله لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 لن/ دمحم جالل مصطفى الدجلهوصف الـتأشٌر:   ، طرٌك المنصوره/ سمنود    بم

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  55262دمحم السٌد احمد عبدالمنعم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 منشٌه البكرى بملن/ وائل دمحم عبدالوهاب عبدالممصود حبٌب -على بن ابى طالب  5ش45وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  55252احمد عزت بدٌر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ عزت بدٌر عبدهللا 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  55266بلتاجى للدٌكورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 ، نمره البصل بملن/ السعٌد عبدهللا بلتاجى عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  55263دمحم عبدالواحد جبر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 الجمهورٌه العمومى بملن/ صباح حلمى سٌد احمد زٌن الدٌن  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  55265مٌخائٌل حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرٌدى  -  05

 المنشٌه الجدٌده بملن/ نعمان السٌد الخضرجى معتوق -المرحومى  5ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  55250دمحم دمحم البٌومى ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ فاطمه دمحم دمحم مملد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  12262نفٌسه علً عبدالمجٌد بوادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 كفر الجنٌنه- الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ رضا عبدالوهاب بدٌر عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  55252نادٌه على سعد العتابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ احمد دمحم حسن ابوطاحون 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105215وفً تارٌخ  55251محمود عبدالحى احمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 السكه الوسطى بملن/ اشرف نجٌب الشرامل -اسامه بن زٌد  5ش12وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  55265احمد دمحم عبدالعلٌم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 زى دمحم ابوعرب الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ نجوى فو

تم تعدٌل العنوان ,  25105215وفً تارٌخ  55255هشام طلعت ٌوسف دمحم االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 عزبه لونا امام سركٌس  الطرٌك الدائرى بملن/ طلعت ٌوسف االمبابى  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  55260لٌده برلم     هدى دمحم طه على عامر ، تاجر فرد ،  سبك -  154

 ابوشاهٌن بملن/ محمود سالم صدٌك سلٌمان -العزازى 5ش1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  55262دمحم فتحى دمحم عجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 منشٌه التحرٌر بملن/ السعٌد عبدالجلٌل الدمحمى االشرم -الدلتا طرٌك كفر الصارم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  32555تامر صفوت عباس الرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ابولاسم طرٌك الراهبٌن بملن/ علٌه حمدى محمود -الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  55255مها احمد السٌد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، طنباره بملن/ اٌمن احمد على دمحم المهدى 

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم ت 25105212وفً تارٌخ  55426دمحم عٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

الستغالله " تجاره حدٌد مستعمل " ولٌد برلم اٌداع -مركز المحله بملن/ اٌمن عطٌه سٌد احمد الموافى -تبع طنباره -، عزبه الضبعه

 المحله الكبرى  55426وبرلم دائم تابع  2510لسنه6655

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  55254رلم    حازم دمحم الدسولى شلضوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  150

 الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ عفاف السٌد عبدالحمٌد ابوزهره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  55256عبدالسمٌع دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 سعد عبدالرحمن ابراهٌم  سعٌد الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ م

تم تعدٌل  25105212وفً تارٌخ  55255تحٌه عبدالحمٌد عبدالممصود ابراهٌم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌ  هاشم بملن/ دمحم وهبى السعٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  55252د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمعز حسن ابراهٌم ، تاجر فر -  112

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ رئٌسه دمحم الطنطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105212وفً تارٌخ  55426دمحم عٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 تبع طنباره بملن/ اٌمن عطٌه سٌد احمد الموافى-، عزبه الضبعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105212وفً تارٌخ  55426دمحم عٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

والممٌد  2515-15-2 تارٌخ افتتاحه-الستغالله " مكتب مماوالت عامه " -مركز المحله بملن/ عٌد احمد على اسماعٌل -، طنباره 

 المحله الكبرى  55426برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  55250صٌدلٌه د / دعاء مفرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، طنباره بملن/ دمحم كامل مصطفى على احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  52561،  سبك لٌده برلم    عبدالمادر احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر فرد  -  116

 مركز المحله بملن/ السعٌد السعٌد مصطفى زهره-وصف الـتأشٌر:   ، كفر حجازى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  52561عبدالمادر احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

والممٌد  2512-5-3تارٌخ افتتاحه -" مزرعه دواجن ( -مركز المحله بملن/ دمحم دمحم احمد المالح -الـتأشٌر:   ، صفط تراب وصف 

 المحله الكبرى  52561برلم دائم تابع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لعنوان , تم تعدٌل ا 25105210وفً تارٌخ  52561عبدالمادر احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

الستغالله " تجاره اعالف " والممٌد برلم اٌداع -مركز المحله بملن/ السعٌد السعٌد مصطفى زهره-وصف الـتأشٌر:   ، كفر حجازى 

 المحله الكبرى  52561وبرلم دائم تابع  2510لسنه6622

تم تعدٌل العنوان ,  25105210خ وفً تارٌ 55201محمود الدسولى ابراهٌم حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ الدسولى ابراهٌم الدسولى حالوه

تم تعدٌل  25105210وفً تارٌخ  55225سعد جمال عبدالمحسن سٌد احمد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بدالرحمن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/اٌهاب حامد ع

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  55220محمود سمٌر عاثمان السٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن/ دمحم جمعه ابراهٌم مصطفى -دمحم حسانٌن  5وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  55223مصطفى احمد عبدالحافظ سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 امام فٌالم عبدالسمٌع الشامى بملن/ ماجده احمد احمد عبدالمجٌد -المشحمه 5وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  55225ه برلم    مسعد دمحم السنوسى على السنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  123

 كفر لرٌطنه بملن/ دمحم السنوسى على الفضالى -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الشنوانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  55205عماد حمدى احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 المنشٌه الجدٌده بملن/ مصطفى الحسنٌن مصطفى -امام كافٌترٌا سفنكس -رعه العمومٌه الت 5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  55226حمدى عبٌد دمحم ابوغنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لى بجوار المعهد الدٌنى بملن/ احمد ابوزٌد ع-حلمى زكى  5ش 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  55221دمحم حمدى على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌاله بملن/ دمحم جبر عبدالخالك 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25105210وفً تارٌخ  55222احمد زهٌر لتجهٌز االلمشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ابوشاهٌن بملن/ ابراهٌم دمحم بخٌت -السٌد دمحم  5ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  55222مٌاده محمود امٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بطٌنه بملن/ محمود امٌن رمضان -الـتأشٌر:   ، طرٌك بشبٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  55202 عبدالباسط عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم -  120

 الـتأشٌر:   ، سكه طنطا بملن/ ولٌد المتولى احمد 

, تم تعدٌل العنوان  25105210وفً تارٌخ  55224دمحم اسماعٌل دمحمى اسماعٌل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 سامول بملن/ دمحمى اسماعٌل عٌد -بجوار مسجد الفتح االسالمى -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الخزان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  55225اسامه سالمه ابراهٌم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، محله خلف بملن/ دمحم سالمه ابراهٌم عماره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55203صالون حالله الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 السبع بنات بملن/ احمد حجازى عواد -بجوار االمٌرات -عدلى ٌكن  5ش2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55354صباح حسن السٌد صوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ دمحم حمدان ٌوسف النحاس 

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  32352دمحم احمد عبدالمنعم عبدالسالم شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

بندر لنا بملن/ دمحم -بجوار مدرسه السالم االبتدائٌه -العباٌده-الرحمن 5لكائن بناحٌه شالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ا

 لنا وذلن لالستغناء عنه  52005جعفر عمر   والممٌد برلم دائم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55205دمحم النبوى عمر الحمالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 أشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ عمرو النبوى عمر الحمالى الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55200دمحم عبدالحمٌد دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ عبدالرحمن عباس عزمى شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55206م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد الدسولى ابوسلٌ -  135

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ السٌد الدسولى ابوسلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55352جٌهان حمدى الزغبى البخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 محله البرج بملن/ دمحم احمد الرجبى -احمد سعد  5شالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55205معوض دمحم احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 شكرى الموتلى بملن/ هشام دمحم عبدالعزٌز لشموش -مدرسه الصناٌع  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55351البخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     توحه ابراهٌم ونٌس -  145

 الـتأشٌر:   ، دٌرب هاشم بملن/ صبرى الزغبى ونٌس 

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور  -  141

 عزبه لادوس-محله حسن-أشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ طاهر فكٌه دمحم شمٌر العنوان , وصف الـت

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور  -  142

بجعلة " مصنع  43055برلم دائم تابع والممٌد  2510لسنه5512العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل نشاط الفرع المودع برلم 

 مفروشات وتمفٌل طمم سرٌر " 

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور  -  143

بجعلة بملن/ حسٌن  43055ابع والممٌد برلم دائم ت 2510لسنه 5512العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن للفرع المودع برلم 

 احمد على عبدالبارى 

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور  -  144

الستغالله " -مركز المحله بملن/ زٌن العابدٌن دمحم الشحات شمٌر-محله حسن -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع : عزبه لادوس 

 المحله الكبرى  43055وبرلم دائم تابع  2510لسنه6665مشغل تطرٌز " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور  -  145

الستغالله " مصنع -المحله بملن/اٌمان دمحم عبدربه اسماعٌل  مركز-محله حسن -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع : عزبه لادوس 

 المحله الكبرى  43055وبرلم دائم تابع  2510لسنه6666مفروشات " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 عزبه لادوس-محله حسن-ل الملن بجعلة بملن/ طاهر فكٌه دمحم شمٌر الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور -  145

بجعلة بملن/ حسٌن احمد  43055بع والممٌد برلم دائم تا 2510لسنه 5512وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن للفرع المودع برلم 

 على عبدالبارى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور -  142

ستغالله " مشغل ال-مركز المحله بملن/ زٌن العابدٌن دمحم الشحات شمٌر-محله حسن -وصف الـتأشٌر:   ، فرع : عزبه لادوس 

 المحله الكبرى  43055وبرلم دائم تابع  2510لسنه6665تطرٌز " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور -  140

الستغالله " مصنع مفروشات -محله بملن/اٌمان دمحم عبدربه اسماعٌل مركز ال-محله حسن -وصف الـتأشٌر:   ، فرع : عزبه لادوس 

 المحله الكبرى  43055وبرلم دائم تابع  2510لسنه6666" ولٌد برلم اٌداع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

بجعلة " مصنع مفروشات وتمفٌل طمم  43055والممٌد برلم دائم تابع  2510لسنه5512شاط الفرع المودع برلم الـتأشٌر:   ، تعدل ن

 سرٌر " 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

بجعلة بملن/ حسٌن احمد على  43055والممٌد برلم دائم تابع  2510لسنه 5512الـتأشٌر:   ، تعدل الملن للفرع المودع برلم 

 عبدالبارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  43055، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر فكٌه دمحم شمٌر  -  152

الستغالله " مشغل تطرٌز " -مركز المحله بملن/ زٌن العابدٌن دمحم الشحات شمٌر-محله حسن -الـتأشٌر:   ، فرع : عزبه لادوس 

 رى المحله الكب 43055وبرلم دائم تابع  2510لسنه6665ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

الستغالله " مصنع مفروشات " ولٌد -مركز المحله بملن/اٌمان دمحم عبدربه اسماعٌل -محله حسن -الـتأشٌر:   ، فرع : عزبه لادوس 

 المحله الكبرى  43055م دائم تابع وبرل 2510لسنه6666برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور -  154

 عزبه لادوس-محله حسن-وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ طاهر فكٌه دمحم شمٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  43055ه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر فكٌ -مصنع النور -  155

بجعلة " مصنع مفروشات  43055والممٌد برلم دائم تابع  2510لسنه5512وصف الـتأشٌر:   ، تعدل نشاط الفرع المودع برلم 

 وتمفٌل طمم سرٌر " 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  43055تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر فكٌه دمحم شمٌر ،  -مصنع النور -  156

 محله حسن بملن/ اٌمان دمحم عبدربه اسماعٌل -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه لادوس 

 تم تعدٌل العنوان 25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصنع النور  -  155

 محله حسن بملن/ اٌمان دمحم عبدربه اسماعٌل -, وصف الـتأشٌر:   ، عزبه لادوس 

تم  25105225وفً تارٌخ  55204دمحم محمود لتحضٌر وبٌع مشروبات ساخنه وبارد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بو ٌوسف أكتوبر بملن/ على ٌوسف ا 6من -الجٌش  5تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  55353السجٌنى للمالبس الجاهزه و التورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 ش نعمان االعصر بملن/ مجدى طلعت عبدالجلٌل السجٌنى 5من-االمام على  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55202،  سبك لٌده برلم     حسام جمعه الدسولى ابراهٌم ، تاجر فرد -  165

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ جمعه الدسولى البلتاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  55355رواش السعٌد السٌد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 محله البرج بملن/ العنانى سعد العنانى-عمر  و  زكى عسكر ابراهٌم  5وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور -  162

 مركز المحله الكبرى بملن/طاهر فكٌه دمحم شمٌر -محله حسن -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه لادوس 

تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصنع النور  -  163

 مركز المحله الكبرى بملن/طاهر فكٌه دمحم شمٌر -محله حسن -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبه لادوس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  55315    جٌهان رفعت السباعى المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  164

 الـتأشٌر:   ، سماتاى بملن/ منسى موسى حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  55315على عبدالخالك على شالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 جالل الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ رلٌه عبدالرحمن العٌسوى 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  0132السٌد لطفً وهبه العٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ على عبدالعزٌز المتولى الشباسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  55311دمحم فتح هللا بدٌر نوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ دمحم فتح هللا بدٌر نوٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  55312مصنع غزاله للمالبس والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ فرج امام العنترى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  55350عبدالرحمن ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  160

 الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ عبدالرحمن ابراهٌم احمد 

نوان , تم تعدٌل الع 25105221وفً تارٌخ  55313طارق عنتر عبدالمجٌد الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ عبدهللا عنتر عبدالمجٌد الحبٌبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  55315ابراهٌم دمحم انور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 دٌن محمود ابودراع بملن/ خدٌجه علم ال-بجوار مسجد شكٌل -الترعه  5ش25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105221وفً تارٌخ  55314دمحم سمٌر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بجوار سوبر ماركت الواحه بملن/ سمٌر دمحم على -عمار بن ٌاسر  5ش-، منشٌه البكرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  55356سبك لٌده برلم     دمحم صبرى دمحم فرٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  -  153

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ صبرى دمحم عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان  25105221وفً تارٌخ  55352الجمال لتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لن/ ابراهٌم حسب النبى عبدالموى الجمال, وصف الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  55355دمحم عبدالحى دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 عزبه فوده بملن/ اسامه دمحم ابراهٌم خلٌل-الـتأشٌر:   ، محله حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  0132سبك لٌده برلم    السٌد لطفً وهبه العٌسوي ، تاجر فرد ،   -  156

الستغالله " مصنع تحضٌرات نسٌج " -مركز المحله الكبرى بملن/ على عبدالعزٌز المتولى الشباسى -الـتأشٌر:   ، فرع : المٌصرٌه 

 المحله الكبرى 0132وبرلم دائم تابع  2510لسنه6602ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  55312 حمدى احمد عبدالرحٌم المطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ احمد حمدى احمد عبدالرحٌم المطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  25526ولٌد على محمود الدابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه ملن/دمحم ابراهٌم خالد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  51055اسامه طلعت دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌنه بملن/اسامه طلعت دمحم دمحم خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55310احمد دمحم عبدالمنعم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 امام مسجد المعهد الدٌنى بملن/ على سلٌم حسٌن المارى -وصف الـتأشٌر:   ، اول طرٌك الجابرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105222وفً تارٌخ  55324دمحم فتحى دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ، بشبٌش بملن/ مصطفى السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  43155مصطفى سعد احمد النعناعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 راهٌمالـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ عادل عبدالجلٌل ناصف اب



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  43155مصطفى سعد احمد النعناعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

-11-15تارٌخ افتتاحه -الستغالله " تجارة لطع غٌار تون تون -مركز سمنود بملن/ سعد احمد النعناعى -الـتأشٌر:   ، الراهبٌن 

 المحله الكبرى  43155ابع والممٌد برلم دائم ت 2513

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  42022مؤمن المغورى دمحم لطب شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 سوق اللبن بملن/ وراثه المغاورى دمحم المطب -مراد  5وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55661بك لٌده برلم    حسام دمحم مصطفى شحاته ، تاجر فرد ،  س -  125

 متولى البدوى 5ش11-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ على و حامد عبدالحى النعناعى 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25105222وفً تارٌخ  55661مصنع العروسى للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 متولى البدوى 5ش11-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ على و حامد عبدالحى النعناعى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55325دمحم عبدالفتاح ابوزٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ دمحم جابر عمٌل سلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55322سالمه الزغبى السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ اسماعٌل السٌد عماره 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25105222وفً تارٌخ  42022مؤمن المغورى دمحم لطب شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 سوق اللبن بملن/ وراثه المغاورى دمحم المطب-مراد  5وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  54054عوض لطفى عطٌه عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 الطرٌك السرٌع-الناوٌه -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عوض لطفى عطٌه عبدهللا عٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  45062الوزه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

المحله الكبرى وذلن  45062والممٌد برلم دائم تابع  2515لسنه1645الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

 غناء عنه لالست

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  45062الوزه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى عٌاش بملن/ مسعد حامد الوزه

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  45062الوزه لتجاره حدٌد كرٌتال وصاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

المحله الكبرى  45062والممٌد برلم دائم تابع  2515لسنه1645وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

 وذلن لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  45062الوزه لتجاره حدٌد كرٌتال وصاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عٌاش بملن/ مسعد حامد الوزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55325عٌد زكرٌا مؤمن االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ بسمه سمٌر عبدالعزٌز عاثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55322على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجالء سمٌر  -  106

 منشٌه البكرى بملن/ على موسى على حسن -سعد الكٌالنى  5ش13الـتأشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25105222وفً تارٌخ  55320سامح رشدى شكرى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 اسفل الضرائب العامه بملن/ محسن دمحم احمد الجناٌنى -المستشفى  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55335رٌاحٌن منصور عطٌه النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ منصور عطٌه حسٌن النجار



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  43155مصطفى سعد احمد النعناعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

الستغالله " مكتب رحالت داخلٌه " ولٌد برلم اٌداع -مركز سمنود بملن/ عادل عبدالجلٌل ناصف ابراهٌم -الـتأشٌر:   ، الراهبٌن 

 المحله الكبرى 43155 وبرلم دائم تابع 2510لسنه6550

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55326احمد ابراهٌم عبدالهادى غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 السكه الوسطى بملن/ عاطف زكرٌا دمحم غالى  5ش5من-السٌد موسى  5ش10وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55332فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ باسم عبدالوهاب ذهب ، تاجر  -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت هاشم بملن/ صالح على عمر طه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55325عبدالرحمن عبدالباسط شفٌك شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 منشٌه البكرى بملن/ على عبدهللا على -سامى الشربٌنى مع الخلٌفه المنصور  5وصف الـتأشٌر:   ، تماطع ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55333دمحم احمد عبدهللا الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ماره امام مسجد لادوس بملن/ اسامه عبدالمنعم عبدالمنعم ع-الجالء  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  41514عبدهللا سعد السٌد البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 بجوار االداره الزراعٌه بملن/ مصطفى عبده فتحى طمان-خلف المعهد الدٌنى  5الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  41514سبك لٌده برلم      عبدهللا سعد السٌد البدوى ، تاجر فرد ، -  255

المحله الكبرى وذلن  41514والممٌد برلم دائم تابع  2516لسنه556الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

 لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55321  اٌمن دمحم حسٌن الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  256

 سوق اللبن بملن/ اشرف السٌد السجٌنى -الخبى  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55323رشا توفٌك نشات الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الدٌن امٌن الجزار الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ امٌن سراج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105222وفً تارٌخ  40244الرشٌدى للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 السكه الوسطى بملن/ احمد رجب احمد السمسار-الماهره  5ش15، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  40244الرشٌدى للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 السكه الوسطى بملن/ احمد رجب احمد السمسار-الماهره  5ش15الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222رٌخ وفً تا 55331عبٌر ابراهٌم صالح شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بجوار رفعت نور الدٌن بملن/ لٌلى ٌونس جٌنس مسٌحه -خلف كنٌسه االروام  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  55344على زٌن العابدٌن على سعٌد النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 رع االمام البخارى السكة الوسطى ملن/مسعد غازى اوٌشوصف الـتأشٌر:   ، شا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55335دمحم على على حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، شبرا بابل ملن/دمحم مصطفى عبدالصمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55330برلم     دمحم على على حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  213

 الـتأشٌر:   ، شبرا بابل ملن/على على على حماده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55335نصر نصر موسى خٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه ملن/وحٌد نصر موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  51422احمد دمحم السعٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/ماهر دمحم منصور



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف تم تعدٌل العنوان  25105225وفً تارٌخ  55334رافت مسعد دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 المصرف ملن/ماهر طلعت حبٌب غنام -الـتأشٌر:   ، محلة ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55341جمال دمحم المرسى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، دخمٌس ملن/المرسى دمحم المرسى غنٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  55332ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزه عبداللطٌف ابراهٌم الشناو -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، محلة ابوعلى ملن/شهاب احمد احمد الشٌخ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55342امٌر سعٌد دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 سوق اللبن ملن/ٌوسف حمود محمود-ع السمسار الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  32221اشرف سعٌد عبدالعزٌز شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، امام مدرسة عمرو بن العاص متفرع من داٌر الناحٌة ملن/احمد سعٌد عبدالعزٌز شحاته

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  55336شعبان دمحم على شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى  -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بابل ملن/دمحم مصطفى السعٌد عبدالنبى

العنوان , تم تعدٌل  25105225وفً تارٌخ  56254سعٌد عبدالعزٌز عبدالجواد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله ملن/سعٌد شولى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  55343صٌدلٌة د/ابراهٌم عبدالمطلب عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 دالمطلب ابراهٌم ابراهٌم عماره(وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى عامر من شارع الباره ابودراع ملن/صاحب الشأن )ابراهٌم عب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55345رنا فكرى السعٌد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، سكة زفتى العمومى ملن/مسعود مختار السٌد الطوخى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55355برلم    ام هاشم دمحم حامد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  225

 الـتأشٌر:   ، طلٌمه بملن/ وائل البادى عبدالعزٌز عبدالعزٌز حالوه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105226وفً تارٌخ  55365ابراهٌم عبدالستار عبداللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بٌش بملن/ عامر عبدالستار عبداللطٌف دمحم وصف الـتأشٌر:   ، بش

تم تعدٌل العنوان ,  25105226وفً تارٌخ  55352مصطفى نبٌل مصطفى الكنٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 نعمان االعصر بملن/ مصطفى دمحم الكنٌسى  5من-طرٌك الجابرٌه  5ش44وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55355، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم محمود على كامل -  222

 الـتأشٌر:   ، شبرا نبات ملن/سامى حسن سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55356امٌر احمد شعالن شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 د بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم شهاب الـتأشٌر:   ، محله زٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55342دمحم رفعت عبدالستار السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 عزت الملٌنى بملن/ احمد رشاد المسٌرى  5ش14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55340  منى دمحم السٌد خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  231

 منشٌه السالم بملن/ امٌنه عاشور احمد الدهان -عبدالمنعم رٌاض  5ش15الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55345مجدى عبدهللا دمحم بدوى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 احمد ماهر بملن/ عبدهللا دمحم بدوى 5نهاٌه ش-عطفه جاد الرب -جامع ابوسٌفٌن  5ش01أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55355احمد عصام عاثمان رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 عبده الغنٌمى بملن/ سنٌه دمحم محمود  5ش1الـتأشٌر:   ، 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55346دمحم حسن حسن ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ حسٌن دمحم ابورجب 

 تم تعدٌل العنوان , 25105226وفً تارٌخ  55354صٌدلٌه د/ نسرٌن ماهر خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ نادٌه الشربٌنى ابراهٌم الدسولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55352مى فوزى عبدالرحٌم البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

جمال عبدالناصر بملن/ السٌد عبدالفتاح  5ش5حسن دمحم عبدهللا ) الساٌس ( بجوار مسجد الفتح من 5ش 1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105226وفً تارٌخ  55351ماركت كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 كنٌسه االروام بملن/ زٌنهم الدمرداش ابوعرب  5ش55

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  55353رضا عبداللطٌف دمحم عمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ دمحم فتحى السٌد دمحم الدٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105226وفً تارٌخ  55345حسام عبدالمنعم السعٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر البسطوٌسى بملن/ عبدالحمٌد السعٌد عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105226وفً تارٌخ  55350ظرٌف ٌحى عبدالحمٌد ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 خطاب  وصف الـتأشٌر:   ، الجابرٌه بملن/ متولى عبدالمادر متولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55366دمحم سعد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ كرٌمه السٌد احمد لمشو 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  55365عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الترعه بملن/ دمحم عبدالفتاح دمحم سلٌم  5وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55555دمحم عبدالعزٌز احمد البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 مٌت اللٌ  هاشم -الـتأشٌر:   ، تعدل المل بجعلة بملن/ عبدالعزٌز احمد البدرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55362اكرم عطٌه ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 امتداد محب بملن/ اشرف ابوالوفا نور -المروه  5ش 43الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  55363بك لٌده برلم    دمحم ماهر دمحم عبدالعزٌز عبدالعال ، تاجر فرد ،  س -  245

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ خالد ابراهٌم دمحم عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55365مصنع نسٌج ابوسبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 بملن/ رضا السٌد ابوسبل  5ه المصرف نمر-الـتأشٌر:   ، بطٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  30225طارق مسعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى سامول بملن/ دمحم عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  30225رلم    طارق مسعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  242

المحله الكبرى وذلن  30225والممٌد برلم تابع  2510لسنه 5334الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌس االخر والمودع برلم 

 لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225ارٌخ وفً ت 55361بدر محمود عاثمان السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 سعد زغلول بملن/ اٌمن السٌد دمحم وهدان  5الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان  25105225وفً تارٌخ  56315امانى ابراهٌم عبدالمعطى ٌوسف بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

شٌاخه الحنفى بملن/امانى ابراهٌم عبدالمعطى -عطفه السامولى -لشرٌف عمر ا 5ش 65, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

 ٌوسف بدٌر



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  55364حسام كمال اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ اٌمن اسماعٌل دمحم حسن عاثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  35352س الدٌن مصطفى الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محسن شم -  252

 شبراملكان  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم دمحم امامو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55322وحٌد عبدالمنعم السٌد ابوفرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ حسن عبدالعزٌز حامد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55352احمد فهمى ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ ناهد عبدالغنى عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55360مصطفى دمحم منصور هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  255

 محالت زٌنه البهلوان بملن/ ماجده فرج دمحم -احمد ماهر  5وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55356رامى عبدالحمٌد ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصف الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ عبدالحمٌد ابراهٌم شلبى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55355الست ابراهٌم مصطفى بطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، بورٌج بملن/ اشرف عهدى المطب الهوارى 

تم تعدٌل  25105222وفً تارٌخ  54566عبدالمعطى حسن عبدالمعطى محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  252

بجوار مسجد ولى -سبح هللا  5ش16-امٌن دمحم سبح هللا  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ حسن دمحم ربٌع 

 الوراله-الدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55321ى العجوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ابوالمعاطى متول -  250

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ فتحى المتولى العجوز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55362دمحم نصر عبدالمجٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 كفر البسطوٌسى بملن/ عبدالمجٌد نصر عبدالمجٌد زٌدان -ـتأشٌر:   ، عزبه الروضه ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55355سهام فتح هللا على حبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، كوم على بملن/ حاتم ابراهٌم عبدالوهاب شكر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55355عباس سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح عفت  -  262

 الجمهورٌه بملن/ صالح فوزى عبدالعاطى تمساح -دمحم الدسولى  5ش22الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف تم  25105222وفً تارٌخ  55350على فؤاد ابراهٌم الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 المحله الاثانوٌه بملن/ السٌد حسن احمد عالم  5ش16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  35340احمد رجب دمحم علً العربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 السٌد الشافعى الناوٌه بملن/ حٌاه-الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع المحله المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55351اشرف عبدالوهاب احمد نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، الرجبى بملن/ دمحم احمد الطنطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  55353بهاء احمد ربٌع فنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ احمد ربٌع موسى فنجر 

تم تعدٌل العنوان  25105222وفً تارٌخ  55325دمحم عبد الحمٌد عبدالعلٌم احمد ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الخدٌوى توفٌك بملن/ احمد عبدالغنى على  5ش36, وصف الـتأشٌر:   ، 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55354عصام الدٌن ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الجمهورٌه بملن/ اشرف دمحم السباعى حماد-تاٌب  5ش25وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  55323بسام امٌن على سلٌمان العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 ابوحنٌفه النعمان بملن/ دمحم على دمحم الشافعى  5ش5من- العزب دمحم 5ش13وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  42255حماده محمود دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله زٌاد بملن/ محمود دمحم صمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  42362جر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجٌه سعد حسن عبدالجواد ، تا -  251

وتعدل النشاط بجعلة " مضرب ارز وتجاره حبوب ومحاصٌل  -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم شولى محمود عرفات 

 زراعٌه " 

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  53223لم    فرج ربٌع عبدالمطلب طلبه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  252

الستغالله " مصنع -مركز المحله بملن/ رضا عزت احمد عبدالهادى -بطٌنه-طرٌك مٌت السراج -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه راغب 

 المحله الكبرى  53223وبرلم دائم تابع  2510لسنه  6050ورق )عدا ما ٌختص بالطباعه ( ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105220وفً تارٌخ  55325فرغل فاٌن سٌدز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 سوق اللبن بملن/ السٌد احمد سلٌمان فرغل -الدلاق  5، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  53223فرج ربٌع عبدالمطلب طلبه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 مركز المحله بملن/ رضا عزت احمد عبدالهادى -بطٌنه -طرٌك مٌت السراج -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه راغب 

تم تعدٌل  25105220وفً تارٌخ  55304عبدالتواب سٌد احمد ابوالعز ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 نمره البصل بملن/ دمحم سٌد احمد ابوالعز عبٌد العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  55322خالد الحسٌنى عبدهللا لدٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ عبدالخالك عبدهللا لدٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  55303سبك لٌده برلم    هانى مسعد عبدالرازق عبده ، تاجر فرد ،   -  255

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ محروسه عبدالمادر عبدالعزٌز النوسانى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  55301دمحم عبدالحى عبدالسالم الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ر:   ، بلتاج بملن/ عبدالحى عبدالسالم الدسولى الكفراوى وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105220وفً تارٌخ  55305حمد للبالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 حوٌن بملن/ رمضان دمحم ابراهٌم حمد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  55302لٌده برلم    دمحم عاطف حسن دمحم البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك  -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ بهاء الدٌن عبدالحمٌد دمحم فضه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  55325اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 احمد ماهر بملن/ دمحم حسن محمود الكمونى  5ش1،  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  55320دمحم عبدهللا الصاوى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 المرسى ابوسلٌمان بملن/ فرٌد عنتر ابراهٌم المرسى  5ش-بجوار مسجد الشامى -الـتأشٌر:   ، ابوراضى 

تم تعدٌل العنوان  25105220وفً تارٌخ  55302محمود عبدالعزٌز معوض ابوالعٌنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 , وصف الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ جهاد دمحم ممد البرهمتوشى 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25105220وفً تارٌخ  42125دمحم فتوح فتوح دراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

الستغالله " بٌع الواح بولى -مدٌنه نصر -الحى العاشر -محطه المدرسه-(2محل رلم )-احمد الزمر  5ش554الـتأشٌر:   ، 

 الماهره ---وبرلم دائم  2510لسنه--كاربونٌت) الواح اكلٌرٌن( ولٌد برلم اٌداع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  55326ده برلم    عادل عبدالنبى دمحم محمود عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ عبدالونٌس السٌد الدمحمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  44465حسام نبٌل نصر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 المٌكنه الزراعٌه بملن/ هانى نبٌل نصر موسى  خلف-السٌد رزق  5ش2الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  55305مصطفى اسماعٌل دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 منطمه الٌمانى بملن/ ابراهٌم عبدربه السٌد احمد -الـتأشٌر:   ، داٌر الناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  55305عى مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاشور عبدهللا الرفا -  222

 الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ غاده حسنى الخطٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  54255مٌاده جمال االباصٌرى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 نمره البصل -:   ، تعدل الملن بجعله بملن/ دمحم محروس عبدالمجٌد وصف الـتأشٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105254وفً تارٌخ  55530احمد حسن عبدالنبى صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 جعلة " تصدٌر النحل الحى ومنتجاته وتعبئه وتوزٌع عسل النحل "التأشٌر:  تعدل النشاط ب

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105254وفً تارٌخ  55530احمد صٌام لعسل النحل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدل النشاط بجعلة " تصدٌر النحل الحى ومنتجاته وتعبئه وتوزٌع عسل النحل "

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105254وفً تارٌخ  53514ناصر الشعراوى دمحم الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " ورشه نجاره مٌكانٌكٌه و موبٌلٌا "

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105254وفً تارٌخ  45455دمحم وحٌد الدٌن ابراهٌم االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تورٌدات اسمنت و مواد بناء "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105255وفً تارٌخ  35552ابوحلٌمه لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدل النشاط بجعلة " مكتب لتجاره السٌارات "

تم تعدٌل النشاط , 25105255وفً تارٌخ  35552لٌمه لالستٌراد وتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابوح -  6

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب لتجاره السٌارات "

شاط , وصف تم تعدٌل الن25105255وفً تارٌخ  36245محٌسن لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

( وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه والمواد  6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " االستٌراد ) عدا المجموعه 

والمنتجات الغذائٌه ومعدات ومستلزمات النسٌج والمنسوجات والمفروشات والمالبس الجاهزه والمستلزمات والمعدات الطبٌه ) عدا 

 دوٌه ( "ما ٌختص باال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105256وفً تارٌخ  56022رمضان المهدى السٌد سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط " تاجٌر سٌارات "

ف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص25105255وفً تارٌخ  35206ولٌد دمحم حمودة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 تعدل النشاط بجعلة " تاجٌر و بٌع البدل الرجالى "



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105255وفً تارٌخ  53612عطٌه على عطٌه الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضافه نشاط " تجاره الموباٌالت واجهزه الكمبٌوتر " ) عدا ما ٌختص باالنترنت (

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105255وفً تارٌخ  32534امح ٌوسف منصور ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  11

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع غزل ونسٌج "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105255وفً تارٌخ  52612احمد دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 عدل النشاط بجعله " مشغل تطرٌز "ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105215وفً تارٌخ  55155احمد مصطفى عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اضافه نشاط " تجاره البان " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105215فً تارٌخ و 32555تامر صفوت عباس الرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع نسٌج مٌكانٌكى "

تم تعدٌل النشاط , 25105212وفً تارٌخ  52025اشرف عبدالشافى عبدالمادر سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع نسٌج مٌكانٌكى "

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105210وفً تارٌخ  55225اسامه سالمه ابراهٌم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  مكتب استٌراد وتصدٌر رخام وجرانٌت

نشاط , تم تعدٌل ال25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصنع النور  -  15

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات " والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصنع النور -  12

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات " والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات " والغاء ما دون ذلن

اط , وصف تم تعدٌل النش25105225وفً تارٌخ  45055عادل طه دمحم احمد هواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اضافه نشاط " اداره وتشغٌل محطات ولود " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105221وفً تارٌخ  53354هشام السٌد احمد ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدل النشاط بجعلة " خدمات االنترنت و كول سنتر "

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105221وفً تارٌخ  46553الغنى سكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد عبد -  22

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " صناعه المالبس والمنسوجات الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( "

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105222وفً تارٌخ  5543منٌر ٌوسف محمود الملٌجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع معدات بالستٌن "

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105222وفً تارٌخ  42022مؤمن المغورى دمحم لطب شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ه (التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه " ) عدا المالبس العسكرٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105222وفً تارٌخ  55661مصنع العروسى للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "

ف تم تعدٌل النشاط , وص25105222وفً تارٌخ  55661حسام دمحم مصطفى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105222وفً تارٌخ  41514عبدهللا سعد السٌد البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع زخرفه وحفر زجاج ) عدا ما ٌختص بالطباعه (



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105222وفً تارٌخ  40244تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الرشٌدى للمفروشات ،  -  22

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 25105222وفً تارٌخ  40244الرشٌدى للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 شات "النشاط بجعلة " مصنع مفرو

تم تعدٌل النشاط , 25105226وفً تارٌخ  34235ناصر عبدالفتاح ابوالنصر الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط " تجاره زٌوت وشحومات "

دٌل النشاط , وصف تم تع25105225وفً تارٌخ  55555دمحم عبدالعزٌز احمد البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع تصنٌع الكرتون ) عدا ما ٌختص بالطباعه ("

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105225وفً تارٌخ  30225طارق مسعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدل النشاط بجعلة " مزرعه تسمٌن مواشى "

تم تعدٌل النشاط , 25105225وفً تارٌخ  32552عمرو محمود محمود ابراهٌم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط " تورٌدات سن بجمٌع انواعه و رمل و زلط "

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105222وفً تارٌخ  55004عادل دمحم على عاثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تعدل النشاط بجعلة " مزرعه مواشى "

وفً  56505المسٌرى لالستٌراد وتصدٌر االلمشه وتجاره المالبس الجاهزه والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 النشاط االصلى تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط " مصنع مفروشات " الى25105222تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105222وفً تارٌخ  35340احمد رجب دمحم علً العربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تم الغاء نشاط " استٌراد وتصدٌر مالبس جاهزه " من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25105220وفً تارٌخ  34505   زٌنب عبدالرحمن على عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  35

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره موباٌالت "

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع25105251وفً تارٌخ  55553صابر حامد صابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55215ابراهٌم دمحم عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55225عمرو محمود امٌن اماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  55244دمحم السٌد حامد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105252وفً تارٌخ  55265الشافعى لالغذٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  55255مها احمد السٌد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210وفً تارٌخ  55202محمود دمحم عبدالباسط عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55310 عبدالمنعم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55336مجدى شعبان دمحم على شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55352طفى الكنٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى نبٌل مص -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55360دمحم مصطفى دمحم منصور هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  55326محمود عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عبدالنبى دمحم -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55254شرٌف السعٌد عبدالعزٌز عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55214سبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم عبداللطٌف -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  55242حنان مرسى الطنطاوى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55255، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالمنعم دمحم ابوشاهٌن  -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  55261معرض الدجله لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105252وفً تارٌخ  55261رد ،  سبك لٌده برلم   جالل دمحم جالل الدجله ، تاجر ف -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210وفً تارٌخ  55222مٌاده محمود امٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55205معوض دمحم احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55351توحه ابراهٌم ونٌس البخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  55356دمحم فرٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صبرى -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55334رافت مسعد دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55341نٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال دمحم المرسى غ -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55345مجدى عبدهللا دمحم بدوى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105220وفً تارٌخ  55320تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدهللا الصاوى شلبى ، -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105220وفً تارٌخ  55302محمود عبدالعزٌز معوض ابوالعٌنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55102ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اسماعٌل الجوهرى اسماعٌ -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55256حازم مصطفى عبدالجلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55235ار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن السٌد عبدالجلٌل دمحم النج -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  55245طاهر الشحات عبدالداٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55206تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد الدسولى ابوسلٌم ،  -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55352جٌهان حمدى الزغبى البخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105222وفً تارٌخ  55324لٌده برلم   دمحم فتحى دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  34

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  43155مصطفى سعد احمد النعناعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  55355اسالم محمود على كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55365مصنع نسٌج ابوسبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105220وفً تارٌخ  55305مصطفى اسماعٌل دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  55305عاشور عبدهللا الرفاعى مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105251ارٌخ وفً ت 55102عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  55212محمود دمحم ٌالوت سند عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55232احمد السٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  55230سامح خلٌفه عبدالحلٌم حامد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55256اسامه صالح على السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  55225اسامه سالمه ابراهٌم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت25105225وفً تارٌخ  55203صالون حالله الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55354صباح حسن السٌد صوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك25105225وفً تارٌخ  55345رنا فكرى السعٌد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  55355ام هاشم دمحم حامد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55364حسام كمال اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55322وحٌد عبدالمنعم السٌد ابوفرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  55255براهٌم كمال احمد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  55253دمحم ٌسرى دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  55255 عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم دمحم -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105252وفً تارٌخ  55266بلتاجى للدٌكورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  55265، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبدالعلٌم عبدالكرٌم -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  55223مصطفى احمد عبدالحافظ سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  55313اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق عنتر عبدالمجٌد الحبٌبى ، ت -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55320سامح رشدى شكرى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55335لٌده برلم    رٌاحٌن منصور عطٌه النجار ، تاجر فرد ،  سبك -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  55346دمحم حسن حسن ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55350  على فؤاد ابراهٌم الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  55301دمحم عبدالحى عبدالسالم الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105220تارٌخ وفً  55305حمد للبالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  55105رضا وجٌه دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105251وفً تارٌخ  55552زٌدان لالستٌراد و التصدٌر والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  55552فؤاد فؤاد عبدالحمٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251فً تارٌخ و 55255بسام عبدالهادى عبدالحلٌم سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105255وفً تارٌخ  55220عبدالحمٌد المرسى عبدالحمٌد العرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  55232 حسام مفٌد سالم سلٌمان ضٌف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  55262دمحم السٌد احمد عبدالمنعم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  55255رلم   هشام طلعت ٌوسف دمحم االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105225وفً تارٌخ  55204دمحم محمود لتحضٌر وبٌع مشروبات ساخنه وبارد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105225وفً تارٌخ  55353اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السجٌنى للمالبس الجاهزه و التورٌدات ، ت -  54

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105222وفً تارٌخ  55325عبدالرحمن عبدالباسط شفٌك شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55333فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد عبدهللا الدٌب ، تاجر -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  55352مى فوزى عبدالرحٌم البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55365عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  55303هانى مسعد عبدالرازق عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55106عزه دمحم عبدالحمٌد ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  55213حامد حمام صلحى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55226شرٌن وجدى دمحم عبدالفتاح حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55222اٌمن دمحم الششتاوى بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105256وفً تارٌخ  55241عٌد عبدالجواد محمود ابوشعٌشع حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الس -  24

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  55254حازم دمحم الدسولى شلضوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  55256عبدالسمٌع دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210وفً تارٌخ  55205عماد حمدى احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  55355دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالحى  -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55325دمحم عبدالفتاح ابوزٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55322ٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالمه الزغبى الس -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  55356امٌر احمد شعالن شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55362تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم نصر عبدالمجٌد زٌدان ،  -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55355سهام فتح هللا على حبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  55325جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود ، تا -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55211الغزالى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص
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 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  55222سبك لٌده برلم    ورشة عوف لتمطٌع االخشاب ، تاجر فرد ،  -  06

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55224دمحم اسامه لطفى دمحم طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105212وفً تارٌخ  55426م   دمحم عٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  02

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  55250صٌدلٌه د / دعاء مفرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105210وفً تارٌخ  52561  عبدالمادر احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  155

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  55315جٌهان رفعت السباعى المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221فً تارٌخ و 55315على عبدالخالك على شالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  0132السٌد لطفً وهبه العٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105222وفً تارٌخ  55354عصام الدٌن ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55323بسام امٌن على سلٌمان العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251ارٌخ وفً ت 55105دمحم دمحم دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55250محرم احمد دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  55243عرفه لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  55245سامح السعٌد ابراهٌم شالطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55255انس عالء دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105252وفً تارٌخ  55250دمحم دمحم البٌومى ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  55201الدسولى ابراهٌم حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصنع النور -  113

 , وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صنع النور م -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55335دمحم على على حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55330دمحم على على حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105226وفً تارٌخ  55351ماركت كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55353اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عبداللطٌف دمحم عمده ، ت -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105220وفً تارٌخ  55325فرغل فاٌن سٌدز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55103بك لٌده برلم   دمحم دمحم عبدالمادر السعداوى ، تاجر فرد ،  س -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55215السٌد احمد احمد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  55245ٌده برلم   محمود شاكر عبدالرازق بخٌته ، تاجر فرد ،  سبك ل -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  55240دمحم احمد دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55254 فرج فؤاد البٌلى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  25451سالمه دمحم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210تارٌخ وفً  55226حمدى عبٌد دمحم ابوغنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105221وفً تارٌخ  55352الجمال لتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55332عزه عبداللطٌف ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55342امٌر سعٌد دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226ٌخ وفً تار 55342دمحم رفعت عبدالستار السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  55340منى دمحم السٌد خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25105222وفً تارٌخ  55321مصطفى ابوالمعاطى متولى العجوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105254وفً تارٌخ  55223دعاء احمد البسٌونى المرسى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55231زكى احمد محمود المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105255وفً تارٌخ  55236عمر اسامه منصور عبدالفتاح الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  55265فرٌدى مٌخائٌل حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105215وفً تارٌخ  55252نادٌه على سعد العتابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  55252 عبدالمعز حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105210وفً تارٌخ  55225سعد جمال عبدالمحسن سٌد احمد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  55311دمحم فتح هللا بدٌر نوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105221وفً تارٌخ  55312مصنع غزاله للمالبس والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55323رشا توفٌك نشات الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55350ظرٌف ٌحى عبدالحمٌد ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55366 سعد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55353بهاء احمد ربٌع فنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  55251لٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم على ابوغا -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55252بسام شرٌف ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  55216لمشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود خالد احمد النشرتى ا -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55251على ابراهٌم على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55252فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد محمود السٌد دبور ، تاجر  -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55202حسام جمعه الدسولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55355د ،  سبك لٌده برلم   رواش السعٌد السٌد دمحم بدوى ، تاجر فر -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55331عبٌر ابراهٌم صالح شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105225وفً تارٌخ  55344رد ،  سبك لٌده برلم   على زٌن العابدٌن على سعٌد النشار ، تاجر ف -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55345حسام عبدالمنعم السعٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105222وفً تارٌخ  55325بورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الحمٌد عبدالعلٌم احمد ا -  156

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  53223فرج ربٌع عبدالمطلب طلبه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105220وفً تارٌخ  55304العز ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالتواب سٌد احمد ابو -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55210عبٌد لتجاره المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  55225، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم حسن دوبان -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55233نبٌل فوزى عبدالغفار مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  55234جر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان دمحم احمد عبدالهادى ، تا -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105215وفً تارٌخ  55260هدى دمحم طه على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105215وفً تارٌخ  55262ٌده برلم   دمحم فتحى دمحم عجاج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210وفً تارٌخ  55221دمحم حمدى على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  55222احمد زهٌر لتجهٌز االلمشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  55315ابراهٌم دمحم انور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  55314 سمٌر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55325عٌد زكرٌا مؤمن االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55322سماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء سمٌر على ا -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55362اكرم عطٌه ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55363عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ماهر دمحم عبدالعزٌز  -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55356رامى عبدالحمٌد ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55355بطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الست ابراهٌم مصطفى  -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  55212احمد السٌد ابوزٌد السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55235جه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء احمد محمود الطن -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55235هانم سعد ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  55253فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اسماعٌل سلٌمان مراد ، تاجر  -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  55224دمحم اسماعٌل دمحمى اسماعٌل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55205رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم النبوى عمر الحمالى ، تاجر ف -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55200دمحم عبدالحمٌد دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105221وفً تارٌخ  55312تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حمدى احمد عبدالرحٌم المطاوى ،  -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105225وفً تارٌخ  55343صٌدلٌة د/ابراهٌم عبدالمطلب عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55365ٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالستار عبداللط -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  55361بدر محمود عاثمان السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55352، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فهمى ابراهٌم شحاته -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55104الغنٌمى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55252اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌه مصطفى احمد الغلبان ، ت -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  55225العزب سعد طاهر سلٌمان الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  55242رد ،  سبك لٌده برلم   السٌد جمال السٌد فٌشار ، تاجر ف -  105

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105252وفً تارٌخ  55252احمد عزت بدٌر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105212وفً تارٌخ  55255تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تحٌه عبدالحمٌد عبدالممصود ابراهٌم المرسى ، -  102

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  55220محمود سمٌر عاثمان السٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105225وفً تارٌخ  43055طاهر فكٌه دمحم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصنع النور -  104

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105225وفً تارٌخ  43055طاهر شمٌر للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مصنع النور  -  105

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55321اٌمن دمحم حسٌن الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  55335نصر نصر موسى خٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55354ٌدلٌه د/ نسرٌن ماهر خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ص -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55351اشرف عبدالوهاب احمد نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  55322لحسٌنى عبدهللا لدٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد ا -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  55100طلبه االحمدى طلبه الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  55255صمٌده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حامد -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  55221السٌد عبدالمؤمن السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  55246نٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر طاهر على الغ -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  55263دمحم عبدالواحد جبر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  55251ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالحى احمد عبدرب -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105210وفً تارٌخ  55225مسعد دمحم السنوسى على السنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  55350حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالرحمن ابراهٌم ا -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55326احمد ابراهٌم عبدالهادى غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  55332ذهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ باسم عبدالوهاب -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  55355احمد عصام عاثمان رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  55355،  سبك لٌده برلم    سماح عفت عباس سالم ، تاجر فرد -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  55302دمحم عاطف حسن دمحم البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: احمد السٌد ابوزٌد السٌد عماره   55212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105254،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: ابوحلٌمه لتجاره السٌارات   35552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105255،  فى تارٌخ :   -  2

الى: زٌدان لالستٌراد و التصدٌر والمماوالت  55552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105256،  فى تارٌخ :   -  3

 العامه  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: زٌدان لالستٌراد و التصدٌر والمماوالت  55552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105256،  فى تارٌخ :   -  4

 العامه  

الى: الرحٌك المختوم للرحالت وتاجٌر  56022تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105256،  فى تارٌخ :   -  5

 السٌارات  

 الى: احمد مسعد عبدالحى محمود الصم   46521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105256،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: شاهٌن للصناعات المعدنٌه   55126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105255،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: اٌزورٌس للرحالت   55153برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 25105252،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: رمضان جالل رمضان احمد   36053تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105252،  فى تارٌخ :   -  0

الى: المراعى للطحٌنه والحالوه الطحٌنٌه  55222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105215،  فى تارٌخ :   -  15

ALMARAI   

الى: دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى  33551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105210،  فى تارٌخ :   -  11

 لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الفروشات  

   الى: عماد حمدى احمد جمعه 55205تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105210،  فى تارٌخ :   -  12

الى: دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى  33551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105210،  فى تارٌخ :   -  13

 لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الفروشات  

ى الى: دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطف 33551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105210،  فى تارٌخ :   -  14

 لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الفروشات  

   geka storeالى: جٌكا ستور  55262تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105225،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: معرض الدجله لتجاره السٌارات   55261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105225،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: معرض الفرح لتجاره السٌارات   55261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105225،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مذاق الزهره لخدمات االنترنت   53354تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105221،  فى تارٌخ :   -  12

الى: مصنع المور لحفر و زخرفه الزجاج  41514لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا25105222،  فى تارٌخ :   -  10

lamour   

 الى: مصنع العروسى للمفروشات   55661تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105222،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: اٌمن دمحم حسٌن الهندى   55321ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال25105222،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: الرشٌدى للمفروشات   40244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105222،  فى تارٌخ :   -  22

ت الى: ماس لخدمات النمل والمماوال 56643تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105225،  فى تارٌخ :   -  23

   Mas Transport & Contractingالعمومٌة 

 Panelالى: بانٌل لالنشاءات  55453تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105225،  فى تارٌخ :   -  24

Construction   

 Sky Birdت    الى: سكاى برد للرحال 53515تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105226،  فى تارٌخ :   -  25

TOURS   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: الدوشى سمارت النور للبالستٌن   32551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105226،  فى تارٌخ :   -  26

احمد احمد احمد  -الى: الحرٌرى للنسٌج  45265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105222،  فى تارٌخ :   -  25

 ى  الحرٌر

 طاهر فكٌه دمحم شمٌر   -الى: مصنع النور 43055تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105220،  فى تارٌخ :   -  22

 طاهر فكٌه دمحم شمٌر   -الى: مصنع النور 43055تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105220،  فى تارٌخ :   -  20

 طاهر فكٌه دمحم شمٌر   -الى: مصنع النور 43055تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105220 ،  فى تارٌخ :  -  35

 طاهر فكٌه دمحم شمٌر   -الى: مصنع النور 43055تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105220،  فى تارٌخ :   -  31

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    6254مصنع ابراهٌم دمحم عمر وشركاه لصناعه المنسوجات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

بموجب عمد فض  2510/2/5فى  516المودع برلم  16642تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم    25105255

 شركة توصٌة بسٌطة

، وفى تارٌخ    6254مصنع ابراهٌم دمحم عمر وشركاه لصناعه المنسوجات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

بموجب عمد فض  2510/2/5فى  516المودع برلم  16642تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم    25105255

 شركة توصٌة بسٌطة

تم    25105212، وفى تارٌخ    2552عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2510/2/12فى  535المودع برلم  13663محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 بسٌطة

تم    25105212، وفى تارٌخ    2552، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عزه عبداللطٌف دمحم ابوغدٌه وشركاها     - 4

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2510/2/12فى  535المودع برلم  13663محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 بسٌطة

تم    25105212تارٌخ  ، وفى   2552عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2510/2/12فى  535المودع برلم  13663محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 بسٌطة

تم    25105212، وفى تارٌخ    2552عزه عبداللطٌف دمحم ابوغدٌه وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2510/2/12فى  535المودع برلم  13663المٌد بامر المحو رلم  محو/شطب السجل  تم محو

 بسٌطة

تم محو/شطب    25105210، وفى تارٌخ    15355شكرٌه عبدالمجٌد وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2510/2/10فى  532المودع برلم  13664السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    25105225، وفى تارٌخ    46235محمود رزق محمود عطٌه وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2510/2/25فى  555المودع برلم  13621محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    25105225، وفى تارٌخ    21561هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 0

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2510/2/25فى  554المودع برلم  13625السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    25105225، وفى تارٌخ    21561ك لٌدها برلم : هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سب   - 15

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2510/2/25فى  554المودع برلم  13625السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 تم محو/شطب   25105225، وفى تارٌخ    21164دمحم دمحم علً عوض وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2510/2/25فى  565المودع برلم  13601السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    25105225، وفى تارٌخ    5564شركه / مدحت مصطفً المكاكً وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2510/2/25فى  564برلم المودع  13605محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25105254وفً تارٌخ   ، 32026مصطفى رضوان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12555.555أس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان  25105256وفً تارٌخ  56045مٌرفت على زكرٌا السٌد وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

الستغالله " مصنع للصناعات الغذائٌه " -البحٌره بملن/ عالء دمحم دمحم البتانونى-اٌتاى البارود -التوفٌمٌه  5, وصف الـتأشٌر:   ، ش

 22515وبرلم دائم  2510لسنه4555والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  25105255وفً تارٌخ  56045مٌرفت على زكرٌا السٌد وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 بملن / سٌد عبدالغنى ***** -الجمهورٌة  -رع ابراهٌم ابو دسوق من شارع احمد الحسٌنى شا 35, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  255شحاته غبلاير واوالده ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

طرٌك المنصوره -د و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌ

 الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  255شحاته غبلاير عبدالسٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

طرٌك -بلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غ

 المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان  25105255وفً تارٌخ  255مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

طرٌك -/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن

 المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  255سرور ومٌالد شحاته غبلاير ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

طرٌك المنصوره -جعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد الـتأشٌر:   ، تعدل الملن ب

 الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  255مرفت موسى اسحك وشرٌكاتٌها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

طرٌك -دل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد وصف الـتأشٌر:   ، تع

 المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  255شحاته غبلاير واوالده ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

طرٌك المنصوره -، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد الـتأشٌر:   

 الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  255شحاته غبلاير عبدالسٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  0

طرٌك -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد وصف 

 المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تعدٌل تم  25105255وفً تارٌخ  255مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 طرٌك المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  255سرور ومٌالد شحاته غبلاير ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

طرٌك المنصوره -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105255تارٌخ  وفً 255مرفت موسى اسحك وشرٌكاتٌها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

طرٌك -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  255شحاته غبلاير واوالده ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

طرٌك المنصوره -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  255ها برلم    شحاته غبلاير عبدالسٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌد -  14

طرٌك -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل  25105255وفً تارٌخ  255ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد وشرٌكته ، ش -  15

-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 طرٌك المنصوره الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  255بلاير ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    سرور ومٌالد شحاته غ -  16

طرٌك المنصوره -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 الزراعى المدٌم محلة ابوعلى ملن/

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  255مرفت موسى اسحك وشرٌكاتٌها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

طرٌك -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و مادونا مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد 

 وعلى ملن/المنصوره الزراعى المدٌم محلة اب

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 سم والسمة   اال  

 ــــــــــــــــــــــ    



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

الى: حٌاه حجازى ابراهٌم  55055شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105225،  فى تارٌخ :   -  1

 حجازى وشرٌكها

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى   مرفت موسى اسحك -  1

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

لمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون وا

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  توصٌة بسٌطة  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  2

رٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الش

مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ 

 255برلم       25105255: 

لى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف ا -  3

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

رى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العما

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  4

ولهم حك االداره والتولٌع  اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد

مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ 

 255برلم       25105255: 

ٌكه/ مرفت موسى مرفت موسى اسحك  توصٌة بسٌطة  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشر -  5

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

 مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  6

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ  مجتمعٌن

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  5

رٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع اسحك عبدالسٌد و الش

مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ 

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  توصٌة بسٌطة  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  2

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ  مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر

 255برلم       25105255: 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  0

لاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غب

مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ 

 255برلم       25105255: 

شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  -  15

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ  مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  توصٌة بسٌطة  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  11

ا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادون

مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ 

 255برلم       25105255: 

مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات -  12

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

مصالح الحكومٌه ، تارٌخ مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه ال

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  13

الداره والتولٌع اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك ا

مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ 

 255برلم       25105255: 

موسى  مرفت موسى اسحك  توصٌة بسٌطة  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت -  14

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

مجتمعٌن اومنفردٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ 

 255برلم       25105255: 

مرفت موسى اسحك  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  ٌضاف الى اختصاصات مدٌرى الشركة وهم الشرٌكه/ مرفت موسى  -  15

اسحك عبدالسٌد و الشرٌكه/ مرٌم مٌالد شحاته غبلاير عبدالسٌد و الشرٌكه / مادونا مٌالد شحاته عبدالسٌد ولهم حك االداره والتولٌع 

ٌن فى تفوٌض الغٌر امام كافه البنون والمطاعٌن الخاص والعام والشهر العمارى وكافه المصالح الحكومٌه ، تارٌخ مجتمعٌن اومنفرد

 255برلم       25105255: 

حسن احمد ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع بجعلها لهما مجتمعٌن اومنفردٌن  -  16

هات الرسمٌه ولهما حك التعامل مع البنون فى فتح االعتمادات المستندٌه وبٌع وشراء االصول وفتح الحسابات والمسئولٌه امام الج

الدائنه والمدٌنه وحك المروض والرهون والتولٌع على عمود الرهن ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل اوبعض شئون الشركة والتعالد 

 53506برلم       25105252باسم الشركة مع الغٌر ، تارٌخ : 

كمال ابراهٌم عبداللطٌف عمرو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع بجعلها لهما مجتمعٌن اومنفردٌن  -  15

والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه ولهما حك التعامل مع البنون فى فتح االعتمادات المستندٌه وبٌع وشراء االصول وفتح الحسابات 

دٌنه وحك المروض والرهون والتولٌع على عمود الرهن ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل اوبعض شئون الشركة والتعالد الدائنه والم

 53506برلم       25105252باسم الشركة مع الغٌر ، تارٌخ : 

ل الفنٌه الخاصه حٌاه حجازى ابراهٌم حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولها حك االداره والتولٌع منفرده عن االعما -  12

 55055برلم       25105225بنشاط الشركة ، تارٌخ : 

حٌاه حجازى ابراهٌم حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولها حك االداره والتولٌع منفرده عن االعمال الفنٌه الخاصه  -  10

 55055برلم       25105225بنشاط الشركة ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

زب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن رمضان عبدالحمٌد دمحم الع -  25

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  21

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  22

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك -  23

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  24

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

 العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن رمضان عبدالحمٌد دمحم -  25

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا  -  26

 26504برلم       25105225 ، تارٌخ :

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا  -  25

 26504برلم       25105225، تارٌخ : 

تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك  -  22

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  20

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

ر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا دمحم السعٌد السٌد منصو -  35

 26504برلم       25105225، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا  -  31

 26504برلم       25105225، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  32

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

الشركة امام الصحه والتموٌن  دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل -  33

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  34

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن دمحم السعٌد السٌد منصور  تو -  35

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا  -  36

 26504برلم       25105225، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا  -  35

 26504برلم       25105225، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  32

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

تموٌن فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه وال -  30

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  45

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن   دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  41

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا  -  42

 26504برلم       25105225، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن منفردا  -  43

 26504برلم       25105225، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  44

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  45

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال -  46

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  45

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

عٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن فتحى الس -  42

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  40

 26504برلم       25105225، تارٌخ :  منفردا

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  55

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

ع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصن -  51

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  52

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

لسٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن فتحى السعٌد ا -  53

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  54

 26504برلم       25105225رٌخ : منفردا ، تا

فتحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  55

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع -  56

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  55

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

مٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن رمضان عبدالح -  52

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  50

 26504برلم       25105225تارٌخ :  منفردا ،

فتحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  65

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

ع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن فتحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال للمصن -  61

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  62

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

حمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن رمضان عبدال -  63

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  64

 26504برلم       25105225، تارٌخ :  منفردا

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  65

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه والتموٌن  -  66

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

والتموٌن  رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  مسئوال للمصنع وله حك تماثٌل الشركة امام الصحه -  65

 26504برلم       25105225منفردا ، تارٌخ : 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  -  62

ف من سحب واٌداع والتولٌع كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصار

على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225تمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : وضمن اغراضها مج

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  -  60

من سحب واٌداع والتولٌع  كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف

على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225معٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : وضمن اغراضها مجت

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  -  55

ن سحب واٌداع والتولٌع كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف م

على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225ٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : وضمن اغراضها مجتمع

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  -  51

سحب واٌداع والتولٌع كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225اومنفردٌن ، تارٌخ :  وضمن اغراضها مجتمعٌن

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  -  52

حب واٌداع والتولٌع كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من س

على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225اومنفردٌن ، تارٌخ : وضمن اغراضها مجتمعٌن 

رمضان عبدالحمٌد دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  -  53

ب واٌداع والتولٌع كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سح

على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225ومنفردٌن ، تارٌخ : وضمن اغراضها مجتمعٌن ا

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  54

ٌداع والتولٌع على انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وا

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225ردٌن ، تارٌخ : وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنف

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  55

والتولٌع على  انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225، تارٌخ :  وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  56

لتولٌع على انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وا

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225تارٌخ : وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  55

لٌع على انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتو

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225ٌخ : وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تار

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  52

على انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225 وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ :



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  50

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  25

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الش

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  21

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ت وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكا

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  22

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

فتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات و

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  23

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  الشٌكات وفتح

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504م   برل    25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  24

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

سابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الح

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  25

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ت واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابا

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  26

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

صدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات وا

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  25

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 
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خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  الشٌكات وفتح الحسابات واصدار

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  22

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خط

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه دمحم -  20

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ت وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابا

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

لسعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه دمحم ا -  05

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

هادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وش

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

د السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه دمحم السعٌ -  01

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ت الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادا

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

سٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه فتحى السعٌد ال -  02

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات ال

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه فتحى السعٌد السٌد  -  03

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه فتحى السعٌد السٌد منصو -  04

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  05

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

ار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصد
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والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

فتحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  -  06

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

تحى السعٌد السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه ف -  05

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

بات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطا

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

السعٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه  فتحى -  02

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

عٌد السٌد منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء كافه فتحى الس -  00

انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على 

دات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشها

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  فتحى السعٌد -  155

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ت الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادا

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

لسٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء فتحى السعٌد ا -  151

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ٌد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء فتحى السعٌد الس -  152

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات ال

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء  فتحى السعٌد السٌد -  153

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضم

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم -  154

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضم

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 

 العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم -  155

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

مان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الض

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 

 العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم -  156

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

مان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الض

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم -  155

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضم

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

نصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء فتحى السعٌد السٌد م -  152

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء فتحى السعٌد السٌد منص -  150

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

حك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان و

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

عزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم ال -  115

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

حك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان و

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 

لعزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم ا -  111

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 

العزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم  -  112

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

لعزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم ا -  113

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

حك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان و

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

عزب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم ال -  114

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

ك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وح

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

زب  شركة تضامن  مدٌر مختار  ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وبٌع وشراء رمضان عبدالحمٌد دمحم الع -  115

كافه انواع السٌارات والترٌالت والممطورات والدراجات النارٌه والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع 

االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك

والمصارف كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكفاله الغٌر والشركات االخرى وكذلن باسم الشركة ولمصلحتها 

 26504برلم       25105225وضمن اغراضها مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 عمود  ال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مصنع ابراهٌم دمحم عمر وشركاه لصناعه المنسوجات  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 6254برلم       25105255

ٌخ : مصنع ابراهٌم دمحم عمر وشركاه لصناعه المنسوجات  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تار -  2

 6254برلم       25105255

برلم       25105212عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

2552 

برلم       25105212عزه عبداللطٌف دمحم ابوغدٌه وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

2552 

برلم       25105212عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

2552 

برلم       25105212عزه عبداللطٌف دمحم ابوغدٌه وشركاها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

2552 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15355برلم       25105210شكرٌه عبدالمجٌد وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

برلم       25105225محمود رزق محمود عطٌه وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

46235 

برلم       25105225ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  شركة تضامن -  0

21561 

برلم       25105225هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

21561 

 21164برلم       25105225دمحم دمحم علً عوض وشرٌكه  شركة تضامن  عرفى غٌر مسجل شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 24202برلم       25105251، تارٌخ :  6323  2555-6-25دمحم محمود الحسٌنً الشهاوي  ج/ -  1

 24202برلم       25105251، تارٌخ :  6324  2512-6-25 محمود الحسٌنً الشهاوي  ج/دمحم -  2

 24202برلم       25105251، تارٌخ :  6325  2515-6-25دمحم محمود الحسٌنً الشهاوي  ج/ -  3

 25232برلم       25105251، تارٌخ :  6322  2512-15-12مكتب محبوب للمماوالت  ج/ -  4

 35505برلم       25105251، تارٌخ :  6355  2511-1-24ل عطٌه الششتاوى خٌره  ج/هبه هال -  5

 35505برلم       25105251، تارٌخ :  6352  2516-1-24هبه هالل عطٌه الششتاوى خٌره  ج/ -  6

 45621برلم       25105251، تارٌخ :  6305  2515-3-12محمود السعٌد السٌد السٌد الشاعر  ج/ -  5

 44115برلم       25105251، تارٌخ :  6455  2510-2-25دمحم الدسولى عبدالغنى الدسولى الهلٌس  ج/ -  2

 35244برلم       25105251، تارٌخ :  6300  2511-2-25دمحم ابراهٌم محمود مرسً  ج/ -  0

 35244برلم       25105251، تارٌخ :  6455  2516-2-25دمحم ابراهٌم محمود مرسً  ج/ -  15

 25232برلم       25105251، تارٌخ :  6355  2511-5-22عبد الحكٌم دمحم عبد ربه الضبابً  ج/ -  11

 25232برلم       25105251، تارٌخ :  6356  2516-5-22عبد الحكٌم دمحم عبد ربه الضبابً  ج/ -  12

 5146برلم       25105254، تارٌخ :  6442  2554-2-14توكل عٌد دمحم سوٌلم  ج/ -  13

 5146برلم       25105254، تارٌخ :  6443  2550-2-14توكل عٌد دمحم سوٌلم  ج/ -  14



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5146برلم       25105254، تارٌخ :  6444  2514-2-14توكل عٌد دمحم سوٌلم  ج/ -  15

 5146برلم       25105254، تارٌخ :  6445  2510-2-14توكل عٌد دمحم سوٌلم  ج/ -  16

 35640برلم       25105254، تارٌخ :  6452  2516-2-25ابوالعطا للرحالت  ج/ -  15

 20452برلم       25105254، تارٌخ :  6434  2515-0-10دمحم عبدالفتاح فخرالدٌن حوٌش  ج/ -  12

 42006برلم       25105254، تارٌخ :  6445  2512-15-1رجب عبدهللا عبدالمادر احمد  ج/ -  10

 25631برلم       25105254، تارٌخ :  6435  2556-0-20شعبان علً دمحم عالم  ج/ -  25

 25631برلم       25105254، تارٌخ :  6431  2511-0-20شعبان علً دمحم عالم  ج/ -  21

 25631برلم       25105254، تارٌخ :  6432  2516-0-20شعبان علً دمحم عالم  ج/ -  22

 23535برلم       25105254، تارٌخ :  6424  2512-1-11هللا ابوالسعود  ج/مدحت رشدى عبد -  23

 21310برلم       25105254، تارٌخ :  6446  2555-2-6دمحم جبر دمحم مصطفً لوره  ج/ -  24

 21310برلم       25105254، تارٌخ :  6445  2512-2-6دمحم جبر دمحم مصطفً لوره  ج/ -  25

 21310برلم       25105254، تارٌخ :  6442  2515-2-6مصطفً لوره  ج/ دمحم جبر دمحم -  26

 13556برلم       25105254، تارٌخ :  6412  2554-3-5هانً عبدالعزٌز انور الحبٌبً  ج/ -  25

 13556برلم       25105254، تارٌخ :  6413  2550-3-5هانً عبدالعزٌز انور الحبٌبً  ج/ -  22

 13556برلم       25105254، تارٌخ :  6414  2514-3-5زٌز انور الحبٌبً  ج/هانً عبدالع -  20

 13556برلم       25105254، تارٌخ :  6415  2510-3-5هانً عبدالعزٌز انور الحبٌبً  ج/ -  35

 43250برلم       25105255، تارٌخ :  6452  2510-5-25هبة هللا الدسولً العٌسوي منصور  ج/ -  31

 26505برلم       25105255، تارٌخ :  6452  2510/4/6-راهٌم دمحم حمدي ابراهٌم سلٌمان  جاب -  32

 32234برلم       25105255، تارٌخ :  6452  2515-2-15صابر عبدالمنعم ابوشعٌشع الجندى  ج/ -  33

 5151  برلم     25105255، تارٌخ :  6465  2515-11-21دمحم الملٌجً الدسولً الحصري  ج/ -  34

 43525برلم       25105255، تارٌخ :  6455  2510/3/0-حسن دمحم حسن السٌد المبانى  ج -  35

 41465برلم       25105256، تارٌخ :  6515  2515-0-23احمد زكى احمد بسٌونى  ج/ -  36

 24644برلم       25105256، تارٌخ :  6402  2552-5-12دمحم عبدالمادر دمحم جمعه  ج/ -  35

 24644برلم       25105256، تارٌخ :  6403  2513-5-12دمحم عبدالمادر دمحم جمعه  ج/ -  32

 24644برلم       25105256، تارٌخ :  6404  2512-5-12دمحم عبدالمادر دمحم جمعه  ج/ -  30

 32323برلم       25105256، تارٌخ :  6555  2515-1-24خالد عاثمان عبدارحمن الجندى  ج/ -  45

 42554برلم       25105256، تارٌخ :  6552  2512-5-12سالمه شعبان السٌد البسطوٌسى عرفه  ج/ -  41

 36526برلم       25105256، تارٌخ :  6422  2510-4-12دمحم نصر مصطفى ٌونس  ج/ -  42



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 35052   برلم    25105256، تارٌخ :  6551  2510-3-23اٌمان جمعه عبدالحافظ الصاوى  ج/ -  43

 15535برلم       25105256، تارٌخ :  6424  2510-5-12كمال عبدالموجود احمد ابراهٌم  ج/ -  44

 32366برلم       25105256، تارٌخ :  6422  2515-0-21شرٌف عبدالسالم عبدالرحمن الشٌخ  ج/ -  45

 25556برلم       25105255، تارٌخ :  6535  2556-0-5عماد مصطفً ابراهٌم ابوالعطا  ج/ -  46

 25556برلم       25105255، تارٌخ :  6536  2511-0-5عماد مصطفً ابراهٌم ابوالعطا  ج/ -  45

 25556برلم       25105255، تارٌخ :  6535  2516-0-5عماد مصطفً ابراهٌم ابوالعطا  ج/ -  42

 12165برلم       25105255، تارٌخ :  6514  2552-0-12مسعد صالح دمحم غٌط  ج/ -  40

 12165برلم       25105255، تارٌخ :  6515  2513-0-12مسعد صالح دمحم غٌط  ج/ -  55

 12165برلم       25105255، تارٌخ :  6516  2512-0-12مسعد صالح دمحم غٌط  ج/ -  51

 20325برلم       25105255، تارٌخ :  6521  2515-12-15لمماوالت والتوكٌالت التجارٌه  ج/العطار ل -  52

 20325برلم       25105255، تارٌخ :  6522  2515-12-15العطار للمماوالت والتوكٌالت التجارٌه  ج/ -  53

 20325برلم       25105255، تارٌخ :  6510  2515-0-4العطار للمماوالت والتوكٌالت التجارٌه  ج/ -  54

 20325برلم       25105255، تارٌخ :  6525  2515-0-4العطار للمماوالت والتوكٌالت التجارٌه  ج/ -  55

 12205برلم       25105255، تارٌخ :  6520  2515-12-24رضا مصطفً مصطفً الصٌرفً  ج/ -  56

 43262برلم       25105255تارٌخ : ،  6533  2510-5-26مصطفى خمٌس امٌن دمحم بالى  ج/ -  55

 12524برلم       25105255، تارٌخ :  6525  2512-15-21صٌدلٌه د/ ممدوح احمد عبدالممصود علوان  ج/ -  52

 15225برلم       25105255، تارٌخ :  6545  2513-2-26دمحم ابو الٌزٌد الشربٌنً علً الجوهري  ج/ -  50

 15225برلم       25105255، تارٌخ :  6541  2512-2-26ٌنً علً الجوهري  ج/دمحم ابو الٌزٌد الشرب -  65

 43563برلم       25105255، تارٌخ :  6523  2510-4-35ٌحٌى احمد ٌحٌى دمحم عجٌنه  ج/ -  61

 41046برلم       25105252، تارٌخ :  6553  2515-12-25ابراهٌم احمد ابراهٌم الدسولى  ج/ -  62

 25564برلم       25105252، تارٌخ :  6555  2556-15-23المسٌرى لصٌانه االلكترونٌات  ج/ مركز -  63

 25564برلم       25105252، تارٌخ :  6556  2511-15-23مركز المسٌرى لصٌانه االلكترونٌات  ج/ -  64

 25564برلم       25105252، تارٌخ :  6555  2516-15-23مركز المسٌرى لصٌانه االلكترونٌات  ج/ -  65

 025برلم       25105252، تارٌخ :  6550  2556-5-13شرٌف ابراهٌم سٌد دمحم مرسى  ج/ -  66

 025برلم       25105252، تارٌخ :  6565  2511-5-13شرٌف ابراهٌم سٌد دمحم مرسى  ج/ -  65

 025برلم       25105252، تارٌخ :  6561  2516-5-13شرٌف ابراهٌم سٌد دمحم مرسى  ج/ -  62

 45263برلم       25105252، تارٌخ :  6562  2515-4-22اٌهاب عبدالعظٌم دمحم لاسم  ج/ -  60

 21646برلم       25105252، تارٌخ :  6553  2555-3-35نادٌه كمال خلٌل سالم  ج/ -  55
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21646 برلم      25105252، تارٌخ :  6554  2512-3-35نادٌه كمال خلٌل سالم  ج/ -  51

 21646برلم       25105252، تارٌخ :  6555  2515-3-35نادٌه كمال خلٌل سالم  ج/ -  52

 43244برلم       25105252، تارٌخ :  6551  2510-5-25دمحم حسنى فرحات ابوالعنٌن  ج/ -  53

 41515برلم       25105252، تارٌخ :  6555  2515-5-25نادٌه توفٌك رشاد مصطفى  ج/ -  54

 31052برلم       25105252، تارٌخ :  6560  2516-11-2طارق السٌد السٌدعامر  ج/ -  55

 15321برلم       25105252، تارٌخ :  6563  2552-11-22رحاب صالح عبدالخالك شعٌر  ج/ -  56

 15321برلم       25105252، تارٌخ :  6564  2555-11-22رحاب صالح عبدالخالك شعٌر  ج/ -  55

 15321برلم       25105252، تارٌخ :  6565  2512-11-22رحاب صالح عبدالخالك شعٌر  ج/ -  52

 15321برلم       25105252، تارٌخ :  6566  2515-11-22رحاب صالح عبدالخالك شعٌر  ج/ -  50

 12262برلم       25105215، تارٌخ :  6525  2512-0-21نفٌسه علً عبدالمجٌد بوادي  ج/ -  25

 25421برلم       25105215، تارٌخ :  6524  2556-0-2احمد دمحم نبٌه حسن عبده  ج/ -  21

 25421برلم       25105215، تارٌخ :  6525  2511-0-2احمد دمحم نبٌه حسن عبده  ج/ -  22

 25421برلم       25105215، تارٌخ :  6526  2516-0-2مد دمحم نبٌه حسن عبده  ج/اح -  23

 36552برلم       25105215، تارٌخ :  6522  2510-0-0حسن دمحم حسن ابووافى  ج/ -  24

 43546برلم       25105212، تارٌخ :  6615  2510-2-25منتصر عبداللطٌف عبدالعظٌم حمد  ج/ -  25

 25353برلم       25105212، تارٌخ :  6651  2510-5-3حسن على راشد  ج/دمحم  -  26

 12410برلم       25105212، تارٌخ :  6505  2512-15-2محمود غازي احمد ارز  ج/ -  25

 31554برلم       25105212، تارٌخ :  6652  2511-6-11دمحم حسن المرسى جادو  ج/ -  22

 31554برلم       25105212، تارٌخ :  6650  2516-6-11/دمحم حسن المرسى جادو  ج -  20

 42615برلم       25105212، تارٌخ :  6656  2512/5/26-محمود حمدى محمود االمام  ج -  05

 12145برلم       25105212، تارٌخ :  6506  2515-2-22سامى دمحم دمحم خٌشه  ج/ -  01

 42235برلم       25105210، تارٌخ :  6645  2512-2-1عالء بدٌر دمحم جمال الدٌن  ج/ -  02

 3124برلم       25105210، تارٌخ :  6634  2512-2-24عماد محمود حسن الطحان  ج/ -  03

 26524برلم       25105210، تارٌخ :  6620  2510-3-6عبدالغفار عبدالعزٌز ٌوسف منصور  ج/ -  04

 36555برلم       25105210، تارٌخ :  6630  2510-2-13صالحه لخدمات النمل والتورٌدات  ج/ -  05

 36555برلم       25105210، تارٌخ :  6630  2510-2-13صالحه لخدمات النمل  ج/ -  06

 32326برلم       25105210، تارٌخ :  6635  2515-2-11نبٌل نظمى رمضان المغازى  ج/ -  05

 3124برلم       25105210، تارٌخ :  6633  2512-2-24عماد محمود حسن الطحان  ج/ -  02



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 22352برلم       25105225، تارٌخ :  6645  2512-5-0عفت الرفاعً محمود عامر  ج/ -  00

 22352برلم       25105225، تارٌخ :  6642  2515-5-0عفت الرفاعً محمود عامر  ج/ -  155

 45530برلم       25105225ارٌخ : ، ت 6645  2515-3-22ماهر دمحم حامد المرساوى  ج/ -  151

 43105برلم       25105225، تارٌخ :  6660  2512-11-25سمٌر بناٌوتى مسٌحه غبلاير  ج/ -  152

 41254برلم       25105225، تارٌخ :  6661  2515-2-1دمحم نبٌه عبدالعلٌم احمد العاجز  ج/ -  153

 41556برلم       25105225، تارٌخ :  6655  2515-11-5احمد ابراهٌم ابراهٌم محمود غالى  ج/ -  154

 24322برلم       25105225، تارٌخ :  6655  2512-3-26عادل دمحم خلٌل الطوخً  ج/ -  155

 41513لم   بر    25105225، تارٌخ :  6653  2515-0-35عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز فزاع  ج/ -  156

 13644برلم       25105225، تارٌخ :  6663  2510-3-1امال ابوالمكارم عبدالرازق لاسم  ج/ -  155

 26535برلم       25105225، تارٌخ :  6656  2510-3-31صٌدلٌه د/ اٌمان دمحم الفٌومً  ج/ -  152

 45625برلم       25105225، تارٌخ :  6662  2515-3-5هناء مصطفى فوزى ابوٌوسف  ج/ -  150

 10232برلم       25105225، تارٌخ :  6655  2556-2-12حسٌن ٌوسف على الدلتونى  ج/ -  115

 10232برلم       25105225، تارٌخ :  6651  2511-2-12حسٌن ٌوسف على الدلتونى  ج/ -  111

 10232برلم       25105225، تارٌخ :  6652  2516-2-12حسٌن ٌوسف على الدلتونى  ج/ -  112

 25256برلم       25105225، تارٌخ :  6653  2510-6-10زٌدان لالستٌراد و التصدٌر  ج/ -  113

 36624برلم       25105221، تارٌخ :  6553  2510-2-23ماهر ابراهٌم دمحم عبدهللا  ج/ -  114

 36436برلم       25105221، تارٌخ :  6624  2510-5-2هانى احمد عبدالفتاح لطب  ج/ -  115

 25563برلم       25105221، تارٌخ :  6602  2510-2-14عزت عبدالداٌم ٌوسف المنسً  ج/ -  116

 26555برلم       25105221، تارٌخ :  6555  2510-4-5نشوي حمزه حموده البتانونً  ج/ -  115

 25526برلم       25105221، تارٌخ :  6552  2556/6/23-ولٌد على محمود الدابى  ج -  112

 25526برلم       25105221، تارٌخ :  6550  2511/6/23-ولٌد على محمود الدابى  ج -  110

 25526برلم       25105221، تارٌخ :  6515  25162/23-ولٌد على محمود الدابى  ج -  125

 44505  برلم     25105221، تارٌخ :  6551  2510-2-25محمود احمد مندى عٌد  ج/ -  121

 14502برلم       25105221، تارٌخ :  6605  2510-6-15سعد محمود دمحم ابودهب  ج/ -  122

 43215برلم       25105221، تارٌخ :  6603  2510-5-14دمحم الحسنٌن دمحم مصطفى الجناٌنى  ج/ -  123

 15056لم   بر    25105221، تارٌخ :  6622  2514-15-35ماهر دمحم احمد عٌسً  ج/ -  124

 15056برلم       25105221، تارٌخ :  6620  2510-15-35ماهر دمحم احمد عٌسً  ج/ -  125

 32561برلم       25105222، تارٌخ :  6535  2515-12-21رانٌا معوض السٌد غالى  ج/ -  126
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 35002برلم       25105222، تارٌخ :  6532  -2510-4-5على على دمحم حماده  ج/ -  125

 36462برلم       25105222، تارٌخ :  6521  2514-5-14حاتم عبدالكرٌم عبدالعزٌز أحمد سعد  ج/ -  122

 42546برلم       25105222، تارٌخ :  6531  2512-5-0حسنى كامل عبدالممصود غنٌم  ج/ -  120

 36554رلم   ب    25105222، تارٌخ :  6510  2510-2-13احمد صفوت على احمد عاثمان  ج/ -  135

 43325برلم       25105222، تارٌخ :  6546  2510-1-12دمحم عصام دمحم ابوٌوسف  ج/ -  131

 36665برلم       25105222، تارٌخ :  6515  2510-2-35اشرف حسن السعٌد الغرٌب  ج/ -  132

 6225برلم       25105222، تارٌخ :  6523  2515-0-15حازم دمحم ابو الفتوح احمد ابو عبدهللا  ج/ -  133

 6225برلم       25105222، تارٌخ :  6524  2515-0-15حازم دمحم ابو الفتوح احمد ابو عبدهللا  ج/ -  134

 15245برلم       25105225، تارٌخ :  6522  2550/2/3-هاله احمد محمود جامع  ج -  135

 15245برلم       25105225، تارٌخ :  6520  2514/2/3-هاله احمد محمود جامع  ج -  136

 15245برلم       25105225، تارٌخ :  6505  2510/2/3-هاله احمد محمود جامع  ج -  135

 32221برلم       25105225، تارٌخ :  6555  2515/4/35-اشرف سعٌد عبدالعزٌز شحاته  ج -  132

 34220برلم       25105225، تارٌخ :  6504  2513/6/10-عماد عبدالفتاح ابوالنصر الشناوى  ج -  130

 34220برلم       25105225، تارٌخ :  6505  2512/6/10-عماد عبدالفتاح ابوالنصر الشناوى  ج -  145

 3211برلم       25105225، تارٌخ :  6556  2512/15/0-ابراهٌم احمد ابراهٌم االسناوى  ج -  141

 13140برلم       25105225، تارٌخ :  6553  2510/1/13-دمحم محمود دمحم البتانونً  ج -  142

 33152برلم       25105225، تارٌخ :  6552  2515/5/2-احمد حسن محمود غنام  ج -  143

 43155برلم       25105225رٌخ : ، تا 6523  2512/11/15-مصطفى سعد احمد النعناعى  ج -  144

 16400برلم       25105225، تارٌخ :  6550  2555/4/24-خالد ابراهٌم دمحم الدسولى  ج -  145

 16400برلم       25105225، تارٌخ :  6565  2515/1/24-خالد ابراهٌم دمحم الدسولى  ج -  146

 16400برلم       25105225، تارٌخ :  6561  2515/1/24-خالد ابراهٌم دمحم الدسولى  ج -  145

 34235برلم       25105225، تارٌخ :  6525  2512/6/10-ناصر عبدالفتاح ابوالنصر الشناوى  ج -  142

 35605برلم       25105225، تارٌخ :  6553  2510/1/25-فتحى حمدى على حموده  ج -  140

 36510برلم       25105226، تارٌخ :  6212  2510-5-35رامى تكس  ج/ -  155

 22622برلم       25105226، تارٌخ :  6505  2512-2-15دمحم سعد دمحم ابراهٌم  ج/ -  151

 22622برلم       25105226، تارٌخ :  6502  2515-2-15دمحم سعد دمحم ابراهٌم  ج/ -  152

 32335برلم       25105226، تارٌخ :  6215  2515-1-22وفاء دمحم مصطفى الجناٌنى  ج/ -  153

 43230برلم       25105226، تارٌخ :  6223  2512-12-5فرج فرج السٌد الجعٌصى  ج/ -  154
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 26522برلم       25105226، تارٌخ :  6252  2510-3-15نعٌم دمحم نعٌم دروٌش  ج/ -  155

 36532رلم   ب    25105226، تارٌخ :  6506  2510-0-15دمحم السٌد متولى ممبل  ج/ -  156

 32115برلم       25105226، تارٌخ :  6566  2515-5-10بسمه عبدالستار عبدالعلٌم ابورٌه  ج/ -  155

 15606برلم       25105226، تارٌخ :  6211  2553-1-12ولٌد دمحم فتح هللا سلطان  ج -  152

 15606برلم       25105226، تارٌخ :  6212  2552-1-12ولٌد دمحم فتح هللا سلطان  ج/ -  150

 15606برلم       25105226، تارٌخ :  6213  2513-1-12ولٌد دمحم فتح هللا سلطان  ج/ -  165

 15606برلم       25105226، تارٌخ :  6214  2512-1-12ولٌد دمحم فتح هللا سلطان  ج/ -  161

 32515برلم       25105226، تارٌخ :  6215  2515-6-35اٌمن دمحم حامد ابوجبه  ج/ -  162

 35352برلم       25105225، تارٌخ :  3236  2512-15-14محسن شمس الدٌن مصطفى الغرٌب  ج/ -  163

 36550برلم       25105225، تارٌخ :  6240  2510-4-16هانى اسماعٌل السٌد مساور  ج/ -  164

 35450برلم       25105225، تارٌخ :  6252  2511-3-23عبدالحمٌد عبدالرحٌم عبدالعزٌز ابوخالد  ج/ -  165

 35450برلم       25105225، تارٌخ :  6253  2516-3-23عبدالحمٌد عبدالرحٌم عبدالعزٌز ابوخالد  ج/ -  166

 45253برلم       25105225، تارٌخ :  6251  2515-4-2لندٌل ستارز للرحالت  ج/ -  165

 26253برلم       25105225، تارٌخ :  6246  2550-4-14دمحم عبدهللا عبدالعظٌم حسن  ج/ -  162

 26253برلم       25105225، تارٌخ :  6245  2514-4-14دمحم عبدهللا عبدالعظٌم حسن  ج/ -  160

 26253برلم       25105225تارٌخ : ،  6242  2510-4-14دمحم عبدهللا عبدالعظٌم حسن  ج/ -  155

 36551برلم       25105222، تارٌخ :  6224  2510-0-2السٌد عبدالمحسن محمود عبدهللا  ج/ -  151

 35340برلم       25105222، تارٌخ :  6205  2512-15-21احمد رجب دمحم علً العربً  ج/ -  152

 36335برلم       25105222، تارٌخ :  6265  2510-6-15اشرف رمضان عبدالحمٌد فرج  ج/ -  153

 0515برلم       25105222، تارٌخ :  6265  2515-6-15عالء دمحم دمحم السٌد ابوالسعود  ج/ -  154

 42255برلم       25105222، تارٌخ :  6256  2512-2-25حماده محمود دمحم صمر  ج/ -  155

 43635برلم       25105222، تارٌخ :  6255  2510-3-24دمحم دمحم شحاته العرابى  ج/ -  156

 43526برلم       25105222، تارٌخ :  6266  2510-2-12رضا دمحم دمحم عٌسى  ج/ -  155

 35252برلم       25105222، تارٌخ :  6253  2510-2-0دمحم ابراهٌم ابراهٌم على الرحٌمى  ج/ -  152

 35255برلم       25105222، تارٌخ :  6226  2511-5-12اٌمن حماٌه عبدالظاهر دمحم  ج/ -  150

 35255برلم       25105222، تارٌخ :  6225  2516-5-12اٌمن حماٌه عبدالظاهر دمحم  ج/ -  125

 24024برلم       25105220، تارٌخ :  6200  2512-5-2االدٌب  ج/ -  121

 24223برلم       25105220تارٌخ : ،  6010  2512-3-22دمحم دمحم كمال دمحم الغضبان  ج/ -  122



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 23325برلم       25105220، تارٌخ :  6053  2555-11-0عبدالفتاح صالح عبدالفتاح عبدالفتاح  ج/ -  123

 23325برلم       25105220، تارٌخ :  6054  2512-11-0عبدالفتاح صالح عبدالفتاح عبدالفتاح  ج/ -  124

 23325برلم       25105220، تارٌخ :  6055  2515-11-0عبدالفتاح  ج/ عبدالفتاح صالح عبدالفتاح -  125

 22540برلم       25105220، تارٌخ :  6055  2515-3-21هانى نبٌل سلٌم مٌخائٌل  ج/ -  126

 16265برلم       25105220، تارٌخ :  6025  2555-3-5رجب حامد سعد دمحم  ج/ -  125

 16265برلم       25105220، تارٌخ :  6026  2515-3-5رجب حامد سعد دمحم  ج/ -  122

 16265برلم       25105220، تارٌخ :  6025  2515-3-5رجب حامد سعد دمحم  ج/ -  120

 26515برلم       25105220، تارٌخ :  6031  2512-15-22صٌدلٌه خالد سمٌر ابوالعزم لابٌل  ج/ -  105

 34505برلم       25105220، تارٌخ :  6016  2513-2-11زٌنب عبدالرحمن على عبدالوهاب  ج/ -  101

 34505برلم       25105220، تارٌخ :  6015  2512-2-11زٌنب عبدالرحمن على عبدالوهاب  ج/ -  102

 25216لم   بر    25105220، تارٌخ :  6011  2510-6-0دمحم عالء الدٌن سعد االعصر  ج/ -  103

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25360برلم       25105251، تارٌخ :  6302  2510/5/5-زاهر منصور فرج وشرٌكته  ج -الغربٌه للتجاره واالستٌراد  -  1

 25360برلم       25105251تارٌخ :  ، 6302  2510/5/5-شركة زاهر لالستٌراد والتصدٌر وشرٌكته  ج -  2

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10عبدالهادى عبدالعزٌز طه وعلى ابراهٌم الحفنى الغنٌمى  ج/ -  3

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10على ابراهٌم الحفنى الغنٌمى وشركاه  ج/ -  4

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10بدالهادى طه وشركاهم  ج/على الغنٌمى وع -  5

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10شركة مصطفى الشٌخ وشركاه  ج/ -  6

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10شركة مصطفى مصطفى الشٌخ وشركاه  ج/ -  5

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10هادى عبدالعزٌز طه وعلى ابراهٌم الحفنى الغنٌمى  ج/عبدال -  2

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10على ابراهٌم الحفنى الغنٌمى وشركاه  ج/ -  0

 32613برلم       25105254رٌخ : ، تا 6426  2510-2-10على الغنٌمى وعبدالهادى طه وشركاهم  ج/ -  15

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10شركة مصطفى الشٌخ وشركاه  ج/ -  11

 32613برلم       25105254، تارٌخ :  6426  2510-2-10شركة مصطفى مصطفى الشٌخ وشركاه  ج/ -  12

 5352برلم       25105256، تارٌخ :  6425  2510-0-15دمحم الزغبً السنٌطى وشركاه  ج/ -  13



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5352برلم       25105256، تارٌخ :  6425  2510-0-15دمحم الزغبً السنٌطى وشركاه  ج/ -  14

 5352برلم       25105256، تارٌخ :  6450  2510-0-15دمحم الزغبً السنٌطً وشركاه  ج/ -  15

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6612  2511/2/25-عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  ج -  16

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6612  2511/2/25-عزه عبداللطٌف دمحم ابوغدٌه وشركاها  ج -  15

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6612  2511/2/25-عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  ج -  12

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6612  2511/2/25-وغدٌه وشركاها  جعزه عبداللطٌف دمحم اب -  10

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6613  2516/2/25-عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  ج -  25

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6613  2516/2/25-عزه عبداللطٌف دمحم ابوغدٌه وشركاها  ج -  21

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6613  2516/2/25-عبداللطٌف عبدالحمٌد سعدات وشرٌكه  ج -  22

 2552برلم       25105212، تارٌخ :  6613  2516/2/25-عزه عبداللطٌف دمحم ابوغدٌه وشركاها  ج -  23

 15355برلم       25105210، تارٌخ :  6621  2550-2-16شكرٌه عبدالمجٌد وشرٌكتها  ج/ -  24

 15355برلم       25105210، تارٌخ :  6622  2514-2-16شكرٌه عبدالمجٌد وشرٌكتها  ج/ -  25

 15355برلم       25105210، تارٌخ :  6623  2510-2-16شكرٌه عبدالمجٌد وشرٌكتها  ج/ -  26

 15562برلم       25105221، تارٌخ :  6605  2510-0-2خالد وشركاه  ج/ -  25

 15562برلم       25105221، تارٌخ :  6605  2510-0-2دالٌا دمحم عبدالغنى عبدالسمٌع وشرٌكها  ج/ -  22

 15562برلم       25105221، تارٌخ :  6605  2510-0-2شركة دٌنا دمحم عبدالغنى منصور وشركاها  ج/ -  20

 15562برلم       25105221: ، تارٌخ  6605  2510-0-2خالد محمود احمد الشماع وشرٌكه  ج/ -  35

 11533برلم       25105221، تارٌخ :  6626  2513-6-15عادل عبدالرحمن الشهاوي وشرٌكته  ج/ -  31

    25105221، تارٌخ :  6626  2513-6-15) مستودع بوتجاز نمره البصل ( سحر عبدالحمٌد شمس الدٌن وشركائها  ج/ -  32

 11533برلم   

 11533برلم       25105221، تارٌخ :  6626  2513-6-15رحمن الشهاوي وشرٌكته  ج/عادل عبدال -  33

    25105221، تارٌخ :  6626  2513-6-15) مستودع بوتجاز نمره البصل ( سحر عبدالحمٌد شمس الدٌن وشركائها  ج/ -  34

 11533برلم   

 11533برلم       25105221ارٌخ : ، ت 6625  2512-6-15عادل عبدالرحمن الشهاوي وشرٌكته  ج/ -  35

    25105221، تارٌخ :  6625  2512-6-15) مستودع بوتجاز نمره البصل ( سحر عبدالحمٌد شمس الدٌن وشركائها  ج/ -  36

 11533برلم   

 11533برلم       25105221، تارٌخ :  6625  2512-6-15عادل عبدالرحمن الشهاوي وشرٌكته  ج/ -  35

    25105221، تارٌخ :  6625  2512-6-15ودع بوتجاز نمره البصل ( سحر عبدالحمٌد شمس الدٌن وشركائها  ج/) مست -  32

 11533برلم   

 21561برلم       25105225، تارٌخ :  6562  2555/3/12-هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ج -  30



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21561برلم       25105225تارٌخ : ،  6562  2555/3/12-هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ج -  45

 21561برلم       25105225، تارٌخ :  6563  2512/3/12-هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ج -  41

 21561برلم       25105225، تارٌخ :  6563  2512/3/12-هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ج -  42

 21561برلم       25105225، تارٌخ :  6564  2515/3/12-هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ج -  43

 21561برلم       25105225، تارٌخ :  6564  2515/3/12-هٌسم سعٌد دمحم الخولً وشرٌكه  ج -  44

 25615برلم       25105226، تارٌخ :  6222  2510/2/22-علً دمحم عبدالرحٌم داود وشركاه  ج -  45

 14144برلم       25105225، تارٌخ :  6220  2510-4-15ه  ج/دمحم السعٌد البلٌهً وشرٌكت -  46

 21164برلم       25105225، تارٌخ :  6242  2555-4-14دمحم دمحم علً عوض وشرٌكه  ج/ -  45

 21164برلم       25105225، تارٌخ :  6243  2512-1-14دمحم دمحم علً عوض وشرٌكه  ج/ -  42

 21164برلم       25105225، تارٌخ :  6244  2515-1-14ج/  دمحم دمحم علً عوض وشرٌكه -  40

 5564برلم       25105225، تارٌخ :  6235  2554-12-25شركه / مدحت مصطفً المكاكً وشركاه  ج/ -  55

 5564برلم       25105225، تارٌخ :  6231  2550-12-25شركه / مدحت مصطفً المكاكً وشركاه  ج/ -  51

 5564برلم       25105225، تارٌخ :  6232  2514-12-25شركه / مدحت مصطفً المكاكً وشركاه  ج/ -  52

 15311برلم       25105222، تارٌخ :  6255  2550-2-11شفٌك غازي السٌد زٌدان وشرٌكته  ج/ -  53

 15311برلم       25105222، تارٌخ :  6251  2514-2-11شفٌك غازي السٌد زٌدان وشرٌكته  ج/ -  54

 15311برلم       25105222، تارٌخ :  6252  2510-2-11شفٌك غازي السٌد زٌدان وشرٌكته  ج/ -  55

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


