
 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفمبرن شهر المحلة الكبرى جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : رىالتجا السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن مكتبه ،  58181برلم  21111125، لٌد فى  11111.111وفاء محبوب دمحم السٌد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 محب بملن/ رمضان عبدهللا مصطفى االودن-لنال السوٌس  1بجهة : ش

عن  58151برلم  21111112، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،   صٌدلٌه د/ ٌمنى حسن عبدالمعبود  ، تاجر فرد -  2

 صٌدلٌه ، بجهة : بشبٌش بملن/حسن عبدالمعبود حسن عبدالواحد

عن مجزر  58112برلم  21111113، لٌد فى  31111.111دمحم عبدالسمٌع دمحم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لعامرٌه بملن/ اشرف شولى دمحم الجمٌزىلتصنٌع وبٌع و توزٌع الدواجن ، بجهة : ا

عن تجاره  58113برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالمادر محى الحسنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ عبدالمادر محى الحسنى

عن مصنع نسٌج  58162برلم  21111121، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خفاجى للنسٌج المٌكانٌكى  -  5

 مٌكانٌكى ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ فؤاد فؤاد السعٌد عبدالغنى سالمه

عن مصنع مالبس  58121برلم  21111124، لٌد فى  12111.111احمد دمحم حسب ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ لٌلى فوزى تمساحجاهزه 

عن مشغل تطرٌز ،  58211برلم  21111126، لٌد فى  25111.111سامح دمحم جالل مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 السكه الوسطى بملن/ مصطفى دمحم مصطفى الغمرى-خالد بن الولٌد  1بجهة : ش

عن مصنع مفروشات  58114برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم جالل على ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 السكه الوسطى بملن/ الدمحمى السعٌد على دعوه-الماهره  1، بجهة : ش

عن مشغل  58128لم بر 21111116، لٌد فى  25111.111محمود زكى عبدالرحمن البٌطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 دٌرب هاشم بملن/ دمحم زكى عبدالرحمن-تطرٌز ، بجهة : عزبه البٌطار 

عن مصنع  58124برلم  21111115، لٌد فى  51111.111دمحم شاكر ابوالمعاطى صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 نعاٌم حسن الزعبوطى ورق و تجاره ادوات مكتبٌه ) عدا ما ٌختص بالطباعه ( ، بجهة : بطٌنه بملن/

عن مكتب  58143برلم  21111116، لٌد فى  511111.111عمر السٌد حسن ابوجبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 استٌراد وتصدٌر خضروات وفاكهه ، بجهة : شبرابابل بملن/ السٌد حسن ابوجبل

عن مصنع  58112برلم  21111112، لٌد فى  12111.111شٌماء دمحم نهاد الششتاوى زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ جاد حسٌن ابراهٌم

عن سوبر ماركت ،  58121برلم  21111118، لٌد فى  12111.111سحر هاشم احمد نحله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 محله خلف بملن/ عبدالمحسن هاشم احمد السٌد نحله-االزهرى الثانوى  بجهة : بجوار المعهد

عن مصنع  58183برلم  21111125، لٌد فى  111111.111بهاء السعٌد دمحم عطٌه دٌبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ىمالبس جاهزه ) عدا المال بس العسكرٌه ( ، بجهة : الهٌاتم بملن/ احمد البٌومى دمحم الشام

عن مكتب رحالت  52118برلم  21111113، لٌد فى  11111.111مكتب الدٌب للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 داخلٌه ، بجهة : بطٌنه بملن/ امام عبدالسالم دمحم الفمى
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  58181م برل 21111112، لٌد فى  12111.111الزلازٌمى لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

محله البرج بملن/ احمد -مكتب العمل -احمد عبدالعظٌم  1تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 محمود الزلازٌمى

عن مصنع  58148برلم  21111112، لٌد فى  111111.111اسالم جمال عبدالعزٌز عباده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 هزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ عبدهللا محمود حمدانمالبس جا

عن مصنع  58155برلم  21111112، لٌد فى  25111.111دمحم الدمحمى سعد االسكندرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 عزبه خضر بملن/ وجٌده محمود ابراهٌم شرٌف-الششتاوى البحٌرى  1مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مصنع  58168برلم  21111111، لٌد فى  25111.111جالل اسماعٌل دمحم ابواسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 نسٌج وبرٌات ، بجهة : سماحه بملن/ عالء دمحم اسماعٌل ابواسماعٌل

عن مكتب  58142برلم  21111111، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   حازم ابراهٌم احمد ابوسعده  ، تاجر فرد ، -  21

مٌدان الشون اعلى -تجاره مالبس واحزمه مطاطٌه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الدور السادس علوى ببرج العباسى الجدٌد 

 صٌدلٌه والء رزٌك بملن/ خالد مصطفى الششتاوى المزٌن

عن مكتب  58111برلم  21111112، لٌد فى  11111.111ع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى عبدالمغنى كامل مطاو -  21

 لتجاره المعدات الثمٌله ، بجهة : البنوان بملن/ دمحم احمد دمحم سعٌد

عن معرض  58111برلم  21111115، لٌد فى  11111.111دمحم محبوب خلٌل عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ت ، بجهة : خباطه بملن/ عفٌفى حسٌن غازى نوارلتجاره السٌارا

عن تجاره مالبس  58132برلم  21111116، لٌد فى  41111.111شٌماء دمحم كمال عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

عمر  محله البرج بملن/ سامٌه انور-مصبغه البمرى  1ش 123جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار رلم 

 الدسولى

عن مصنع  58138برلم  21111116، لٌد فى  51111.111هٌام دمحم مصباح عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 منشٌه السالم بملن/ نجالء دمحم مصباح-سبح هللا  1ش2غزل شبان صٌد ، بجهة : 

عن تجاره  58116برلم  21111114، لٌد فى  12111.111ولٌد السعٌد حسٌن الهندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 امام مسجد العمرٌه بملن/ انشراح السٌد السراجى-العمرٌه المبلى  1مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن تجاره مالبس  58142برلم  21111121، لٌد فى  511.111هبه نصر الدٌن جاد االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 طرٌك الشٌن بملن/ جمال الدٌن ابراهٌم الكومى-جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : لطور 

عن تجارة لطع غٌار  58151برلم  21111121، لٌد فى  12111.111  دمحم حسب دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  22

 سٌارات ، بجهة : مٌت بدرحالوه ملن/لٌلى فوزى تمساح

عن تجاره ادوات  58116برلم  21111126، لٌد فى  18111.111هانم مسعد فرج عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسعٌد الغتورىمنزلٌه ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ طلعت السٌد ا

عن تجاره اجهزه  58111برلم  21111113، لٌد فى  31111.111احمد الباشا خلٌل دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 كهربائٌه ) عدا اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته ( ، بجهة : صفط تراب بملن/ الباشا خلٌل الباشا دٌاب

عن  58144برلم  21111112، لٌد فى  51111.111د ، رأس ماله ،  محمود مسعد مصطفى النبراوى  ، تاجر فر -  31

 المنطمه الصناعٌه بملن/ ولٌد و امان و دالٌا  و سناء مسعد النبراوى-ابراهٌم ابوطاحون  1مصنع نسٌج ، بجهة : ش

عن مصنع  58118برلم  21111126، لٌد فى  211111.111صالح مسعد صالح السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 كفر فٌاله بملن / مسعد صالح السٌد ابودهن-مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمر بن الخطاب 

عن  58118برلم  21111114، لٌد فى  111111.111ابراهٌم محمود ابراهٌم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 مٌدان الشون بملن/ دمحم دمحم حافظ غنام-برج الفٌروز تورٌدات ادوات تشطٌبات وتاسٌس عمارٌه ، بجهة : 
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عن تجاره و  58123برلم  21111112، لٌد فى  11111.111احمد سمٌر فتحى ٌالوت غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 صٌانه اجهزه تبرٌد وتكٌٌف ، بجهة : بشبٌش بملن/ سمٌر فتحى ٌالوت

عن مصنع  58151برلم  21111121، لٌد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو سٌد احمد دمحم عبدالمنعم  -  34

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ بدٌر دمحم سراٌا

هزة عن تجارة اج 58154برلم  21111121، لٌد فى  12111.111دمحم دمحم حسب ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 كهربائٌة )عدا الكمبٌوتر ومستلزماته( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ لٌلى فوزى تمساح

عن تجاره بن ، بجهة :  58134برلم  21111116، لٌد فى  5111.111ولٌد احمد السعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 كفر العباٌده بملن/ اموره السٌعد سعد ابوجبل

عن االستٌراد )  58122برلم  21111115، لٌد فى  511111.111 زكرٌا حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زكرٌا دمحم -  32

ابراهٌم  1ش5( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  11عدا المجموعه 

 ٌسوىامتداد محب بملن/ حسام السٌد الصدٌك  الع-فرٌد 

 58122برلم  21111115، لٌد فى  21111.111معاذ دمحم شمس الدٌن دمحم احمد البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 منشٌه البكرى بملن/ رنا دمحم شفٌك دمحم احمد البسٌونى-حمزه بن المطلب  1ش11عن مطعم وشى اسمان ، بجهة : 

عن سوبر ماركت  58136برلم  21111116، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   دمحم كمال توفٌك حجازى  ، تاجر فرد ، -  31

 أكتوبر بملن/ كمال توفٌك سامى دمحم حجازى 6 1من-دمحم عبدالمجٌد  1ش11، بجهة : 

عن مكتب لتجاره  58126برلم  21111112، لٌد فى  11111.111احمد دمحم عبدالمادرعثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 غٌار السٌارات ، بجهة : كفر دمتنو بملن/ صباح دمحم العوضى لطع

عن تجاره  58188برلم  21111113، لٌد فى  12111.111رمضان السٌد عبدالداٌم فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الرٌانٌه بملن/ السٌد عبدالداٌم فرحات زٌدان

عن مكتب  58121برلم  21111112، لٌد فى  511111.111عدل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ممدوح سعد دمحم ال -  42

 استٌراد وتصدٌر مواد غذائٌه ، بجهة : كفرحجازى بملن/ احمد عبدالبالى ابراهٌم

تمدٌم عن  58211برلم  21111126، لٌد فى  211111.111احمد محمود احمد احمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

شارع الجٌش امام معهد الفتٌات ملن/ممدوح  1الكائن بالدور االرضى بالعمارة رلم  5مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : محل رلم 

 احمد دمحم شومان

عن  58185برلم  21111125، لٌد فى  45111.111دمحم عادل دمحم عبدالعزٌز دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 المنطمه الصناعٌه بملن/ ابراهٌم عٌد سلٌمان-الشهٌد سلٌمان  1، بجهة : شمصنع جوارب 

عن مكتبه ،  58112برلم  21111114، لٌد فى  11111.111سامح دمحم دمحم ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 تبع الجابرٌه بملن/ هٌثم رٌحان دمحم دمحم ابراهٌم-بجهة : عزبه االنشاء 

عن  58186برلم  21111125، لٌد فى  12111.111مصطفى مصطفى حسٌن زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مشغل تطرٌز ، بجهة : شبرا ملكان بملن/ رٌهام دمحم دمحم جمعه

بس عن مصنع مال 58115برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم على حسن المسٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 امتداد سعد زغلول بملن/ حسن عبدالغنى المسٌرى-احمد ابوالفضل  1جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن تصدٌر  58122برلم  21111111، لٌد فى  25111.111دمحم فاٌك رمضان حسن الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ابوراضى بملن/ فاٌك رمضان حسن الحلو-فرحات رزق  1ش11، بجهة :  مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه (

عن  58128برلم  21111118، لٌد فى  12111.111كرٌم حمدى ابراهٌم احمد االعمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

سوق اللبن -بن عفان  عثمان 1ش1من-ابوالعطا  1ش1من-بجوار مسجد الهدى -الماهره  1تجاره االدوات الكهربائٌه ، بجهة : ش

 بملن/ حمدى ابراهٌم احمد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  58123برلم  21111124، لٌد فى  111111.111خالد مٌسره الطنطاوى المواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مفروشات و تورٌد المفروشات الحدٌثه ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ ولٌد مٌسره الطنطاوى المواس

عن  58121برلم  21111115، لٌد فى  25111.111عبدالحلٌم ابولٌله عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سامح دمحم -  51

 الطرٌك الدائرى بملن/ رضا دمحم عثمان عمر-الفتح االسالمى  1تجاره الزجاج والبللور ، بجهة : ش

عن مشغل تطرٌز  58121برلم  21111111ى ، لٌد ف 51111.111دمحم عبدالعزٌز دمحم شٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ، بجهة : عٌاش شارع الوحدة الصحٌة ملن/عاصم دمحم السعٌد جاد

عن  52138برلم  21111112، لٌد فى  11111.111مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

شكرى -النمراوى و دمحم فهمى 1ناصٌه ش-الجٌش 1ش5، بجهة : مخزن لتجاره المالبس الجاهزه ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( 

 الموتلى بملن/ وائل عبدالرافع

عن  52138برلم  21111112، لٌد فى  11111.111مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

الجالء بملن/سماح  1ش-ٌسى اخر/المحله الكبرى مخزن لتجاره المالبس الجاهزه ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : رئ

 52138والممٌد برلم  2111-8-15تارٌخ افتتاحه -الستغالله " مركز عالج طبٌعى "-منصور دمحم ابوسراٌه

عن  52138برلم  21111112، لٌد فى  11111.111مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 1ناصٌه ش-الجٌش  1ش5-مخزن لتجاره المالبس الجاهزه ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : رئٌسى اخر/ المحله الكبرى

 2111-11-31تارٌخ افتتاحه -الستغالله " اتٌلٌه " -وائل عبدالرافع المرسى السرجانى شكرى الموتلى بملن/-النمراوى و دمحم فهمى 

 52138والممٌد برلم 

عن  58151برلم  21111121، لٌد فى  12111.111مارى مٌالد رمزى مٌالد ابوسٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 الجٌش بملن/ دمحم سامى عبدالباسط على 1ش14اتٌلٌه مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن ماكوالت  58168برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دمحم احمد دمحم غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ومشروبات ، بجهة : دمرو ملن/صابرٌن عبدالفتاح مصطفى

عن مصنع  58182برلم  21111125، لٌد فى  111111.111دمحم عبدالمادر دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الهٌاتم بملن/ احمد البٌومى دمحم الشامى

عن مصنع  52116برلم  21111113، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالمطلب مصطفى حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 البس العسكرٌه ( ، بجهة : عٌاش بملن/ احمد حسن سعد البدوىمالبس جاهزه ) عد الم

عن مزرعه  58111برلم  21111113، لٌد فى  111111.111عاطف دمحم امٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى ، بجهة : بشبٌش بملن/ على دمحم امٌن ابراهٌم

عن تجاره  58141برلم  21111112، لٌد فى  111111.111رأس ماله ،  دمحم عبدالحكٌم ابراهٌم سٌد  ، تاجر فرد ،  -  61

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : البنوان بملن/ ابراهٌم السٌد عبدالوهاب

عن مكتب مماوالت ،  58158برلم  21111112، لٌد فى  111111.111دمحم نبٌل دمحم مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 جهة : مٌت بدر حالوه بملن/ نبٌل دمحم دمحم مشعلب

عن مكتب  58166برلم  21111111، لٌد فى  111111.111احمد عادل سٌد احمد الغزالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

لن/ ولٌد دمحم دمحم امام مدرسه التجرٌبٌه بم-الحرٌه 1ش 52تصدٌر " فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن " ، بجهة : عمار رلم 

 حسن البٌاعه

عن تجاره  58182برلم  21111125، لٌد فى  51111.111محمود احمد دمحم على الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ادوات منزلٌه ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ احمد دمحم احمد على الدٌن

عن بٌع اطارات  58132برلم  21111118، لٌد فى  111111.111احمد رضا السعٌد حبٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ابوشاهٌن بملن/ عبدالحمٌد مصطفى اسماعٌل السٌد-المدرسه الثانوٌه  1سٌارات كاوتش ، بجهة : ش



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 معرض  58112برلم  21111126، لٌد فى  12111.111وائل دمحم مراد البرعى عمٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ابوراضى بملن/ احمد السٌد دمحم هندى-عمرو مصطفى  1ش34بجهة :  دٌكورات ،

عن مصنع  58111برلم  21111125، لٌد فى  21111.111سمٌر محسن ابراهٌم الجمٌزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 عزٌز حفاجىمحله ابوعلى بملن/ منال رمزى عبدال-الجمٌزى  1مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن تجاره  58212برلم  21111126، لٌد فى  2111.111امانى عبدالباسط الحسٌنى بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ادوات كتابٌه ، بجهة : الجابرٌه بملن/ محسن لطفى لاسم الشهاوى

عن تجاره غزول ،  58223برلم  21111128، لٌد فى  11111.111ابوجبل لتجاره الغزول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ابوراضى بملن/ دمحم عالء الدٌن السٌد غازى-سامى الكهربائى  1ش26بجهة : 

عن مصنع  58181برلم  21111125، لٌد فى  451111.111السٌد دمحم السٌد البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مفروشات ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ احمد العشرى ندا

عن صٌدلٌه ، بجهة  58162برلم  21111111، لٌد فى  25111.111عادل السٌد الدمتناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 : محله ابوعلى بملن/ نسمات ابراهٌم ابراهٌم عطا

ره عن تجا 58182برلم  21111112، لٌد فى  25111.111عاطف احمد محمود الزلازٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 محله البرج بملن/ احمد محمود دمحم-مكتب العمل  1منظفات ، بجهة : ش

عن بماله ،  58161برلم  21111111، لٌد فى  51111.111سلوى عبدالمحسن دمحم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 نمره البصل بملن/ منى عبدالفتاح محمود المنٌر-السنترال  5بجهة : عمار رلم 

عن تجاره  58181برلم  21111113، لٌد فى  12111.111ن رشاد دمحم اسماعٌل الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حس -  24

 مفروشات ، بجهة : العتوه المبلٌه بملن/ عبدالعزٌز عبدالمادر الزمرد

عن اتٌلٌه لفساتٌن  58215برلم  21111122، لٌد فى  511111.111عال على دمحم ابورٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 السهره ، بجهة : بلتاج بملن/ على دمحم ابورٌه

عن مصنع شرابات ،  58221برلم  21111122، لٌد فى  11111.111سلٌمان للجوارب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بجهة : شبرابابل بملن/ مسعد الدسولى بركات البسٌونى

عن تجاره البوٌات  58115برلم  21111114، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  هانى دمحم عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر  -  22

 ، بجهة : بشبٌش بملن/ عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز

عن بماله ، بجهة :  58121برلم  21111115، لٌد فى  12111.111ماهر دمحم حماد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 طه بملن/ ثرٌا دمحم حسٌن حسٌن عزبه ٌس-على بن ابى طالب  1ش

عن تجاره  58141برلم  21111116، لٌد فى  5111.111عبدهللا عبدالمادر دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 الحنفى بملن/ عبدالمادر دمحم السٌد 1العطاره ، بجهة : ش

عن تجمٌع  52112برلم  21111113، لٌد فى  11111.111اسامه جمال على الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 احمد الحفناوى بملن/ عاطف جمال على الجندى 1ش22حوامل شاشات ، بجهة : 

عن  32116برلم  21111112، لٌد فى  11111.111عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 براهٌم سلٌمان ابوزٌد ٌعموبمخزن مواد غذائٌه ، بجهة : محله خلف بملن/ ا

عن تجاره  58114برلم  21111113، لٌد فى  11111.111دمحم العربى حكمت الصبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ العربى حكمت عبدالحلٌم الصبان



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  32116برلم  21111112، لٌد فى  11111.111موب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌع -  83

-الستغله " استٌراد وتصدٌر " -مركز سمنود بملن/ابراهٌم سلٌمان ابوزٌد-مخزن مواد غذائٌه ، بجهة : رئٌسى اخر/ محله خلف

 32116والممٌد برلم  2112-3-18تارٌخ افتتاحه 

عن  32116برلم  21111112، لٌد فى  11111.111عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

الستغالله " مكتب توزٌع مواد -مركز سمنود بملن/ ابراهٌم سلٌمان ٌعموب -مخزن مواد غذائٌه ، بجهة : رئٌسى اخر/ كفر الثعبانٌه

 32116الممٌد برلم تابع و 2114-2-1تارٌخ افتتاحه -غذائٌه ( 

عن تجاره  58145برلم  21111121، لٌد فى  11111.111عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 اعالف ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالهادى عبدالمعطى البسٌونى الخولى

عن  58143برلم  21111111، لٌد فى  11111.111،   والء محى الدٌن حسب ابوٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  86

 مكتبه وخردوات ، بجهة : كفر الثعبانٌه بملن/ حلمى ابراهٌم دمحم سعد

عن  58112برلم  21111114، لٌد فى  11111.111اٌهاب محفوظ عبدالمجٌد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 صل بملن/ محفوظ عبدالمجٌد عبدالهادىتجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره الب

عن تجاره  58111برلم  21111114، لٌد فى  12111.111امانى محب احمد ابودسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 المنشٌه الجدٌده بملن/ على عبداللطٌف شكٌل-منصور  1مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن بماله  58124برلم  21111124، لٌد فى  11111.111سلٌمان حنطور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   روحٌه الششتاوى -  81

 وتموٌن ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ وجنات طلبه البسطوٌسى الفار

عن مصنع فرم  44131برلم  21111125، لٌد فى  111111.111دمحم على عاشور البٌعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 تنسٌل وتفتٌح وتنظٌف عوادم االلطان ، بجهة : الناصرٌه بملن/ دمحم الدمرداش دمحم خطابو

عن مصنع فرم  44131برلم  21111125، لٌد فى  111111.111دمحم على عاشور البٌعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

الستغالله " مدشه حبوب "  -ن/ على عاشور فتوحمركز سمنود بمل-وتنسٌل وتفتٌح وتنظٌف عوادم االلطان ، بجهة : الناصرٌه 

 44131والممٌد برلم دائم تابع  2115-1-3وتارٌخ افتتاحه 

عن  58111برلم  21111126، لٌد فى  51111.111حسام عبدالفتاح عبدالخالك شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

السكه الوسطى -بجوار مسجد الكنٌسى -احمد المرع  1هة : شمصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بج

 بملن/ بسمه محمود عبدالعزٌز الكنٌسى

عن تجاره  58212برلم  21111126، لٌد فى  51111.111فاطمه على ابوالغٌط على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 اعالف مستلزمات طبٌه ، بجهة : دمرو بملن/ فوزٌه دمحم غازى عبدهللا

عن ورشه  58215برلم  21111126، لٌد فى  2111.111اٌمان دمحم ابراهٌم دمحم الزلزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لحام كهرباء ، بجهة : دماط بملن/ اسماعٌل دمحم السٌد عطا

عن مكتب تورٌدات  58123برلم  21111115، لٌد فى  25111.111مكتب الفمى للتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مفروشات ومنسوجات ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ عادل عبدالحمٌد عبدالمادر الفمى

عن عصاره  58142برلم  21111116، لٌد فى  11111.111جمٌله ناجح متولى االسعاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لصب ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ صباح دمحم عبدالسالم

عن تجاره  58121برلم  21111112، لٌد فى  25111.111احمد غانم الصاوى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف  -  12

 امتداد ثالجه عبدالرازق بملن/ مصطفى ابراهٌم عبدالعزٌز-اكٌاس بالستٌن ، بجهة : خلف نادى البلدٌه 

عن  58121برلم  21111112، لٌد فى  51111.111حسنى صدلى حسٌنى ابراهٌم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 مزرعة مواشى ، بجهة : العتابٌة ملن/اسامه صدلى حسٌنى ابراهٌم بكر



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن عطاره ، بجهة :  58135برلم  21111111، لٌد فى  1111.111عطاره ابوموسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سجٌن الكوم بملن/ انصاف احمد ٌاسٌن

عن تجاره  58153برلم  21111121، لٌد فى  25111.111لفتاح ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌده دمحم عبدا -  111

 االدوات الكهربائٌه ، بجهة : محله حسن بملن/ عاطف احمد صادق عبدالكرٌم

ن ع 58162برلم  21111121، لٌد فى  11111.111نٌفٌن عبدالحمٌد دمحم على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 المنشٌه الجدٌده بملن/ شرٌف السٌد السٌد النمٌب-العزب  1ش15توزٌع مستلزمات طبٌه ) عدا ما ٌختص باالدوٌه ( ، بجهة : 

عن مصنع  58218برلم  21111122، لٌد فى  11111.111هٌام جمٌل الحسانٌن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 عسكرٌه ( ، بجهة : كفر حجازى بملن/ احمد عبدالبالى ابراهٌممالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس ال

 51653برلم  21111125، لٌد فى  21111.111عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 سامول بملن/ على رضا بدٌر السرجانى-عن مزرعه ارانب ونعام ، بجهة : عزبه حزه 

عن تعبئه مواد  58112برلم  21111113، لٌد فى  3111.111ابراهٌم كوهٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نٌفٌن صالح -  114

 غذائٌه ، بجهة : مٌت عساس بملن/ عبدالغنى دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى

 51653برلم  21111125، لٌد فى  21111.111عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

-الستغالله " تجاره اعالف وخاماتها "-مركز المحله بملن/ محمود مصطفى منجد خلٌل -عن مزرعه ارانب ونعام ، بجهة : بلمٌنا 

 51653والممٌد برلم  2112-1-21تارٌخ افتتاحه 

عن ورشه  58164برلم  21111111، لٌد فى  5111.111دمحم عبدالحارس سلٌمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 موبٌلٌات ، بجهة : طلٌمه بملن/ دمحم عبدالحارس سلٌمان داود

 52138برلم  21111112، لٌد فى  251111.111مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

شكرى الموتلى بملن/ وائل عبدالرافع المرسى 1ش1همى منالنمراوى و دمحم ف 1الجٌش وناصٌه ش 1ش5عن اتٌلٌه ، بجهة : 

 السرجانى

 52138برلم  21111112، لٌد فى  251111.111مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

تارٌخ -عالج طبٌعى "  الستغالله " مركز-الجالء بملن/ سماح منصور دمحم ابوسراٌه  1ش1-عن اتٌلٌه ، بجهة : المحله الكبرى 

 52138والممٌد برلم دائم  2111-11-23افتتاحه 

عن تجاره  58145برلم  21111112، لٌد فى  12111.111جابر ابراهٌم عبدهللا الساٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : شبرابابل بملن/ عصام عبدالرسول البندارى

عن  58111برلم  21111114، لٌد فى  111111.111 الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماهر اشرف دمحم -  111

مماوالت عامه وتورٌدات االدوات المكتبٌه والمستلزمات الطبٌه والمالبس الجاهزه ) عدا االدوٌه والمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 الناوٌه بملن/ اشرف دمحم دمحم الشعراوى

 

عن  58125برلم  21111115، لٌد فى  11111.111م دمحم ابوالمجد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌ -  111

 بطٌنه بملن/ ربٌع فؤاد دمحم عبدالعزٌز-مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزبه راتب 

عن  58185برلم  21111113، لٌد فى  12111.111ه ،  منصوره جالل عبدالحمٌد الجناٌنى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  112

 بجوار كوبرى الرباط بملن/ ابراهٌم مرزوق دمحم ابوالحسن-بماله و تموٌن ، بجهة : عزبه ٌسن طه 

عن مكتب  58132برلم  21111111، لٌد فى  12111.111احمد دمحم عبدالسالم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 داٌر الناحٌه بملن/ وحٌد دمحم عبدالسالم بكر-رحالت داخلٌه ، بجهة : االبشٌط 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  58155برلم  21111121 ، لٌد فى 31111.111احمد دمحم ابراهٌم ابوالنجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

( منزل  1مخزن رلم )-خلف شركة مصر للغزل والنسٌج -رخام ) صناعه منتجات االسمنت والمواسٌر ( ، بجهة : منطمه الوزارٌه 

 مصطفى كامل بملن/ اٌاد دمحم عبدالحمٌد دمحم 1ش4رلم 

عن  58152برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عادل حامد مرسى دمحم المرساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 تجاره جرارات زراعٌه ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ عبدالشهٌد الٌمانى السٌد عنب

عن ممله  58161برلم  21111121، لٌد فى  11111.111ابراهٌم البسٌونى ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 اهٌم محمود عبداللطٌفلب ، بجهة : سنباره بملن/ ابر

عن مصنع  58212برلم  21111122، لٌد فى  25111.111دمحم خلٌفه اسماعٌل خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 الجمهورٌه بملن/ دمحم خلٌفه اسماعٌل خلٌفه-اسماعٌل خلٌفه  1ش41مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن  58126برلم  21111124، لٌد فى  25111.111بدالعظٌم عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعظٌم جمال ع -  118

 تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : كفر دمرو بملن/ جمال عبدالعظٌم عطوه

 عن تجاره 58111برلم  21111113، لٌد فى  21111.111حمدهللا السٌد عبدالاله دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شكرى الموتلى بملن/ شفٌمه السٌد عبدالحمٌد1ش1من-عبدالحمٌد سالم  1ش1مالبس رٌاضٌه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن سوبر  58113برلم  21111113، لٌد فى  12111.111عمرو زكرٌا عبدالمادر المنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عاد عبدالمادر محرزماركت ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ س

عن سوبر  58163برلم  21111111، لٌد فى  31111.111محمود دمحم لبٌصى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

خلف مدرسه الصناٌع بملن/ ابراهٌم احمد ٌوسف -شكرى الموتلى -منطمه محب -عنتر خضر  1ش13ماركت ، بجهة : عمار رلم 

 شكر

عن مصنع  58152برلم  21111121، لٌد فى  151111.111عشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسٌن حلمى ال -  122

 ابوراضى بملن/ حسٌن حلمى العشرى-شولى جاد  1تصنٌع وتطرٌز مفروشات ، بجهة : ش

نمل  عن مكتب 58111برلم  21111125، لٌد فى  12111.111كرٌم احمد دمحم السامولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بجوار عطاره الغفران بملن/ احمد دمحم السامولى-الغبارى  1ش-بضائع ، بجهة : سكه طنطا 

عن مصنع  58115برلم  21111125، لٌد فى  51111.111مصنع السالمونى للنسٌج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مونىطرٌك مٌت السراج بملن/ فوزى فتحى منصور على السال-نسٌج ، بجهة : مجول 

عن مصنع  58111برلم  21111113، لٌد فى  15111.111دمحم حلمى ابراهٌم ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

طرٌك الدواخلٌه بملن/ عبدالحى دمحم عبدالعال -النتاج ورق جدران على البارد ) عدا ما ٌختص بالطباعه ( ، بجهة : عزبه جعفر 

 عاصى

عن  58116برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم شعبان الننى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالمجٌد احمد  -  126

 مكتب لتجاره المعدات الثمٌله ، بجهة : نمره البصل بملن/ سعد دمحم السٌد

عن مشغل  58112برلم  21111115، لٌد فى  51111.111احمد جالل جمعه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 الخضراوى بملن/ جالل جمعه محمود 1ش4شطٌب مفروشات ، بجهة : ت

عن بماله ،  58181برلم  21111112، لٌد فى  45111.111نعمه ابراهٌم حسنٌن فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 البهى بملن/ ابراهٌم ٌونس العربى 1ش 1من-الشهٌد حسن  1بجهة : ش

 58136برلم  21111111، لٌد فى  12111.111لص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام مصطفى السٌد مصطفى حب -  121

 1ش1من-هٌثم الرجبى  1عن تجاره مستلزمات ادوات تخاطب ( "عدا ما ٌختص باالدوٌه والكمبٌوتر واالنترنت " ، بجهة : ش

 محله البرج بملن/ طه دمحم احمد جاد هللا-المستشار 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 58156برلم  21111121، لٌد فى  31111.111لعظٌم عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعظٌم دمحم ناجى عبدا -  131

 عن تجاره بوٌات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ سمٌر بدر بدوى فوده

عن مشغل تمفٌل  58161برلم  21111121، لٌد فى  25111.111حامد على حامد الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 رٌر ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ على حامد الغرٌبطمم س

عن تجاره خامات  58216برلم  21111122، لٌد فى  11111.111ابراهٌم دمحم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 نعمان االعصر بملن/ السٌد ابراهٌم رجب 1ش1من-الدمٌاطى  1شنط مفروشات ، بجهة : ش

عن  58128برلم  21111124، لٌد فى  511111.111س دمحم ابوعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد دمحم عبا -  133

( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  11االستٌراد ) فٌماعدا المجموعه 

 زكى عسكر بملن / ولٌد السٌد ابوالفتوح المرسى1ش8

عن تجاره  58161برلم  21111112، لٌد فى  11111.111دمحم محمود دمحم احمد الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 مصطفى ربٌع بملن/ مصطفى مسعد سلٌمان دمحم 1ش1من-دمحم الزغبى  1لطع غٌار سٌارات ، بجهة : ش

عن مكتب رحالت  58115برلم  21111114ى ، لٌد ف 25111.111المهدى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 داخلٌه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ منٌر عبدالمادر المهدى

عن صٌدلٌه ،  58112برلم  21111114، لٌد فى  5111.111صٌدلٌه د /زكى دمحم المدٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 بجهة : طنباره بملن/ محمود حسن محمود السٌد ابوزٌد

عن  58121برلم  21111111، لٌد فى  21111.111مصطفى صادق عبدالحافظ عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 كنٌسه االروام بملن/ زٌنب دمحم احمد شفٌك 1ش1من-لواٌه  1تجاره احذٌه ، بجهة : ش

عن تجاره  58131برلم  21111111، لٌد فى  21111.111ابراهٌم ماهر عمر الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 مالبس جاهزه ) عد االمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ دمحم احمد دبور

عن تجاره  58188برلم  21111125، لٌد فى  11111.111سمٌه فؤاد ابراهٌم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 شام بدٌر المصلحىالجمهورٌه بملن/ ه-حجازى  1ش12منظفات ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره  58135برلم  21111116، لٌد فى  11111.111احمد سمٌر احمد البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بالستٌن و مواد تعبئه و تغلٌف ، بجهة : الراهبٌن بملن/ سمٌر احمد البدوى

عن تجاره  58132برلم  21111116، لٌد فى  11111.111ابوالرٌش للحداٌد والبوٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 سعد زغلول بملن/ دمحم احمد حماد 1حداٌد و وبوٌات ، بجهة : ش

عن بماله ،  58113برلم  21111114، لٌد فى  2111.111هبه محمود عبدالعال شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 بجهة : عزبه ابووافى صفط تراب ملن/خٌرى المطب دمحم رماح

تجاره عن  58123برلم  21111112، لٌد فى  21111.111اسالم صالح ٌحى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

سوق اللبن بملن/ عزه -دمحم خلٌل  1ش1من-حمام البصل  1ش22مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 السٌد احمد الباب

عن مصنع مالبس  58122برلم  21111118، لٌد فى  1111.111ناجى ٌاسر دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 تص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ اسماء سلٌمان الموافىجاهزه ) عدا ما ٌخ

عن مكتب  58133برلم  21111118، لٌد فى  11111.111سامى عبدالمولى السٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مماوالت ، بجهة : كفر دخمٌس بملن/ ابراهٌم صبرى عوض دمحم

 58211برلم  21111126، لٌد فى  25111.111عوض هللا الكاشورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه دمحم العوضى  -  146

 ابوشاهٌن بملن/ على عبدالحى عمام-االخالص  1ش3عن مكتب تجاره و توزٌع مالبس ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 بماله ، بجهة :  58213برلم  21111122د فى ، لٌ 8111.111دعاء دمحم احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 العثمانٌه بملن/ السعٌد ابوالفتوح الشامى

عن مصنع  58228برلم  21111128، لٌد فى  51111.111المكاوى للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

بجوار مسجد الشامى بملن/ احمد سٌد على -وراضى امتداد اب 1ش52مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 احمد

عن تجاره  58122برلم  21111124، لٌد فى  511111.111بوسى دمحم السعٌد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 اعالف ، بجهة : سندسٌس بملن/ على السٌد على عبدالوهاب

عن  58153برلم  21111112، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   احمد عادل فؤاد حسن على ابوشوالى  ، تاجر -  151

 شكرى الموتلى بملن/ عادل فؤاد حسن ابوشوالى-عبدالحمٌد سالم  1مكتب تشطٌبات و مماوالت عامه ، بجهة : ش

عن ورشه  58111برلم  21111114، لٌد فى  5111.111دمحم عبدهللا المصلحى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 طنباره بملن/ المصلحى عبدهللا المصلحى-نجاره موبٌلٌات ، بجهة : عزبه جبران 

عن تجاره مواد  58114برلم  21111113، لٌد فى  5111.111احمد جمعه الدسولى ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 غذائٌه  ومكسرات ، بجهة : كفر حجازى بملن/ السعٌد دمحمٌن همام

عن مطبعه  56612برلم  21111118، لٌد فى  5111.111اٌمان السٌد غازى الملٌوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

مالبس ) عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه ( وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الناصرٌه بملن/ شرٌف دمحم 

 المرسى شرٌف

عن  58121برلم  21111124، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى كامل فؤاد ابوطالب  -  154

 مصنع احذٌه بالستٌن ، بجهة : السجاعٌه بملن/ كامل فؤاد ابوطالب

عن مشغل تطرٌز ،  58112برلم  21111125، لٌد فى  21111.111احمد دمحم مسعد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ملن/ وفاء محمود ابراهٌم عبٌدبجهة : محله زٌاد ب

عن  58125برلم  21111112، لٌد فى  11111.111رامى رضا عبدالرحمن عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 تجاره مالبس جاهزه ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : نمره البصل بملن/ رضا عبدالرحمن عبدالهادى

عن تجاره  58124برلم  21111112، لٌد فى  11111.111شرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضوان محمود دمحم ال -  152

 سندسٌس بملن/ دمحم ابراهٌم احمد الشرلاوى-حداٌد و بوٌات ، بجهة : عزبه رشدى 

عن  58116برلم  21111112، لٌد فى  25111.111حماده عبدالتواب عبدالعزٌز طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الوراله بملن/ اعتدال ٌوسف ابراهٌم

عن  58122برلم  21111112، لٌد فى  151111.111باسم البسٌونى ٌوسف الخٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مزرعه مواشى ، بجهة : ابشواى الملك بملن/ ولٌد البسٌونى ٌوسف الخٌاط

عن مطبعه  56612برلم  21111118، لٌد فى  5111.111ازى الملٌوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان السٌد غ -  161

مركز سمنود -مالبس ) عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه ( وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الناصرٌه 

 2111-5-16تارٌخ افتتاحه -هزه " )عدا المالبس العسكرٌه ( الستغالله " مصنع مالبس جا-بملن/ دمحم حسنٌن ابراهٌم البسٌونى 

 56612والممٌد برلم دائم تابع 

عن  58134برلم  21111118، لٌد فى  51111.111دمحم محمود عبدالغنى عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ه بملن/ صبرٌه حافظ دمحم دمحمالجمهورٌ-عزبه البهلوان -على النجار  1مكتب مماوالت معدنٌه ، بجهة : ش

عن  58148برلم  21111121، لٌد فى  11111.111ابراهٌم كامل ابراهٌم الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 تجاره مبٌدات ، بجهة : الهٌاتم بملن/ كامل ابراهٌم السعٌد الشبراوى



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21111128، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،  عبدالحمٌد عزت عبدالحمٌد عبدالمجٌد على  ، تاجر فرد  -  163

الجمهورٌه بملن/ عطٌات -السعودى  1ش 32عن تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار رلم 58221

 عبداللطٌف عمر الدهل

 58184برلم  21111125ى ، لٌد ف 11111.111مصطفى عبدالحفٌظ ابوالعزم الحالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 عن تجاره مصوغات ذهبٌه ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالفتاح دمحم السٌد

عن مكتب  58183برلم  21111112، لٌد فى  12111.111مصطفى فاروق دمحم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 / خالد السٌد حافظ البناشكرى الموتلى بملن 1ش1من-مدرسه التجاره  1وساطه عمارٌه ، بجهة : ش

عن  58111برلم  21111113، لٌد فى  511111.111مصطفى محمود السٌد ابوالعٌنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 1( والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة : ش 6من المجموعه  36والفمره  11االستٌراد ) فٌماعدا المجموعه 

 خلف شركة النصر بملن/ محمود السٌد ابوالعنٌن-رج ترعه الب

عن ورشه  58154برلم  21111112، لٌد فى  5111.111ورده مسعد دمحم الشابورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دمحم عبداللطٌف البدرى-المتولى حامد  1ش25تشكٌل معادن ، بجهة : عمار رلم 

عن ورشه  21143برلم  21111113، لٌد فى  5111.111رشاد السٌد االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  توفٌك  -  168

 اخشاب ، بجهة : خلف شركة المالبس بملن/ عبدالغنى دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى

عن ورشه  21143برلم  21111113فى ، لٌد  5111.111توفٌك رشاد السٌد االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 2115-6-28تارٌخ افتتاحه -الستغالله " تجاره مواد بناء "-ترعه الساحل بملن/ احمد فتحى غانم 1ش-اخشاب ، بجهة : سمنود 

 21143والممٌد برلم 

عن  58141برلم  21111111، لٌد فى  12111.111محمود رمضان عطٌه ابوعرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ ناهد عبدالغنى على السٌد

عن تجاره احذٌه ،  58131برلم  21111116، لٌد فى  51111.111عدٌله السٌد غازى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بجهة : محله حسن بملن/ احمد منجد احمد الشرلاوى

عن تصنٌع  58118برلم  21111114، لٌد فى  11111.111ولٌد عاطف السعٌد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لوازم دٌكور ، بجهة : شارع مدرسة الصناٌع ملن/سمٌه السٌد احمد صوله

عن  58146برلم  21111121، لٌد فى  151111.111اسامه حسن عبدالحلٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 منشٌه البكرى بملن/ عبدالحمٌد دمحم سند-ناصٌه مصنع السجاعى -رافت اللٌثى  1ش41مكتب تورٌدات غذائٌه ، بجهة : 

، لٌد فى  21111.111مكتب حماد للمماوالت واٌجار السٌارات والمعدات الثمٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

-بجوار مستشفى الربٌع -الصفا  1ش53والت واٌجار سٌارات ومعدات ثمٌله ، بجهة : عن مكتب مما 58141برلم  21111121

 منشٌه البكرى بملن/ توكل مصطفى-الدور الثالث 

عن استٌراد  58166برلم  21111121، لٌد فى  511111.111شرٌف السٌد على بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 على بملن/ السٌد عبدالمطلب السٌدلطع غٌار سٌارات ، بجهة : محله ابو

عن تجاره  58212برلم  21111126، لٌد فى  11111.111فتحى فتحى ابورٌه البزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ دمحم ممبل شعٌر

عن  58232برلم  21111128، لٌد فى  5111.111نبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رهام محمود ابراهٌم عثمان س -  122

 امام مدرسه السٌد عائشه بملن/ دمحم على ابوشعٌشع-الشهٌد عبدالحمٌد غباره  1ش32تجاره و توزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن تجاره  58221برلم  21111122ى ، لٌد ف 25111.111محمود ابراهٌم دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ ابراهٌم دمحم عطٌه



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  58118برلم  21111112، لٌد فى  11111.111وائل زكرٌا محى الدٌن زكرٌا عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ملن/عبدالغفور دمحم السٌدتجارة لحوم ومجمدات ، بجهة : نمره البصل 

 51653برلم  21111125، لٌد فى  51111.111عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : كفر دمرو بملن/ رضا دمحم دمحم ٌوسف

عن ورشه  58152برلم  21111112، لٌد فى  51111.111دمحم فوزى سٌد احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 تشكٌل معادن ، بجهة : نمره البصل بملن/ فكٌهه دمحم دمحم

 51653برلم  21111125، لٌد فى  51111.111عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

تارٌخ -الستغالله "تجاره اعالف وخاماتها " -د مصطفى منجد خلٌل مركز المحله بملن/ محمو-عن مزرعه مواشى ، بجهة : بلمٌنا 

 51653والممٌد برلم  2112-1-21افتتاحه 

عن مكتب  58131برلم  21111118، لٌد فى  511111.111حسنى دمحم حسنى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 حسنى ابراهٌم دمحماستٌراد وتصدٌر معدات ثمٌله ، بجهة : البنوان بملن/ دمحم 

عن صاله العاب  58131برلم  21111118، لٌد فى  5111.111اٌمان حمدى الدمحمى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

منشٌه البكرى بملن/ -عمار بن ٌاسر  1من-عبٌده بن الجراح  1رٌاضٌه ) عدا ما ٌختص بالعاب الكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : ش

  زٌدانحسام سمٌر دمحم

عن سوبر ماركت  58211برلم  21111126، لٌد فى  11111.111دمحم نشأت دمحم ابوالعزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 ، بجهة : كفر العباٌده بملن/ المعداوى شلبى شحاته

عن  58211برلم  21111126، لٌد فى  25111.111عماد احمد صبح عبدالجواد صاٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 مزرعه مواشى ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ لبنى سمرى احمد الطرٌنى

 58131برلم  21111116، لٌد فى  51111.111ابراهٌم رضا عبدالعزٌز ابراهٌم الهاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 لشعراوى بملن/ نبٌل سالم عبدالعزٌز سالما-جمال عبدالناصر  1ش1عن تجاره االدوات الكهربائٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن خدمات  58112برلم  21111116، لٌد فى  5111.111نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 الصاغه بملن/ عبدالغنى دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى 1بترولٌه ، بجهة : ش

عن بٌع فالتر مٌاه  58182برلم  21111113، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عٌسى للتكٌٌفات   -  181

 وتكٌٌفات ، بجهة : محله زٌاد بملن/ دمحم سعد دمحم السامولى

عن تجاره  58186برلم  21111113، لٌد فى  1111.111سلمى المرغنى اسماعٌل فرغل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 خلف مصنع العمده بملن/ فردوس حسن العش-بجوار الزراعه -العش  1: ش رنجه ، بجهة

عن  58138برلم  21111111، لٌد فى  21111.111سمٌر مصطفى مصطفى الطبال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ى بملن/ مصطفى خلف عمر افند-جٌرادوس  1ش42تجاره كامٌرات مرالبه ) عدا ما ٌختص بالكامٌرات الالسلكٌه ( ، بجهة : 

 مصطفى مصطفى الطبال

عن مصنع نسٌج  58161برلم  21111121، لٌد فى  12111.111دمحم ابراهٌم محمود عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 محب بملن/ فؤاد دمحمرمضان الحلو-الفرجانى  1ش6دائرى ، بجهة : 

عن مشغل  58225برلم  21111128، لٌد فى  11111.111  احمد فرحات احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  113

 ابوراضى بملن/ دمحم فرحات احمد اسماعٌل-جمال عبدالناصر  1ش15تطرٌز ، بجهة : عمار رلم 

عن مركز  58224برلم  21111128، لٌد فى  21111.111هاله دمحم ابوالٌزٌد احمد العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

كوبرى الدلتا بملن/ انش عبداللطٌف  1ش1بشرٌه ) عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : تدرٌب وتنمٌه 

 النوسانى



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 مكتب  58126برلم  21111115، لٌد فى  5111.111نورا ابراهٌم على دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 دمحم زاٌد رحالت داخلٌه ، بجهة : دنوشر بملن/ عادل عطٌه

عن خدمات  58112برلم  21111116، لٌد فى  5111.111نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

الستغالله " تعبئه مواد -مركز سمنود بملن/ دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى -بترولٌه ، بجهة : مٌت عساس 

 58112والممٌد برلم دائم 2111-11-3غذائٌه " وتارٌخ افتتاحه 

عن ورشه  58115برلم  21111114، لٌد فى  51111.111دمحم على عبدالعال الحملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 المستشار بملن/ صابر دمحم دمحم السنفاوى 1ش1من-شٌخ البلد  1ش1مٌكانٌكى سٌارات ، بجهة : 

عن مصنع  58111برلم  21111113، لٌد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد ٌوسف عبدالعال المللى   -  118

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ عبدالجواد دمحم سلٌمان

عن مصنع مالبس  58116برلم  21111113، لٌد فى  12111.111عالء دمحم حسن فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ دمحم حسن فرغلى

عن تجاره  58112برلم  21111113، لٌد فى  11111.111جمال دمحم عبدالحلٌم ابوصالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بطٌنه بملن/ دمحم عبدالحلٌم ابوصالح

عن مكتب  58142برلم  21111112، لٌد فى  511111.111،  دمحمى اسامه دمحمى على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  211

 استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ محفوظ دمحم السٌد عبدالمجٌد

عن تجاره  58151برلم  21111112، لٌد فى  11111.111مهاود لتجاره االدوات المنزلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 المنشٌه الجدٌده بملن/ نبٌله العشرى دمحم سوٌدان-المهندسٌن  1ٌه ، بجهة : شادوات منزل

عن  58156برلم  21111112، لٌد فى  11111.111اٌمن ابراهٌم عبداللطٌف ملوحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 تجاره اكسسوار محمول ، بجهة : كفر حجازى بملن/ حامد دمحم حسن

عن مكتب رحالت  58162برلم  21111111، لٌد فى  25111.111ت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  العشرى للرحال -  214

 داخلٌه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ نهاد عبدالعال السٌد العشرى

عن  58133برلم  21111116، لٌد فى  211111.111هانى محمود سلٌمان الصٌرفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 غٌار سٌارات ، بجهة : عزبه البهوان بملن/ ابراهٌم عبدالمنعم شرٌفتجاره لطع 

عن  58164برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عصام حامد الغرٌب حامد بوادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 غرٌب بوادىمصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ حامد الغرٌب حامد ال

عن مشغل  58163برلم  21111121، لٌد فى  111111.111فرٌد شولى حامد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مفروشات ، بجهة : شارع النمسى منشٌة خضر ملن/سامٌه دمحم المطب محفوظ

عن تصدٌر  58122برلم  21111124فى  ، لٌد 25111.111محمود ابوالمجد دمحم الغزالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 حاصالت زراعٌه ، بجهة : الهٌاتم بملن/ ابوالمجد دمحم الغزالى

عن  58113برلم  21111125، لٌد فى  2111.111جمٌله عبدالستار دمحم محمود حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 كوبرى الدلتا بملن/ مصطفى دمحم الجندى 1بماله ، بجهة : ش

عن تجاره  58213برلم  21111126، لٌد فى  121111.111حسن احمد المهدى كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 اكسسوار محمول ، بجهة : بلمٌنا بملن/ بدوى عبدالستار دمحم المزٌن

عن مصنع  58216برلم  21111126، لٌد فى  11111.111عبدهللا حلمى متولى الدالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 نسٌج مٌكانٌكى و مصبغه ، بجهة : شبرا بابل بملن / فرج السٌد خفاجه



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 كوافٌر  58218برلم  21111126، لٌد فى  41111.111حسنٌه فؤاد السٌد الشرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 عٌسىالجمهورٌه بملن/ ورثه ابراهٌم عفت عٌسى و احمد عفت -غازى  1ش28حرٌمى ، بجهة : 

عن  41645برلم  21111115، لٌد فى  51111.111سمٌر عبدالرؤف احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 مزرعه مواشى ، بجهة : بشبٌش بملن/ اسامه عبدالرؤف احمد اسماعٌل

عن  41645برلم  21111115، لٌد فى  51111.111سمٌر عبدالرؤف احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

الستغالله " تجاره لطع غٌار وكمالٌات -مركز المحله بملن/ طارق عبدالحمٌد دمحم عبدالعال -مزرعه مواشى ، بجهة : بشبٌش

 41645والممٌد برلم  2112-1-1سٌارات واستٌراد وتصدٌر " وتارٌخ افتتاحه 

عن مكتب  58128برلم  21111112، لٌد فى  111111.111السٌد عثمان دراز عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مماوالت عامه ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدهللا عثمان دراز عبدهللا

عن  58122برلم  21111112، لٌد فى  111111.111دمحم ٌوسف ابراهٌم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ٌه ( ، بجهة : محله حسن بملن/ ٌوسف ابراهٌم عبدالكرٌممصنع مالبس داخلٌه ) فٌما عد االمالبس العسكر

عن  58111برلم  21111114، لٌد فى  12111.111بدوى جمال البدراوى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 البحر الغربى ملن/صالح احمد ابراهٌم النجار-مشروبات ساخنة ، بجهة : الهٌاتم 

عن تجاره مبٌدات  58222برلم  21111128، لٌد فى  8111.111ور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابورٌه للمبٌدات والبذ -  218

 و بذور ومخصبات زراعٌه ، بجهة : بهبٌت الحجاره بملن/ نبٌه راغب السٌد زاٌد

عن  58231برلم  21111128، لٌد فى  51111.111محمود دمحم محمود دمحم الكردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مزرعه دواجن ، بجهة : بلتاج بملن/ تحٌه طه احمد عبدالهادى سمٌه

عن تجاره  58231برلم  21111128، لٌد فى  12111.111انس دمحم دمحم عبدالرازق عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بملن/ دمحم دمحم عبدالرازق عزبه خضر-بالل بن رباح -الششتاوى  1ش5وتورٌدات اكسسوار الموباٌالت ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره  52111برلم  21111113، لٌد فى  51111.111مصطفى محمود الحمالى زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 زجاج وبراوٌز ، بجهة : بهبٌت الحجاره بملن/ دمحم عبدالحلٌم دمحم جمعه الشربٌنى

عن مصنع  58125برلم  21111124، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،  دمحم مجدى عبدالمادر عثمان  ، تاجر فرد ،  -  222

 لفصل البالستٌن وكمالٌات السٌارات ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ مجدى عبدالمادر عثمان

عن مكتب  58214برلم  21111126، لٌد فى  111111.111دمحم السعٌد ٌوسف حرحٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ل بانواعه ، بجهة : بلمٌنا بملن/ السعٌد ٌوسف احمد حرحٌرهمماوالت والعز

عن  58113برلم  21111114، لٌد فى  11111.111شٌماء مصطفى عبدالرحمن الجناٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 الجناٌنى الجمهورٌه بملن/ عبدالحى على على-الشهٌد طه عبدالسالم  1ش61ورشه نجاره موبٌلٌا ، بجهة : عمار رلم 

عن مصنع نسٌج ،  58121برلم  21111116، لٌد فى  11111.111دمحم فؤاد احمد االحول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بجوار مصنع العمده من طرٌك كفر الشٌخ بملن/ فؤاد احمد االحول-الدسولى ابوورده  1ش2بجهة : 

عن صناعه  58214برلم  21111122، لٌد فى  2111111.111،   عماد شاكر احمد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  226

المنشٌه الجدٌده بملن/ عماد -بجوار مسجد الطوٌل -ابراهٌم الشاذلى  1ش1مالبس جاهزه ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 شاكر احمد سوٌلم

عن مصنع  58211برلم  21111122د فى ، لٌ 12111.111ماٌكل عاطف تلمٌذ زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 المنطمه الصناعٌه بملن/ دمحم سعٌد طلعت-احمد المطان  1نسٌج ، بجهة : ش

عن مكتب تجاره  58141برلم  21111116، لٌد فى  25111.111السعٌد عطٌه دمحم فرهود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 دمحم فرهودعمارات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ عماد عطٌه 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة المشه  58111برلم  21111114، لٌد فى  5111.111محمود مجدى احمد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ، بجهة : شارع مكتب العمل جزٌرة شدوان امتداد محب ملن/عبدالحمٌد رضا البلماسى

عن بماله  58112برلم  21111114، لٌد فى  5111.111مدحت عادل عبدالستار المجدوبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 تموٌنٌه ، بجهة : عزبه العجٌزى كوم على بملن/ عادل عبد الستار البهى المجدوبه

عن  58124برلم  21111112لٌد فى  ، 12111.111رمضان عكاشه رمضان عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 سوق اللبن بملن/ انور عبدالفتاح احمد الوزان-ورشه اصالح سٌارات ) كهربائى سٌارات ( ، بجهة : الزعبالوى 

عن مصنع  58125برلم  21111112، لٌد فى  251111.111دمحم طارق دمحم الغضبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى  بملن/ ابراهٌم دمحم عبدالرحٌم احمدمالبس جاهزه ) عدا ما 

عن  58115برلم  21111113، لٌد فى  45111.111مصطفى جاب هللا مصطفى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 حسٌن الشونىالثوره بملن/ مسعد  1تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن تجاره حداٌد  58146برلم  21111112، لٌد فى  25111.111دمحم دمحم دمحم حبٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 الشامى بملن/ دمحم دمحم الدسولى حبٌش 1وبوٌات ، بجهة : ش

عن  58118برلم  21111113، لٌد فى  12111.111مصطفى احمد محمود على حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 تورٌد ماكٌنات احذٌه ، بجهة : كفر العباٌده بملن/ السعٌد السعٌد حنى

عن  58151برلم  21111112، لٌد فى  611111.111احمد فؤاد السٌد على اللوٌزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 فؤاد السٌد علىصناعه الترٌكو والعماده وشغل الستائر ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ السٌد 

عن  58144برلم  21111121، لٌد فى  11111.111شرٌف احمد زكى دمحم الدمنهورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 مزرعه مواشى ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ خالد عبدالحمٌد الموجى

عن مكتب  58181برلم  21111125فى  ، لٌد 1111.111الطاهره عبدالمنعم دمحم نواره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 خلف المعهد الدٌنى بملن/ احسان ابراهٌم محمود حجر-ابوجمٌل  1رحالت داخلٌه ، بجهة : ش

عن مصنع  58111برلم  21111128، لٌد فى  251111.111احمد الباشا للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 س العسكرٌه ( ، بجهة : صفط تراب بملن/ الباشا خلٌل دٌابمالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالب

عن تجاره و تركٌب كاسٌت  58131برلم  21111116، لٌد فى  5111.111رامى كاسٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 خلف نادى المهندسٌن بملن/ دمحم حافظ حسن حافظ-الغنام -)ب( الحلمه المدٌمه  33سٌاره ، بجهة : 

عن تجاره اسمنت و  58184برلم  21111112، لٌد فى  11111.111الجندى لمواد البناء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 مواد بناء ، بجهة : بطٌنه بملن/ طارق محمود دمحم الجندى

 عن مصنع 58158برلم  21111121، لٌد فى  21111.111شرٌن احمد احمد سلمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 سٌدى عمٌل بملن/ على السعٌد ادرٌس 1ش1من-البرلسى  1تفصٌل مالبس ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن  58165برلم  21111121، لٌد فى  111111.111حسٌب مسعد حسٌب الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 د حسٌب ٌوسف الشربٌنىمصنع مفروشات وتورٌد مفروشات ، بجهة : منشاة االمراء ملن/مسع

عن مصنع  53253برلم  21111122، لٌد فى  11111.111وائل سعد السٌد طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 مراتب فاٌبر ، بجهة : السجاعٌه بملن/ غازى ابراهٌم غازى جمٌل

عن مصنع  53253برلم  21111122، لٌد فى  11111.111وائل سعد السٌد طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

تارٌخ افتتاحه -الستغالله " ورشه تصلٌح كاوتش "-مركز المحله بملن/ سعد السٌد فرج ابوطاحون-مراتب فاٌبر ، بجهة : السجاعٌه 

 53253والممٌد برلم دائم تابع  22-8-2118



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 مصنع  58111برلم  21111128لٌد فى ،  251111.111احمد الباشا للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

الستغالله -مركز المحله بملن/ الباشا خلٌل الباشا دٌاب -مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : صفط تراب 

 58111والممٌد برلم  2111-11-13تارٌخ افتتاحه -" تجاره اجهزه كهربائٌه )عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ( 

عن  58222برلم  21111122، لٌد فى  51111.111الدكرورى دمحم دمحم حسن الجناٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 تعبئه وتغلٌف المنظفات ، بجهة : بشبٌش بملن/ دمحم دمحم حسن الجناٌنى

عن تجاره لطع  58116برلم  21111115، لٌد فى  25111.111حازم ابراهٌم دمحم صٌام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ ابراهٌم دمحم صٌام

 58118برلم  21111115، لٌد فى  51111.111السعٌد طلعت رٌاض عبدالمنعم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 عن معرض مراتب ومفروشات ، بجهة : السجاعٌه بملن/ عبدالناصر حسٌن ابوطاحون

عن بماله ،  58111برلم  21111114، لٌد فى  5111.111ٌمان ابراهٌم دمحم الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  251

 بجهة : سجٌن الكوم ملن/ابراهٌم مسعد ابراهٌم الخواجه

ه عن مغسل 58112برلم  21111114، لٌد فى  11111.111مصطفى دمحم الزغبى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 سٌارات ، بجهة : منشاه مبارن بملن/ هبه دمحم انور دمحم

عن عطاره  58126برلم  21111112، لٌد فى  12111.111سامٌه سعد فراج عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 طرٌك دمرو بملن/ عبدالمنعم السعٌد سلٌمان-محله البرج -نادى الشباب  1ش2وبماله ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره لطع  58114برلم  21111125، لٌد فى  51111.111وجٌه السعٌد دمحم واصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ طاهر السعٌد دمحم واصل

عن  16522رلم ب 21111122، لٌد فى  111111.111مصطفً فاروق احمد السحرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

والممٌد  1111-1-1تارٌخ افتتاحه -الستغالله " حالق " -ولى الدٌن بملن / اعتماد محمود كوسٌر  1مزرعه مواشى ، بجهة : ش

 16522برلم دائم تابع 

عن  16522برلم  21111122، لٌد فى  111111.111مصطفً فاروق احمد السحرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ى ، بجهة : الدواخلٌه بملن/ دمحم رشاد البسٌونى عبدالعاطىمزرعه مواش

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  11111.111شولى دمحم دمحم ابوسلٌمان وشرٌكته   شركة  ،  تجاره المعدات واالالت الزراعٌه   ،رأس مالها    -  1

 ، عن تجاره المعدات واالالت الزراعٌه ، بجهة : شبرابابل بملن/ دمحم احمد السٌد 58113برلم  21111113

برلم  21111111،لٌدت فى  51111.111مشغل تطرٌز   ،رأس مالها    تمى دمحم عادل ابراهٌم وشركائها   شركة  ،  -  2

 مصطفى كامل بملن/دمحم عادل ابراهٌم 1ش1من-ال  رمضان  1، عن مشغل تطرٌز ، بجهة : ش 58141

،لٌدت فى  11111.111عماد عبدالستار عبدالسالم النجار وشركاه   شركة  ،  مخبز نصف الى   ،رأس مالها    -  3

 ، عن مخبز نصف الى ، بجهة : مٌت الشٌخ بملن/ عاطف السٌد عبدالسالم النجار 58152برلم  21111112

،لٌدت فى  51111.111ورثه حامد السعٌد على حندق   شركة  ،  صناعه وتصدٌر الدخان المعسل   ،رأس مالها    -  4

مصطفى كامل بملن/ حامد  1ش1من-المهدى  1، عن صناعه وتصدٌر الدخان المعسل ، بجهة : ش 58226برلم  21111128

 السعٌد على حندق



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  11111.111شركة عبدالفتاح احمد حامد خلٌل وشركاه   شركة  ،  مخبز نصف الى   ،رأس مالها    -  5

البنوان بملن/ حامد احمد حامد خلٌل و تهانى احمد -، عن مخبز نصف الى ، بجهة : لرٌه سٌدى حمود  58111برلم  21111114

 امد خلٌلح

احسان حلمى المنسى وشرٌكتها   شركة  ،  مستحضرات تجمٌل والعطور ومستلزمات طبٌه وبٌعها وتداولها وتصنٌعها لدى  -  6

، عن مستحضرات  58165برلم  21111111،لٌدت فى  11111.111الغٌر ) عدا االدوٌه بكافه انواعها (   ،رأس مالها   

الجهاد  1ش44ها وتداولها وتصنٌعها لدى الغٌر ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : تجمٌل والعطور ومستلزمات طبٌه وبٌع

 منشٌه البكرى بملن/ حسام دمحم شعبان-جمال عبدالناصر  1ش1من

ا   شركة دمحم عبدهللا عبدالمادر خٌرهللا وشرٌكه لتجاره لطع غٌار السٌارات   شركة  ،  تجاره لطع غٌار سٌارات   ،رأس ماله -  2

 ، عن تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ السٌد دمحم السٌد 58114برلم  21111114،لٌدت فى  12111.111

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111113، وفى تارٌخ    32661مجدى كامل شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 العتزال التجاره 2111-11-3فى  812والمودع برلم  13128المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    46214رلم : السعٌد جمعه السعٌد مبارن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 2

 العتزال التجاره 2111-11-3فى  813والمودع برلم  13121تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    1812سعد مصطفً عبد الحمٌد كوهٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 العتزال التجاره 2111-11-3فى  811والمودع برلم  13122مٌد بامر محو رلم السجل  تم محو ال

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    14812دمحم الشعراوى دمحم الشعراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تجارهالعتزال ال 2111-11-3فى  814والمودع برلم 13131السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    22181غاده عبدالشكور عبدهللا حجازي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 العتزال التجاره 2111-11-4فى  818والمودع برلم  13134السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    52656ده برلم : محمود خٌرى احمد احمد نوٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 6

 العتزال التجاره 2111-11-4فى  815والمودع برلم  13131السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111114، وفى تارٌخ    28651حاتم دمحم محمود جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزال التجاره 2111-11-4فى  811والمودع برلم  13132ٌد بامر محو رلم محو الم

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    8351اٌمان عبد السالم حسٌن الزفتاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 التجارهالعتزال  2111-11-4فى  812والمودع برلم  13133السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    15821دمحم رجب عبداللطٌف عبدالسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 العتزال التجاره 2111-11-4فى  816والمودع برلم  13132السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    34224بك لٌده برلم : دعاء نصر عبدالنبى دمحم ٌحٌى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 11

 العتزال التجاره 2111-11-4فى  811والمودع برلم  13136السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    12151بسٌونً رفعت بسٌونً خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 العتزال التجاره 2111-11-4فى  812والمودع برلم  13138تم محو المٌد بامر محو رلم السجل  

تم    21111115، وفى تارٌخ    53533احمد شاكر عبدالماصد احمد برهام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزال التجاره 2111-11-5فى  815والمودع برلم  13141محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111115، وفى تارٌخ    42662امٌره شبل شبل الفره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 العتزال التجاره 2111-11-5فى  814والمودع برلم  13141محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    54448عبدالنبى احمد السٌد الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 العتزال التجاره 2111-11-6فى  818والمودع برلم  13144السجل  تم محو الٌمد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    31516برلم : رفعت ٌونس السٌد احمد ابوراشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 15

 العتزال التجاره 2111-11-6فى  821والمودع برلم  13146السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    36861شاكر عبدالمنعم السٌد ابوموسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لاللغاء 2111- 11-6فى  816والمودع برلم  13142حو المٌد بامر محو رلم السجل  تم م

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    6462محسن نجٌب صالح الطناٌحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 رةالعتزاله التجا 2111/11/6فى  812المودع برلم  13143السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    51161عمرو دمحم العبد عمب الباب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 لالستغناء عنه 2111/11/6بتارٌخ  8643السجل  تم الغاؤه بتاشٌر رلم 

تم محو/شطب    21111116ى تارٌخ ، وف   32244نصر عبدالغنى عبدالغنى الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 العتزال التجاره 2111-11-6فى  811والمودع برلم  13145السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111116، وفى تارٌخ    46511لى كسٌن رونج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 العتزال التجاره 2111-11-6فى  822برلم  والمودع 13148المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    41423صابر السٌد المرسى مرٌوط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  821والمودع برلم  13155السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    23611سً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : منال دمحم علً الشرك   - 22

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  825والمودع برلم  13151تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    28554السٌد عثمان دراز عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  824والمودع برلم  13151تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111112، وفى تارٌخ    3161عاطف دمحم عامر ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  826والمودع برلم  13152محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    44111سامح فاروق دمحم الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  823والمودع برلم  13141تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    44111تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامح فاروق دمحم الشحات  ،     - 26

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  823والمودع برلم  13141تم محو المٌد بامر محو رلم 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/شطب السجل  تم محو   21111112، وفى تارٌخ    44111سامح فاروق دمحم الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  823والمودع برلم  13141تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    35381حازم مرسى احمد المكاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  828والمودع برلم  13154السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    41123صبحى عبدالوهاب الشافعى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 العتزال التجاره 2111-11-2فى  822والمودع برلم  13153السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    16611اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد الحسٌنً دمحم الخلفً  ،  ت   - 31

 العتزال التجاره 2111-11-11فى  833والمودع برلم  13151تم محو المٌد بامر محو رلم 

السجل  تم  تم محو/شطب   21111111، وفى تارٌخ    43834دمحم حسن حسن ادرٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 العتزال التجاره 2111-11-11فى  832والمودع برلم  13158محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    15863بالل محمود سلٌمان الصٌرفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 العتزاله التجارة 2111/11/12فى  835المودع برلم  13161السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    21216دمحم حمدى موسى عبدالشافى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 العتزاله التجارة 2111/11/12فى  834المودع برلم  13161السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    41265تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌد صبح السٌد النجار  ،     - 34

 العتزاله التجارة 2111/11/13فى  838المودع برلم  13164تم محو المٌد بامر المحو رلم 

محو/شطب السجل  تم    21111113، وفى تارٌخ    5352ربٌع عبدالحكٌم دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 العتزاله التجارة 2111/11/13فى  836المودع برلم  13162تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    31226على مجاهد احمد حمٌده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 العتزال التجاره 2111-11-14ى ف 844والمودع برلم  13121تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    55332الفخرانى للمالبس الجاهزه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 العتزال التجاره 2111-11-14فى  841والمودع برلم  13166تم محو الٌمد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    24218،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم محمود الحسٌنً الشهاوي    - 38

 العتزال التجاره 2111-11-14فى  842والمودع برلم  13168السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    31142عبدالمجٌد دمحم بدران مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 العتزال التجاره 2111-11-14فى  841والمودع برلم  13162السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    11222فاطمه عبدالرحمن حسن ابوجبٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 العتزال التجاره 2111-11-14فى  843برلم  والمودع 13161السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    11181احسان ابراهٌم دمحم شلضوم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 العتزاله التجارة 2111/11/12فى  848المودع برلم  13124تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    34211دمحم مصطفى مصطفى العبد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 العتزاله التجارة 2111/11/12فى  841المودع برلم  13125السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    52522السٌد عاطف السٌد داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 العتزاله التجارة 2111/11/12فى  842المودع برلم  13123تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    1682فتحى صبرى ابراهٌم سرحان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 العتزاله التجارة 2111/11/12فى  846المودع برلم  13122مر المحو رلم السجل  تم محو المٌد با



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 محو/شطب    21111118، وفى تارٌخ    34165حسن عبدالحمٌد حامد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 جارهالعتزال الت 2111-11-18فى  852والمودع برلم  13128السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111118، وفى تارٌخ    41551دمحم صبحى محمود دمحم عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 العتزال التجاره 2111-11-18فى  851والمودع برلم  13126السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 
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تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113وفً تارٌخ ،   32111اشرف دمحم عبدالنبى حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   52315ابراهٌم دمحم انور دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

  جنٌه  211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   51332احمد دمحم سلطان السعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114، وفً تارٌخ   45128ابراهٌم دمحم على عبدالخالك الكوش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   53521هشام فتحى الرفاعى شعالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111115وفً تارٌخ ،   46232دمحم جالل السٌد المنسى سلمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111115تارٌخ ، وفً   46442عبدالحلٌم جمال ٌس جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111115وفً تارٌخ ،   48118رامى حسن حسن عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   1251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111116وفً تارٌخ ،   41111زٌنب ابراهٌم دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   5111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111116وفً تارٌخ ،   33225دمحم عاطف ابراهٌم مصطفى عمب الباب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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   21111112وفً تارٌخ ،   55153ابوسباله لتجاره االدوات الكهربائٌه والمنزلٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   55153دمحم السٌد دمحم ابوسباله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   54411تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   نجالء عبدالعزٌز بدٌر الشٌن -  12

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   56836شرٌف السٌد دمحم حامد البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   31111.111ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس   21111112وفً تارٌخ ،   21412ابراهٌم ناصف ابراهٌم حسٌن الكردى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   55111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   51522رسى حسٌن لادوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم الم -  21

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال  21111112وفً تارٌخ ،   51522دمحم المرسى حسٌن لادوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   32116عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   56832مد عبدالرحمن عبدهللا دمحم الحلو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اح -  23

 جنٌه   311111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111112، وفً تارٌخ   52113عزت المهدى البسطوٌسى المهدى صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   52523دمحم متولى عبدالعزٌز دمحم رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   45111.111ه ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال   21111112وفً تارٌخ ،   18418مصطفى كمال الدٌن توفٌك العشرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   44444احمد عبدالمغنى عبدالجلٌل شاكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113 وفً تارٌخ ،  45112دمحم احمد ابراهٌم سالم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   43118غالب ابراهٌم الحنفى المنٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   46134دمحم عبدالحمٌد سعد الزغل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114ارٌخ ، وفً ت  48116محمود مصطفى دمحم التاجر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   51844جزاره بصل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 ٌه جن  11111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   51844جزاره بصل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   11111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , تم ت  21111114وفً تارٌخ ،   51844بصل لتجاره لطع غٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   32218هانى ابراهٌم الغمرى عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   56188عمرو السٌد ابراهٌم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   52115دمحم دمحم دمحم الجمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   31626عبدالمجٌد دمحم بدران مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 نٌه ج  51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   31245رجب فكرى دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   42233سعد ابراهٌم ابراهٌم سكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   42233سكر لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   53341على مهدى على مهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   53261شوذان الوردانى ابوزٌد المرموط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   43125نبٌل عبدالرحٌم ابراهٌم حمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   51181دمحم اسماعٌل بسٌونى عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111118 وفً تارٌخ ،  11611ربٌع الششتاوى دمحم بلح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111118وفً تارٌخ ،   52118عادل دمحم ابوالفتوح ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111118وفً تارٌخ ،   45822دمحم دمحم دمحم عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111118رٌخ ، وفً تا  31568عبدالرازق الجارحى على النحاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111118وفً تارٌخ ،   48662دمحم وجٌه عبدالوهاب رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   18111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   55511السٌد اسامه للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   48612دمحم ابراهٌم سعد الدٌن السجاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   45161عبدالعلٌم فٌصل عبد العلٌم محفوظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   5611حسٌن امٌن حسٌن بٌبرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   52112هشام ابراهٌم عبدربه السماحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   36322نجالء مٌسره عبدالوهاب سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   55523صابر حامد صابر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   55126دمحم حسان دمحم عٌد حرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   55126دمحم حسان دمحم عٌد حرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   52115دمحم دمحم دمحم الجمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   31168محمود مصطفى محمود ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   42126احمد عبدالفتاح عبدالحمٌد الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111124وفً تارٌخ ،   52135احمد دمحم دمحم دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   45111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124ٌخ ، وفً تار  54111دمحم عبداللطٌف محمود حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111124وفً تارٌخ ،   51431اٌمن مسعود رشاد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   56258تامر عالء الدٌن عبدالمعطى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   31564سمٌر عاشور السعٌد دمحم طبك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

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



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   58118ولٌد عاطف السعٌد مرزوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   41452محمود طلعت دمحم حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   41468عبدهللا احمد دمحم ابراهٌم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   45823حمدى نصر زاهر الفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   111111.111ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   2131عزت دمحم مصطفً خفاجً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   43311خالد احمد السٌد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   15123احمد عبدالعاطى احمد بكٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   58164عصام حامد الغرٌب حامد بوادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111126وفً تارٌخ ،   2222برلم  البٌلً دمحم عبد الحً لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  22

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   16311محمود عبدالوهاب دمحم الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   511111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111126وفً تارٌخ ،   46412دمحم طلعت ابراهٌم رومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   26221سبك لٌده برلم دمحم عطٌه مصطفً دمحم جوده  تاجر فرد ،،  -  81

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111126وفً تارٌخ ،   56181مصطفى صابر دمحم خٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   12111.111المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111122وفً تارٌخ ،   58122ناجى ٌاسر دمحم الجزار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111122وفً تارٌخ ،   55464ك لٌده برلم عبدهللا ابراهٌم دمحم اماره  تاجر فرد ،، سب -  83

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   53138مها ابراهٌم احمد السٌد العشرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   311111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111128وفً تارٌخ ،   53223احمد دمحم دمحم احمد حمام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111128وفً تارٌخ ،   52823محمود عبدالرازق احمد على عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   51111.111له ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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   21111128وفً تارٌخ ،   34281محمود فرٌد عبدالمادر احمد المكاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  16822محمود حامد سعد الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 عالم عواٌد بملن/ صاحب الشان  1ش-الدلاق  1ش1الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113رٌخ وفً تا 58114احمد جمعه الدسولى ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ السعٌد دمحمٌن همام 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21111113وفً تارٌخ  38622دمحم نبٌل دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 براملكانش-تعدل الملن بجعلة  بملن/ دمحم عبدالشافى حسٌن البطل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  52118مكتب الدٌب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ، بطٌنه بملن/ امام عبدالسالم دمحم الفمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  42811ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 مٌت بدر حالوه  -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ سمٌر عبدالرحٌم دمحم حماد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  52111مصطفى محمود الحمالى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 حلٌم دمحم جمعه الشربٌنىالـتأشٌر:   ، بهبٌت الحجاره بملن/ دمحم عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58111دمحم حلمى ابراهٌم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 طرٌك الدواخلٌه بملن/ عبدالحى دمحم عبدالعال عاصى -الـتأشٌر:   ، عزبه جعفر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58112ك لٌده برلم    نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه ، تاجر فرد ،  سب -  8

 الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ عبدالغنى دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  58111حمدهللا السٌد عبدالاله دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 شكرى الموتلى بملن/ شفٌمه السٌد عبدالحمٌد 1ش1من-عبدالحمٌد سالم  1ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  52116دمحم عبدالمطلب مصطفى حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، عٌاش بملن/ احمد حسن سعد البدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  38622ٌل دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نب -  11

 شبراملكان -، تعدل الملن بجعلة  بملن/ دمحم عبدالشافى حسٌن البطل 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21111113وفً تارٌخ  52112اسامه جمال على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 احمد الحفناوى بملن/ عاطف جمال على الجندى  1ش22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58115دمحم على حسن المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 مسٌرى امتداد سعد زغلول بملن/ حسن عبدالغنى ال-احمد ابوالفضل  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58111امانى محب احمد ابودسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 المنشٌه الجدٌده بملن/ على عبداللطٌف شكٌل -منصور  1الـتأشٌر:   ، ش



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  21111114تارٌخ وفً  58118ابراهٌم محمود ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 مٌدان الشون بملن/ دمحم دمحم حافظ غنام-الـتأشٌر:   ، برج الفٌروز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  52226عبدالسمٌع دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ن ابراهٌم سعٌدالـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه ملن/مسعد عبدالرحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58114دمحم جالل على ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 السكه الوسطى بملن/ الدمحمى السعٌد على دعوه-الماهره  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114ارٌخ وفً ت 52341منى دمحم السٌد خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 بملن/ منى دمحم السٌد خضٌر  15الـتأشٌر:   ، تعدل الى حوض داٌر الناحٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  16522نسٌم دمحم صالح الدٌن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ملن/ صاحب الشان )نسٌم دمحم صالح الدٌن النجار( الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58111ماهر اشرف دمحم الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، الناوٌه بملن/ اشرف دمحم دمحم الشعراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  58116د ،  سبك لٌده برلم    عبدالمجٌد احمد دمحم شعبان الننى ، تاجر فر -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ سعد دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  58112اٌهاب محفوظ عبدالمجٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ محفوظ عبدالمجٌد عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58112صٌدلٌه د /زكى دمحم المدٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، طنباره بملن/ محمود حسن محمود السٌد ابوزٌد 

تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ  41681البندارى عبدالمنعم البندارى الشربٌنى البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لن/ حسن عبدالعزٌز الشافعى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى منشاه االمراء بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58115هانى دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  58113 شٌماء مصطفى عبدالرحمن الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الجمهورٌه بملن/ عبدالحى على على الجناٌنى-الشهٌد طه عبدالسالم  1ش61وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  58125احمد ابراهٌم دمحم ابوالمجد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بطٌنه بملن/ ربٌع فؤاد دمحم عبدالعزٌز -الـتأشٌر:   ، عزبه راتب وصف 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  58118السعٌد طلعت رٌاض عبدالمنعم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ عبدالناصر حسٌن ابوطاحون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  58123رٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب الفمى للتو -  21

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ عادل عبدالحمٌد عبدالمادر الفمى 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  58124دمحم شاكر ابوالمعاطى صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ نعاٌم حسن الزعبوطى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  41645سمٌر عبدالرؤف احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

المودع برلم الستغالله " مزرعه مواشى " و-مركز المحله بملن/ اسامه عبدالرؤف احمد اسماعٌل -وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش

  41645وبرلم دائم تابع  2111لسنه8612



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  21111115وفً تارٌخ  58111دمحم محبوب خلٌل عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، خباطه بملن/ عفٌفى حسٌن غازى نوار 

تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  58122رد ،  سبك لٌده برلم    معاذ دمحم شمس الدٌن دمحم احمد البسٌونى ، تاجر ف -  33

 منشٌه البكرى بملن/ رنا دمحم شفٌك دمحم احمد البسٌونى -حمزه بن المطلب  1ش11, وصف الـتأشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21111115وفً تارٌخ  41645سمٌر عبدالرؤف احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ اسامه عبدالرؤف احمد اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  41645سمٌر عبدالرؤف احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

له " تجاره لطع غٌار وكمالٌات سٌارات الستغال-مركز المحله بملن/ طارق عبدالحمٌد دمحم عبدالعال -وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش

  41645والممٌد برلم  2112-1-1واستٌراد وتصدٌر " وتارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  35651صٌدلٌه د/مصطفى نبٌل طرشوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

الستغالله " -البحر االعظم بملن/ احمد عاطف عبدالبدٌع على الدٌن  1ش-برج االحالم -طلخا-وصف الـتأشٌر:   ، فرع/الدلهلٌه

 المنصوره 131538وبرلم دائم  2111لسنه--مخزن تجاره ادوٌه " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  58121سامح دمحم عبدالحلٌم ابولٌله عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الطرٌك الدائرى بملن/ رضا دمحم عثمان عمر -الفتح االسالمى  1لـتأشٌر:   ، شوصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  58121ماهر دمحم حماد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 عزبه ٌس طه بملن/ ثرٌا دمحم حسٌن حسٌن -على بن ابى طالب  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  58122زكرٌا دمحم زكرٌا حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 امتداد محب بملن/ حسام السٌد الصدٌك  العٌسوى-ابراهٌم فرٌد  1ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115رٌخ وفً تا 46232دمحم جالل السٌد المنسى سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المرسى البمرى بملن/ عادل السٌد احمد عبدالفتاح  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  58116حازم ابراهٌم دمحم صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  صٌام الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  58112احمد جالل جمعه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الخضراوى بملن/ جالل جمعه محمود  1ش4الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21111115وفً تارٌخ  58126نورا ابراهٌم على دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ عادل عطٌه دمحم زاٌد 

تم تعدٌل العنوان  21111116وفً تارٌخ  58131ابراهٌم رضا عبدالعزٌز ابراهٌم الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بدالعزٌز سالم الشعراوى بملن/ نبٌل سالم ع-جمال عبدالناصر  1ش1, وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  51161عمرو دمحم العبد عمب الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، تم الغاؤه لالستغناء عنه

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21111116وفً تارٌخ  58138هٌام دمحم مصباح عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 منشٌه السالم بملن/ نجالء دمحم مصباح -سبح هللا  1ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  58134ولٌد احمد السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ، كفر العباٌده بملن/ اموره السٌعد سعد ابوجبل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  52421لسعٌد رفعت دمحم الدرٌنى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  48

 ابوشاهٌن-الحرٌه  1ش4-وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم السٌد موسى البٌه 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  21111116فً تارٌخ و 58121دمحم فؤاد احمد االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بجوار مصنع العمده من طرٌك كفر الشٌخ بملن/ فؤاد احمد االحول -الدسولى ابوورده  1ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58135احمد سمٌر احمد البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الراهبٌن بملن/ سمٌر احمد البدوى  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58112نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

الستغالله " خدمات مواد بترولٌه " -الصاغه بملن/ دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى  1ش-الـتأشٌر:   ، سمنود

 58112وبرلم دائم تابع  2111لسنه8622ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58142جمٌله ناجح متولى االسعاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ صباح دمحم عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116ارٌخ وفً ت 58112نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الصاغه بملن/ عبدالغنى دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58112نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

الستغالله " تعبئه مواد غذائٌه " -مركز سمنود بملن/ دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى -الـتأشٌر:   ، مٌت عساس 

  58112والممٌد برلم دائم 2111-11-3وتارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58136دمحم كمال توفٌك حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 أكتوبر بملن/ كمال توفٌك سامى دمحم حجازى  6 1من-دمحم عبدالمجٌد  1ش11ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58143عمر السٌد حسن ابوجبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ السٌد حسن ابوجبل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  43613لسالم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم عبدا -  52

 المنشٌه الجدٌده بملن/ ابراهٌم عبدالسالم ابوالعنٌن -صالح داود  1ش6وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116فً تارٌخ و 58128محمود زكى عبدالرحمن البٌطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 دٌرب هاشم بملن/ دمحم زكى عبدالرحمن -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه البٌطار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  58132شٌماء دمحم كمال عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 له البرج بملن/ سامٌه انور عمر الدسولى مح-مصبغه البمرى  1ش 123، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58132ابوالرٌش للحداٌد والبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 سعد زغلول بملن/ دمحم احمد حماد 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58141  السعٌد عطٌه دمحم فرهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  61

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ عماد عطٌه دمحم فرهود

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  58141عبدهللا عبدالمادر دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 دالمادر دمحم السٌد الحنفى بملن/ عب 1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  58131عدٌله السٌد غازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ احمد منجد احمد الشرلاوى 

تم تعدٌل  21111116وفً تارٌخ  33225دمحم عاطف ابراهٌم مصطفى عمب الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

وذلن  2111لسنه 4442والمودع برلم  33225العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر والممٌد برلم دائم تابع 

 لالستغناء عنه 

 33صف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , و 21111116وفً تارٌخ  58131رامى كاسٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 خلف نادى المهندسٌن بملن/ دمحم حافظ حسن حافظ -الغنام -)ب( الحلمه المدٌمه 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  21111116وفً تارٌخ  58133هانى محمود سلٌمان الصٌرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 رٌف الـتأشٌر:   ، عزبه البهوان بملن/ ابراهٌم عبدالمنعم ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  56162حاتم لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى كفر حسان بملن/ دمحم عوض دمحم بدوى شكر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112ً تارٌخ وف 52138مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

شكرى الموتلى بملن/ وائل 1النمراوى و دمحم فهمى من 1الجٌش وناصٌه ش1ش5-وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/المحله الكبرى 

 52138وبرلم دائم تابع  2111لسنه8212الستغالله "اتٌلٌه " ولٌد برلم اٌداع -عبدالرافع المرسى السرجانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58141بدالحكٌم ابراهٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ع -  61

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ ابراهٌم السٌد عبدالوهاب 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21111112وفً تارٌخ  51522دمحم المرسى حسٌن لادوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

-مركز كفر الشٌخ بملن/ امٌنه شحاته على خلٌفه -ارٌمون طرٌك سٌدى سالم -طرٌك كفر الشٌخ -الـتأشٌر:   ،  عزبه المعلم ابراهٌم 

 كفر الشٌخ ---وبرلم دائم 2111لسنه--الستغالله " مخزن للتوكٌالت التجارٌه والمواد الغذائٌه " والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58144وى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود مسعد مصطفى النبرا -  21

 المنطمه الصناعٌه بملن/ ولٌد و امان و دالٌا  و سناء مسعد النبراوى -ابراهٌم ابوطاحون  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  52138مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

شكرى الموتلى بملن/ وائل عبدالرافع المرسى 1ش1النمراوى و دمحم فهمى من 1الجٌش وناصٌه ش 1ش5وصف الـتأشٌر:   ، 

 السرجانى

لعنوان , تم تعدٌل ا 21111112وفً تارٌخ  52138مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

تارٌخ -الستغالله " مركز عالج طبٌعى " -الجالء بملن/ سماح منصور دمحم ابوسراٌه  1ش1-وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

 52138والممٌد برلم دائم  2111-11-23افتتاحه 

العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  58158دمحم نبٌل دمحم مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ، مٌت بدر حالوه بملن/ نبٌل دمحم دمحم مشعل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  32116عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

الستغالله " مخزن مواد غذائٌه" -ٌعموب  مركز سمنود بملن/ ابراهٌم سلٌمان ابوزٌد-وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر:محله خلف 

 32116وبرلم دائم  2111لسنه 8216والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58145جابر ابراهٌم عبدهللا الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ عصام عبدالرسول البندارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58142ى اسامه دمحمى على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  22

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ محفوظ دمحم السٌد عبدالمجٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58151صٌدلٌه د/ ٌمنى حسن عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/حسن عبدالمعبود حسن عبدالواحد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  52618ابراهٌم زغلول شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

الستغالله "معرض لتجاره السٌارات " -نصر اول  مدٌنه-عباس العماد  1( ش18عماره )-عبدالحكٌم الرافعى  1الـتأشٌر:   ، ش

 الماهره  -----وبرلم دائم  2111لسنه---والمودع برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58156اٌمن ابراهٌم عبداللطٌف ملوحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ حامد دمحم حسن 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21111112وفً تارٌخ  58148اسالم جمال عبدالعزٌز عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ عبدهللا محمود حمدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58154ورده مسعد دمحم الشابورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 درى المنشٌه الجدٌده بملن/ دمحم عبداللطٌف الب-المتولى حامد  1ش25الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58161دمحم محمود دمحم احمد الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 مصطفى ربٌع بملن/ مصطفى مسعد سلٌمان دمحم  1ش1من-دمحم الزغبى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58151م    احمد فؤاد السٌد على اللوٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  84

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ السٌد فؤاد السٌد على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58155دمحم الدمحمى سعد االسكندرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ه خضر بملن/ وجٌده محمود ابراهٌم شرٌف عزب-الششتاوى البحٌرى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  38188السٌد محمود السٌد حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 شارع طلعت حرب خلف مغسلة الصٌرفى-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مجدى عبدالحلٌم عبدالمعٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58153فؤاد حسن على ابوشوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عادل  -  82

 شكرى الموتلى بملن/ عادل فؤاد حسن ابوشوالى -عبدالحمٌد سالم  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111112رٌخ وفً تا 32116عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 وصف الـتأشٌر:   ، محله خلف بملن/ ابراهٌم سلٌمان ابوزٌد ٌعموب

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  32116عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

تارٌخ افتتاحه -الستغله " استٌراد وتصدٌر " -ن/ابراهٌم سلٌمان ابوزٌدمركز سمنود بمل-وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/ محله خلف

 32116والممٌد برلم  18-3-2112

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  32116عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

الستغالله " مكتب توزٌع مواد غذائٌه ( -نود بملن/ ابراهٌم سلٌمان ٌعموب مركز سم-وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/ كفر الثعبانٌه

 32116والممٌد برلم تابع  2114-2-1تارٌخ افتتاحه -

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  58146دمحم دمحم دمحم حبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 دمحم الدسولى حبٌش  الشامى بملن/ دمحم 1، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58151مهاود لتجاره االدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 المنشٌه الجدٌده بملن/ نبٌله العشرى دمحم سوٌدان -المهندسٌن  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58152سبك لٌده برلم    دمحم فوزى سٌد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،   -  13

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ فكٌهه دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  58121مصطفى صادق عبدالحافظ عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ٌسه االروام بملن/ زٌنب دمحم احمد شفٌك كن 1ش1من-لواٌه  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  56832احمد عبدالرحمن عبدهللا دمحم الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 منشاه االمراء بملن/ احمد على عبدالحمٌد على ابوحسن -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه فرج 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  51138رف عبدالعزٌز مصطفى شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى اش -  16

 حوٌن -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ هاشم دمحم محمود راضى 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21111111وفً تارٌخ  58163محمود دمحم لبٌصى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 خلف مدرسه الصناٌع بملن/ ابراهٌم احمد ٌوسف شكر -شكرى الموتلى -منطمه محب -عنتر خضر  1ش13الـتأشٌر:   ، عمار رلم 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 ,  21111111وفً تارٌخ  58168جالل اسماعٌل دمحم ابواسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 سماحه بملن/ عالء دمحم اسماعٌل ابواسماعٌل  وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  58161سلوى عبدالمحسن دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 نمره البصل بملن/ منى عبدالفتاح محمود المنٌر -السنترال  5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  58162متناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل السٌد الد -  111

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ نسمات ابراهٌم ابراهٌم عطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  58121دمحم عبدالعزٌز دمحم شٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، عٌاش شارع الوحدة الصحٌة ملن/عاصم دمحم السعٌد جاد

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  58122دمحم فاٌك رمضان حسن الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ابوراضى بملن/ فاٌك رمضان حسن الحلو -فرحات رزق  1ش11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  58125اهٌم دمحم ابوالمجد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابر -  113

 تبع بطٌنه بملن/ ربٌع فؤاد دمحم عبدالعزٌز -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه راغب 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111رٌخ وفً تا 58166احمد عادل سٌد احمد الغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 امام مدرسه التجرٌبٌه بملن/ ولٌد دمحم دمحم حسن البٌاعه-الحرٌه 1ش 52وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111111وفً تارٌخ  58162العشرى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ملن/ نهاد عبدالعال السٌد العشرى ، مٌت بدر حالوه ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  58164دمحم عبدالحارس سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، طلٌمه بملن/ دمحم عبدالحارس سلٌمان داود 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58123برلم    احمد سمٌر فتحى ٌالوت غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ سمٌر فتحى ٌالوت

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58121اشرف احمد غانم الصاوى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 بدالرازق بملن/ مصطفى ابراهٌم عبدالعزٌز امتداد ثالجه ع-وصف الـتأشٌر:   ، خلف نادى البلدٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  58184الجندى لمواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ، بطٌنه بملن/ طارق محمود دمحم الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58181الزلازٌمى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 محله البرج بملن/ احمد محمود الزلازٌمى -مكتب العمل -احمد عبدالعظٌم  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58181برلم    نعمه ابراهٌم حسنٌن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  111

 البهى بملن/ ابراهٌم ٌونس العربى  1ش 1من-الشهٌد حسن  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58126احمد دمحم عبدالمادرعثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 تنو بملن/ صباح دمحم العوضى الـتأشٌر:   ، كفر دم

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58182عاطف احمد محمود الزلازٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 محله البرج بملن/ احمد محمود دمحم -مكتب العمل  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58122لٌده برلم    دمحم ٌوسف ابراهٌم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  114

 الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ ٌوسف ابراهٌم عبدالكرٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58125رامى رضا عبدالرحمن عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لن/ رضا عبدالرحمن عبدالهادى وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بم



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 ,  21111112وفً تارٌخ  41232احمد سعد احمد سعد الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

الستغالله " مكتب -بملن/ جمال عبدالجابر دمحم المدنى  12شمه-مدٌنه نصر اول -احمد فخرى  1ش36-وصف الـتأشٌر:   ، الماهره

--جهزه ومستلزمات طبٌه ) عدا االدوٌه ( وتصدٌر واستٌراد مستحضرات تجمٌل والتوكٌالت التجارٌه ولٌد برلم اٌداع بٌع ا

 وبرلم 2111لسنه

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58124رضوان محمود دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 سندسٌس بملن/ دمحم ابراهٌم احمد الشرلاوى -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه رشدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58183مصطفى فاروق دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 شكرى الموتلى بملن/ خالد السٌد حافظ البنا  1ش1من-مدرسه التجاره  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  41228ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح دمحم المغاورى  -  111

 السكه الوسطى بملن/ ٌسرى جمعه محمود هٌكل -زكرٌا الجندى 1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21111112وفً تارٌخ  58128السٌد عثمان دراز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدهللا عثمان دراز عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  58115مصطفى جاب هللا مصطفى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الثوره بملن/ مسعد حسٌن الشونى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58111ف عبدالعال المللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ٌوس -  122

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ عبدالجواد دمحم سلٌمان 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21111113وفً تارٌخ  21143توفٌك رشاد السٌد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

الستغالله " ورشه -خلف شركة المالبس بملن/ عبدالغنى دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبى -الـتأشٌر:   ، سمنود

  21143وبرلم دائم تابع  2111لسنه---اخشاب " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113رٌخ وفً تا 58118مصطفى احمد محمود على حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ السعٌد السعٌد حنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  44444احمد عبدالمغنى عبدالجلٌل شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 امام عزبه ابووافى بملن/ كاظم عبداللطٌف عبدالعاطى فرج -سرٌع طرٌك المحله /طنطا ال 3وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58111احمد الباشا للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ الباشا خلٌل الباشا دٌاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد الباشا خلٌل دٌاب -  122

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ الباشا خلٌل الباشا دٌاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  45812حسان السٌد الٌمانى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

الستغالله ) مصنع بالستٌن( والمودع -االسكندرٌه -برج العرب -(مجمع الصناعات الصغٌره 23( عنبر )12، وحده )   الـتأشٌر:

 -------وبرلم دائم تابع  2111لسنه----برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  42464نصر فتحى نصر شبكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ٌر:   ، اضافه نشاط " تجاره البان " الى النشاط االصلى الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58116عالء دمحم حسن فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ دمحم حسن فرغلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58112سبك لٌده برلم     جمال دمحم عبدالحلٌم ابوصالح ، تاجر فرد ،  -  131

 الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ دمحم عبدالحلٌم ابوصالح 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 ,  21111113وفً تارٌخ  58111مصطفى محمود السٌد ابوالعٌنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 خلف شركة النصر بملن/ محمود السٌد ابوالعنٌن -رج ترعه الب 1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  58113عمرو زكرٌا عبدالمادر المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ سعاد عبدالمادر محرز 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  58181ر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن رشاد دمحم اسماعٌل الوكٌل ، تاج -  134

 وصف الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه بملن/ عبدالعزٌز عبدالمادر الزمرد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58112دمحم عبدالسمٌع دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ر:   ، العامرٌه بملن/ اشرف شولى دمحم الجمٌزى الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  58185منصوره جالل عبدالحمٌد الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بجوار كوبرى الرباط بملن/ ابراهٌم مرزوق دمحم ابوالحسن -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه ٌسن طه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  58188السٌد عبدالداٌم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رمضان -  132

 وصف الـتأشٌر:   ، الرٌانٌه بملن/ السٌد عبدالداٌم فرحات زٌدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58114دمحم العربى حكمت الصبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ العربى حكمت عبدالحلٌم الصبان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  58111عاطف دمحم امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ على دمحم امٌن ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  33615وائل رفعت الدسولى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 حمدٌن ابوشرٌف  عزبه خضر بملن/ عبدالمنعم-عبدالمنعم ابوشرٌف  1ش31الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  58186سلمى المرغنى اسماعٌل فرغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 خلف مصنع العمده بملن/ فردوس حسن العش-بجوار الزراعه -العش  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  58182عٌسى للتكٌٌفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ، محله زٌاد بملن/ دمحم سعد دمحم السامولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  21143توفٌك رشاد السٌد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ى دمحم عبدالغنى بدر و عبدالشكور احمد احمد الزغبىالـتأشٌر:   ، خلف شركة المالبس بملن/ عبدالغن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  21143توفٌك رشاد السٌد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

والممٌد  2115-6-28احه تارٌخ افتت-الستغالله " تجاره مواد بناء "-ترعه الساحل بملن/ احمد فتحى غانم 1ش-الـتأشٌر:   ، سمنود 

  21143برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  56188عمرو السٌد ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 امام مسجد الكنٌسى بملن/ السٌد ابراهٌم ٌوسف الدسولى -مصطفى فهمى  1ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58113ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه محمود عبدالعال شحات -  146

 الـتأشٌر:   ، عزبه ابووافى صفط تراب ملن/خٌرى المطب دمحم رماح

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  58112مصطفى دمحم الزغبى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 أشٌر:   ، منشاه مبارن بملن/ هبه دمحم انور دمحم وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58116ولٌد السعٌد حسٌن الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 امام مسجد العمرٌه بملن/ انشراح السٌد السراجى -العمرٌه المبلى  1الـتأشٌر:   ، ش



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58111المصلحى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدهللا -  141

 طنباره بملن/ المصلحى عبدهللا المصلحى -الـتأشٌر:   ، عزبه جبران 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21111114وفً تارٌخ  58114فرغل دمحم احمد احمد فرغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 سوق الخضار بملن/ احمد سلٌمان فرغل  1الشٌخ سالم مع سور الكرشه من 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  58112مدحت عادل عبدالستار المجدوبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 د الستار البهى المجدوبه وصف الـتأشٌر:   ، عزبه العجٌزى كوم على بملن/ عادل عب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58111بدوى جمال البدراوى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 البحر الغربى ملن/صالح احمد ابراهٌم النجار-الـتأشٌر:   ، الهٌاتم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  56188برلم     عمرو السٌد ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  153

الستغالله " مخزن مفروشات " -امام مسجد الكنٌسى بملن/ السٌد ابراهٌم ٌوسف الدسولى -مصطفى فهمى  1ش5الـتأشٌر:   ، 

 56188وبرلم دائم تابع  2111لسنه8852والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58113د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمادر محى الحسنى ، تاجر فر -  154

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ عبدالمادر محى الحسنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58118ولٌد عاطف السعٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ة الصناٌع ملن/سمٌه السٌد احمد صولهالـتأشٌر:   ، شارع مدرس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58111اٌمان ابراهٌم دمحم الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم ملن/ابراهٌم مسعد ابراهٌم الخواجه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  58115    المهدى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  152

 ، مٌت بدر حالوه بملن/ منٌر عبدالمادر المهدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58112سامح دمحم دمحم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ع الجابرٌه بملن/ هٌثم رٌحان دمحم دمحم ابراهٌم تب-الـتأشٌر:   ، عزبه االنشاء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58115دمحم على عبدالعال الحملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 المستشار بملن/ صابر دمحم دمحم السنفاوى  1ش1من-شٌخ البلد  1ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  58111رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود مجدى احمد  -  161

 الـتأشٌر:   ، شارع مكتب العمل جزٌرة شدوان امتداد محب ملن/عبدالحمٌد رضا البلماسى

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21111112وفً تارٌخ  58125دمحم طارق دمحم الغضبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى  بملن/ ابراهٌم دمحم عبدالرحٌم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58122باسم البسٌونى ٌوسف الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك بملن/ ولٌد البسٌونى ٌوسف الخٌاط 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58121حسنى صدلى حسٌنى ابراهٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 وصف الـتأشٌر:   ، العتابٌة ملن/اسامه صدلى حسٌنى ابراهٌم بكر

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21111112وفً تارٌخ  58121ممدوح سعد دمحم العدل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، كفرحجازى بملن/ احمد عبدالبالى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58111مجدى عبدالمغنى كامل مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 وصف الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ دمحم احمد دمحم سعٌد 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  21111112وفً تارٌخ  43125براهٌم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل عبدالرحٌم ا -  166

 محله ابوعلى -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مصطفى ابراهٌم الطلٌمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58123اسالم صالح ٌحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 سوق اللبن بملن/ عزه السٌد احمد الباب-دمحم خلٌل  1ش1من-حمام البصل  1ش22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58112   شٌماء دمحم نهاد الششتاوى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ جاد حسٌن ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58116حماده عبدالتواب عبدالعزٌز طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 اهٌم وصف الـتأشٌر:   ، الوراله بملن/ اعتدال ٌوسف ابر

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58124رمضان عكاشه رمضان عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 سوق اللبن بملن/ انور عبدالفتاح احمد الوزان -وصف الـتأشٌر:   ، الزعبالوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  52138  مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  121

 شكرى الموتلى بملن/ وائل عبدالرافع-النمراوى و دمحم فهمى 1ناصٌه ش-الجٌش 1ش5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  52138مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

-الستغالله " مركز عالج طبٌعى "-الجالء بملن/سماح منصور دمحم ابوسراٌه 1ش-لـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/المحله الكبرى وصف ا

 52138والممٌد برلم  2111-8-15تارٌخ افتتاحه 

عنوان , تم تعدٌل ال 21111112وفً تارٌخ  52138مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

شكرى الموتلى بملن/ وائل -النمراوى و دمحم فهمى  1ناصٌه ش-الجٌش  1ش5-وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/ المحله الكبرى

  52138والممٌد برلم  2111-11-31تارٌخ افتتاحه -الستغالله " اتٌلٌه " -عبدالرافع المرسى السرجانى

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  52138رد ،  سبك لٌده برلم    مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر ف -  124

شكرى الموتلى بملن/ وائل -النمراوى ودمحم فهمى  1ناصٌه ش-الجٌش  1ش5-وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/ المحله الكبرى 

وبرلم دائم تابع  2111لسنه8818اع الستغالله " مخزن لتجاره المالبس الجاهزه ") عدا العسكرٌه (ولدي برلم اٌد-عبدالرافع

52138 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  58144محمود مسعد مصطفى النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

احمد  وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ولٌد مسعد النبراوى و امانى مسعد النبراوى و دالٌا مسعد النبراوى و سناء

 المنطمه الصناعٌه-ابراهٌم ابوطاحون  1ش-السنٌطى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  58126سامٌه سعد فراج عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

  طرٌك دمرو بملن/ عبدالمنعم السعٌد سلٌمان-محله البرج -نادى الشباب  1ش2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  58118وائل زكرٌا محى الدٌن زكرٌا عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 , وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل ملن/عبدالغفور دمحم السٌد

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21111118وفً تارٌخ  58132احمد رضا السعٌد حبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ابوشاهٌن بملن/ عبدالحمٌد مصطفى اسماعٌل السٌد -المدرسه الثانوٌه  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  58133سامى عبدالمولى السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 عوض دمحم الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس بملن/ ابراهٌم صبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  32531عبدالحمٌد عطٌه عبدالحمٌد دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الدور الثانى بملن/ دمحم عبدربه عبداللطٌف -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى سامول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  32531برلم     مصنع بدر للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  181

 الدور الثانى بملن/ دمحم عبدربه عبداللطٌف -الـتأشٌر:   ، تعدل الى سامول 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  58122ناجى ٌاسر دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 ابوعلى بملن/ اسماء سلٌمان الموافى الـتأشٌر:   ، محله 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  51111على السٌد دمحم المرسى ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله ابوعلى بملن/ دمحم عبدالفتاح الحنفى

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  58128ر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم حمدى ابراهٌم احمد االعمى ، تاج -  184

سوق اللبن بملن/ حمدى -عثمان بن عفان  1ش1من-ابوالعطا  1ش1من-بجوار مسجد الهدى -الماهره  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

 ابراهٌم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  58131اٌمان حمدى الدمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 منشٌه البكرى بملن/ حسام سمٌر دمحم زٌدان -عمار بن ٌاسر  1من-عبٌده بن الجراح  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  56612اٌمان السٌد غازى الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 ر:   ، الناصرٌه بملن/ شرٌف دمحم المرسى شرٌفالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  56612اٌمان السٌد غازى الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

)عدا المالبس  الستغالله " مصنع مالبس جاهزه "-مركز سمنود بملن/ دمحم حسنٌن ابراهٌم البسٌونى -الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

  56612والممٌد برلم دائم تابع  2111-5-16تارٌخ افتتاحه -العسكرٌه ( 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  56612اٌمان السٌد غازى الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

تغالله " مطبعه مالبس ) عدا خدمات االنترت والمالبس الس-مركز سمنود بملن/شرٌف دمحم المرسى شرٌف-الـتأشٌر:   ، الناصرٌه

 56612وبرلم دائم تابع  2111لسنه8131لٌد برلم اٌداع -العسكرٌه(وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  58121سحر هاشم احمد نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 محله خلف بملن/ عبدالمحسن هاشم احمد السٌد نحله -:   ، بجوار المعهد االزهرى الثانوى الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111118وفً تارٌخ  58131حسنى دمحم حسنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ دمحم حسنى ابراهٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  58134محمود عبدالغنى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  111

 الجمهورٌه بملن/ صبرٌه حافظ دمحم دمحم -عزبه البهلوان -على النجار  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111ً تارٌخ وف 58132احمد دمحم عبدالسالم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 داٌر الناحٌه بملن/ وحٌد دمحم عبدالسالم بكر -الـتأشٌر:   ، االبشٌط 

تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  58136هشام مصطفى السٌد مصطفى حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 محله البرج بملن/ طه دمحم احمد جاد هللا -المستشار  1ش1من-هٌثم الرجبى  1, وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  58142حازم ابراهٌم احمد ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

خالد مصطفى الششتاوى مٌدان الشون اعلى صٌدلٌه والء رزٌك بملن/ -الـتأشٌر:   ، الدور السادس علوى ببرج العباسى الجدٌد 

 المزٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111111وفً تارٌخ  58135عطاره ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ، سجٌن الكوم بملن/ انصاف احمد ٌاسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  45161عبدالعلٌم فٌصل عبد العلٌم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بمن/ فهد فٌصل عبدالعلٌم محفوظ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111تارٌخ وفً  45161عبدالعلٌم فٌصل عبد العلٌم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

الستغالله " مخزن لتجاره االعالف -مركز المحله الكبرى بملن/ فهد فٌصل عبدالعلٌم محفوظ -وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده 

 45161وبرلم دائم تابع  2111لسنه8182وبذره لطن " والمودع برلم 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  58143سبك لٌده برلم     والء محى الدٌن حسب ابوٌوسف ، تاجر فرد ،  -  118

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الثعبانٌه بملن/ حلمى ابراهٌم دمحم سعد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  48612دمحم ابراهٌم سعد الدٌن السجاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لالستغناء عنه  2118-2-8فى  4825الغاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم  وصف الـتأشٌر:   ، تم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  58131ابراهٌم ماهر عمر الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ دمحم احمد دبور 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  58138ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر مصطفى مصطفى الطبا -  211

 خلف عمر افندى بملن/ مصطفى مصطفى مصطفى الطبال -جٌرادوس  1ش42وصف الـتأشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 21111111وفً تارٌخ  58141محمود رمضان عطٌه ابوعرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ ناهد عبدالغنى على السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58145عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالهادى عبدالمعطى البسٌونى الخولى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58151مارى مٌالد رمزى مٌالد ابوسٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الجٌش بملن/ دمحم سامى عبدالباسط على  1ش14وصف الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 21111121وفً تارٌخ  58146اسامه حسن عبدالحلٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 منشٌه البكرى بملن/ عبدالحمٌد دمحم سند -ناصٌه مصنع السجاعى -رافت اللٌثى  1ش41وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58142هبه نصر الدٌن جاد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لن/ جمال الدٌن ابراهٌم الكومى طرٌك الشٌن بم-الـتأشٌر:   ، لطور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  51881عطٌه شاهٌن عطٌه عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 كفر دمرو  -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ صاحب الشان ) عطٌه شاهٌن عطٌه عالم(

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58148ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم كامل ابراهٌم الشبراو -  218

 وصف الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ كامل ابراهٌم السعٌد الشبراوى 

وفً تارٌخ  58141مكتب حماد للمماوالت واٌجار السٌارات والمعدات الثمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

منشٌه البكرى بملن/ -الدور الثالث -بجوار مستشفى الربٌع -الصفا  1ش53م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ت 21111121

 توكل مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  52842عالء عبداللطٌف عبداللطٌف الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الترعه  1ش-شبراملكان -بجعلة بملن/ عالء عبداللطٌف عبداللطٌف الصٌد  وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58144شرٌف احمد زكى دمحم الدمنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ خالد عبدالحمٌد الموجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58155اهٌم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم ابر -  212

مصطفى كامل بملن/ اٌاد دمحم  1ش4( منزل رلم  1مخزن رلم )-خلف شركة مصر للغزل والنسٌج -الـتأشٌر:   ، منطمه الوزارٌه 

 عبدالحمٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  55523د ،  سبك لٌده برلم    صابر حامد صابر على ، تاجر فر -  213

 الـتأشٌر:   ، كفر البسطوٌسى بملن/ شعبان جمعه اسماعٌل ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58154دمحم دمحم حسب ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 در حالوه بملن/ لٌلى فوزى تمساحالـتأشٌر:   ، مٌت ب



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58163فرٌد شولى حامد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، شارع النمسى منشٌة خضر ملن/سامٌه دمحم المطب محفوظ

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  52233لٌده برلم     عبدالباسط محمود سلٌمان الدهمه ، تاجر فرد ،  سبك -  216

 العامرٌه بملن/ محمود سلٌمان فرج الدهمه -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه راتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58161حامد على حامد الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 منشاه االمراء بملن/ على حامد الغرٌب الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58166شرٌف السٌد على بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ السٌد عبدالمطلب السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58165م    حسٌب مسعد حسٌب الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاة االمراء ملن/مسعد حسٌب ٌوسف الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  55523صابر حامد صابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

الستغالله " مصنع مالبس جاهزه ") عدا المالبس -لن/ شعبان جمعه اسماعٌل ابراهٌم مركز المحله بم-الـتأشٌر:   ، كفرالبسطوٌسى 

   55523وبرلم دائم تابع  2111لسنه 1132العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58164عصام حامد الغرٌب حامد بوادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 أشٌر:   ، منشاه االمراء بملن/ حامد الغرٌب حامد الغرٌب بوادىوصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 المجارى بملن/ صبحى محمود العشرى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58152رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن حلمى العشرى ، تاجر ف -  223

 ابوراضى بملن/ حسٌن حلمى العشرى -شولى جاد  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58152عادل حامد مرسى دمحم المرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ عبدالشهٌد الٌمانى السٌد عنب  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111121وفً تارٌخ  58168دمحم احمد دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ، دمرو ملن/صابرٌن عبدالفتاح مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58162خفاجى للنسٌج المٌكانٌكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ فؤاد فؤاد السعٌد عبدالغنى سالمه

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  58156عبدالعظٌم دمحم ناجى عبدالعظٌم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ سمٌر بدر بدوى فوده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  52646هٌثم حمدى دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 طى بملن/ زكرٌا على دمحم ابوحسن السكه الوس 1من-الماهره  1ش52الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 المجارى بملن/ ٌحٌى عبدالسالم حامد الجوهرى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58151ٌده برلم    عمرو سٌد احمد دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ بدٌر دمحم سراٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  52441دمحم حسن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 مٌت اللٌث هاشم بملن/ شاكر دمحم المتولى شبل -عم خلٌل الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه عبدالمن



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58153سعٌده دمحم عبدالفتاح ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ عاطف احمد صادق عبدالكرٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  58162، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نٌفٌن عبدالحمٌد دمحم على عطٌه -  233

 المنشٌه الجدٌده بملن/ شرٌف السٌد السٌد النمٌب -العزب  1ش15وصف الـتأشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  58161ابراهٌم البسٌونى ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 وصف الـتأشٌر:   ، سنباره بملن/ ابراهٌم محمود عبداللطٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

ره منتجات الٌف فودز " والمودع الستغالله " مخزن لتجا-المجارى بملن/ صبحى محمود العشرى  1ش-الـتأشٌر:   ، فرع/سمنود

 42122وبرلم دائم تابع  2111لسنه1151برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

ه " مخزن لتجاره منتجات الٌف فودز " الستغالل-بملن/ ٌحى عبدالسالم حامد الجوهرى -المجارى1ش-الـتأشٌر:   ، فرع/ سمنود

 42122والممٌد برلم دائم تابع  2111لسنه1151والمودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 المجارى  1ش -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ورثه السٌد دمحم امٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58151دمحم حسب دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدرحالوه ملن/لٌلى فوزى تمساح

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21111121وفً تارٌخ  58161دمحم ابراهٌم محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 محب بملن/ فؤاد دمحمرمضان الحلو -الفرجانى  1ش6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  58158شرٌن احمد احمد سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 سٌدى عمٌل بملن/ على السعٌد ادرٌس  1ش1من-البرلسى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  58121مصطفى كامل فؤاد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ كامل فؤاد ابوطالب 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21111124وفً تارٌخ  58122بوسى دمحم السعٌد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ على السٌد على عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  58123خالد مٌسره الطنطاوى المواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء بملن/ ولٌد مٌسره الطنطاوى المواس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  52135 دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم -  244

 كفر حجازى-الـتأشٌر:   ، تعدل  الملن بجعلة بملن/ غدى سامى اسماعٌل 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21111124وفً تارٌخ  51431وائل عبدالخالك حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 بجوار صالح الجندى بملن/ مصباح الفى سالم-الـتأشٌر:   ، تعدل الى خلف مسجد الٌمانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  51431وائل عبدالخالك حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 / دمحم مرسى دمحم صابون مولف طلعت حرب بملن-الرجبى  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  51431وائل عبدالخالك حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 مولف طلعت حرب بملن/ دمحم مرسى دمحم صابون -الرجبى  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  58124د ،  سبك لٌده برلم    روحٌه الششتاوى سلٌمان حنطور ، تاجر فر -  248

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ وجنات طلبه البسطوٌسى الفار
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  52512عبدالفتاح حسٌن السعٌد غٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 دمحم داود 1ش-تعدل الملن بجعلة بملن/ طارق السٌد مسعد شرٌف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  58126عبدالعظٌم جمال عبدالعظٌم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ جمال عبدالعظٌم عطوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  58128ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد دمحم عباس دمحم ابوعل -  251

 زكى عسكر بملن / ولٌد السٌد ابوالفتوح المرسى 1ش8الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21111124وفً تارٌخ  58122محمود ابوالمجد دمحم الغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ ابوالمجد دمحم الغزالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  58121احمد دمحم حسب ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ لٌلى فوزى تمساح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  58125دمحم مجدى عبدالمادر عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ مجدى عبدالمادر عثمان 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21111125وفً تارٌخ  58181وفاء محبوب دمحم السٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 محب بملن/ رمضان عبدهللا مصطفى االودن -لنال السوٌس  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  58184مصطفى عبدالحفٌظ ابوالعزم الحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ٌد , وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالفتاح دمحم الس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58183بهاء السعٌد دمحم عطٌه دٌبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ احمد البٌومى دمحم الشامى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58114وجٌه السعٌد دمحم واصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ طاهر السعٌد دمحم واصل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  41468عبدهللا احمد دمحم ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 / عبدالباسط عاشور عوض االمام طرٌك دمرو بملن1من-شولى الشرلاوى  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  58111سمٌر محسن ابراهٌم الجمٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 محله ابوعلى بملن/ منال رمزى عبدالعزٌز حفاجى -الجمٌزى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58112ك لٌده برلم    احمد دمحم مسعد عبٌد ، تاجر فرد ،  سب -  261

 الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ وفاء محمود ابراهٌم عبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  58113جمٌله عبدالستار دمحم محمود حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 رى الدلتا بملن/ مصطفى دمحم الجندى كوب 1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  51653عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 سامول بملن/ على رضا بدٌر السرجانى-, وصف الـتأشٌر:   ، عزبه حزه 

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  51653ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح البا -  264

تارٌخ افتتاحه -الستغالله " تجاره اعالف وخاماتها "-مركز المحله بملن/ محمود مصطفى منجد خلٌل -, وصف الـتأشٌر:   ، بلمٌنا 

  51653والممٌد برلم  21-1-2112

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  51653فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء الدٌن طارق عبدالفتاح  -  265

الستغالله " مزرعه ارانب -مركز المحله بملن/ على رضا بدٌر السرجانى -سامول -, وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/عزبه حزو

 51653وبرلم دائم تابع  2111لسنه1111ونعام " والمودع برلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  51653عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

السغالله "مزرعه مواشى " والمودع برلم -مركز المحله بملن/ رضا دمحم دمحم ٌوسف -, وصف الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر/ كفر دمرو 

 51653وبرلم دائم تابع  2111لسنه1111

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58182دمحم عبدالمادر دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ احمد البٌومى دمحم الشامى 

تم تعدٌل العنوان  21111125فً تارٌخ و 51653عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 , وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ رضا دمحم دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  51653عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

تارٌخ افتتاحه -الستغالله "تجاره اعالف وخاماتها " -مصطفى منجد خلٌل  مركز المحله بملن/ محمود-, وصف الـتأشٌر:   ، بلمٌنا 

 51653والممٌد برلم  21-1-2112

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  44131دمحم على عاشور البٌعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ دمحم الدمرداش دمحم خطاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  44131دمحم على عاشور البٌعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

والممٌد  2115-1-3الستغالله " مدشه حبوب " وتارٌخ افتتاحه  -مركز سمنود بملن/ على عاشور فتوح-الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

  44131برلم دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  58186مصطفى حسٌن زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى -  222

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا ملكان بملن/ رٌهام دمحم دمحم جمعه 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21111125وفً تارٌخ  58181السٌد دمحم السٌد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ احمد العشرى ندا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  1351دمحم عبدالحمٌد حسٌن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

الستغالله " -ابوالعطا  سكه لطور بملن/ الطاهره على احمد و ورثه المرحوم جالل-السالم  1ش25-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  1351وبمم دائم تابع  2111لسنه1114مصنع ترٌكو دائرى " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  41452محمود طلعت دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 فر دمرو ك-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم على حسن سنبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58182محمود احمد دمحم على الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ احمد دمحم احمد على الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125 وفً تارٌخ 43118بالل احمد عبدالحمٌد دبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت حبٌب بملن/ دمحم احمد عبدالحمٌد دبور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58111كرٌم احمد دمحم السامولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 لغفران بملن/ احمد دمحم السامولى بجوار عطاره ا-الغبارى  1ش-الـتأشٌر:   ، سكه طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  44131دمحم على عاشور البٌعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

الستغالله " مصنع فرم وتنسٌل وتفتٌح وتنظٌف عوادم -مركز سمنود بملن/ دمحم الدمرداش دمحم خطاب -الـتأشٌر:   ، الناصرٌه

 44131وبرلم دائم تابع  2111لسنه 1116لطان " ولٌد برلم اٌداع اال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58181الطاهره عبدالمنعم دمحم نواره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 خلف المعهد الدٌنى بملن/ احسان ابراهٌم محمود حجر-ابوجمٌل  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  1351دمحم عبدالحمٌد حسٌن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 سكه لطور بملن/ الطاهره على احمد و ورثه المرحوم /جالل ابوالعطا-السالم  1ش25الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  58185لم    دمحم عادل دمحم عبدالعزٌز دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  282

 المنطمه الصناعٌه بملن/ ابراهٌم عٌد سلٌمان -الشهٌد سلٌمان  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  58115مصنع السالمونى للنسٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 طرٌك مٌت السراج بملن/ فوزى فتحى منصور على السالمونى -الـتأشٌر:   ، مجول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125 وفً تارٌخ 58188سمٌه فؤاد ابراهٌم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 الجمهورٌه بملن/ هشام بدٌر المصلحى -حجازى  1ش12الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58116هانم مسعد فرج عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 لغتورى الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ طلعت السٌد السعٌد ا

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  33462صٌدلٌه د/ احمد عبدالفتاح الجدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 عماره دمحم حسٌن بملن / والء دمحم عبدالفتاح اسماعٌل -البحر  1ش1من-بنن ناصر االجتماعى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58218رخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنٌه فؤاد السٌد الش -  282

 الجمهورٌه بملن/ ورثه ابراهٌم عفت عٌسى و احمد عفت عٌسى -غازى  1ش28الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21111126وفً تارٌخ  58216عبدهللا حلمى متولى الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 الـتأشٌر:   ، شبرا بابل بملن / فرج السٌد خفاجه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58212فتحى فتحى ابورٌه البزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ دمحم ممبل شعٌر 

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ  58211الكاشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه دمحم العوضى عوض هللا  -  211

 ابوشاهٌن بملن/ على عبدالحى عمام -االخالص  1ش3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58213حسن احمد المهدى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ بدوى عبدالستار دمحم المزٌن ال

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  58212امانى عبدالباسط الحسٌنى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، الجابرٌه بملن/ محسن لطفى لاسم الشهاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58212ر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه على ابوالغٌط على ، تاج -  213

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ فوزٌه دمحم غازى عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  58111حسام عبدالفتاح عبدالخالك شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 السكه الوسطى بملن/ بسمه محمود عبدالعزٌز الكنٌسى -بجوار مسجد الكنٌسى -احمد المرع  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58118صالح مسعد صالح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 هن كفر فٌاله بملن / مسعد صالح السٌد ابود-الـتأشٌر:   ، عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58211دمحم نشأت دمحم ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ المعداوى شلبى شحاته 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  33462صٌدلٌه د/ احمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

الستغالله " -عماره دمحم حسٌن بملن /والء دمحم عبدالفتاح اسماعٌل -البحر  1ش1من-بنن ناصر االجتماعى  1الـتأشٌر:   ، ش

  33462وبرلم دائم تابع  2111لسنه1146صٌدلٌه " والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58211سامح دمحم جالل مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 السكه الوسطى بملن/ مصطفى دمحم مصطفى الغمرى -خالد بن الولٌد  1الـتأشٌر:   ، ش



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  31824اٌهاب السعٌد دمحم عبدالعزٌز المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 رجب الشورى الزراعه بملن/ احمد ابراهٌم احمد الشرلاوى  1ش31تعدل الى عمار رلم  وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58214دمحم السعٌد ٌوسف حرحٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ السعٌد ٌوسف احمد حرحٌره 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  58215ابراهٌم دمحم الزلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمان دمحم -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، دماط بملن/ اسماعٌل دمحم السٌد عطا 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21111126وفً تارٌخ  26221دمحم عطٌه مصطفً دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 محب بملن/ ابراهٌم عطٌه مصطفى جوده 1ش1من-احمد البدوى  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  26221دمحم عطٌه مصطفً دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، تم الغاؤه لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  2222بد الحً لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البٌلً دمحم ع -  314

 امام مشحمه البٌلى بملن/البٌلً دمحم عبد الحً لندٌل-طرٌك المحله سمنود الزراعى المدٌم -الـتأشٌر:   ، تعدل الى الراهبٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58112سبك لٌده برلم      وائل دمحم مراد البرعى عمٌله ، تاجر فرد ، -  315

 ابوراضى بملن/ احمد السٌد دمحم هندى -عمرو مصطفى  1ش34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  56831ممتازه فاروق مصطفى مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 طنباره -، تعدل الملن بجعلة بملن/ احمد دمحم محمود الشربٌنى وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  31824اٌهاب السعٌد دمحم عبدالعزٌز المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

رجب الشورى الزراعه  1ش31 الى  عمار رلم 2111-11-31فى  8512وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع المودع برلم 

 بملن/ احمد ابراهٌم احمد الشرلاوى 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  58211احمد محمود احمد احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 ٌات ملن/ممدوح احمد دمحم شومانشارع الجٌش امام معهد الفت 1الكائن بالدور االرضى بالعمارة رلم  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  58211عماد احمد صبح عبدالجواد صاٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ لبنى سمرى احمد الطرٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  58213لم    دعاء دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  311

 الـتأشٌر:   ، العثمانٌه بملن/ السعٌد ابوالفتوح الشامى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  18418مصطفى كمال الدٌن توفٌك العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 2111لسنه---الستغالله " مصنع الومنٌوم " والمودع برلم -لن/شعبان سٌد دمحم عٌسى للٌوب بم-بلمس  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

 ----وبرلم دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  58216ابراهٌم دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 نعمان االعصر بملن/ السٌد ابراهٌم رجب  1ش1من-الدمٌاطى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122خ وفً تارٌ 58221محمود ابراهٌم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ ابراهٌم دمحم عطٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  16522مصطفً فاروق احمد السحرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

الستغالله " مزرعه مواشى " والمودع برلم -العاطى مركز المحله بملن/ دمحم رشاد البسٌونى عبد-وصف الـتأشٌر:   ، الدواخلٌه

 16522وبرلم دائم تابع  2111لسنه1211

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  53253وائل سعد السٌد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ غازى ابراهٌم غازى جمٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  53253د السٌد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل سع -  316

-8-22تارٌخ افتتاحه -الستغالله " ورشه تصلٌح كاوتش "-مركز المحله بملن/ سعد السٌد فرج ابوطاحون-الـتأشٌر:   ، السجاعٌه 

 53253والممٌد برلم دائم تابع  2118

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  58212لٌفه اسماعٌل خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خ -  312

 الجمهورٌه بملن/ دمحم خلٌفه اسماعٌل خلٌفه-اسماعٌل خلٌفه  1ش41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  58218هٌام جمٌل الحسانٌن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ احمد عبدالبالى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  58215عال على دمحم ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، بلتاج بملن/ على دمحم ابورٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  53253ون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل سعد السٌد طاح -  321

الستغالله " مصنع مراتب فاٌبر " والمودع برلم -مركز المحله بملن/ غازى ابراهٌم غازى جمٌل -الـتأشٌر:   ، السجاعٌه

 53253وبرلم دائم تابع  2111لسنه1212

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  58211تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماٌكل عاطف تلمٌذ زكى ،  -  321

 المنطمه الصناعٌه بملن/ دمحم سعٌد طلعت -احمد المطان  1الـتأشٌر:   ، ش

   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 21111122وفً تارٌخ  58221سلٌمان للجوارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 ، شبرابابل بملن/ مسعد الدسولى بركات البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  58222الدكرورى دمحم دمحم حسن الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ دمحم دمحم حسن الجناٌنى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  58214،  سبك لٌده برلم     عماد شاكر احمد سوٌلم ، تاجر فرد -  324

 المنشٌه الجدٌده بملن/ عماد شاكر احمد سوٌلم -بجوار مسجد الطوٌل -ابراهٌم الشاذلى  1ش1الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 21111122وفً تارٌخ  16522مصطفً فاروق احمد السحرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

والممٌد برلم  1111-1-1تارٌخ افتتاحه -الستغالله " حالق " -ولى الدٌن بملن / اعتماد محمود كوسٌر  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

  16522دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  16522مصطفً فاروق احمد السحرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 ف الـتأشٌر:   ، الدواخلٌه بملن/ دمحم رشاد البسٌونى عبدالعاطىوص

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  58222ابورٌه للمبٌدات والبذور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، بهبٌت الحجاره بملن/ نبٌه راغب السٌد زاٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  58111جاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد الباشا للمالبس ال -  328

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ الباشا خلٌل دٌاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  58111احمد الباشا للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

الستغالله " تجاره اجهزه كهربائٌه )عدا الكمبٌوتر -مركز المحله بملن/ الباشا خلٌل الباشا دٌاب -، صفط تراب  الـتأشٌر:  

 58111والممٌد برلم  2111-11-13تارٌخ افتتاحه -ومستلزماته ( 

تم تعدٌل  21111128وفً تارٌخ  52823محمود عبدالرازق احمد على عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 عزبه خضر بملن/ اٌهاب عبدالمنعم على حسن -دمحم كمال  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21111128وفً تارٌخ  34281محمود فرٌد عبدالمادر احمد المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 مٌت اللٌت هاشم بملن/ سمٌر دمحم احمد شرٌف- , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه طعوش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  41518عبدالحمٌد دمحم محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 المزلمان بملن/ سامٌه دمحم عٌد  1ش-الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله ابوعلى 

تم تعدٌل  21111128وفً تارٌخ  58221عبدالمجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحمٌد عزت عبدالحمٌد  -  333

 الجمهورٌه بملن/ عطٌات عبداللطٌف عمر الدهل-السعودى  1ش 32العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  58111احمد الباشا خلٌل دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

الستغالله " مصنع مالبس جاهزه " ) عداما ٌختص بالمالبس -مركز المحله بملن/ الباشا خلٌل دٌاب -الـتأشٌر:   ، صفط تراب 

 58111وبرلم دائم تابع  2111لسنه1252العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  58111لم    احمد الباشا للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  335

الستغالله " مصنع مالبس جاهزه " ) عداما ٌختص بالمالبس -مركز المحله بملن/ الباشا خلٌل دٌاب -الـتأشٌر:   ، صفط تراب 

 58111وبرلم دائم تابع  2111لسنه1252العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  58223تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابوجبل لتجاره الغزول ،  -  336

 ابوراضى بملن/ دمحم عالء الدٌن السٌد غازى -سامى الكهربائى  1ش26الـتأشٌر:   ، 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21111128وفً تارٌخ  58225احمد فرحات احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 ابوراضى بملن/ دمحم فرحات احمد اسماعٌل -جمال عبدالناصر  1ش15الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  58231محمود دمحم محمود دمحم الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 مٌه وصف الـتأشٌر:   ، بلتاج بملن/ تحٌه طه احمد عبدالهادى س

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  58224هاله دمحم ابوالٌزٌد احمد العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 كوبرى الدلتا بملن/ انش عبداللطٌف النوسانى  1ش1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  58232رهام محمود ابراهٌم عثمان سنبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 امام مدرسه السٌد عائشه بملن/ دمحم على ابوشعٌشع -الشهٌد عبدالحمٌد غباره  1ش32وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  56143مغاورى عبدالعزٌز اسماعٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 كفرالشٌخ  بملن/ طاهر صالح زكى النجار-وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌك لطور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111128وفً تارٌخ  58228المكاوى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 بجوار مسجد الشامى بملن/ احمد سٌد على احمد-امتداد ابوراضى  1ش52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  58231انس دمحم دمحم عبدالرازق عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 عزبه خضر بملن/ دمحم دمحم عبدالرازق -بالل بن رباح -الششتاوى  1ش5م وصف الـتأشٌر:   ، عمار رل
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 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  41441نعاٌم حسن دمحم الزعبوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 شاط بجعله / مخبز بلدى آلى كامل مجرتعدٌل الن



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  42811ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره موتوسٌكالت ولطع غٌار موتوسٌكالت "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  52213د ،  سبك لٌده برلم   حامد حمام صلحى عبدالعال ، تاجر فر -  3

 التأشٌر:  اضافه نشاط " استٌراد وتصدٌر خضروات " للنشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  32111اشرف دمحم عبدالنبى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 بجعلة " كوافٌر رجالى "التأشٌر:  تعدل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21111113وفً تارٌخ  52425سحر طه طه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 النشاط بجعلة " تصلٌح وشحن بطارٌات "

دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تع21111114وفً تارٌخ  43421السٌد دمحم على الفالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدل النشاط بجعلة " مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111114وفً تارٌخ  54432عبداللطٌف السعٌد دمحم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط " تجاره سٌارات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111114وفً تارٌخ  25134اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام السعدى عبدالعزٌز الشن -  8

 التأشٌر:  اضافه نشاط " اعاده تدوٌر مخلفات " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  41681البندارى عبدالمنعم البندارى الشربٌنى البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 لنشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعله " تجاره المشه "ا

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  42121سمٌه مصطفى ابوالوفا الغرٌب الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره اعالف"

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111115وفً تارٌخ  46232ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جالل السٌد المنسى سلمان ، تاج -  11

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصنٌع كرتون " ) عدا ما ٌختص بالطباعه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111115وفً تارٌخ  46442عبدالحلٌم جمال ٌس جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 عدل النشاط بجعلة " مكتب استٌراد وتصدٌر معدات ثمٌله "التأشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111116وفً تارٌخ  56162حاتم لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب رحالت داخلٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111116وفً تارٌخ  41651رد ،  سبك لٌده برلم   مشغل بوادى لتمفٌل طمم السرٌر ، تاجر ف -  14

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مشغل تمفٌل طمم سرٌر "

تم تعدٌل النشاط , 21111116وفً تارٌخ  41651دمحم حامد الغرٌب لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 شاط بجعلة " مشغل تمفٌل طمم سرٌر "وصف التأشٌر:  تعدل الن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  51453ابراهٌم عٌد متولى عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدل النشاط بجعلة " بوٌات وحداٌد ومماوالت تشطٌبات "

تم تعدٌل 21111112وفً تارٌخ  55153ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابوسباله لتجاره االدوات الكهربائٌه والمنزلٌه ، تاج -  12

( وتصدٌر و تورٌد انتٌكات  6من المجموعه  36والفمره  11النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط االستٌراد ) عدا المجموعه 

 الموبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111112رٌخ وفً تا 55153دمحم السٌد دمحم ابوسباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 ( وتصدٌر و تورٌد انتٌكات الموبٌلٌا 6من المجموعه  36والفمره  11تم اضافه نشاط االستٌراد ) عدا المجموعه 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  38188السٌد محمود السٌد حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ر:  الغاء نشاط " االستٌراد "التأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  42313فؤاد خالد فؤاد مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدل النشاط بجعلة " ورشه نجاره مٌكانٌكٌه "

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  56832احمد عبدالرحمن عبدهللا دمحم الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع نسٌج مٌكانٌكى "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  41186احمد على دمحم على الكنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب تشطٌبات دٌكورٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  45112دمحم احمد ابراهٌم سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره المالبس الداخلٌه والجاهزه ") عدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  21143توفٌك رشاد السٌد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره مواد بناء "

, وصف  تم تعدٌل النشاط21111113وفً تارٌخ  43118غالب ابراهٌم الحنفى المنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس داخلٌه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  52222محمود رضوان الحنفى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 ت و مواد و ادوات صحٌه وكهربائٌه ومستلزمات موالع البناء (التأشٌر:  اضافه نشاط " تورٌدات ) مواد و ادوات بناء وتشطٌبا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  42464نصر فتحى نصر شبكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اضافه نشاط " تجاره البان " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  33615سبك لٌده برلم    وائل رفعت الدسولى الجندى ، تاجر فرد ،  -  28

 التأشٌر:  الغاء نشاط " االستٌراد "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111114وفً تارٌخ  21542ٌاسر جالل رمضان لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات مطرزه "

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  51844بصل لتجاره لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " جزاره "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21111114وفً تارٌخ  51844جزاره بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 اط بجعلة " جزاره "النش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21111114وفً تارٌخ  51844جزاره بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 النشاط بجعلة " جزاره "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  42651دمحم سالم عبدالحافظ عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 لتأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معرض لتجاره السٌارات"ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111118وفً تارٌخ  51111على السٌد دمحم المرسى ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب تورٌدات بطاطٌن ومفروشات "

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  45161محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعلٌم فٌصل عبد العلٌم  -  35

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره اعالف وبذره لطن "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  52112هشام ابراهٌم عبدربه السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره اعالف واسمده "التأشٌر:  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 النشاط , وصف التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  55342ابراهٌم دمحم حسن ملوحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدل النشاط بجعلة " مكموره فحم "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121تارٌخ  وفً 31168محمود مصطفى محمود ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره ادوات صحٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  54553الجارحى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

ارات وحصادات ورافعات وسٌارات ومواتٌر سٌارات و التأشٌر:  تم اضافه نشاط " استٌراد وتجاره المعدات الزراعٌه وجر

 موتوسٌكالت وكبائن "

تم تعدٌل النشاط , 21111124وفً تارٌخ  42126احمد عبدالفتاح عبدالحمٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " صناعه ونسج الخٌوط الطبٌعٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111124وفً تارٌخ  33615الدسولى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل رفعت  -  41

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111124وفً تارٌخ  51431اٌمن مسعود رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 نشاط بجعلة " تجاره لطع غٌار سٌارات النمل الثمٌل "تعدل ال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  41452محمود طلعت دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدل النشاط بجعلة " معرض بٌع وشراء واستبدال فسبا "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  1351سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحمٌد حسٌن طه ، تاجر فرد ،  -  44

 تم الغاء نشاط " االستٌراد " من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  45823حمدى نصر زاهر الفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ج و المشه " الى النشاط االصلىاضافه نشاط " تجاره عوادم نسٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  26221دمحم عطٌه مصطفً دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " ثالجه مجمدات لحوم ودواجن ومنتجاتها "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  55144ده برلم   كرٌم احمد ابوالماسم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  42

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب تورٌدات رخام ومماوالت عامه "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111126وفً تارٌخ  2222البٌلً دمحم عبد الحً لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 " ثالجه تجمٌد وتبرٌد "تعدل النشاط بجعلة 

تم تعدٌل النشاط , 21111122وفً تارٌخ  43583رٌحانه عبدالمادر عبدالمادر معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط  بجعلة " مخبز الى كامل "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  53138مها ابراهٌم احمد السٌد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره اجهزه كهربائٌه " ) عدا الكمبٌوتر ومستلزماته (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  56124مسعد عبدالمولى سعد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 جعلة " بماله "التأشٌر:  تعدل النشاط ب
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 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 التأشٌر: 21111121وفً تارٌخ  58151دمحم حسب دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  58111عاطف دمحم امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58161دمحم ابراهٌم محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  58114الدسولى ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمعه -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  58133هانى محمود سلٌمان الصٌرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  58188ق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌه فؤاد ابراهٌم رز -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58116هانم مسعد فرج عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58158لٌده برلم   شرٌن احمد احمد سلمان ، تاجر فرد ،  سبك  -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58112مصطفى دمحم الزغبى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58116 ولٌد السعٌد حسٌن الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58164دمحم عبدالحارس سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125ً تارٌخ وف 58115مصنع السالمونى للنسٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111111وفً تارٌخ  58162العشرى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21111112وفً تارٌخ  58123احمد سمٌر فتحى ٌالوت غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  52138مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 , وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21111113وفً تارٌخ  21143توفٌك رشاد السٌد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  58122بوسى دمحم السعٌد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا21111118وفً تارٌخ  58132احمد رضا السعٌد حبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58131عدٌله السٌد غازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58186سلمى المرغنى اسماعٌل فرغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111113وفً تارٌخ  58182عٌسى للتكٌٌفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58145عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58115هانى دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  58141عبدهللا عبدالمادر دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111118وفً تارٌخ  58133سامى عبدالمولى السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111122وفً تارٌخ  58221سلٌمان للجوارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  58222الدكرورى دمحم دمحم حسن الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58162نٌفٌن عبدالحمٌد دمحم على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111112وفً تارٌخ  58158دمحم نبٌل دمحم مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  56188عمرو السٌد ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58122فاٌك رمضان حسن الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58161ابراهٌم البسٌونى ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  58181ره عبدالمنعم دمحم نواره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الطاه -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  33462صٌدلٌه د/ احمد عبدالفتاح الجدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  58118ائل زكرٌا محى الدٌن زكرٌا عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   و -  35

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111115وفً تارٌخ  58118السعٌد طلعت رٌاض عبدالمنعم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 21111121وفً تارٌخ  58153سعٌده دمحم عبدالفتاح ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58113هبه محمود عبدالعال شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  58113ٌماء مصطفى عبدالرحمن الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  31

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58166احمد عادل سٌد احمد الغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58218سنٌه فؤاد السٌد الشرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ح -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  1351دمحم عبدالحمٌد حسٌن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  58125 ابوالمجد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم دمحم -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58145جابر ابراهٌم عبدهللا الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  58162لدمتناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل السٌد ا -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58162خفاجى للنسٌج المٌكانٌكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  58182، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد دمحم على الدٌن -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111126وفً تارٌخ  58211اسامه دمحم العوضى عوض هللا الكاشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  45161علٌم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعلٌم فٌصل عبد ال -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  58111دمحم محبوب خلٌل عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111118وفً تارٌخ  58128عمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم حمدى ابراهٌم احمد اال -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111112وفً تارٌخ  58184الجندى لمواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  58112فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالسمٌع دمحم الجندى ، تاجر -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58114فرغل دمحم احمد احمد فرغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58151مارى مٌالد رمزى مٌالد ابوسٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58213حسن احمد المهدى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111115وفً تارٌخ  58122ذ دمحم شمس الدٌن دمحم احمد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معا -  52

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  58153احمد عادل فؤاد حسن على ابوشوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 خاصالشركة , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  32116عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58121مصطفى صادق عبدالحافظ عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58161حامد على حامد الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  58126عبدالعظٌم جمال عبدالعظٌم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124وفً تارٌخ  58128عماد دمحم عباس دمحم ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58138هٌام دمحم مصباح عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  58221د ابراهٌم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمو -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58118ابراهٌم محمود ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  58111براهٌم الجمٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر محسن ا -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58121ممدوح سعد دمحم العدل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58111ل مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى عبدالمغنى كام -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58112سامح دمحم دمحم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111118وفً تارٌخ  58134عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود عبدالغنى -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58166شرٌف السٌد على بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 , وصف 21111112وفً تارٌخ  58154تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ورده مسعد دمحم الشابورى ،  -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58148ابراهٌم كامل ابراهٌم الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  58141ٌارات والمعدات الثمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب حماد للمماوالت واٌجار الس -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58168جالل اسماعٌل دمحم ابواسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58161بدالمحسن دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلوى ع -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58165حسٌب مسعد حسٌب الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58116د دمحم شعبان الننى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالمجٌد احم -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  58112احمد دمحم مسعد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  58113 محمود حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمٌله عبدالستار دمحم -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58112شٌماء دمحم نهاد الششتاوى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58116عبدالعزٌز طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده عبدالتواب -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58113دمحم عبدالمادر محى الحسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58214دمحم السعٌد ٌوسف حرحٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58215اٌمان دمحم ابراهٌم دمحم الزلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  58121ماهر دمحم حماد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  58122زكرٌا دمحم زكرٌا حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  58124رمضان عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان عكاشه -  81

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  58215عال على دمحم ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58142عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحمى اسامه دمحمى على -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58113تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو زكرٌا عبدالمادر المنسى ، -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58151صٌدلٌه د/ ٌمنى حسن عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58132د ،  سبك لٌده برلم   شٌماء دمحم كمال عمر ، تاجر فر -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58111حسام عبدالفتاح عبدالخالك شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41645د ،  سبك لٌده برلم   سمٌر عبدالرؤف احمد اسماعٌل ، تاجر فر -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111128وفً تارٌخ  58221عبدالحمٌد عزت عبدالحمٌد عبدالمجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  58131ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم ماهر عمر الغرٌب ، تاج -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  58186مصطفى مصطفى حسٌن زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  52111د ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود الحمالى زاٌد ، تاجر فر -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111121وفً تارٌخ  58156عبدالعظٌم دمحم ناجى عبدالعظٌم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58111 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدوى جمال البدراوى عبدهللا -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58126احمد دمحم عبدالمادرعثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58142اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم ابراهٌم احمد ابوسعده ، ت -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58148اسالم جمال عبدالعزٌز عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58112جر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال دمحم عبدالحلٌم ابوصالح ، تا -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  58182دمحم عبدالمادر دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 21111122وفً تارٌخ  53253د ،  سبك لٌده برلم   وائل سعد السٌد طاحون ، تاجر فر -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  58124روحٌه الششتاوى سلٌمان حنطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58136بك لٌده برلم   دمحم كمال توفٌك حجازى ، تاجر فرد ،  س -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58182عاطف احمد محمود الزلازٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58211سامح دمحم جالل مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  58224هاله دمحم ابوالٌزٌد احمد العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58111دمحم حلمى ابراهٌم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  51653عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58143عمر السٌد حسن ابوجبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111118وفً تارٌخ  56612اٌمان السٌد غازى الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58111مصطفى محمود السٌد ابوالعٌنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111111وفً تارٌخ  58135عطاره ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58123حى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم صالح ٌ -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  42122فهمى رضا فهمى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  58116ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء دمحم حسن فرغلى ، تاج -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58161دمحم محمود دمحم احمد الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  58231اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم محمود دمحم الكردى ، ت -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58118صالح مسعد صالح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58211سبك لٌده برلم   دمحم نشأت دمحم ابوالعزم ، تاجر فرد ،   -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  58116حازم ابراهٌم دمحم صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  58111ٌده برلم   حمدهللا السٌد عبدالاله دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  51653عالء الدٌن طارق عبدالفتاح فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58152لٌده برلم    دمحم حسٌن حلمى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58152عادل حامد مرسى دمحم المرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58118ه برلم   ولٌد عاطف السعٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58111اٌمان ابراهٌم دمحم الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58114دمحم جالل على ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58163محمود دمحم لبٌصى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116ارٌخ وفً ت 58121دمحم فؤاد احمد االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58122دمحم ٌوسف ابراهٌم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121خ وفً تارٌ 58142هبه نصر الدٌن جاد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58168دمحم احمد دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21111111وفً تارٌخ  58121دمحم عبدالعزٌز دمحم شٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  58132ابوالرٌش للحداٌد والبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58141السعٌد عطٌه دمحم فرهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  58112اٌهاب محفوظ عبدالمجٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  58111كرٌم احمد دمحم السامولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111113وفً تارٌخ  58185منصوره جالل عبدالحمٌد الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58188رمضان السٌد عبدالداٌم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58146اسامه حسن عبدالحلٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111118وفً تارٌخ  58131اٌمان حمدى الدمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58111دمحم عبدهللا المصلحى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58216هللا حلمى متولى الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58212فتحى فتحى ابورٌه البزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  58123مى للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب الف -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  58124دمحم شاكر ابوالمعاطى صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  58211زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماٌكل عاطف تلمٌذ  -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58125دمحم طارق دمحم الغضبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58146د ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم دمحم حبٌش ، تاجر فر -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  55523صابر حامد صابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  58115ٌده برلم   مصطفى جاب هللا مصطفى منصور ، تاجر فرد ،  سبك ل -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111128وفً تارٌخ  58228المكاوى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58112برلم   وائل دمحم مراد البرعى عمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  58213دعاء دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113فً تارٌخ و 52112اسامه جمال على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  58184مصطفى عبدالحفٌظ ابوالعزم الحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124ارٌخ وفً ت 58121احمد دمحم حسب ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58154دمحم دمحم حسب ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21111114وفً تارٌخ  58111محمود مجدى احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58115دمحم على حسن المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع ت21111116وفً تارٌخ  58131ابراهٌم رضا عبدالعزٌز ابراهٌم الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58128السٌد عثمان دراز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58122باسم البسٌونى ٌوسف الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58151مهاود لتجاره االدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  58181وفاء محبوب دمحم السٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  58125دمحم مجدى عبدالمادر عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58152دمحم فوزى سٌد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58183مصطفى فاروق دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  58231 دمحم عبدالرازق عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انس دمحم -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58211احمد محمود احمد احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58144د زكى دمحم الدمنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف احم -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58211عماد احمد صبح عبدالجواد صاٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  58112الل جمعه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ج -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58155احمد دمحم ابراهٌم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58111لعال المللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد ٌوسف عبدا -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  58126نورا ابراهٌم على دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58164بوادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام حامد الغرٌب حامد -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  58111احمد الباشا خلٌل دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58135ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سمٌر احمد البدوى ، تاج -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  58212دمحم خلٌفه اسماعٌل خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  58218،  سبك لٌده برلم   هٌام جمٌل الحسانٌن شاهٌن ، تاجر فرد  -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58111ماهر اشرف دمحم الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  44131ه برلم   دمحم على عاشور البٌعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58111احمد الباشا للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111128وفً تارٌخ  58223  ابوجبل لتجاره الغزول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  58136هشام مصطفى السٌد مصطفى حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58112نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  58142جمٌله ناجح متولى االسعاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116فً تارٌخ و 58112نٌفٌن صالح ابراهٌم كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111118وفً تارٌخ  58121سحر هاشم احمد نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111118وفً تارٌخ  58131حسنى دمحم حسنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111114وفً تارٌخ  58115المهدى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  58225احمد فرحات احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  58125رامى رضا عبدالرحمن عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58143والء محى الدٌن حسب ابوٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58156اٌمن ابراهٌم عبداللطٌف ملوحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  58181السٌد دمحم السٌد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  58123خالد مٌسره الطنطاوى المواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  58181الزلازٌمى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  58212امانى عبدالباسط الحسٌنى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  58121سامح دمحم عبدالحلٌم ابولٌله عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  52138مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 ر: خاصالشركة , وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  58181نعمه ابراهٌم حسنٌن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58112مدحت عادل عبدالستار المجدوبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58181حسن رشاد دمحم اسماعٌل الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  58151عمرو سٌد احمد دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  58212فاطمه على ابوالغٌط على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  58128محمود زكى عبدالرحمن البٌطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58126سامٌه سعد فراج عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58141محمود رمضان عطٌه ابوعرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58144محمود مسعد مصطفى النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58141دمحم عبدالحكٌم ابراهٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  58121فى كامل فؤاد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصط -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  58114دمحم العربى حكمت الصبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  16522احمد السحرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً فاروق -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111116وفً تارٌخ  58131رامى كاسٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111128وفً تارٌخ  58222رد ،  سبك لٌده برلم   ابورٌه للمبٌدات والبذور ، تاجر ف -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  58111احمد الباشا للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  58214بك لٌده برلم   عماد شاكر احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  س -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  52118مكتب الدٌب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  58138سمٌر مصطفى مصطفى الطبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  58185دمحم عادل دمحم عبدالعزٌز دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111118وفً تارٌخ  58122ناجى ٌاسر دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58121اشرف احمد غانم الصاوى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58112صٌدلٌه د /زكى دمحم المدٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58151احمد فؤاد السٌد على اللوٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  58163رٌد شولى حامد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ف -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58155دمحم الدمحمى سعد االسكندرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  58118احمد محمود على حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى  -  232

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  58216ابراهٌم دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  58134سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد احمد ال -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  58232رهام محمود ابراهٌم عثمان سنبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  58121ابراهٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسنى صدلى حسٌنى  -  241

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  52116دمحم عبدالمطلب مصطفى حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  58132م بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبدالسال -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  58183بهاء السعٌد دمحم عطٌه دٌبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  58122لغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ابوالمجد دمحم ا -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  58115دمحم على عبدالعال الحملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  58111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى محب احمد ابودسولى  -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  58114وجٌه السعٌد دمحم واصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  58124رد ،  سبك لٌده برلم   رضوان محمود دمحم الشرلاوى ، تاجر ف -  241

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: مكتب السعد لالعالف   42181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: مٌسى للبالى استٌشن   13322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: سفنكس باور   54432شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال21111114،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: معرض الحوت لتجاره السٌارات   52111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  4

   KING HOUSEالى: كٌنج هاوس  52118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: مشغل بوادى لتمفٌل طمم السرٌر   41651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: مكتب رواسى للمماوالت   56624تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الوزٌر للرحالت   56162تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب21111116،  فى تارٌخ :   -  8

الى: االخالص للتجاره والتورٌدات  55153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  1

 واالستٌراد وتصدٌر انتٌكات الموبٌلٌا  

الى: معرض االمٌره كار واى لتجاره  52618لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا21111112،  فى تارٌخ :   -  11

 السٌارات  

 الى: العزٌز للرحالت   58126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  11

 وه لالستٌراد والتصدٌر  الى: ابوحال 56231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الهنا للمماوالت   44112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  13

   pearlالى: بٌرل  41151تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: مصنع جٌرو للمالبس الجاهزه   56442ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21111112،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مكتب العمران للتشطٌبات الدٌكورٌه   41186تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: نٌو فاشون للمالبس الجاهزه   45112برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21111113،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: مصنع احمد عبده للمالبس الجاهزه   52635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  18

 التجارٌه  الى: تم الغاء السمه  46121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الرضوان للمماوالت العامه والتورٌدات   52222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: معرض الفرسان للسٌرامٌن   44444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: جزاره بصل   51844تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114:  ،  فى تارٌخ  -  22

الى: معرض لطرات الندى لتجاره  42651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  23

 السٌارات  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: الشرق للتورٌدات   51111دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21111118ٌ،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: اى فى اس   41112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: االستاذ نٌو   52646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: اسامه عبدالفتاح خلٌل ابراهٌم   31823م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت21111121،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: االصٌل لتصنٌع السلن   55126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: مكتب نٌوفار للتورٌدات والمماوالت   55144م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل21111126،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: الراعى للمجمدات   26221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: حالق مكه   38252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  31

 top moon lightالى: توب مون الٌت  54151تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  32

 لالستٌراد والتصدٌر لطع غٌار السٌارات  

 ان  الى: تعدلت الى بماله نور االٌم 56124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: احمد الباشا للمالبس الجاهزه   58111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111128،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: االسترالى انترناشٌونال   55141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111128،  فى تارٌخ :   -  35

 ــــــــــــــــــــــ    

 شخاص  األ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21111113، وفى تارٌخ    8421شركه عباس لصناعه علب الكرتون  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 كةلحل الشر 2111-11-3فى  811والمودع برلم  13126محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21111114، وفى تارٌخ    36883شركة/شوكت لالستٌراد والتصدٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لحل الشركة 2111-11-4فى  811والمودع برلم  13135محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

   21111115، وفى تارٌخ    31211دها برلم : شركة غازى محمود غازى الصعٌدى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌ   - 3

 لحل الشركة 2111-11-5فى  813والمودع برلم  13131تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    8513صلٌب غبلاير ابراهٌم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 لحل الشركة 2111-11-6فى  821والمودع برلم  13142السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    21528اٌمن وخالد لتجاره السٌارات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لحل الشركة 2111-11-2فى  831والمودع برلم  13156السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    21652دمحم عبدالحارث للتجاره وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 العتزال التجاره 2111-11-11فى  831والمودع برلم  13152و رلم السجل  تم محو المٌد بامر مح

تم    21111113، وفى تارٌخ    25218اصٌل جمٌل مصطفى على وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تضامنبموجب عمد فض شركة  2111/11/13فى  832المودع برلم  13163محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    21111113، وفى تارٌخ    25218اصٌل جمٌل مصطفى على وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2111/11/13فى  832المودع برلم  13163محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    42216ك لٌدها برلم : معاذ عادل ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سب   - 1

 بموجب عمد فض شركة توصٌة بسٌطة 2111/11/13فى  831المودع برلم  13165السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

محو/شطب  تم   21111113، وفى تارٌخ    42216معاذ عادل ابراهٌم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 بموجب عمد فض شركة توصٌة بسٌطة 2111/11/13فى  831المودع برلم  13165السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

   21111114، وفى تارٌخ    44115شركة / ولٌد عاطف السعٌد مرزوق وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 لحل الشركة 2111-11-14فى  845والمودع برلم  13121و رلم تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر مح

، وفى تارٌخ    43شركه اوالد عبدالرحمن الكمونى وشركاهم للنسٌج االلكترونى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

بموجب عمد  2111/11/11فى  854المودع برلم  13181تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم    21111111

 فض شركة توصٌة بسٌطة

، وفى    43شركه اوالد عبدالرحمن محمود الكمونً وشركاهم للنسٌج االلكترونً  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

بموجب  2111/11/11فى  854المودع برلم  13181تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم    21111111تارٌخ 

 شركة توصٌة بسٌطة عمد فض

تم محو/شطب السجل  تم    21111124، وفى تارٌخ    8121دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 لحل الشركة 2111-11-24فى  821والمودع برلم  14115محو المٌد بامر محو رلم 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 محو/شطب السجل  تم    21111124، وفى تارٌخ    8121: دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 15

 لحل الشركة 2111-11-24فى  821والمودع برلم  14115محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    11322دمحم كمال حجازى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 بموجب عمد فض شركة تضامن 2111/11/25فى  883المودع برلم  14111محو رلم السجل  تم محو المٌد بامر ال

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    11322دمحم كمال حجازى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 شركة تضامن بموجب عمد فض 2111/11/25فى  883المودع برلم  14111السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم    21111126، وفى تارٌخ    28852رلٌه دمحم الزغبى نمٌطه وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 لحل الشركة 2111-11-26فى  888والمودع برلم  14114محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21111126، وفى تارٌخ    28852طة  سبك لٌدها برلم : رلٌه دمحم الزغبى نمٌطه وشركاها  ، توصٌة بسٌ   - 11

 لحل الشركة 2111-11-26فى  888والمودع برلم  14114محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 تم محو/شطب   21111122، وفى تارٌخ    11282السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

،    11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121رلم تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو    21111122وفى تارٌخ 

 لحل الشركة

   21111122، وفى تارٌخ    11282شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21111122، وفى تارٌخ    11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    11282ٌدها برلم : السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك ل   - 24

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

،    11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21111122ٌخ وفى تار

 لحل الشركة

   21111122، وفى تارٌخ    11282شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121رلم  تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو

تم    21111122، وفى تارٌخ    11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    11282السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

،    11282عطٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن   - 21

 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21111122وفى تارٌخ 

 لحل الشركة

   21111122تارٌخ ، وفى    11282شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21111122، وفى تارٌخ    11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121رلم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    11282السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

،    11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21111122وفى تارٌخ 

 لحل الشركة

   21111122، وفى تارٌخ    11282رحمن عطٌه وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة وجدى عبدهللا عبدال   - 34

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21111122وفى تارٌخ  ،   11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    11282السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121رلم  السجل  تم محو المٌد بامر محو

،    11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

 2111-11-22ى ف 815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21111122وفى تارٌخ 

 لحل الشركة

   21111122، وفى تارٌخ    11282شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 38

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21111122، وفى تارٌخ    11282لشافعى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة السٌد دمحم دمحم ا   - 31

 لحل الشركة 2111-11-22فى  815والمودع برلم  14121محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21111113وفً تارٌخ   ، 45561تجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة عامر لل -  1

 جنٌه   151111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    45561سبك لٌدها برلم ،شركة عامر و ابوطالب للتجاره والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر شركة تضامن  ،  -  2

 جنٌه   151111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ   ، 45561شركة عامر للتجاره والتوزٌع والتصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   151111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف ا

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 55611محمود طه محمود سبع وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

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

تم تعدٌل رأس المال  21111121وفً تارٌخ   ، 18311وى سعٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عصام الششتا -  5

 جنٌه   311111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس المال تم تعدٌ 21111121وفً تارٌخ   ، 18311عصام الششتاوى سعٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   311111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 رأس المال  21111121وفً تارٌخ   ، 18311عصام الششتاوى سعٌد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   311111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111124وفً تارٌخ   ، 45126وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

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

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 45126حسن عبدالحى حسن عطٌه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ   ، 45126احمد عبدالرحمن رجب ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   111111.111أس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل  21111128وفً تارٌخ   ، 32613شركة/عادل دمحم الششتاوى الطور و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2151111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111128وفً تارٌخ   ، 32613وى الطور وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عادل دمحم الششتا -  12

 جنٌه   2151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111128وفً تارٌخ   ، 32613عادل دمحم الششتاوى الطور وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   2151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111128وفً تارٌخ   ، 32613شركة/عادل دمحم الششتاوى الطور و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   2151111.111الها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس  21111128وفً تارٌخ   ، 32613عادل دمحم الششتاوى الطور وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   2151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111128وفً تارٌخ   ، 32613ٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عادل دمحم الششتاوى الطور وشركاه توصٌة بس -  16

 جنٌه   2151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  31632دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

الستغالله " مطعم عام -الفرٌك رضا حافظ ( بملن/ الشركاء  1الجالء )حالٌا ش 1ش-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  31362وبرلم دائم تابع  2111لسنه8152ولٌد برلم اٌداع -(  للمشوٌات الشرلٌه والغربٌه

تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  31632سعد عبداللطٌف الصباحى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

ستغالله " مطعم عام ال-الفرٌك رضا حافظ ( بملن/ الشركاء  1الجالء )حالٌا ش 1ش-, وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  31362وبرلم دائم تابع  2111لسنه8152ولٌد برلم اٌداع -للمشوٌات الشرلٌه والغربٌه ( 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  31632دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

الستغالله " مطعم عام -الفرٌك رضا حافظ ( بملن/ الشركاء  1الجالء )حالٌا ش 1ش- العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى

  31362وبرلم دائم تابع  2111لسنه8152ولٌد برلم اٌداع -للمشوٌات الشرلٌه والغربٌه ( 

دٌل العنوان تم تع 21111111وفً تارٌخ  31632سعد عبداللطٌف الصباحى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

الستغالله " مطعم عام -الفرٌك رضا حافظ ( بملن/ الشركاء  1الجالء )حالٌا ش 1ش-, وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  31362وبرلم دائم تابع  2111لسنه8152ولٌد برلم اٌداع -للمشوٌات الشرلٌه والغربٌه ( 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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  21111128وفً تارٌخ  32613طة ،  سبك لٌدها برلم    شركة/عادل دمحم الششتاوى الطور و شركاه ، توصٌة بسٌ -  5

 1ش 111/855الدور االرضى التجارى والمٌزانٌن بالكامل متصلٌن بالعمار رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع المبه

 الستغالله " منفذ لبٌع وتجاره المفروشات " وذلن لالستغناء عنه -بورسعٌد

تم تعدٌل  21111128وفً تارٌخ  32613 الششتاوى الطور وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عادل دمحم -  6

 1ش 111/855الدور االرضى التجارى والمٌزانٌن بالكامل متصلٌن بالعمار رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع المبه

 ت " وذلن لالستغناء عنه الستغالله " منفذ لبٌع وتجاره المفروشا-بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان  21111128وفً تارٌخ  32613عادل دمحم الششتاوى الطور وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 1ش 111/855الدور االرضى التجارى والمٌزانٌن بالكامل متصلٌن بالعمار رلم -, وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع المبه

 ستغالله " منفذ لبٌع وتجاره المفروشات " وذلن لالستغناء عنه ال-بورسعٌد

تم تعدٌل  21111128وفً تارٌخ  32613شركة/عادل دمحم الششتاوى الطور و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 1ش 111/855ل متصلٌن بالعمار رلم الدور االرضى التجارى والمٌزانٌن بالكام-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع المبه

 الستغالله " منفذ لبٌع وتجاره المفروشات " وذلن لالستغناء عنه -بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان  21111128وفً تارٌخ  32613عادل دمحم الششتاوى الطور وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 1ش 111/855ور االرضى التجارى والمٌزانٌن بالكامل متصلٌن بالعمار رلم الد-, وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع المبه

 الستغالله " منفذ لبٌع وتجاره المفروشات " وذلن لالستغناء عنه -بورسعٌد

تم تعدٌل  21111128وفً تارٌخ  32613عادل دمحم الششتاوى الطور وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 1ش 111/855الدور االرضى التجارى والمٌزانٌن بالكامل متصلٌن بالعمار رلم -الـتأشٌر:   ، تم الغاء فرع المبهالعنوان , وصف 

 الستغالله " منفذ لبٌع وتجاره المفروشات " وذلن لالستغناء عنه -بورسعٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والفمره  11تجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط ) االستٌراد ( ) عدا المجموعه شركة عامر لل -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  45561( من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   6من المجموعه  36

 شركة تضامن

التوزٌع واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط ) االستٌراد ( ) عدا المجموعه شركة عامر و ابوطالب للتجاره و -  2

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  45561( من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   6من المجموعه  36والفمره  11

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

من  36والفمره  11، شركة تضامن  تم الغاء نشاط ) االستٌراد ( ) عدا المجموعه شركة عامر للتجاره والتوزٌع والتصدٌر  -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21111113وفً تارٌخ  45561( من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   6المجموعه 

 تضامن

لشركة واصبح اجراء جراحات ومناظٌر المسالن وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدل غرض ا -  4

البولٌه وتفتٌت الحصوات والامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ومستلزمات العملٌات الطبٌه واالدوات 

سبك لٌدها برلم    الخاصه بها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتصنٌع لدى الغٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( ، 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124وفً تارٌخ  45126

حسن عبدالحى حسن عطٌه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل غرض الشركة واصبح اجراء جراحات ومناظٌر المسالن البولٌه  -  5

طبٌه ومستلزمات العملٌات الطبٌه واالدوات الخاصه بها وتفتٌت الحصوات والامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه والمستحضرات ال



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  45126والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتصنٌع لدى الغٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124تارٌخ 

راهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل غرض الشركة واصبح اجراء جراحات ومناظٌر المسالن احمد عبدالرحمن رجب اب -  6

البولٌه وتفتٌت الحصوات والامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ومستلزمات العملٌات الطبٌه واالدوات 

ود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( ،  سبك لٌدها برلم   الخاصه بها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتصنٌع لدى الغٌر ) فى حد

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124وفً تارٌخ  45126

الدكتور احمد دمحم على السعدنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل غرض الشركة لٌصبح " تجاره االراضى والعمارات " ،  سبك  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111122وفً تارٌخ  52518لٌدها برلم   

فرٌد سعد ابراهٌم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل غرض الشركة واصبح " المماوالت العامه وتشٌٌد و بناء العمارات "  -  8

 وصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ت21111128وفً تارٌخ  42211،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة 21111124وفً تارٌخ  8121دمحم ابوحبٌب وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21111125وفً تارٌخ  11322دمحم كمال حجازى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21111126وفً تارٌخ  28852 الزغبى نمٌطه وشركاها ، سبك لٌدها برلم   رلٌه دمحم -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21111122وفً تارٌخ  11282السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 21111122وفً تارٌخ  11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ل الكٌان المانونى  تم تعد21111122ٌوفً تارٌخ  11282شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21111122وفً تارٌخ  11282شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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    

 

الى: شركة عامر للتجاره  45561شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 والتوزٌع والتصدٌر

الى: عصام الششتاوى سعٌد  18311شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه

الى: وائل حسنى السٌد سٌد  45126توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  3

 احمد العزب وشرٌكٌه

الى: عادل دمحم الششتاوى  32613توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111128،  فى تارٌخ :   -  4

 اهالطور وشرك

الى: عادل دمحم الششتاوى  32613شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111128،  فى تارٌخ :   -  5

 الطور وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  اٌمان حسٌن حلمى على ابوطالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  1

 45561برلم       21111113طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

اٌمان حسٌن حلمى على ابوطالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  2

 45561برلم       21111113طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

اٌمان حسٌن حلمى على ابوطالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها  -  3

 45561برلم       21111113طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

 تحٌه عبدهللا دمحم توفٌك عامر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها طرف -  4

 45561برلم       21111113الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

تحٌه عبدهللا دمحم توفٌك عامر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها طرف  -  5

 45561برلم       21111113الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  خرجت من عضوٌه الشركة وتخالصت بكافه حمولها طرف تحٌه عبدهللا دمحم توفٌك عامر  شركة تضامن  شر -  6

 45561برلم       21111113الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

    21111113اٌمان حسٌن حلمى على ابوطالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  2

 45561برلم   

    21111113اٌمان حسٌن حلمى على ابوطالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  8

 45561برلم   

    21111113اٌمان حسٌن حلمى على ابوطالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  1

 45561برلم   



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111113فٌك عامر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : تحٌه عبدهللا دمحم تو -  11

45561 

برلم       21111113تحٌه عبدهللا دمحم توفٌك عامر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  11

45561 

برلم       21111113شرٌن متضامن  ضمت الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : تحٌه عبدهللا دمحم توفٌك عامر  شركة تضامن   -  12

45561 

محمود طه محمود سبع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت له وله حك االداره والتولٌع نٌابه  -  13

انه وااللتراض من جمٌع البنون ورهن ممومات عن الشركة فى كل شئونها امام البنون بكافه انواعها ونشاطاتها وله حك االستد

الشركة وفتح الحسابات واالئتمانات واالعتمادات وتظهٌر وتحوٌل كافه االوراق المالٌه والتجارٌه والكمبٌاالت والشٌكات باسم 

الضرائب  الشركة وتمثٌل الشركة امام لطاع االعمال العام والخاص وجمٌع الشركات والمصالح الحكومٌه والرسمٌه ومصلحه

 55611برلم       21111114والشهرالعمارى والالم المرور المختلفه وله حك شراء ، تارٌخ : 

محمود طه محمود سبع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وبٌع العمارات والسٌارات باسم الشركة وتسجٌلها فى الشهر العمارى  -  14

حه الجمارن وجمٌع موانى جمهورٌه مصر العربٌه وامام الهٌئه العامه والتولٌع على كل ما ٌلزم من اجراءات وكذلن امام مصل

للرلابه على الصادرات والواردات وسجل المصدرٌن والمستوردٌن وعلى وجه العموم امام جمٌع الجهات التى تتعامل مع الشركه 

له حك توكٌل الغٌر فى جمٌع اعمال بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركة وبعنوانها التجارى فى صالح الشركة و

 55611برلم       21111114الشركة ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ----عمرو عصام الششتاوى سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  15

ما مجتمعٌن اومنفردٌن حك التعامل عمرو عصام الششتاوى سعٌد وله -2عصام الششتاوى الدسولى سعٌد  -1واصبحت للشرٌكٌن 

 18311برلم       21111121مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والبنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ----عمرو عصام الششتاوى سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  16

عمرو عصام الششتاوى سعٌد ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك التعامل  -2عصام الششتاوى الدسولى سعٌد  -1كٌن واصبحت للشرٌ

 18311برلم       21111121مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والبنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ----ضم الى عضوٌه الشركة   عمرو عصام الششتاوى سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  12

عمرو عصام الششتاوى سعٌد ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك التعامل  -2عصام الششتاوى الدسولى سعٌد  -1واصبحت للشرٌكٌن 

 18311م   برل    21111121مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والبنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : 

برلم       21111124احمد عبدالرحمن رجب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  18

45126 

برلم       21111124احمد عبدالرحمن رجب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  11

45126 

برلم       21111124رحمن رجب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : احمد عبدال -  21

45126 

    21111124وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  21

 45126برلم   

    21111124توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ : وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب   -  22

 45126برلم   

    21111124وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  23

 45126برلم   



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت له وحده حك االداره احمد عبدالرحمن رجب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  24

والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع انواع البنون والمصارف 

ض والرهن باسم الشركة من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االلترا

ولمصلحتها وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة منفردا وحك االداره والتولٌع للشئون الفنٌه للشرٌن 

 45126برلم       21111124المنضم الدكتور / وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت له وحده حك االداره احمد عبدالرحمن رجب ابراهٌم  ت -  25

والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع انواع البنون والمصارف 

ات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطاب

ولمصلحتها وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة منفردا وحك االداره والتولٌع للشئون الفنٌه للشرٌن 

 45126برلم       21111124المنضم الدكتور / وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب ، تارٌخ : 

الرحمن رجب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت له وحده حك االداره احمد عبد -  26

والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع انواع البنون والمصارف 

لحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك ا

ولمصلحتها وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة منفردا وحك االداره والتولٌع للشئون الفنٌه للشرٌن 

 45126 برلم      21111124المنضم الدكتور / وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب ، تارٌخ : 

وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت له وحده حك االداره  -  22

والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع انواع البنون والمصارف 

ع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة من سحب واٌداع والتولٌ

ولمصلحتها وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة منفردا وحك االداره والتولٌع للشئون الفنٌه للشرٌن 

 45126برلم       21111124ارٌخ : المنضم الدكتور / وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب ، ت

وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت له وحده حك االداره  -  28

ارف والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع انواع البنون والمص

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة منفردا وحك االداره والتولٌع للشئون الفنٌه للشرٌن 

 45126برلم       21111124السٌد سٌد احمد العزب ، تارٌخ :  المنضم الدكتور / وائل حسنى

وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت له وحده حك االداره  -  21

ع جمٌع انواع البنون والمصارف والتولٌع عن جمٌع اعمال الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك التعامل م

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة منفردا وحك االداره والتولٌع للشئون الفنٌه للشرٌن 

 45126برلم       21111124لمنضم الدكتور / وائل حسنى السٌد سٌد احمد العزب ، تارٌخ : ا

احمد دمحم على السعدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات مدٌرى الشركة الثالثه بان لهم حك التولٌع عن  -  31

راد والمؤسسات العامه والخاصه والتعامل مع جمٌع البنون الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه واالف

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصداره خطابات الضمان وكافه صور التعامالت البنكٌه 

نفردٌن اما فى حاله والمصرفٌه سواء كان ذلن بانفسهم او بتوكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض هذه االختصاصات مجتمعٌن اوم

 52518برلم       21111122االلتراض او الرهن ٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم عبدالهادى عبدالسالم الخلٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات مدٌرى الشركة الثالثه بان لهم حك  -  31

جهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه واالفراد والمؤسسات العامه والخاصه والتعامل مع جمٌع التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام جمٌع ال

البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصداره خطابات الضمان وكافه صور التعامالت 

او بعض هذه االختصاصات مجتمعٌن اومنفردٌن اما البنكٌه والمصرفٌه سواء كان ذلن بانفسهم او بتوكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل 

 52518برلم       21111122فى حاله االلتراض او الرهن ٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

على رفعت على الكوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصات مدٌرى الشركة الثالثه بان لهم حك التولٌع  -  32

مثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه واالفراد والمؤسسات العامه والخاصه والتعامل مع جمٌع البنون عن الشركة وت



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصداره خطابات الضمان وكافه صور التعامالت البنكٌه 

تفوٌض الغٌر فى كل او بعض هذه االختصاصات مجتمعٌن اومنفردٌن اما فى حاله  والمصرفٌه سواء كان ذلن بانفسهم او بتوكٌل او

 52518برلم       21111122االلتراض او الرهن ٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

اره والتولٌع ج/ تعدلت االد-----دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  33

دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  -3عصام دمحم الششتاوى على الطور  -2عادل دمحم الششتاوى على الطور  -1واصبحت لكل من 

ولهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن عدا االلتراض من الغٌر او الرهن او البنون فٌلزم تولٌع الشركاء المتضامنٌن 

 32613برلم       21111128 مجتمعٌن ، تارٌخ :

ج/ تعدلت االداره والتولٌع -----دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  34

دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  -3عصام دمحم الششتاوى على الطور  -2عادل دمحم الششتاوى على الطور  -1واصبحت لكل من 

حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن عدا االلتراض من الغٌر او الرهن او البنون فٌلزم تولٌع الشركاء المتضامنٌن ولهم 

 32613برلم       21111128مجتمعٌن ، تارٌخ : 

والتولٌع  ج/ تعدلت االداره-----دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  35

دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  -3عصام دمحم الششتاوى على الطور  -2عادل دمحم الششتاوى على الطور  -1واصبحت لكل من 

ولهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن عدا االلتراض من الغٌر او الرهن او البنون فٌلزم تولٌع الشركاء المتضامنٌن 

 32613برلم       21111128مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع -----دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  36

دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  -3عصام دمحم الششتاوى على الطور  -2عادل دمحم الششتاوى على الطور  -1واصبحت لكل من 

ن اومنفردٌن عدا االلتراض من الغٌر او الرهن او البنون فٌلزم تولٌع الشركاء المتضامنٌن ولهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌ

 32613برلم       21111128مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع -----دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  32

دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  -3عصام دمحم الششتاوى على الطور  -2عادل دمحم الششتاوى على الطور  -1واصبحت لكل من 

ولهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن عدا االلتراض من الغٌر او الرهن او البنون فٌلزم تولٌع الشركاء المتضامنٌن 

 32613برلم       21111128مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع -----دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركة  -  38

دمحم عصام دمحم الششتاوى الطور  -3عصام دمحم الششتاوى على الطور  -2عادل دمحم الششتاوى على الطور  -1واصبحت لكل من 

ومنفردٌن عدا االلتراض من الغٌر او الرهن او البنون فٌلزم تولٌع الشركاء المتضامنٌن ولهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن ا

 32613برلم       21111128مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21111114صٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة/شوكت لالستٌراد والتصدٌر  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه تو -  1

36883 

    21111115شركة غازى محمود غازى الصعٌدى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 31211برلم   

لم   بر    21111113اصٌل جمٌل مصطفى على وشرٌكته  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

25218 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111113اصٌل جمٌل مصطفى على وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

25218 

 42216برلم       21111113معاذ عادل ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 42216برلم       21111113ة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : معاذ عادل ابراهٌم وشرٌكه  توصٌ -  6

    21111114شركة / ولٌد عاطف السعٌد مرزوق وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 44115برلم   

سٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه اوالد عبدالرحمن الكمونى وشركاهم للنسٌج االلكترونى  توصٌة ب -  8

 43برلم       21111111

برلم       21111122السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

11282 

ن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  شركة تضام -  11

 11282برلم       21111122تارٌخ : 

    21111122شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 11282برلم   

برلم       21111122كة تضامن ، تارٌخ : شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شر -  12

11282 

برلم       21111122السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

11282 

توصٌة بسٌطة ،  شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه -  14

 11282برلم       21111122تارٌخ : 

    21111122شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

 11282برلم   

برلم       21111122ارٌخ : شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، ت -  16

11282 

برلم       21111122السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

11282 

،  شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة -  18

 11282برلم       21111122تارٌخ : 

    21111122شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 11282برلم   

برلم       21111122شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

11282 

برلم       21111122السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

11282 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  22

 11282برلم       21111122تارٌخ : 

    21111122شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

 11282برلم   

برلم       21111122شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

11282 

برلم       21111122السٌد دمحم دمحم الشافعً وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

11282 

شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  26

 11282برلم       21111122تارٌخ : 

    21111122شركة وجدى عبدهللا عبدالرحمن عطٌه وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

 11282برلم   

برلم       21111122شركة السٌد دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  28

11282 

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 32661برلم       21111113، تارٌخ :  8548  2115-4-21مجدى كامل شنوده  ج/ -  1

 42811برلم       21111113، تارٌخ :  8538  2118/8/21-ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم الشٌخ  ج -  2

 36122برلم       21111113، تارٌخ :  8512  2114-4-1عبدالرحمن السٌد السٌد الحوتى  ج/ -  3

 36122برلم       21111113، تارٌخ :  8518  2111-4-1عبدالرحمن السٌد السٌد الحوتى  ج -  4

 15366برلم       21111113تارٌخ :  ، 8518  2114-8-12علً كمال علً حسٌن  ج/ -  5

 15366برلم       21111113، تارٌخ :  8511  2111-8-12علً كمال علً حسٌن  ج/ -  6

 34355برلم       21111113، تارٌخ :  8542  2113/3/25-اسامه موسى  لخدمات المحمول  ج -  2

 34355برلم       21111113: ، تارٌخ  8543  2118/3/25-اسامه موسى  لخدمات المحمول  ج -  8

 1812برلم       21111113، تارٌخ :  8526  2112-8-26سعد مصطفً عبد الحمٌد كوهٌه  ج/ -  1



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1812برلم       21111113، تارٌخ :  8522  2112-8-26سعد مصطفً عبد الحمٌد كوهٌه  ج/ -  11

 1812برلم       21111113خ : ، تارٌ 8528  2112-8-26سعد مصطفً عبد الحمٌد كوهٌه  ج/ -  11

 44124برلم       21111113، تارٌخ :  8551  2111-1-1دمحم دمحم عبدالفتاح صالح محمود  ج/ -  12

 1664برلم       21111113، تارٌخ :  8513  2112-2-11دمحم احمد عبدالفتاح السمسار  ج/ -  13

 1664برلم       21111113، تارٌخ :  8514  2112-2-11دمحم احمد عبدالفتاح السمسار  ج/ -  14

 34113برلم       21111113، تارٌخ :  8551  2118/2/6-احمد مصطفى حسن حماد بدر  ج -  15

 32111برلم       21111113، تارٌخ :  8516  2112-5-14اشرف دمحم عبدالنبى حسنٌن  ج/ -  16

 22181برلم       21111113، تارٌخ :  8563  2111-11-22غاده عبدالشكور عبدهللا حجازي  ج/ -  12

 23255برلم       21111113، تارٌخ :  8542  2112/11/21-تامر السٌد الشرنوبً  ج -  18

 14812برلم       21111113، تارٌخ :  8544  2111-6-11دمحم الشعراوى دمحم الشعراوى  ج/ -  11

 38622برلم       21111113، تارٌخ :  8536  2111-12-2دمحم نبٌل دمحم جمعه  ج/ -  21

 22181برلم       21111114، تارٌخ :  8564  2114-11-22غاده عبدالشكور عبدهللا حجازي  ج/ -  21

 22181 برلم      21111114، تارٌخ :  8565  2111-11-22غاده عبدالشكور عبدهللا حجازي  ج/ -  22

 43421برلم       21111114، تارٌخ :  8581  2111-2-1السٌد دمحم على الفالل  ج/ -  23

 28651برلم       21111114، تارٌخ :  8582  2115-4-11حاتم دمحم محمود جمعه  ج/ -  24

 8351برلم       21111114، تارٌخ :  8562  2116-11-11اٌمان عبد السالم حسٌن الزفتاوي  ج/ -  25

 43536برلم       21111114، تارٌخ :  8568  2111-2-21ابوحرب للدعاٌه واالعالن  ج/ -  26

 44414برلم       21111114، تارٌخ :  8512  2111-11-28دمحم عبدالغنى دمحم دمحم الطحان  ج/ -  22

 12151   برلم    21111114، تارٌخ :  8584  2115-4-12بسٌونً رفعت بسٌونً خلٌفه  ج/ -  28

 12151برلم       21111114، تارٌخ :  8585  2111-4-12بسٌونً رفعت بسٌونً خلٌفه  ج/ -  21

 12151برلم       21111114، تارٌخ :  8586  2115-4-12بسٌونً رفعت بسٌونً خلٌفه  ج/ -  31

 43813  برلم     21111114، تارٌخ :  8581  2111-5-12عائشه جمٌل ابوشعٌشع عبٌد  ج/ -  31

 34224برلم       21111114، تارٌخ :  8526  2113-3-4دعاء نصر عبدالنبى دمحم ٌحٌى  ج/ -  32

 34224برلم       21111114، تارٌخ :  8522  2118-3-4دعاء نصر عبدالنبى دمحم ٌحٌى  ج/ -  33

 13322رلم   ب    21111114، تارٌخ :  8561  2111/2/13-عبدالمنعم السٌد عبدالعاطً  ج -  34

 43214برلم       21111114، تارٌخ :  8521  2118-12-1زٌنب ابراهٌم ابراهٌم فوده  ج/ -  35

 15821برلم       21111114، تارٌخ :  8553  2114-11-12دمحم رجب عبداللطٌف عبدالسالم  ج/ -  36

 15821برلم       21111114، تارٌخ :  8554  2111-11-12دمحم رجب عبداللطٌف عبدالسالم  ج/ -  32



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 41681برلم       21111114، تارٌخ :  8561  2112-3-18البندارى عبدالمنعم البندارى الشربٌنى البٌومى  ج/ -  38

 22183برلم       21111115، تارٌخ :  8612  2112-1-12مجدي دمحم عبدالعزٌز حالوه  ج/ -  31

 42662برلم       21111115، تارٌخ :  8628  2118-6-11امٌره شبل شبل الفره  ج/ -  41

 13426برلم       21111115، تارٌخ :  8512  2114-2-21احمد عبدهللا عبدالحمٌد النجار  ج/ -  41

 13426برلم       21111115، تارٌخ :  8518  2111-2-21احمد عبدهللا عبدالحمٌد النجار  ج/ -  42

 13426برلم       21111115، تارٌخ :  8511  2114-2-21احمد عبدهللا عبدالحمٌد النجار  ج/ -  43

 13426برلم       21111115، تارٌخ :  8611  2111-2-21احمد عبدهللا عبدالحمٌد النجار  ج/ -  44

 42121برلم       21111115، تارٌخ :  8613  2118-1-13سمٌه مصطفى ابوالوفا الغرٌب الشناوى  ج/ -  45

 23252برلم       21111115، تارٌخ :  8626  2118-1-13مصطفً مصطفً دمحم النجار  ج/ -  46

 43842برلم       21111115، تارٌخ :  8622  2111-5-21سماح على عطٌه اسماعٌل  ج/ -  42

 26324برلم       21111115، تارٌخ :  8612  2114-1-24خالد عبدالونٌس صدٌك البرعى  ج/ -  48

 26324برلم       21111115، تارٌخ :  8613  2111-1-24خالد عبدالونٌس صدٌك البرعى  ج/ -  41

 43838برلم       21111115، تارٌخ :  8611  2111-5-18عبداللطٌف عبدالمحسن احمد الجندى  ج/ -  51

 36161برلم       21111116، تارٌخ :  8651  2114-5-11احمد حسن احمد على الصٌاد  ج/ -  51

 36161برلم       21111116، تارٌخ :  8651  2111-5-11احمد حسن احمد على الصٌاد  ج/ -  52

 32223برلم       21111116، تارٌخ :  8662  2116-12-22شرٌف مصطفى حامد الكاشورى  ج/ -  53

 42842برلم       21111116، تارٌخ :  8635  2118-8-12دمحم المرسى صدٌك الخمارى  ج/ -  54

 32244برلم       21111116، تارٌخ :  8655  2115-1-26نصر عبدالغنى عبدالغنى الخولى  ج/ -  55

 43613برلم       21111116، تارٌخ :  8663  2111-3-16دمحم ابراهٌم عبدالسالم ابوالعنٌن  ج/ -  56

 26832برلم       21111116، تارٌخ :  8641  2114-4-11دمحم مسعد ابراهٌم راضً  ج/ -  52

 26832برلم       21111116، تارٌخ :  8642  2111-4-11دمحم مسعد ابراهٌم راضً  ج/ -  58

 12122برلم       21111116، تارٌخ :  8653  2113-1-2حسٌن حمدي دمحم عمران  ج/ -  51

 12122برلم       21111116، تارٌخ :  8654  2118-1-2حسٌن حمدي دمحم عمران  ج/ -  61

 31516برلم       21111116، تارٌخ :  8666  2116-6-28رفعت ٌونس السٌد احمد ابوراشد  ج/ -  61

 36861برلم       21111116، تارٌخ :  8638  2114-11-22شاكر عبدالمنعم السٌد ابوموسى  ج/ -  62

 36861برلم       21111116، تارٌخ :  8631  2111-11-22شاكر عبدالمنعم السٌد ابوموسى  ج/ -  63

 15221برلم       21111116، تارٌخ :  8646  2111-11-3عماد السٌد احمد عتمان  ج/ -  64

 34184برلم       21111116، تارٌخ :  8644  2118-2-21وائل حامد احمد عٌد  ج/ -  65



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21412لم   بر    21111112، تارٌخ :  8212  2111-1-6ابراهٌم ناصف ابراهٌم حسٌن الكردى  ج/ -  66

 21412برلم       21111112، تارٌخ :  8218  2115-1-6ابراهٌم ناصف ابراهٌم حسٌن الكردى  ج/ -  62

 44111برلم       21111112، تارٌخ :  8682  2111-11-23سامح فاروق دمحم الشحات  ج/ -  68

 44111برلم       21111112، تارٌخ :  8681  2111-8-26سامح فاروق دمحم الشحات  ج/ -  61

 3161برلم       21111112، تارٌخ :  8212  2113-11-13عاطف دمحم عامر ابراهٌم  ج/ -  21

 3161برلم       21111112، تارٌخ :  8218  2118-11-13عاطف دمحم عامر ابراهٌم  ج/ -  21

 44111  برلم     21111112، تارٌخ :  8681  2111-11-23سامح فاروق دمحم الشحات  ج/ -  22

 35381برلم       21111112، تارٌخ :  8221  2113-11-22حازم مرسى احمد المكاوى  ج/ -  23

 35381برلم       21111112، تارٌخ :  8222  2118-11-22حازم مرسى احمد المكاوى  ج/ -  24

 41123برلم       21111112، تارٌخ :  8215  2112-6-18صبحى عبدالوهاب الشافعى دمحم  ج/ -  25

 32116برلم       21111112، تارٌخ :  8214  2111-12-23عبدالغنى ابراهٌم سلٌمان ٌعموب  ج/ -  26

 23611برلم       21111112، تارٌخ :  8616  2112-12-22منال دمحم علً الشركسً  ج/ -  22

 23611برلم       21111112، تارٌخ :  8612  2112-12-22منال دمحم علً الشركسً  ج/ -  28

 23611برلم       21111112، تارٌخ :  8618  2112-12-22منال دمحم علً الشركسً  ج/ -  21

 28554برلم       21111112، تارٌخ :  8614  2111-3-21السٌد عثمان دراز عبدهللا  ج/ -  81

 28554برلم       21111112، تارٌخ :  8615  2115-3-21السٌد عثمان دراز عبدهللا  ج/ -  81

 41423برلم       21111112، تارٌخ :  8226  2112-2-8صابر السٌد المرسى مرٌوط  ج/ -  82

 38188برلم       21111112، تارٌخ :  8611  2115-8-4السٌد محمود السٌد حرب  ج/ -  83

 43834برلم       21111111، تارٌخ :  8241  2111-5-18دمحم حسن حسن ادرٌس  ج/ -  84

 21224برلم       21111111، تارٌخ :  8231  2112-4-15رضا محمود دمحم البتانونى  ج/ -  85

 44424برلم       21111111، تارٌخ :  8245  2111-11-2بٌت الوبرٌات احمد الفوطى  ج/ -  86

 16611برلم       21111111، تارٌخ :  8241  2115-2-5حسٌنً دمحم الخلفً  ج/احمد ال -  82

 16611برلم       21111111، تارٌخ :  8251  2111-2-5احمد الحسٌنً دمحم الخلفً  ج/ -  88

 16611برلم       21111111، تارٌخ :  8251  2115-2-5احمد الحسٌنً دمحم الخلفً  ج/ -  81

 44112برلم       21111111، تارٌخ :  8242  2111-8-21 عبدهللا  ج/محمود على دمحم -  11

 44112برلم       21111111، تارٌخ :  8242  2111-8-21محمود على دمحم على  ج/ -  11

 44121برلم       21111111، تارٌخ :  8263  2111-8-14ابراهٌم عبدالرازق احمد شبل  ج/ -  12

 3113برلم       21111111، تارٌخ :  8255  2118-11-18ج/  صبرى فهمى دمحم منى -  13



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22821برلم       21111111، تارٌخ :  8234  2111-12-22حسٌن بكرى همام عبدالرحمن  ج/ -  14

 21216برلم       21111112، تارٌخ :  8225  2112-4-2دمحم حمدى موسى عبدالشافى  ج/ -  15

 21866برلم       21111112، تارٌخ :  8221  2114-11-12ج/ حمدى عبدالعاطى احمد صالح  -  16

 21866برلم       21111112، تارٌخ :  8222  2111-11-12حمدى عبدالعاطى احمد صالح  ج/ -  12

 21866برلم       21111112، تارٌخ :  8221  2112-4-21حمدى عبدالعاطى احمد صالح  ج/ -  18

 36812برلم       21111112، تارٌخ :  8261  2111-11-14اوى  ج/السعٌد دمحم السعٌد المعد -  11

 42658برلم       21111112، تارٌخ :  8281  2118-6-6مصطفى دمحم دمحم حسان اغا  ج/ -  111

 21866برلم       21111112، تارٌخ :  8223  2116-2-21حمدى عبدالعاطى احمد صالح  ج/ -  111

 15863برلم       21111112، تارٌخ :  8211  2111-11-14لصٌرفً  ج/بالل محمود سلٌمان ا -  112

 41186برلم       21111112، تارٌخ :  8221  2118-1-6احمد على دمحم على الكنانى  ج/ -  113

 43113برلم       21111112، تارٌخ :  8283  2111-6-11ٌوسف احمد ٌوسف الماضى  ج/ -  114

 44321برلم       21111113، تارٌخ :  8821  2111-11-1صباح السٌد احمد عبود  ج/ -  115

 44444برلم       21111113، تارٌخ :  8811  2111-11-6احمد عبدالمغنى عبدالجلٌل شاكر  ج/ -  116

 21143برلم       21111113، تارٌخ :  8832  2111-6-28توفٌك رشاد السٌد االشمر  ج/ -  112

 21143برلم       21111113، تارٌخ :  8838  2115-6-28توفٌك رشاد السٌد االشمر  ج/ -  118

 42122برلم       21111113، تارٌخ :  8818  2118-1-14دمحم فهمى عباس دمحم العمرى  ج/ -  111

 41536برلم       21111113، تارٌخ :  8826  2112-2-21زٌنب فرج زٌدان ابوزٌد  ج/ -  111

 5352برلم       21111113، تارٌخ :  8812  2111-11-2ربٌع عبدالحكٌم دمحم حسن  ج/ -  111

 5352برلم       21111113، تارٌخ :  8813  2114-11-2ربٌع عبدالحكٌم دمحم حسن  ج/ -  112

 5352برلم       21111113، تارٌخ :  8814  2111-11-2ربٌع عبدالحكٌم دمحم حسن  ج/ -  113

 23288برلم       21111113، تارٌخ :  8815  2118-2-31مسعد فهمً حامد بصل  ج/ -  114

 12128برلم       21111113، تارٌخ :  8834  2115-4-11ابراهٌم البرعً الدسولً البرعً  ج/ -  115

 12128برلم       21111113، تارٌخ :  8835  2111-4-11ابراهٌم البرعً الدسولً البرعً  ج/ -  116

 12128برلم       21111113، تارٌخ :  8836  2115-4-11ابراهٌم البرعً الدسولً البرعً  ج/ -  112

 35551برلم       21111114، تارٌخ :  8866  2113-12-15دمحم فتحى منصور اسماعٌل  ج/ -  118

 35551لم   بر    21111114، تارٌخ :  8862  2118-12-15دمحم فتحى منصور اسماعٌل  ج/ -  111

 31626برلم       21111114، تارٌخ :  8852  2111-1-12عبدالمجٌد دمحم بدران مبرون  ج/ -  121

 31626برلم       21111114، تارٌخ :  8853  2116-1-12عبدالمجٌد دمحم بدران مبرون  ج/ -  121



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 41841برلم       21111114، تارٌخ :  8881  2112/4/15-العدوى عبدالجلٌل الدسولى العدوى  ج -  122

 31142برلم       21111114، تارٌخ :  8851  2116-1-26عبدالمجٌد دمحم بدران مبرون  ج/ -  123

 11222برلم       21111114، تارٌخ :  8823  2112-11-2فاطمه عبدالرحمن حسن ابوجبٌن  ج/ -  124

 11222برلم       21111114تارٌخ :  ، 8824  2112-11-2فاطمه عبدالرحمن حسن ابوجبٌن  ج/ -  125

 11222برلم       21111114، تارٌخ :  8825  2112-11-2فاطمه عبدالرحمن حسن ابوجبٌن  ج/ -  126

 31226برلم       21111114، تارٌخ :  8822  2111-5-2على مجاهد احمد حمٌده  ج/ -  122

 42832برلم       21111114تارٌخ :  ، 8851  2118-8-5دمحم  عبدالرحٌم دروٌش حسن  ج/ -  128

 15158برلم       21111114، تارٌخ :  8841  2111-11-26فاٌز مصطفى ابراهٌم ٌونس  ج/ -  121

 1682برلم       21111112، تارٌخ :  8111  2112-2-21فتحى صبرى ابراهٌم سرحان  ج/ -  131

 1682برلم       21111112تارٌخ : ،  8111  2112-2-21فتحى صبرى ابراهٌم سرحان  ج/ -  131

 1682برلم       21111112، تارٌخ :  8112  2112-2-21فتحى صبرى ابراهٌم سرحان  ج/ -  132

 1682برلم       21111112، تارٌخ :  8113  2112-2-21فتحى صبرى ابراهٌم سرحان  ج/ -  133

 42651برلم       21111112، تارٌخ :  8114  2118-6-5دمحم سالم عبدالحافظ عوض  ج/ -  134

 43125برلم       21111112، تارٌخ :  8116  2118-11-13نبٌل عبدالرحٌم ابراهٌم حمد  ج/ -  135

 31168برلم       21111112، تارٌخ :  8814  2111-5-31محمود مصطفى محمود ندا  ج/ -  136

 31168برلم       21111112، تارٌخ :  8815  2116-5-31محمود مصطفى محمود ندا  ج/ -  132

 32121برلم       21111112، تارٌخ :  8122  2112/3/5-جمال مسعود نجم سلٌمان  ج -  138

 32121برلم       21111112، تارٌخ :  8123  2112/3/5-جمال مسعود نجم سلٌمان  ج -  131

 32121برلم       21111112، تارٌخ :  8121  2111/11/22-ال مسعود نجم سلٌمان  ججم -  141

 32121برلم       21111112، تارٌخ :  8121  2116/11/22-جمال مسعود نجم سلٌمان  ج -  141

 11181برلم       21111112، تارٌخ :  8115  2116-1-21احسان ابراهٌم دمحم شلضوم  ج/ -  142

 11181برلم       21111112، تارٌخ :  8116  2111-1-21ن ابراهٌم دمحم شلضوم  ج/احسا -  143

 11181برلم       21111112، تارٌخ :  8112  2116-1-21احسان ابراهٌم دمحم شلضوم  ج/ -  144

 36142برلم       21111112، تارٌخ :  8888  2111-11-12اسامه رشدى عٌسوى عبدالصمد  ج/ -  145

 34211برلم       21111112، تارٌخ :  8118  2113-3-16دمحم مصطفى مصطفى العبد  ج/ -  146

 34211برلم       21111112، تارٌخ :  8111  2118-3-16دمحم مصطفى مصطفى العبد  ج/ -  142

 42381برلم       21111118، تارٌخ :  8142  2118--4-1دمحم عبدالعزٌز جبر العشماوى  ج/ -  148

 41415برلم       21111118، تارٌخ :  8132  2112-1-26دمحم على دمحم تعلب  ج/ -  141



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 35438برلم       21111118، تارٌخ :  8143  2118-11-1الششتاوى حسن الششتاوى حسن زٌاده  ج/ -  151

 26328برلم       21111118، تارٌخ :  8138  2111-1-24صالح عبدالفتاح بٌومى صالح  ج/ -  151

 26328برلم       21111118، تارٌخ :  8131  2114-1-24صالح عبدالفتاح بٌومى صالح  ج/ -  152

 26328برلم       21111118، تارٌخ :  8141  2111-1-24صالح عبدالفتاح بٌومى صالح  ج/ -  153

 44226   برلم    21111118، تارٌخ :  8124  2111-1-23عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم الخولى  ج/ -  154

 14481برلم       21111118، تارٌخ :  8141  2111-5-18عبدالعزٌز عبدالعزٌز احمد  ج/ -  155

 14481برلم       21111118، تارٌخ :  8141  2111-5-18عبدالعزٌز عبدالعزٌز احمد العٌسوى  ج/ -  156

 13114برلم       21111111، تارٌخ :  8124  2114-1-22احمد دمحم عبدالممصود حمد  ج/ -  152

 13114برلم       21111111، تارٌخ :  8125  2111-1-22احمد دمحم عبدالممصود حمد  ج/ -  158

 13114برلم       21111111، تارٌخ :  8126  2114-1-22احمد دمحم عبدالممصود حمد  ج/ -  151

 13114برلم       21111111، تارٌخ :  8122  2111-1-22احمد دمحم عبدالممصود حمد  ج/ -  161

 14183برلم       21111111، تارٌخ :  8166  2111-4-21صالح دمحم مصطفً سلٌم  ج/ -  161

 32281برلم       21111111، تارٌخ :  8152  2112-4-24حلوانى الصواف  ج/ -  162

 32281برلم       21111111، تارٌخ :  8152  2112-4-24اشرف عبدالصدٌك بٌومى الصواف  ج/ -  163

 4326برلم       21111111، تارٌخ :  8161  2111-2-21عز الدٌن احمد دمحم ابراهٌم  ج/ -  164

 42252برلم       21111111، تارٌخ :  8121  2118-2-11ماجد حسٌن دمحم العشرى  ج/ -  165

 41826برلم       21111111، تارٌخ :  8123  2112-12-11حسن فاروق حسن المطحنه  ج/ -  166

 36533برلم       21111111، تارٌخ :  8154  2114-8-4دمحم شلبى عوض الضنٌن  ج/ -  162

 36533برلم       21111111، تارٌخ :  8155  2111-8-4دمحم شلبى عوض الضنٌن  ج/ -  168

 44451برلم       21111111، تارٌخ :  8121  2111-11-1دمحم احمد احمد ثابت  ج/ -  161

 11283برلم       21111111، تارٌخ :  8162  2116-5-13دمحم دمحم رجب ابوطالب  ج/ -  121

 11283برلم       21111111، تارٌخ :  8163  2111-5-13دمحم دمحم رجب ابوطالب  ج/ -  121

 11283برلم       21111111، تارٌخ :  8164  2116-5-13رجب ابوطالب  ج/ دمحم دمحم -  122

 41313برلم       21111111، تارٌخ :  8153  2112-8-13هند عبدالحمٌد احمد شرٌف  ج/ -  123

 5611برلم       21111121، تارٌخ :  1113  2118-2-21حسٌن امٌن حسٌن بٌبرس  ج/ -  124

 34661برلم       21111121، تارٌخ :  8182  2113-5-22ور  ج/دمحم احمد دمحم ن -  125

 34661برلم       21111121، تارٌخ :  8188  2118-5-22دمحم احمد دمحم نور  ج/ -  126

 24328برلم       21111121، تارٌخ :  8114  2113-3-21عادل السعٌد عبدالمعطً السعٌد  ج/ -  122



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 24328برلم       21111121، تارٌخ :  8115  2118-3-21السعٌد  ج/عادل السعٌد عبدالمعطً  -  128

 36133برلم       21111121، تارٌخ :  8116  2111-11-11فوزى عبدالفتاح الطنطاوى عبدالصمد  ج/ -  121

 1281برلم       21111121، تارٌخ :  1114  2111-1-11احمد محمود عبدالوهاب الجوهري  ج/ -  181

 1281برلم       21111121، تارٌخ :  1115  2116-1-11محمود عبدالوهاب الجوهري  ج/ احمد -  181

 13226برلم       21111121، تارٌخ :  1111  2111-2-4احمد متولى السٌد حجاج  ج/ -  182

 13226برلم       21111121، تارٌخ :  1111  2111-2-4مكتبه حجاج للتجارة  ج/ -  183

 26823برلم       21111121، تارٌخ :  1115  2114-4-18ٌم حسن الشرلاوى  ج/حسٌن ابراه -  184

 26823برلم       21111121، تارٌخ :  1116  2111-4-18حسٌن ابراهٌم حسن الشرلاوى  ج/ -  185

 44514برلم       21111121، تارٌخ :  1113  2111-11-11اكرم دمحم رضا عبدالبارى الشٌخ  ج/ -  186

 44514برلم       21111121، تارٌخ :  1113  2111-11-11الشٌخ الستٌراد وتصدٌر الخضروات والفاكهة  ج/ -  182

 36283برلم       21111121، تارٌخ :  8111  2111-11-2دمحم فتحى دمحم على طاٌل  ج/ -  188

 41215 برلم      21111121، تارٌخ :  111  2112-2-15دمحم راغب معاطى النجار  ج/ -  181

 44488برلم       21111121، تارٌخ :  8186  2111-11-12رشاد دمحم الشناوى صٌره  ج/ -  111

 36214برلم       21111121، تارٌخ :  1111  2111-11-8دمحم اسماعٌل دمحم السٌد بدر  ج/ -  111

 5611برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2111-12-11حسٌن امٌن حسٌن بٌبرس  ج/ -  112

 36133برلم       21111121، تارٌخ :  8112  2118-6-22فوزى عبدالفتاح الطنطاوى عبدالصمد  ج/ -  113

 3218برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2112-12-22ابراهٌم السعٌد االسناوى  ج/ -  114

 16541برلم       21111121، تارٌخ :  1118  2115-1-21حامد مصطفً حسن عبدالفتاح  ج/ -  115

 16541برلم       21111121، تارٌخ :  1111  2111-1-21حامد مصطفً حسن عبدالفتاح  ج/ -  116

 16541 برلم      21111121، تارٌخ :  1121  2115-1-21حامد مصطفً حسن عبدالفتاح  ج/ -  112

 3218برلم       21111121، تارٌخ :  1116  2118-11-3ابراهٌم السعٌد االسناوى  ج/ -  118

 22111برلم       21111121، تارٌخ :  1156  2111-5-11عطٌة دمحم عطٌة الٌمانى  ج/ -  111

 3112برلم       21111124، تارٌخ :  1181  2118/1/31-مسعد السعٌد دمحم ٌوسف  ج -  211

 22282برلم       21111124، تارٌخ :  1121  2111/1/22-رضا دمحم السعٌد المرسً ابوالعز  ج -  211

 35823برلم       21111124، تارٌخ :  1166  2111-2-15على محمود شماته  ج/ -  212

 23111برلم       21111124، تارٌخ :  1158  2112-1-22عبدالباسط السٌد اسماعٌل سرحان  ج/ -  213

 23111برلم       21111124، تارٌخ :  1151  2112-1-22عبدالباسط السٌد اسماعٌل سرحان  ج/ -  214

 23111برلم       21111124، تارٌخ :  1161  2112-1-22عبدالباسط السٌد اسماعٌل سرحان  ج/ -  215



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15683برلم       21111125، تارٌخ :  1124  2115-1-11امجد اسماعٌل دمحم ٌونس  ج/ -  216

 43138برلم       21111125، تارٌخ :  1113  2111-6-12احمد دمحم دمحم عبدالجواد  ج/ -  212

 32512برلم       21111125، تارٌخ :  1112  2118-1-13ناجى عبدالحمٌد مصطفى الطبال  ج/ -  218

 41452برلم       21111125، تارٌخ :  1128  2112-2-6محمود طلعت دمحم حماد  ج/ -  211

 15683برلم       21111125، تارٌخ :  1122  2114-1-22امجد اسماعٌل دمحم ٌونس  ج/ -  211

 15683برلم       21111125، تارٌخ :  1123  2111-1-22امجد اسماعٌل دمحم ٌونس  ج/ -  211

 43151لم   بر    21111125، تارٌخ :  1118  2118-11-11دمحم مسعد دمحم الخولى  ج/ -  212

 43118برلم       21111125، تارٌخ :  1125  2111-2-1بالل احمد عبدالحمٌد دبور  ج/ -  213

 22314برلم       21111125، تارٌخ :  1115  2114-2-12عبدهللا بدٌر حامد ابوصٌره  ج/ -  214

 22314برلم       21111125، تارٌخ :  1116  2111-2-12عبدهللا بدٌر حامد ابوصٌره  ج/ -  215

 23132برلم       21111125، تارٌخ :  1111  2118-2-4دعاء حسٌن عبدالحكٌم العشرى  ج/ -  216

 35421برلم       21111125، تارٌخ :  1111  2118-11-12مجاهد السٌد محمود سعد  ج/ -  212

 33126برلم       21111125، تارٌخ :  1133  2112-6-2احمد مصطفى دمحم الجرجاوى  ج/ -  218

 33126برلم       21111125، تارٌخ :  1134  2112-6-2احمد مصطفى دمحم الجرجاوى  ج/ -  211

 2222برلم       21111126، تارٌخ :  1152  2111-1-1البٌلً دمحم عبد الحً لندٌل  ج/ -  221

 2222برلم       21111126، تارٌخ :  1153  2116-1-1البٌلً دمحم عبد الحً لندٌل  ج/ -  221

 34122برلم       21111126، تارٌخ :  1141  2113-1-31اٌمن حسن دمحم حسن  ج/ -  222

 34122برلم       21111126، تارٌخ :  1141  2118-1-31اٌمن حسن دمحم حسن  ج/ -  223

 16311برلم       21111126، تارٌخ :  1166  2111-12-18عبدالوهاب دمحم الجندى  ج/ محمود -  224

 8158برلم       21111126، تارٌخ :  1161  2116-1-2اسماعٌل دمحم السٌد عطا  ج/ -  225

 8158برلم       21111126، تارٌخ :  1121  2111-1-2اسماعٌل دمحم السٌد عطا  ج/ -  226

 8158برلم       21111126، تارٌخ :  1121  2116-1-2دمحم السٌد عطا  ج/ اسماعٌل -  222

 38112برلم       21111126، تارٌخ :  1151  2115-2-11خالد فاروق عبدالحمٌد عبدالجمٌد  ج/ -  228

 12586برلم       21111126، تارٌخ :  1148  2115-6-3عبدالعزٌز المهدي احمد سند  ج/ -  221

 12586برلم       21111126، تارٌخ :  1141  2111-6-3العزٌز المهدي احمد سند  ج/عبد -  231

 12586برلم       21111126، تارٌخ :  1151  2115-6-3عبدالعزٌز المهدي احمد سند  ج/ -  231

 43485برلم       21111126، تارٌخ :  1181  2111-2-11دمحم عٌد دمحم السٌد  ج/ -  232

 15123برلم       21111126، تارٌخ :  1164  2118-4-14بدالعاطى احمد بكٌر  ج/احمد ع -  233



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15123برلم       21111126، تارٌخ :  1162  2114-2-12احمد عبدالعاطً احمد بكٌر  ج/ -  234

 15123برلم       21111126، تارٌخ :  1163  2111-2-12احمد عبدالعاطً احمد بكٌر  ج/ -  235

 35145برلم       21111126، تارٌخ :  1152  2113-8-21ى احمد دمحم ابراهٌم حموده  ج/مصطف -  236

 35145برلم       21111126، تارٌخ :  1158  2118-8-21مصطفى احمد دمحم ابراهٌم حموده  ج/ -  232

 44116م   برل    21111126، تارٌخ :  1128  2111-8-22دمحم فرٌد الدسولى عبدالفتاح شومان  ج/ -  238

 41851برلم       21111126، تارٌخ :  1136  2112-12-4دمحم سامى مسعد معوض العزب  ج/ -  231

 2222برلم       21111126، تارٌخ :  1154  2111-1-1البٌلً دمحم عبد الحً لندٌل  ج/ -  241

 2222برلم       21111126، تارٌخ :  1155  2116-1-1البٌلً دمحم عبد الحً لندٌل  ج/ -  241

 33518برلم       21111122، تارٌخ :  1211  2112-11-1بهنسً حمدان حمدي فضه  ج/ -  242

 33518برلم       21111122، تارٌخ :  1211  2112-11-1سامح حمدان حمدي فضه  ج/ -  243

 16522برلم       21111122، تارٌخ :  6116  2115-1-26مصطفً فاروق احمد السحرى  ج/ -  244

 16522برلم       21111122، تارٌخ :  1112  2111-1-26مصطفً فاروق احمد السحرى  ج/ -  245

 16522برلم       21111122، تارٌخ :  1118  2115-1-26مصطفً فاروق احمد السحرى  ج/ -  246

 5113برلم       21111122، تارٌخ :  1223  2114-8-25محمود السٌد دمحم الدمراوي  ج/ -  242

 5113برلم       21111122، تارٌخ :  1224  2111-8-25محمود السٌد دمحم الدمراوي  ج/ -  248

 2118برلم       21111122، تارٌخ :  1218  1112-4-22موسً ابو شعٌشع العشماوي  ج/ -  241

 2118برلم       21111122، تارٌخ :  1211  2112-4-22موسً ابو شعٌشع العشماوي  ج/ -  251

 2118برلم       21111122، تارٌخ :  1211  21112-4-22موسً ابو شعٌشع العشماوي  ج/ -  251

 2118برلم       21111122، تارٌخ :  1211  2112-4-22موسً ابو شعٌشع العشماوي  ج/ -  252

 2118برلم       21111122، تارٌخ :  1212  2112-4-22موسً ابو شعٌشع العشماوي  ج/ -  253

 44351برلم       21111122، تارٌخ :  1111  2111-11-15اسامه عبدالرؤف عبدالفتاح بركات  ج/ -  254

 16182برلم       21111122، تارٌخ :  1214  2111-11-28حامد ابراهٌم زٌدان عطٌه  ج/ -  255

 16182برلم       21111122، تارٌخ :  1215  2114-11-28حامد ابراهٌم زٌدان عطٌه  ج/ -  256

 16182برلم       21111122، تارٌخ :  1216  2111-11-28حامد ابراهٌم زٌدان عطٌه  ج/ -  252

 16113برلم       21111128، تارٌخ :  1262  2111-11-2صٌدلٌه د/ ولٌد طه  ج/ -  258

 2356برلم       21111128، تارٌخ :  1261  2112-8-2فراج العشري زٌدان  ج/ -  251

 2356برلم       21111128، تارٌخ :  1221  2112-8-2فراج العشري زٌدان  ج/ -  261

 2356برلم       21111128، تارٌخ :  1221  2112-8-2فراج العشري زٌدان  ج/ -  261



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2356برلم       21111128، تارٌخ :  1222  2112-8-2ج/فراج العشري زٌدان   -  262

 41518برلم       21111128، تارٌخ :  1242  2112-1-31عبدالحمٌد دمحم محمود صالح  ج/ -  263

 34281برلم       21111128، تارٌخ :  1253  2118-3-16محمود فرٌد عبدالمادر احمد المكاوى  ج/ -  264

 11256برلم       21111128، تارٌخ :  1238  2118-5-2د نعمت هللا  ج/اٌمن اسماعٌل احم -  265

 13311برلم       21111128، تارٌخ :  1234  2114-2-2نفٌسه محمود الشٌخ  ج/ -  266

 13311برلم       21111128، تارٌخ :  1235  2111-2-2نفٌسه محمود الشٌخ  ج/ -  262

 13311برلم       21111128، تارٌخ :  1236  2114-2-2نفٌسه محمود الشٌخ  ج/ -  268

 13311برلم       21111128، تارٌخ :  1232  2111-2-2نفٌسه محمود الشٌخ  ج/ -  261

 41181برلم       21111128، تارٌخ :  1233  2112-5-21دمحم فوزى مجاهد داود  ج/ -  221

 43211برلم       21111128خ : ، تارٌ 1221  2111-4-14فاروق حسن على السبكى  ج/ -  221

 3181برلم       21111128، تارٌخ :  1251  2113-2-13مالن ابراهٌم ٌونان  ج/ -  222

 3181برلم       21111128، تارٌخ :  1261  2118-2-13مالن ابراهٌم ٌونان  ج/ -  223

 41221برلم       21111128، تارٌخ :  1241  2112-2-12دمحم ابراهٌم احمد نعمت هللا  ج/ -  224

 25111برلم       21111128، تارٌخ :  1231  2118-11-11على دمحم على الجندى  ج/ -  225

 25111برلم       21111128، تارٌخ :  1231  2118-11-11على دمحم دمحم الجندى  ج/ -  226

 41121برلم       21111128، تارٌخ :  1256  2116-11-31بسٌونى دمحم عبدالتواب خاطر  ج/ -  222

 18218برلم       21111128، تارٌخ :  1244  2115-1-2احمد علً عبدالمادر ٌونس  ج/ -  228

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8532  2113-3-21على المداح وشرٌكه  ج/ دمحم -  1

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8533  2118-3-21دمحم على المداح وشرٌكه  ج/ -  2

 11212برلم       21111113، تارٌخ :  8546  2116-2-13بهجت سالمه و شركاه  ج/ -  3

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8534  2112-12-23ج/  دمحم على المداح وشركاه -  4

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8535  2112-12-23دمحم على المداح وشركاه  ج/ -  5

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8531  2115-11-11دمحم على المداح وشرٌكه  ج/ -  6

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8531  2115-11-11دمحم على المداح وشركاه  ج/ -  2



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8531  2115-11-11دمحم على المداح وشرٌكه  ج/ -  8

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8531  2115-11-11دمحم على المداح وشركاه  ج/ -  1

 328برلم       21111113رٌخ : ، تا 8531  2115-11-11دمحم على المداح وشرٌكه  ج/ -  11

 328برلم       21111113، تارٌخ :  8531  2115-11-11دمحم على المداح وشركاه  ج/ -  11

 8421برلم       21111113، تارٌخ :  8521  2111-11-1شركه عباس لصناعه علب الكرتون  ج/ -  12

 8421برلم       21111113ارٌخ : ، ت 8521  2116-11-1شركه عباس لصناعه علب الكرتون  ج/ -  13

 36883برلم       21111114، تارٌخ :  8552  2111-11-1شركة/شوكت لالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  14

 43831برلم       21111115، تارٌخ :  8615  2111-5-18ٌارا الخشن وشركاها  ج/ -  15

برلم       21111115، تارٌخ :  8616  2124/12/31حسام ابراهٌم احمد احمد حسن وشرٌكه  المٌد سارى حتى  -  16

32124 

 8513برلم       21111116، تارٌخ :  8656  2111-11-22صلٌب غبلاير ابراهٌم وشرٌكته  ج/ -  12

 8513برلم       21111116، تارٌخ :  8652  2116-11-22صلٌب غبلاير ابراهٌم وشرٌكته  ج/ -  18

 4511برلم       21111116، تارٌخ :  8633  2111-4-11كاه  ج/شركه دمحم السٌد شرف وشر -  11

 4511برلم       21111116، تارٌخ :  8633  2111-4-11شركه انجال دمحم السٌد شرف للنسٌج  ج/ -  21

 4511برلم       21111116، تارٌخ :  8633  2111-4-11شركه دمحم السٌد شرف وشركاه  ج/ -  21

 4511برلم       21111116، تارٌخ :  8633  2111-4-11السٌد شرف للنسٌج  ج/ شركه انجال دمحم -  22

 4511برلم       21111116، تارٌخ :  8633  2111-4-11شركه دمحم السٌد شرف وشركاه  ج/ -  23

 4511برلم       21111116، تارٌخ :  8633  2111-4-11شركه انجال دمحم السٌد شرف للنسٌج  ج/ -  24

 35261برلم       21111112، تارٌخ :  8211  2118-1-23عبدالرحٌم ابراهٌم السٌد عبدالرحٌم صالح وشرٌكته  ج/ -  25

 21528برلم       21111112، تارٌخ :  8222  2112-3-21اٌمن وخالد لتجاره السٌارات  ج/ -  26

 16315برلم       21111112، تارٌخ :  8611  2111-12-21طارق احمد دمحم وشرٌكه  ج/ -  22

 21652برلم       21111111، تارٌخ :  8235  2112-3-31دمحم عبدالحارث للتجاره وشرٌكته  ج/ -  28

 21652برلم       21111111، تارٌخ :  8236  2112-3-31دمحم عبدالحارث للتجاره وشرٌكته  ج/ -  21

 21652برلم       21111111، تارٌخ :  8232  2112-3-31دمحم عبدالحارث للتجاره وشرٌكته  ج/ -  31

 25218برلم       21111113، تارٌخ :  8812  2118-11-8اصٌل جمٌل مصطفى على وشرٌكته  ج/ -  31

 25218برلم       21111113، تارٌخ :  8812  2118-11-8اصٌل جمٌل مصطفى على وشركاه  ج/ -  32

 25218برلم       21111113، تارٌخ :  8818  2113-11-8اصٌل جمٌل مصطفى على وشرٌكته  ج/ -  33

 25218برلم       21111113، تارٌخ :  8818  2113-11-8اصٌل جمٌل مصطفى على وشركاه  ج/ -  34

 25218برلم       21111113، تارٌخ :  8811  2118-11-8اصٌل جمٌل مصطفى على وشرٌكته  ج/ -  35



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25218برلم       21111113، تارٌخ :  8811  2118-11-8اصٌل جمٌل مصطفى على وشركاه  ج/ -  36

 25442برلم       21111114، تارٌخ :  8851  2113-1-2الششتاوي حسن علً وشركاه  ج/ -  32

 25442برلم       21111114، تارٌخ :  8861  2118-1-2الششتاوي حسن علً وشركاه  ج/ -  38

 18312برلم       21111112، تارٌخ :  8816  2115-1-12دمحم نعٌم حسنٌن احمد وشركاه  ج/ -  31

    21111111، تارٌخ :  8151  2115/2/31-شركه اوالد عبدالرحمن محمود الكمونً وشركاهم للنسٌج االلكترونً  ج -  41

 43برلم   

 5686برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2111-12-11شركة غالى للتجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  41

 5686برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2111-12-11شركه غالى للتجارة والتوزٌع  ج/ -  42

 5686برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2111-12-11شركة غالى للتجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  43

 5686برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2111-12-11شركه غالى للتجارة والتوزٌع  ج/ -  44

 5686برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2111-12-11شركة غالى للتجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  45

 5686برلم       21111121، تارٌخ :  1112  2111-12-11شركه غالى للتجارة والتوزٌع  ج/ -  46

 11214برلم       21111121، تارٌخ :  1148  2118-4-22وشامٌه وشركاه  ج/هانى مصطفى اب -  42

 11214برلم       21111121، تارٌخ :  1148  2118-4-22هانى مصطفى ابوشامٌه وشرٌكه  ج/ -  48

 11214برلم       21111121، تارٌخ :  1148  2118-4-22هانى مصطفى ابوشامٌه وشركاه  ج/ -  41

 11214برلم       21111121، تارٌخ :  1148  2118-4-22فى ابوشامٌه وشرٌكه  ج/هانى مصط -  51

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1121  2111-1-14دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ج/ -  51

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1121  2111-1-14دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ج/ -  52

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1121  2116-1-14دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ج/ -  53

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1121  2116-1-14دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ج/ -  54

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1122  2111-1-14دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ج/ -  55

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1122  2111-1-14وشرٌكه  ج/دمحم ابوحبٌب  -  56

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1123  2116-1-14دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ج/ -  52

 8121برلم       21111124، تارٌخ :  1123  2116-1-14دمحم ابوحبٌب وشرٌكه  ج/ -  58

 21861برلم       21111124، تارٌخ :  1126  2112-4-28ج/  جورج فؤاد وشركاه-البان الفراعنه  -  51

 5558برلم       21111125، تارٌخ :  1112  2111-11-12شركه كرٌمه على دمحم ابوفراخ وشركاها  ج/ -  61

 5558برلم       21111125، تارٌخ :  1112  2111-11-12شركة ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه  ج/ -  61

 5558برلم       21111125، تارٌخ :  1112  2111-11-12شركه كرٌمه على دمحم ابوفراخ وشركاها  ج/ -  62

 5558برلم       21111125، تارٌخ :  1112  2111-11-12شركة ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ابوفراخ وشرٌكه  ج/ -  63



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21581برلم       21111125، تارٌخ :  1111  2112/3/21-محً الدٌن عبدالرازق محمود دمحم و شركاه  ج -  64

    21111122، تارٌخ :  1111  2116-2-16تكافل وسط الدلتا الهندسٌه للمبانى و المماوالت ورثه خٌرى عباس حموده  ج/ -  65

 31222برلم   

 5844برلم       21111128، تارٌخ :  1245  2115-1-1شركه هشام نبٌل لبٌب وشرٌكته  ج/ -  66

 42211برلم       21111128، تارٌخ :  1261  2118-3-12فرٌد سعد ابراهٌم عثمان وشرٌكه  ج/ -  62

 13181برلم       21111128، تارٌخ :  1242  2114-3-22عصام احمد مرسً وشركاؤه  ج/ -  68

 13181برلم       21111128، تارٌخ :  1248  2111-3-22عصام احمد مرسً وشركاؤه  ج/ -  61

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

-2-13فى  522لشطب الرهن الممٌد برلم  2111/11/3فى  32ربٌع عبدالحكٌم دمحم حسن  حافظه شطب رهن رلم  -  1

 5352برلم       21111113، تارٌخ :  ---لسداد لٌمه المرض 1118

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ع افرادبٌ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 44114برلم       21111112زهره السٌد الششتاوى حشٌش وشركاؤها   ، تارٌخ :  -  1

لشطب الرهن الممٌد برلم  2111-11-25فى  35شركة الرفاعى لصناعة و تجارة المالبس والترٌكو  حافظه شطب رهن رلم  -  2

 4311برلم       21111125لسداد لٌمه المرض ، تارٌخ :  1116-1-1فى  332

لشطب الرهن الممٌد برلم  2111/11/25فى  35شركة الرفاعى لصناعة و تجارة المالبس والترٌكو  حافظة شطب رهن رلم  -  3

 4311برلم       21111125، تارٌخ :  1116/1/1فى  332

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 


