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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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    

 

 144344برلم  22111122، لٌد فى  22222.222وائل عبدالرازق ابوالمعاطى عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : اللوزى بملن / ٌسرا ابراهٌم خلٌل

عن تجاره  144313لم بر 22111125، لٌد فى  12222.222احمد حسن احمد دمحم النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مبٌدات واسمده ، بجهة : الستامونى بملن / دمحم حسن احمد النحاس

عن مكتب  144341برلم  22111122، لٌد فى  12222.222دمحم ماهر خلؾ دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لعلٌم الشوٌحىشارع معاذ بن جبل بملن / عال عبدهللا عبدا 4رحالت داخلٌه ، بجهة : المنصوره 

عن مخبز  144351برلم  22111111، لٌد فى  5222.222عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 بلدى نصؾ الى مطور مدعم ، بجهة : كفر البرامون بملن / رافت دمحم نور

عن ورشه  144331برلم  22111122، لٌد فى  12222.222رمضان عطٌه المرسى دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 نجاره ، بجهة : كفر دمٌره الجدٌد بملن / نادٌه السعٌد دمحم دمحم سالم

عن  144364برلم  22111111، لٌد فى  25222.222مصطفى دمحم على عبدالسالم الجوٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 محمود احمد الذهبىتجاره شنط ، بجهة : تمسٌم فرحات بملن / سحر 

عن تجاره حداٌد  144324برلم  22111112، لٌد فى  21222.222سحر على مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 وبوٌات ، بجهة : كتامه بملن / جمال عبدالفتاح عطا على

عن بٌع ورد  144315برلم  22111112، لٌد فى  12222.222عبدهللا عثمان دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 وتزٌٌن سٌارات ، بجهة : شارع السد العالى بملن / السٌد معوض عبداللطٌؾ احمد

عن مكتب  144421برلم  22111113، لٌد فى  12222.222عبدالستار على محمود حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ب الؽٌر ، بجهة : مٌت على بملن / لٌلى دمحم دمحم اسماعٌلرحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ونمل ركاب لحسا

عن تجاره  144424برلم  22111113، لٌد فى  12222.222خالد حمدى عثمان ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 شارع رشٌد خلؾ االمن المركزى بملن / المؽازى السعٌد المؽازى ابراهٌم 15لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  144461برلم  22111112، لٌد فى  122222.222دمحم جاد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 متكاملة ، بجهة : شارع الهنداوى حى الجامعه بملن/ فؤاد احمد دمحم سلٌمان

عن مكتب نمل  144413 برلم 22111111، لٌد فى  12222.222دمحم صالح دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بالسٌارات ، بجهة : زٌن العابدٌن طرٌك بلماس بملن / حنان على حسن

عن  144525برلم  22111122، لٌد فى  1222.222عبدالرحمن احمد عبدالحمٌد دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 معرض موبٌلٌا ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن / زٌنب ابراهٌم رزق

عن مكتب  144544برلم  22111122، لٌد فى  52222.222دمحم عبدالفتاح حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 شارع الحرٌه بملن / بهاء الدٌن ماجدى عبدالفتاح 12مماوالت عامه ، بجهة : دمالش 

عن تجارة  144522برلم  22111124، لٌد فى  5222.222زٌنب محمود دمحم الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 البماله ، بجهة : حوض ابواللٌل مدٌنه مبارن بملن / فاطمه لبٌب السٌد احمد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محل  144515برلم  22111124، لٌد فى  25222.222شرٌؾ بهنساوى شرٌؾ صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 شرٌؾ صالح العوضى لتعبئه وتوزٌع المنظفات ، بجهة : الستامونى بملن / بهنساوى

عن  144621برلم  22111126، لٌد فى  12222.222دمحم السٌد عبدالجواد الشناوى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ورشه خراطه ولحام ومعادن ، بجهة : دٌل البحر طرٌك للبشو بملن / السٌد عبدالجواد الشناوى سالم

عن  144515برلم  22111125، لٌد فى  21222.222جر فرد ، رأس ماله ،  منازل اسماعٌل حامد السودانى  ، تا -  11

 مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : منٌه محله دمنه بملن / احمد صالح محمود الباز

عن تجاره  144511برلم  22111125، لٌد فى  21222.222هٌثم صبرى دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الحداٌد والبوٌات ، بجهة : ابوؼازى بملن / صبرى دمحم موسى

عن  144624برلم  22111126، لٌد فى  5222.222منى عالء عبدالرحمن على دمحم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 صٌدلٌه ، بجهة : البحر االعظم برج الفجر بملن / عالء عبدالرحمن على دمحم المهدى

عن تجاره  144623برلم  22111126، لٌد فى  5222.222سهام المتولى السعٌد حامد شطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 البماله ، بجهة : شاوه بملن / دمحم احمد عبداللطٌؾ

ن ع 144623برلم  22111121، لٌد فى  522222.222مصطفى فوزى فوزى الفٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

، بجهة : سكه سندوب بجوار الجامعه العالمٌه بملن /  فوزى فوزى  2تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 الفٌومى

عن ورشه  144654برلم  22111122، لٌد فى  5222.222ربٌنى الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جالل بشٌر الش -  23

 تصلٌح معدات زراعٌه ، بجهة : كفر الترعه الجدٌده بملن / فضل ابراهٌم دمحم سلٌمان

عن  144656رلم ب 22111122، لٌد فى  12222.222حسن ٌوسؾ عبدالؽفار دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 اكتوبر بملن / مصباح حسن دمحم عطٌه 6تجاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : شارع 

عن ورشه  144525برلم  22111111، لٌد فى  21222.222السٌد عوض عبدالؽنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 نجارة باب وشبان ، بجهة : مٌت عنتر بملن / نورا جاد دمحم خلٌل

عن  144321برلم  22111126، لٌد فى  12222.222نورالدٌن دمحم عبدالمنعم الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  26

تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : امام المرٌه االولمبٌه حى الجامعه المنصوره بملن / نورالدٌن 

 دمحم عبدالمنعم الدرٌنى

عن سوبر ماركت ،  144354برلم  22111111، لٌد فى  5222.222بٌل زكرٌا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ن -  22

 بجهة : منطمه ابوزٌد حوض الزعفران بملن / خالد دمحم عٌسى عبدالحافظ

عن  144322لم بر 22111111، لٌد فى  522222.222الصباحى رضا مصباح عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعه  36والفمرة  11مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 ، بجهة : الشٌخ عبٌد بملن/ رشا الحمالى معوض 2العامة على الصادرات والواردات 

عن بٌع وطحن  144316برلم  22111112، لٌد فى  12222.222اله ،  حامد عبدالسالم حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  21

 شارع المدٌر ناصٌه دمحم فتحى المنصوره بملن / فؤاد عطٌه احمد كشن 54بن ، بجهة : 

عن مكتب  144423برلم  22111113، لٌد فى  12222.222احمد مصطفى السٌد دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ماٌو بملن / هبه عبد المعطى ابراهٌم 15ى ، بجهة : جمصه استثمار عمار

عن تجاره  144411برلم  22111113، لٌد فى  52222.222اسامه عوض رمضان الفولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 وتوزٌع ادوات منزلٌه ، بجهة : سٌدى عبدالمادر من بورسعٌد بملن / عادل سعد عبدالحمٌد ابولٌله
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  144421برلم  22111113، لٌد فى  122222.222اهٌم احمد ابراهٌم ابراهٌم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابر -  32

 مماوالت وتورٌدات وتركٌبات وصٌانه ، بجهة : شارع الخلفاء الراشدٌن بجوار صٌدلٌه طارق بملن / حازم دمحم عبدالمنعم

عن ورشه  144465برلم  22111112، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،   اٌمان عزت عبده عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، -  33

 خراطه ، بجهة : عزبه الشال شارع فضل هللا عوض من شارع المصرؾ بملن / السعٌد عزت عبده عبدالحمٌد

ب عن مكت 144452برلم  22111114، لٌد فى  52222.222السعٌد السٌد السعٌد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 مماوالت وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : شارع ابوبكر الصدٌك من شارع الترعه بملن / حنان السٌد سلٌمان

عن لطع ؼٌار  144451برلم  22111112، لٌد فى  5222.222رمضان دمحم حسٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 دمحم عباسشارع الهادى عزبه عمل بملن / وائل محفوظ  2سٌارات ، بجهة : 

برلم  22111111، لٌد فى  52222.222محمود مصطفى عبدربه عبدالعزٌز سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

عن مصنع مالبس فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : الناصره بجوار مستشفى الناصره بملن / االء  144421

 مصطفى عبدربه عبدالعزٌز

 144412برلم  22111111، لٌد فى  52222.222ٌونس عوض الخلٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى صبرى  -  32

 عن تجارة لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : كفر العرب بملن/ صبرى ٌونس عوض

عن  144515برلم  22111111، لٌد فى  25222.222عالء عبدالسمٌع ابوالعنٌن منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ب رحالت نمل الركاب للؽٌر ، بجهة : كفر طناح بملن / احمد عبدالسمٌع ابوالعنٌنمكت

عن مكتب  144524برلم  22111111، لٌد فى  522222.222احمد عبدالمعطى احمد عٌطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  11إستٌراد وتصدٌروتوكٌالت تجارٌه فٌما عدا المجموعة 

 الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ، بجهة : بطرة بملن / كوثر فاروق الشناوى

عن  144532برلم  22111122، لٌد فى  122222.222اٌه عبدهللا السعٌد محمود الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : شارع الجٌش بملن / دمحم حمزه دمحمتجاره مالبس اطفال 

 144622برلم  22111125، لٌد فى  122222.222طلعت الدٌسطى ابوالسادات ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ابوالسادات ابوالسعود عن ثالجه لحفظ الخضروات والفاكهه ، بجهة : بطره بملن / الطالب طلعت الدٌسطى

عن ثالجه  144526برلم  22111124، لٌد فى  12222.222وائل عطٌه محمود عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 خضروات ، بجهة : دمٌره بملن / محمود عطٌة محمود عبده وزٌنهم عطٌه محمود عبده

عن  144523برلم  22111124، لٌد فى  12222.222ه ،  محمود ابراهٌم المؽاورى الزؼٌبى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  43

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : شارع المدارس بملن / دمحم صالح دمحم رمضان شاهٌن

 144612برلم  22111126، لٌد فى  52222.222كمال الدٌن حسان الٌمانى ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 شارع العهد الجدٌد من شارع الجالء بملن / حسان الٌمانى ابوالمعاطى 21ات ، بجهة : عن مكتب مماوالت عامه وتورٌد

عن  144632برلم  22111126، لٌد فى  12222.222سامح الشحات دمحم الشحات ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 دمحم صالح عزه على تجاره لطع ؼٌار توكتون وموتوسٌكل ، بجهة : شارع جامع الخولى جدٌله بملن /

عن كوافٌر  144663برلم  22111121، لٌد فى  5222.222اٌمان مصطفى السٌد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 حرٌمى ، بجهة : شارع اسامه بن زٌد حى الجامعه بملن / عهدى عبدالؽنى دمحم بسٌونى

عن  144312برلم  22111112، لٌد فى  122222.222،  ضٌاء الؽرٌب السعٌد دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  42

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : الملعب بملن / لمٌاء صالح امٌن

عن تجاره بماله ،  144311برلم  22111112، لٌد فى  22222.222نسرٌن عادل احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بجهة : بهوت بملن / على البربرى احمد عرفه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن فراكه  144412برلم  22111111، لٌد فى  5222.222رحاب ابراهٌم دمحم ابراهٌم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ارز ، بجهة : شاوه بملن / المتولى عبدالبالى المتولى

عن  144422برلم  22111113، لٌد فى  12222.222احمد الجٌوشى بدران ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 شارع حمدى الطوبجى من شارع الهدى والنور بملن / الجٌوشى بدران ابراهٌم 32بٌع منظفات صناعٌه ، بجهة : 

 144413برلم  22111113، لٌد فى  5222.222ر فرد ، رأس ماله ،  عبدالشافى المتولى عبدالكرٌم عبدالشافى  ، تاج -  51

 عن تجاره البماله ، بجهة : كفر الجنٌنه بملن / محمود عبدالشافى المتولى عبدالكرٌم

عن  144416برلم  22111113، لٌد فى  12222.222دمحم صالح على الشربٌنى شمسو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ه ، بجهة : المنٌل بملن / صالح على الشربٌنى شمسومطعم وجبات سرٌع

عن مكتب  144425برلم  22111113، لٌد فى  12222.222دمحم صبحى على العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 شارع تمسٌم سٌد خطاب بملن / عادل دمحم دمحم ابراهٌم سٌد احمد 6مماوالت متكامله ، بجهة : 

عن ورشه صٌانه  144431برلم  22111114، لٌد فى  12222.222العتمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هشام السٌد دمحم -  54

 تربو ، بجهة : شارع عبدالعزٌز شبانه طرٌك بلماس بملن / احمد دمحم ابراهٌم عبدالرؤؾ

عن  144461برلم  22111112، لٌد فى  5222.222دالٌه صبرى زكى صبرى عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 شارع لناه السوٌس بملن / عبدالمنعم على على خلٌفه 16مطعم ، بجهة : 

برلم  22111112، لٌد فى  5222.222( رضا الحسٌنى دمحم الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   122222) تابع  -  56

 عن بمالة تموٌنٌة ، بجهة : اوٌش الحجر بملن/ طارق دمحم دمحم جانو 122222

برلم  22111112، لٌد فى  5222.222( رضا الحسٌنى دمحم الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   122222) تابع  -  52

عن بمالة تموٌنٌة ، بجهة : له محل بناحٌة المنصورة البستان السٌد ابو العز بملن/ الشربٌنى عباس ابراهٌم  عن نشاط/  122222

 122222ولٌد برلم  2221/ 12/ 1 افتتح فى 5222مخبز افرنجى براس مال 

عن ورشه  144425برلم  22111112، لٌد فى  5222.222عابد دمحم عطٌة احمد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حداده ولحام معادن بالكهرباء ، بجهة : تلبانة بملن / عبٌر عامر محمود الخمٌسى

عن  144411برلم  22111111، لٌد فى  25222.222فرد ، رأس ماله ،  امل دمحم عبدالوهاب اسماعٌل النبوى  ، تاجر  -  51

 شارع الجمٌل بملن / عماد عبدالعظٌم الدمحمى 12تحضٌر وبٌع ماكوالت ، بجهة : 

عن تجاره البماله ،  144413برلم  22111111، لٌد فى  25222.222على السٌد على برهام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ها بملن / السٌد على برهامبجهة : طنبو

عن تجاره بماله ،  144513برلم  22111111، لٌد فى  21222.222امل ماهر ممبل النبوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بجهة : بطره بملن / سالمه ابراهٌم السٌد سالمه

عن  144531برلم  22111122ى ، لٌد ف 21222.222احمد سمٌر فهمى مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 شارع امتداد ابوالفتوح بملن / سمٌر فهمى مصطفى احمد 41مكتبه وتجاره خردوات ، بجهة : 

عن توزٌع  144415برلم  22111111، لٌد فى  5222.222سمٌر سعد احمد الؽٌطانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ام مستشفى الحمٌات بملن / توزٌع المواد البترولٌه والزٌوت المعدنٌهالمواد البترولٌه والزٌوت المعدنٌه ، بجهة : ام

عن تجارة  144512برلم  22111111، لٌد فى  5222.222حماده على عبد العال حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ن الخولىاسمنت ، بجهة : المنصورة حى االشجار شارع عثمان الخولى حى االشجار بملن/ عثمان محمود عثما

عن  144526برلم  22111122، لٌد فى  1222.222اٌمن جمعه ابوالفتوح دمحم ابوالفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 تاجٌر فساتٌن زفاؾ ، بجهة : شارع السلن بملن / عاطؾ عبدالؽفار عبدالؽفار عماشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره لطع  144541برلم  22111122، لٌد فى  12222.222السٌد دمحم عبدالطلب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : كفر دمٌره المدٌم بملن / هانم عوض على

عن تجاره  144562برلم  22111121، لٌد فى  51222.222زٌنب الصؽٌر رضوان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

شارع المدٌر  25خاصه والمواد الخام ) زٌوت واعشاب( لدى الؽٌر ، بجهة : وتصنٌع المكمالت الؽذائٌه والمكمالت الؽذائٌه ال

 بجوار صٌدلٌه الحوار بملن / مجدى ونسرٌن دمحم شحاته شلبى ودمحم احمد دمحم شحاته شلبى

عن تجاره  144553برلم  22111121، لٌد فى  122222.222احمد عباس حسن شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ، بجهة : العزبه الحمراء شارع سعد زؼلول بملن / دمحم الكحالوى دمحم فتحى اخشاب

عن ترزى ،  144621برلم  22111125، لٌد فى  52222.222حامد ابراهٌم محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بجهة : بطره امام مستشفى بطره بملن / اسامه اسماعٌل رزق

عن تورٌد  144626برلم  22111126، لٌد فى  5222.222د بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على السٌد على محمو -  22

 مستلزمات طبٌه ، بجهة : جمٌزه بلجاى بملن / ام مصطفى جالل عبدالسالم

عن  144351برلم  22111111، لٌد فى  222222.222فؤاد رضا الشحات ابوالمجد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ه اسمان مجمده ولحوم ودواجن مجمده ، بجهة : الدروتٌن بملن / سومه فاروق دمحم راضىتجار

عن  144212برلم  22111123، لٌد فى  12222.222زٌزى عبدالمعز دمحم احمد جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 احمد محمود فهمىشارع عبدالبالى الحسنٌه بملن /دمحم  3تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مشؽل  144325برلم  22111125، لٌد فى  122222.222رزق رزق الحسنٌن ؼٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 خٌاطه ، بجهة : كفر الدبوس بملن / صالح نصحى حرب

عن  144326م برل 22111125، لٌد فى  5222.222ابراهٌم مصباح على احمد زرؼٌته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 تجاره كمالٌات واكسسوار تكاتن ، بجهة : شارع مجلس المدٌنه امام دار االٌتام بملن / فهٌمه احمد عوض شرٌؾ

عن  144211برلم  22111124، لٌد فى  12222.222دمحم مجدى السٌد عوض العمرٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ارع الؽزالى المشاٌه السفلٌه بملن / دمحم السٌد عوض العمرٌطىش 1تجارة خامات حلوٌات ، بجهة : المنصورة 

عن تجاره ادوات  144334برلم  22111126، لٌد فى  12222.222صالح دمحم دمحم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مكتبٌه وخردوات واكسسوارات ، بجهة : الدنابٌك بملن / دمحم دمحم دمحم ابراهٌم العطار

عن  144315برلم  22111125، لٌد فى  12222.222حمد عبداللطٌؾ عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  22

 مجزر دواجن ، بجهة : بلماس خامس بملن / فادى عبداللطٌؾ عبدالسالم دمحم

عن  144341برلم  22111122، لٌد فى  52222.222اشرؾ عبدالنبى عبدالحمٌد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 تجاره زجاج ، بجهة : شارع ابوالمكارم بملن / حسن اشرؾ عبدالنبى عبدالحمٌد

عن  144322برلم  22111112، لٌد فى  52222.222عمرو زاكر احمد ابراهٌم المشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 اكسسوار حرٌمى ، بجهة : العوضٌه بملن / زاكر احمد ابراهٌم المشد

عن تجاره منظفات ،  144323برلم  22111112، لٌد فى  5222.222عماد دمحم دمحم دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بجهة : جوجر بملن / صالح جمال الظنى ابراهٌم سعٌد

عن مكتب  144312برلم  22111112، لٌد فى  5222.222راضى نجاح السعٌد الؽرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 رحالت نمل طلبه وعمال للؽٌر ، بجهة : جدٌده الهاله بملن / نجاح السعٌد الؽرباوى

عن معرض  144421برلم  22111113، لٌد فى  12222.222احمد ابوالمجد السٌد االمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 هسٌرامٌن وبالط ، بجهة : مٌت كرما بملن / دمحم السٌد الدمحمى عكاش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  144451برلم  22111114، لٌد فى  522222.222ٌسرى عبدالمنعم طرابٌه عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 الصادرات والواردات ، بجهة : بسندٌله شركه بسندٌله بملن / بهٌره السٌد رمضان تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على

عن  144421برلم  22111111، لٌد فى  22222.222احمد على احمد الشحات السروى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

ى حاره االتربى شارع الشابورى عماره تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : سوق التجار الؽرب

 الصباغ

عن تجاره  144523برلم  22111111، لٌد فى  12222.222هانى معوض ٌوسؾ عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بماله ، بجهة : بداوى بملن / نعمات عبدالوهاب خلٌفه

عن ممله لب ، بجهة :  144522برلم  22111111ٌد فى ، ل 1222.222حاتم دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 راس الخلٌج بملن / نورا ٌسرى حسن دمحم

برلم  22111111، لٌد فى  5222.222( دمحم عبد الخالك دمحم حامد ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   144122) تابع  -  12

 حمٌد ابراهٌم عبد العزٌزعن بٌع حلوٌات ، بجهة : شارع الثانوٌة بنات بملن/ عبد ال 144122

برلم  22111111، لٌد فى  5222.222( دمحم عبد الخالك دمحم حامد ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   144122) تابع  -  11

عن بٌع حلوٌات ، بجهة : له محل بناحٌة شربٌن ارض الزٌنى شارع احمد سلٌممان حماده بملن/ عبد الخالك دمحم حامد  144122

 دلهلٌة 144122ولٌد برلم  2211/ 12/ 1تح فى ؼنٌنم افت

عن  144521برلم  22111122، لٌد فى  52222.222صبرى ٌوسؾ المتولى البؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : مٌت عوام بملن / السٌد صبرى ٌوسؾ المتولى

عن  144523برلم  22111122، لٌد فى  5222.222 السعٌد السٌد عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السعٌد عبدهللا -  12

 تجاره كامٌرات مرالبه فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه ودون االنترنت ، بجهة : شارع عباس العماد بملن / رضا محمود البراشى

عن مزرعه  144522برلم  22111124، لٌد فى  222222.222ه ،  هشام دمحم عبدالعال الجزار  ، تاجر فرد ، رأس مال -  11

 مواشى ، بجهة : راس الخلٌج بملن / هشام دمحم عبدالعال الجزار

برلم  22111122، لٌد فى  1222.222( دمحم رضان دمحم عبده الجنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   121261) تابع  -  12

 دا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : ارض ؼنٌم بملن/ ٌحٌى احمد الشربٌنى نبهانعن تجارة مالبس جاهزة فٌما ع 121261

برلم  22111122، لٌد فى  1222.222( دمحم رضان دمحم عبده الجنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   121261) تابع  -  13

 1: له محل بناحٌة شربٌن شارع المرشد رلم عن تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة  121261

 2 121261ولٌد برلم  2221/ 12/ 1افتتح  25222حاره الزهور بملن/ رمضان دمحم عبده الجنٌدى عن بٌع بمالة براس مال 

عن تجاره  144324برلم  22111125، لٌد فى  21222.222احمد مرعى ٌحى عثمان مخدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 شارع االمام اللٌثى كفر البدماص بملن / سمٌر ابراهٌم رزق 1ات كهربائٌه ، بجهة : ادو

عن  144216برلم  22111123، لٌد فى  51222.222دمحم عابد عبدالوهاب عبدالهادى صٌام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 صر بملن / دمحم السٌد عمر محمودتجارة اجهزة تعوٌضٌة ، بجهة : المنصورة برج الراضى امام الشلمامى بنن م

عن تسوٌه  144312برلم  22111125، لٌد فى  1222.222حنان سمٌر احمد احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 كعن وبسكوٌت ، بجهة : عزبة جاد امارة بمكل / نجاج زٌن على سرور

عن تجاره  144311برلم  22111126، لٌد فى  12222.222صالح محمود العدل صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 اكسسوار مطابخ وفٌبر ، بجهة : عزبه الهوٌس جدٌله بملن / حمدى على دمحم العدل

عن  144332برلم  22111126، لٌد فى  12222.222كرٌم محى الدٌن السٌد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع عمل كلٌة االداب بملن / احمد سعدد الدٌن عبدالحمٌد دمحم 31مطعم ، بجهة : المنصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب برمجه  144332برلم  22111126، لٌد فى  52222.222عبدهللا عادل دمحم ؼالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

، بجهة :  2211لسنه  5115م كمبٌوتر فٌما عدا خدمات خدمات الكمبٌوتر وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه برل

 شارع عبدالشافى مسجد الجمال جٌهان بملن / عبدالرحمن ابراهٌم دمحم ابراهٌم عطا 36

عن مخبز بلدى  144322برلم  22111126، لٌد فى  12222.222شادٌه حسن احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 الشربٌنى بملن / امانى ابراهٌم السعٌد الدرٌنى واٌه ابراهٌم السعٌدشارع ابوبكر الصدٌك تمسٌم بهاء  13مدعم ، بجهة : 

عن  144362برلم  22111111، لٌد فى  522222.222محمود ربٌع وهبه وهبه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

المنظمة التى تنظمها الهٌئة طبماً للوائح والمرارات  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : الدراسات شارع حلوانى النجمه الذهبٌه بملن / سوزى عبدهللا الشربٌنى 2العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  144341برلم  22111122، لٌد فى  12222.222احمد السٌد ابوالعز صالح المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بملن / فتحى حسن ؼرٌب حسن 1عبدالشافى متفرع من شارع كلٌه اداب محل رلم  25ر عمارى ، بجهة : شارع مكتب استثما

عن تجارة  144311برلم  22111112، لٌد فى  25222.222هناء محمود دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 اعٌل دمحم عامراكسسوار رجالى ، بجهة : شارع جمعه الشربٌنى بملن / السٌد اسم

عن مكتب  144426برلم  22111113، لٌد فى  25222.222دمحم على السٌد المندوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ونمل الرحالت ، بجهة : مدٌنه المهندسٌن بملن / على السٌد دمحم المندوه

عن تجمٌع  144432برلم  22111114، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    هشام ابوالنصر احمد احمد -  125

 البان ، بجهة : كفرالجنٌنه بملن / احمد احمد ٌوسؾ

عن  144463برلم  22111112، لٌد فى  12222.222ابراهٌم عبدالعزٌز البٌلى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بملن / رضا عبدالعزٌز البٌلى على حجازى فراكه ارز ، بجهة : الروضه

برلم  22111111، لٌد فى  122222.222( رضا دمحم السٌد جاد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   142211)  -  122

 عن ورشة تشؽٌل اخشاب بمحرن ، بجهة : البحر الشوامى بملن / مجدى السٌد دمحم الطوٌل 142211

عن  144521برلم  22111111، لٌد فى  12222.222حنان عبدالنبى عبدالمجٌد كسبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 شارع رمسٌس بملن / كرٌمه حسن دمحم الوٌشى 1ورشه نجارة موبٌلٌا ، بجهة : عمار رلم 

 144531برلم  22111122، لٌد فى  12222.222نورا ابراهٌم عبدالعال عبدالحى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 شارع التوحٌد تورٌل بملن / بدٌع عوض عرٌان 2عن تجارة مالبس اطفال ، بجهة : 

عن تجارة  144542برلم  22111122، لٌد فى  51222.222فاطمه صالح السٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 فروشات ، بجهة : الخالله بملن / دمحم عبدالمولى سعٌدمالبس فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه وم

 144551برلم  22111121، لٌد فى  522222.222ابراهٌم عبدالرحمن محٌى دمحم فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

والمرارات المنظمة التى طبماً للوائح  6من المجموعة  36والفمرة  11عن مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : كفر دمٌره المدٌم بملن / عبدالرحمن محٌى دمحم فتح هللا 2تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن شحن  144512برلم  22111124، لٌد فى  12222.222احمد دمحم عبدالحى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ماله متنوعه ، بجهة : عزبه الحلوانى ابو زاهر بملن / دمحم عبدالحى شلبىوتفرٌػ وتورٌد ع

عن  144612برلم  22111126، لٌد فى  52222.222نجالء محمود عبدالمادر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : الزعفران بملن / دمحم هانئ بدٌر عبدالموى

عن كوافٌر  144632برلم  22111126، لٌد فى  5222.222ى محمود الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ملكه ٌحٌ -  114

 حرٌمى ، بجهة : مستشفى الصدر شارع الدمناوى بملن/ اموره ٌحى محمود الشحات

عن ورشه  144643برلم  22111122، لٌد فى  52222.222السٌد حجازى البهى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 استروجى ومعرض موبٌلٌا ، بجهة : عزبه بوشه السعدٌه بملن / صدفه على سالمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  144353برلم  22111111، لٌد فى  51222.222ٌاسر السٌد عبدالحلٌم على العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مدشه ذره ، بجهة : منشاه البدوى بملن / السٌد دمحم السٌد بدوى

عن تجارة  144215برلم  22111123، لٌد فى  5222.222نوره رضا احمد الموافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 اعالؾ ، بجهة : راس الخلٌج بملن / احمد عبدالحمٌد على خضر

مزرعه عن  144321برلم  22111125، لٌد فى  222222.222ولٌد دمحم عبدالعزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 دواجن ، بجهة : جمعٌه الجهاد زٌان الجزاٌر بملن / فاتن مسعد سعد سلٌمان

عن  144331برلم  22111126، لٌد فى  12222.222صالح دمحم صالح احمد شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ن / رامى احمد سعد خلٌلتجارة مالبس جاهزه ) فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ( ، بجهة : منٌه سندوب بمل

عن تجاره  144331برلم  22111122، لٌد فى  12222.222سامى محمود العجمى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لحوم مجمده وخضروات مجمده ، بجهة : مشعل برج السالم سكه سندوب بملن / احمد كمال محمود

عن  144362برلم  22111111، لٌد فى  122222.222، رأس ماله ،   دمحم دمحم احمد زٌن الصعٌدى  ، تاجر فرد -  121

 مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : نمٌطه بملن / طلعت بهجت سلٌمان

 عن اتٌلٌه 144423برلم  22111113، لٌد فى  52222.222لٌلى دمحم رمضان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 فساتٌن عرائس ، بجهة : نشا بملن / اشرؾ ٌوسؾ عبدالحمٌد ٌوسؾ

عن  14425برلم  22111113، لٌد فى  12222.222وائل صالح عبدالمنعم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 جمصه بملن / هانى شرشٌر دمحم 1فرن عٌش حر ، بجهة : جمصه الصفا عماره 

 144442برلم  22111114، لٌد فى  62222.222سٌد دمحم الزفتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام عالء الدٌن ال -  124

 عن تجاره خرده ، بجهة : سكه سندوب شارع المدٌنه المنوره بملن / سحر السٌد عباس عبدالهادى

عن بٌع  144446برلم  22111114، لٌد فى  21222.222دمحم احمد دمحم دمحم احمد ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

اكسسوار محمول ، بجهة : البر الشرلى المثلث ممابل بماله عبده البلماسى بجوار عٌاده الدكتور عبدالحمٌد السوده بملن / دمحم زٌن 

 محمود حامد

عن  144423برلم  22111112، لٌد فى  12222.222احمد السٌد دمحم صبٌح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : شارع دوران جدٌله بجوار السجل المدنى بملن / حماده دمحم 

 جاد

عن  144422برلم  22111112، لٌد فى  12222.222هاشم دمحم المتولى محمود هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

ح اساسات ، بجهة : شارع المطافى حى االشجار امام برج المستشارٌن بملن / دمحم المتولى محمود مماوالت انشاء وهدم واصال

 هاشم

عن مكتب  144411برلم  22111111، لٌد فى  12222.222امٌر حمدى دمحم عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

  عبدالحافظمماوالت عامه ، بجهة : الدماٌرة بلماس الخامس بملن / حمدى دمحم

برلم  22111111، لٌد فى  12222.222عادل عبد الممصود عبد الرحمن الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عن مكتب مماوالت عامة ، بجهة : منٌه محاة دمنه  بملن/ عبد الخالك حسٌن حسٌن 144521

عن  144552برلم  22111121، لٌد فى  32222.222اله ،  ابو المعاطى دمحم ابو المعاطى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  132

 مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : الحوواشة بملن/ ابو الفتوح ابراهٌم ابراهٌم عٌد

عن  144562 برلم 22111124، لٌد فى  5222.222خالد السٌد ابوفراج دمحم السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مطعم فول وفالفل ، بجهة : برج طٌبه امتداد شارع االدٌب من شارع انس بن مالن تمسٌم خطاب بملن / مدٌحه دمحم السٌد شلبى

عن  144542برلم  22111122، لٌد فى  122222.222عبد البالى ابراهٌم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 : ابستو بجوار مسد البحر بملن/ على ابراهٌم خضر مكتب مماوالت عامة ، بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  144511برلم  22111125، لٌد فى  52222.222ماهر حمدى على نور عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : كفر البرامون بملن / حمدى على نور عبدالعزٌز

عن  144513برلم  22111124، لٌد فى  52222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد معوض السٌد معوض الاللط  -  134

 تجارة جلود واحذٌة ، بجهة : مٌت الكرما بملن / دمحم معوض السٌد معوض

برلم  22111125، لٌد فى  522222.222ابراهٌم نجٌب المؽاورى مصطفى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

طبماً للوائح والمرارات  6من المجموعة  36والفمرة  11د وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة عن مكتب إستٌرا 144626

اكتوبر اعلى مسجد المصطفى بملن /  دمحم  6، بجهة : شارع  2المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 نجٌب المؽاورى مصطفى

عن  144322برلم  22111125، لٌد فى  1222.222عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن رشاد حسن ماهر  -  136

( شارع ربٌع ماهر عبدالرحمن بملن / جمال رشاد حسن ماهر 42) 3مكتب استثمار عمارى ، بجهة : المنصورة محل رلم 

 عبدالرحمن

عن تجاره  144322برلم  22111126، لٌد فى  52222.222شٌماء دمحم السٌد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 بماله والبان ، بجهة : الشونه بملن / احمد مسعد دمحم سعد

عن اتٌلٌه  144336برلم  22111122، لٌد فى  21222.222كرٌم احمد طه احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مالبس ، بجهة : شارع الترعه امام وكاله المنصوره  بملن / رضا دمحم احمد ٌوسؾ

عن ورشه  144412برلم  22111113، لٌد فى  32222.222شاكر حسن عبدالؽنى طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 طهنجاره موبٌلٌا ، بجهة : كفر دمٌره المدٌم بملن / شاكر حسن عبدالؽنى 

عن فرن عٌش  144426برلم  22111113، لٌد فى  12222.222ثروت ثروت دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 شارع الصفا جمصه بملن / عابدٌن السٌد ابراهٌم 155حر ، بجهة : عماره 

عن  144434برلم  22111114 ، لٌد فى 12222.222اٌمان رفعت عبدهللا الحسنٌن عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 صٌدلٌه عامه ، بجهة : شارع الصفا والمروه برج الحسٌن امتداد شارع جٌهان بملن / بملكها

عن ترزى  144421برلم  22111112، لٌد فى  21222.222جهاد عمر متولى شكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ن / دمحم ابراهٌم صابر الدٌبشارع االزهار طرٌك المعاهده بمل 2حرٌمى ، بجهة : 

عن  144414برلم  22111111، لٌد فى  12222.222احمد السعٌد سعد السعٌد دوابه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ثالجه حفظ بطاطس وخضروات ، بجهة : دمٌره بجوار مسجد الشٌخ محمود بملن / ابتسام عبدهللا عبدالجلٌل السعٌد

برلم  22111111، لٌد فى  12222.222ضا احمد عثمان بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( ر122241)تابع  -  144

 عن مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : نمٌطه بملن / هانم احمد عثمان بدوى 122214

عن  144511برلم  22111111لٌد فى ،  25222.222نصر محمود عبد الممصود بهرام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 بصار الحفٌر بملن/ سهٌر المتولى الؽرٌب 21حظٌره نواشى ، بجهة : لرٌة 

 22111121، لٌد فى  12222.222( مصطفى نادر دمحم احمد جاد الحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   143224) تابع  -  146

 مام كلٌة الحموق بملن/ عاطؾ دمحم حسنٌن عزام دمحمعن مطعم اسمان ، بجهة : شارع الجمهورٌة ا 143224برلم 

 22111121، لٌد فى  12222.222( مصطفى نادر دمحم احمد جاد الحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   143224) تابع  -  142

وشراء  عن مطعم اسمان ، بجهة : له محل بناحٌة بلماس شاع جاد بملن/ رافت عباس مصطفى عن نشاط/ محل بٌع 143224برلم 

 143224ولٌد برلم  2211/ 6/ 2تكتن اوففتح فى 

عن  144542برلم  22111122، لٌد فى  51222.222موسى سعد على احمد الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ورشه حفر على الخشب ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / حمده متولى متولى لطر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  144552برلم  22111121، لٌد فى  52222.222ر فرد ، رأس ماله ،  سعد العشماوى ابراهٌم لٌله  ، تاج -  141

 وتوزٌع مواد  ؼذائٌه ، بجهة : منٌه سندوب بملن / ابراهٌم العشماوى ابراهٌم لٌله

عن  144512برلم  22111125، لٌد فى  5222.222عبدالبالى جمعه عبدالبالى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 م مشروبات ساخنه وماكوالت ، بجهة : شرنماش بملن / سوسن جمال جمعه احمدتمدٌ

عن مكتب  144512برلم  22111125، لٌد فى  12222.222حسٌن سعٌد حسٌن دمحم وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 رحالت داخلٌه عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : كفر بهوت بملن / السٌد ابراهٌم احمد دمحم

عن حظٌرة  144611برلم  22111126، لٌد فى  25222.222والء على ابراهٌم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مواشى ، بجهة : ابوحجازى بملن / دمحم الشحات السٌد متولى فوده

عن تجاره بماله  144616برلم  22111126، لٌد فى  12222.222دمحم جمعه جمعان حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ، بجهة : السلسول الجزاٌر بملن / افراج المتولى ذكى خلٌفه

عن مكتب  144621برلم  22111126، لٌد فى  12222.222ولٌد السٌد دمحم ابراهٌم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 عبدالحافظ مصطفى شارع طلعت حرب تورٌل بملن هبه السٌد 6استثمار عمارى ، بجهة : عمار رلم 

عن  144652برلم  22111122، لٌد فى  122222.222الخضرى لالستثمار العمارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 شارع البٌاع خلؾ مصر للطٌران بملن / محمود دمحم ابراهٌم على 3مكتب استثمار عمارى ، بجهة : 

عن  144312برلم  22111125، لٌد فى  2222.222د ، رأس ماله ،  دمحم السٌد عبدالموجود حسب النبى  ، تاجر فر -  156

 اكتوبر بجوار مسجد النجار بملن /دمحم احمد عبدالفتاح الصفطاوى 6تجاره اسمان طازجه ، بجهة : شارع 

ب عن مكت 144321برلم  22111126، لٌد فى  12222.222البشبٌشى لتاجٌر السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 شارع على دمحم ابراهٌم خلؾ مساكن المٌناء بملن / رضا صبرى معوض رمضان 22تاجٌر سٌارات ، بجهة : 

عن منشار نشر  144332برلم  22111122، لٌد فى  12222.222مجدى دمحم عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مٌرفت على رمضاناخشاب ، بجهة : اصالح الؽٌط الكبٌر منشاه شومان بملن / 

عن تجارة  144314برلم  22111112، لٌد فى  52222.222على صالح على شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ادوات منزلٌة ، بجهة : كفر طناح بملن / دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم السٌد

عن  144314برلم  22111112لٌد فى ،  122222.222دمحم محمود نصحى عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ورشة الومٌتال ، بجهة : البرامون بملن / حاتم جوده حسن

عن تجاره  144422برلم  22111113، لٌد فى  12222.222هناء جمال السٌد هاشم شافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 منظفات صناعٌة ، بجهة : الستامونى بملن / جمال السٌد هاشم شافع

 144422برلم  22111113، لٌد فى  12222.222زٌنهم مصطفى عبدالؽنى على السحٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

عن مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع البحر خلؾ شبكه الكهرباء شارع الجمهورٌه بملن 

 / مصطفى السٌد عبدالموجود

عن تجاره  144431برلم  22111114، لٌد فى  12222.222 الدمرداش دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو دمحم -  163

 اكسسوار محمول ، بجهة : مٌت محمود بملن / صالح على ابراهٌم

عن  144431برلم  22111114، لٌد فى  21222.222اسراء رشدى عبده عبده شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 بماله ، بجهة : نمٌطه بملن / اسراء رشدى عبده عبده شومان تجاره

عن  144511برلم  22111111، لٌد فى  222222.222دمحم فتحى عبدالبارى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 تجاره مالبس رٌاضٌه ، بجهة : شارع المدٌنه المنوره من شارع الترعه بملن / العدوى جابر فهمٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  144514برلم  22111111، لٌد فى  5222.222انتصار محمود السٌد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 البماله ، بجهة : شارع المجزر االلى بملن / عصام سعد عبدالحمٌد سعد كشن وسعد عبدالحمٌد وسعد عبدالحمٌد كشن

عن تجاره بماله  144526برلم  22111111، لٌد فى  5222.222،  مجدى صالح دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  162

 ، بجهة : بلماس خامس بملن / فاطمه حجاب دمحم حجاب

عن  144556برلم  22111121، لٌد فى  12222.222مصطفى اسامه السباعى عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بجهة : شارع عزت ابو ورده من شارع لناه السوٌس بملن/ اسالم دمحم رفعتمكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ، 

عن  144545برلم  22111122، لٌد فى  32222.222دمحم السٌد دمحم السعٌد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ٌدشارع عطاهللا خلؾ سوق الجمله بملن / السٌد دمحم السعٌد الس 23ورشه نجاره ، بجهة : 

عن بٌع  144512برلم  22111124، لٌد فى  12222.222دمحم مصطفى عطا كراوٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 وتجاره موباٌالت ، بجهة : حى الجامعه اخر امتداد الجامعه امام وكاله ابوراٌه بملن / دمحم مصطفى طاهر رمضان

عن مكتب  144511برلم  22111125، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،  احمد طه عبدالفتاح دمحم رجب  ، تاجر فرد ،  -  121

 تورٌدات عماله نظافه ، بجهة : كفر دمٌره الجدٌد بملن / طه عبدالفتاح دمحم رجب

 144622برلم  22111125، لٌد فى  12222.222هانى عبدالستار اسماعٌل عبدالمتجلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 وصوب وبذور زراعٌه ، بجهة : شارع المدٌنه المنوره تورٌل بملن / كمال احمد عبدالخالك محمود عن تجاره اسمده

عن تجاره  144615برلم  22111126، لٌد فى  12222.222نهاد احمد عبدالمنعم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بجهة : شاوة الشارع الكبٌر  بملن / عبدالمنعم سعد معوض مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه وادوات تجمٌل ،

عن تجاره  144631برلم  22111126، لٌد فى  122222.222فارس ٌونس احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 خضروات وفواكه ، بجهة : شارع االمام دمحم عبده خلؾ المضرب بملن / احمد عٌد دمحم

عن تجاره  144642برلم  22111122، لٌد فى  22222.222د الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امجد السٌد السٌ -  125

 بماله ، بجهة : كفر ابو شوارب بملن / السٌد السٌد الشحات عبده نور

ج عن تجاره زجا 144511برلم  22111124، لٌد فى  12222.222اٌمن دمحم دمحم ابوعالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 شارع عبدالسالم عارؾ خلؾ االمن المركزى بملن / احمد محمود دمحم المناوى 43، بجهة : عمار رلم 

عن  144666برلم  22111121، لٌد فى  252222.222منى رفعت زكى دمحم العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 فعت زكى دمحم العدوىتجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع عمل من شارع جٌهان بملن / ر

عن  144621برلم  22111126، لٌد فى  5222.222محمود ابراهٌم االزمازى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 تجاره البماله ، بجهة : محمود سامى البارودى بملن / سلبت السٌد لطفى نورالدٌن

عن  144655برلم  22111122، لٌد فى  152222.222له ،  مجدى دمحم عبدالمنعم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  121

 مكتب مستلزمات المزارع ودواجن ، بجهة : نبروه اول طرٌك بهوت بملن / فرج حامد عمر الجمل

عن تجاره حداٌد  144641برلم  22111122، لٌد فى  5222.222بدره عوض رزق خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ارع بهاء شارع االمام دمحم عبده بملن / حامد السعٌد حامدوبوٌات ، بجهة : ش

عن  144641برلم  22111122، لٌد فى  12222.222هدى عبدالرحمن سلٌمان سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ورشه حدادة ، بجهة : منٌه سندوب بملن / عاٌده حسن السعٌد خلٌل

برلم  22111121، لٌد فى  122222.222ى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  (هٌثم عبدالمحسن المصب144622)تابع  -  112

شارع اسامه ابوزٌد حى الزعفران حى الجامعه بملن / والء حلمى حسام الدٌن  3عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة :  144622

 احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  144541برلم  22111121فى ، لٌد  1222.222فتحٌه دمحم دمحم احمد الملٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 اكسسوار محمول ولطع ؼٌارها ، بجهة : دٌسط بملن / احمد فؤاد الباز مصطفى

عن  144521برلم  22111124، لٌد فى  22222.222عبده صبرى حسن حسن المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 دالسالم عارؾ بملن / دمحم صبرى حسن المصرىتجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع المجزر من شارع عب

عن مكتب  144516برلم  22111125، لٌد فى  12222.222زٌنب حسن ٌالوت محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : كفر البدماص شارع لاعود بملن / عبدالؽنى السٌد دمحم

عن مكتب رحالت  144625برلم  22111125، لٌد فى  5222.222رد ، رأس ماله ،  رضا السٌد زكى على  ، تاجر ف -  116

 داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : شاوة بملن / ام دمحم دمحم دمحم احمد

عن  144631برلم  22111126، لٌد فى  222222.222ولٌد الهاللى عبدالفتاح حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ه لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع الثوره بملن / الهاللى عبدالفتاح حسٌنتجار

عن تجاره  144641برلم  22111126، لٌد فى  1222.222عبٌر خالد عوض رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 البماله ، بجهة : الدولتلى بملن / ٌحٌى دمحم عبدهللا عاصى

عن تجاره  144661برلم  22111121، لٌد فى  2222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عفاؾ بكر سالم دمحم سالم -  111

 البماله ، بجهة : شها بملن / مسعد ٌونس على

عن مكتب توكٌالت  144662برلم  22111122، لٌد فى  12222.222دمحم زكى دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 امام حى شرق بملن / راندا دمحم زكرٌا رزق شارع العروبه 31تجارٌه ، بجهة : 

عن  144651برلم  22111122، لٌد فى  22222.222الدسولى سعد الدسولى عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ورشه استرجى موبلٌا ، بجهة : بطره بملن / المرسى رمضان المرسى ابراهٌم

عن تجارة  144214برلم  22111124، لٌد فى  52222.222د ، رأس ماله ،  محمود السعٌد زؼلول احمد  ، تاجر فر -  112

 الموتوسٌكالت والتروسٌكالت ، بجهة : كفر دمٌرة الجدٌد بملن / دمحم ابراهٌم عبدالخالك بخٌت

عن مكتب  144346برلم  22111122، لٌد فى  222222.222احمد عماد ٌوسؾ مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ستحضرات تجمٌل ، بجهة : كفر الشناوى مركز شربٌن بملن / هدى خالد ٌوسؾ الشرلاوىم

عن  144361برلم  22111111، لٌد فى  252222.222عبدالناصر شعبان دمحم الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ىمكتب مماوالت متكامله ، بجهة : منٌه محله دمنه بملن / دمحم شعبان دمحم الدٌسط

عن  144311برلم  22111112، لٌد فى  12222.222مروه محمود مصطفى االمبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 شارع ابو بكر الصدٌك بملن/ دمحم شولى عبد السالم الشافعى 114اكتوبر عمار رلم  6بمالة تموٌنٌة ، بجهة : نبروه شارع 

عن تجارة  144311برلم  22111112، لٌد فى  52222.222دمحم عدلى السعٌد الدالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 سٌارات بٌع وشراء لحساب الؽٌر ، بجهة : شارع الكنٌسه برج المٌلجى بملن / محمود احمد محمود الشربٌنى

عن سوبر  144316برلم  22111112، لٌد فى  12222.222،   المرسى اللٌثى ابراهٌم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  112

 ماركت ، بجهة : المنصورة سامى الجمل بملن/ ذكٌة احمد احمد عشرى

عن  144414برلم  22111111، لٌد فى  12222.222مصباح الحسٌنى خمٌس السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 سٌنى خمٌس السٌد رمضانمخبز نصؾ الى مدعم ، بجهة : طناح بملن / الح

عن  144411برلم  22111113، لٌد فى  5222.222مروه لبٌب عبدالمجٌد البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 كوافٌر واتٌلٌه ، بجهة : كفر االطرش بملن / منال السعٌد اسماعٌل على اسماعٌل

 144451برلم  22111112، لٌد فى  122222.222ماله ،  صالح عبدالرحٌم جمعه احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس  -  222

 عن مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : بحمٌرة بملن / هانى دمحم احمد البسٌونى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ره بماله عن تجا 144466برلم  22111112، لٌد فى  52222.222دمحم احمد دمحم دمحم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ماٌو جمصه بملن / ناهد ابراهٌم عبدالفتاح صالح15تموٌنٌه ، بجهة : 

عن  144416برلم  22111111، لٌد فى  5222.222سمر دمحم مصطفى كمال رمزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 سالم مصطفىتجارة احذٌة ، بجهة : المنصورة شارع الجٌش ناصٌة شارع مجمع المحاكم بملن / نجالء عبدال

عن صاله  144535برلم  22111122، لٌد فى  12222.222اسامه رمضان سلٌمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 عمارات المرور جمصه بملن / نجوى ابراهٌم صبحى 22كمال اجسام ، بجهة : المرور 

 144521برلم  22111122، لٌد فى  12222.222عمرو احمد السٌد ابوالعز صالح المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 شارع جدة تورٌل الجدٌدة بملن / هشام عبدالشافى عبدالفتاح 4عن صاله العاب اطفال ، بجهة : 

عن  144566برلم  22111124، لٌد فى  12222.222احمد دمحم احمد دمحم الحسٌنى الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 زة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : بداوى بملن / عبدالحى دمحم دوادتجاره المالبس الجاه

عن ادوات  144563برلم  22111121، لٌد فى  12222.222عالء فوزى السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 دٌه على احمد الحوششارع الرشٌد من شارع المضرب عزبة الشال بملن / سع 24مكتبٌة ، بجهة : المنصورة 

عن  144512برلم  22111125، لٌد فى  122222.222رانٌا عبدالهادى البسٌونى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مزرعه مواشى حالب ، بجهة : بهوت عزبه الرؼام بملن / عبدالهادى البسٌونى دمحم دالل

عن  144624برلم  22111125، لٌد فى  1222.222ماله ،   مجدى احمد عبدالممصود حموده  ، تاجر فرد ، رأس -  221

 مؽسله مالبس ، بجهة : شارع مسجد طه من شارع عبدالسالم عارؾ بملن / مجدى احمد عبدالممصود حموده

عن  144622برلم  22111126، لٌد فى  122222.222دمحم دمحم رسالن عٌد البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 اشى ، بجهة : السبخاوٌة بلماس ثالث بملن / دمحم رسالن عٌد البسٌونىحظٌرة مو

 144633برلم  22111126، لٌد فى  122222.222اسماء عوض عبدالممصود على حوفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 عن تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : حى السالم بملن / حمدى احمد طه بؽدادى

 144662برلم  22111121، لٌد فى  12222.222د احمد عبدالعزٌز جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمو -  211

 عن تجاره الذهب ، بجهة : درٌن بملن / السعٌد عبدالحلٌم عبود

 144625برلم  22111121، لٌد فى  12222.222عبدالعزٌز احمد ابراهٌم البٌلى الحفناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 عن تجاره خضروات وفاكهه ، بجهة : شارع صالح سالم بملن / عبدهللا دمحم على عبدالؽنى

عن تجاره  144626برلم  22111121، لٌد فى  1222.222دمحم ٌوسؾ عبدالؽنى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ٌوسؾبماله وتموٌن ، بجهة : مستعمره الجزائر بملن / عبدالؽنى ٌوسؾ عبدالؽنى 

عن مكتب  144322برلم  22111126، لٌد فى  12222.222مصباح احمد مجاهد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 مماوالت ، بجهة : بهوت بملن / احمد مجاهد دمحم

عن  144312برلم  22111125، لٌد فى  12222.222عبدالسالم المٌاس عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 جمصه بملن / حامد مصطفى دمحم جراوشى 25مطعم ، بجهة : االندلس عمار 

عن تجاره وتوزٌع  144311برلم  22111125، لٌد فى  12222.222دمحم حسن دمحم حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بملن / سلوى عبدالجلٌل السٌدشارع الشروق  5مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر ، بجهة : 

عن تجارة  144321برلم  22111111، لٌد فى  12222.222دمحم احمد احمد دمحم كامله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 اكتوبر بجوار مسجد ابو الؽٌط بملن/ طارق محى شعٌب مكاوى 6اسمان مملحه ، بجهة : شارع 

عن تجاره  144342برلم  22111122، لٌد فى  15222.222فرد ، رأس ماله ،  ولٌد مصطفى دمحم الزٌنى  ، تاجر  -  211

 شارع دمحم الثلث من العجمى بملن / دمحم مصطفى دمحم ابراهٌم 11ورق التصوٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن مملة لب  144352برلم  22111122، لٌد فى  1222.222ولٌد دمحم عبداللطٌؾ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بجهة : نشا بملن / دمحم عبداللطٌؾ احمد

عن  144313برلم  22111112، لٌد فى  12222.222مصطفى محمود السٌد المندوه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 شارع الدمناوى من شارع مستشفى الصدر بملن / محمود السٌد المندوه دمحم 12تجاره المنتجات البالستٌكٌه والفوم ، بجهة : 

عن سوبر  144311برلم  22111112، لٌد فى  21222.222حمدى رفٌك حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ماركت  ) بماله ( ، بجهة : مٌت الكرما بملن / رفٌك حامد دمحم سعد

عن تجاره  144435برلم  22111114، لٌد فى  12222.222السعٌد دمحم عبدالرازق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 بماله مواد ؼذائٌه ، بجهة : نشا بملن / فاٌز دمحم عبدالرازق دمحم

عن تمطٌع  144444برلم  22111114، لٌد فى  12222.222صباح عبدالحمٌد محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 / سامح دمحم حسن عبدالمادر اكٌاس بالستٌن من روالت ، بجهة : مٌت عنتر بجوار السكه الحدٌد بملن

عن تجاره ادوات  144416برلم  22111111، لٌد فى  12222.222جمال دمحم دمحم ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 منزلٌه شعبٌه ، بجهة : راس الخلٌج بملن / ٌسرٌه رمزى متولى العٌسوى

 144411برلم  22111111، لٌد فى  5222.222اسماء عبدالؽفار عبدالرزاق شهاب الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 عن تجاره اعالؾ ، بجهة : شها بملن / دمحم احمد السٌد لخلخ

عن تجاره  144516برلم  22111111، لٌد فى  21222.222حسنى محمود سعد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 بطارٌات مستعمله ، بجهة : شارع الممابر خلؾ الساحه الشعبٌه بملن / حسنى محمود سعد رضوان

برلم  22111111، لٌد فى  12222.222رزق ابوالؽٌط عبدالموجود ابوالؽٌط شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 الوفاء شارع مسجد االصالح بملن / كرٌمه الرفاعى المؽازىعن توزٌع عسل نحل ، بجهة : شارع البحر خلؾ صٌدلٌة  144411

عن مكتب  144554برلم  22111121، لٌد فى  52222.222حسن الدسولى على عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 مماوالت عامة ، بجهة : مٌت الكرما بملن/ ابو الفتوح ابو الفتوح ابراهٌم السنباطى

عن  144562برلم  22111121، لٌد فى  25222.222دى السٌد الزٌادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على عبدالها -  221

 تجارة اكسسوار ولطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ارض صماره بملن / على عبدالهادى السٌد الزٌادى

عن تجاره حبوب  144555 برلم 22111121، لٌد فى  12222.222دمحم وفٌك احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 واعالؾ ، بجهة : شارع الشهٌد بالعزبه الحمراء من شارع الشعراوى بملن / على المكاوى دمحم المكاوى دمحم

عن  144611برلم  22111126، لٌد فى  21222.222سمر على عبدالرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 والمهمات العسكرٌه ، بجهة : ارض المعسكر الجالء بملن / نادٌه االمام عطٌه عمر تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس

عن تجاره  144525برلم  22111124، لٌد فى  15222.222جون ولٌم كرم شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ر دمحم عبدالفتاحشارع الجمهورٌه عماره زهراء الجامعه بملن / دمحم سمٌ 4اكسسوارات وخردوات ، بجهة : 

عن  144511برلم  22111124، لٌد فى  1222.222حمدٌنو رمضان العوضى رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 ورشة حدادة ، بجهة : ابو عرصة بملن/ رمضان العوضى رمضان عبد المعطى

عن تجاره  144621برلم  22111125 ، لٌد فى 12222.222دمحم على حسن العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 مالبس جاهزة حرٌمى ، بجهة : شارع الجالء برج الجالء بملن / دمحم احمد دمحم دوٌدار

عن تجاره  144613برلم  22111126، لٌد فى  12222.222محمود دمحم محمود الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 تسام السٌد محروسمعدات زراعٌه ، بجهة : الدماٌره بملن / اب

 144622برلم  22111126، لٌد فى  12222.222نادر حمدى جالل محمود حمد الدودانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 عن تجاره مخصبات زراعٌه ومبٌدات ، بجهة : مٌت لوزه عزبه الدادمونى بملن / حمدى جالل محمود حمد الدودانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  144635برلم  22111126، لٌد فى  12222.222حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبدالحافظ الحسانٌن  -  232

 تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : االحمدٌه بملن / عائشه دمحم دمحم شعٌشع

عن ممله لب  144432برلم  22111114، لٌد فى  12222.222احمد سلطان حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ، بجهة : الستامونى بملن / سلطان حسن ابراهٌم

عن صٌدلٌه ،  144322برلم  22111125، لٌد فى  12222.222ماجد منٌر ابراهٌم حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 شارع احمد ماهر شارع الثانوٌه بملن / ماجد منٌر ابراهٌم حنا 12بجهة : 

عن  144321برلم  22111125، لٌد فى  12222.222العٌسوى احمد العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  242

 شارع جزٌره الورد بملن / لمى مصطفى سلٌمان دمحم 1مطعم ومجمدات ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تجارة  144212برلم  22111123، لٌد فى  12222.222دمحم مجدى عبدهللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : الصفا جمصه بملن / هشام حسٌن معاطى

عن بماله  144345برلم  22111122، لٌد فى  12222.222دمحم الفٌصل سعد حسنٌن زاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ، بجهة : شارع بورسعٌد بجوار معرض السبع بملن / عٌسى سلٌمان دمحم دمحم

عن مكتب  144314برلم  22111125، لٌد فى  522222.222حمدى عبدالحلٌم احمد ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها  6من المجموعة  36والفمرة  11إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : لرٌه درٌن بملن / احمد مصباح رجب دمحم البٌلى 2وارداتالهٌئة العامة للرلابة على الصادرات وال

عن  144351برلم  22111111، لٌد فى  122222.222دمحم عبدهللا عبدالعزٌز السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 مزرعه مواشى ، بجهة : لراش بملن / عبٌر فرحات عبدالسالم شادى

عن ورشة  144342برلم  22111122، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود رفعت دمحم على  ، -  245

 صٌانة مٌكانٌكى عفشه ، بجهة : كفر طناح بملن / صفوت ابراهٌم دمحم دمحم

عن ترزى  144361برلم  22111111، لٌد فى  12222.222دمحم اسامه ابو الفتوح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 ، بجهة : شارع المدارس بملن/ دمحم السٌد فوزى حرٌمى

عن  144321برلم  22111112، لٌد فى  122222.222عدلى توفٌك ؼازى البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 مزرعه مواشى ، بجهة : الطٌبه حوض الساحل بملن / عدلى توفٌك ؼازى البربرى

عن  144411برلم  22111113، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامى ابراهٌم ابراهٌم السٌد طه  ،  -  241

 شارع عبدالحمٌد الزهٌرى وعزت ابوورده شارع لناه السوٌس بملن / ابراهٌم ابراهٌم السٌد طه 2صٌدلٌه ، بجهة : 

عن تجاره  144421رلم ب 22111113، لٌد فى  6222.222رضا عوض هللا دمحم المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بماله ، بجهة : كفر دمٌره المدٌم بملن / رضا عوض هللا دمحم المتولى

عن  144424برلم  22111113، لٌد فى  12222.222دمحم عثمان عثمان دمحم حرفوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 والمىتجاره ادوات تجمٌل ، بجهة : جمصه منطمه الصفا بملن / عبده ابراهٌم الس

 144452برلم  22111114، لٌد فى  122222.222دمحم حسام دمحم ابراهٌم انٌس حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 شارع المشاٌه بملن / ابراهٌم السٌد السٌد 51عن مطعم ، بجهة : 

عن مكتب  144454برلم  22111114، لٌد فى  25222.222دمحم رمضان دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 تصدٌر ، بجهة : شارع الهدى والنور من شارع الترعه بملن / دمحم محمود دمحم

 144432برلم  22111114، لٌد فى  122222.222فتحى رضا فتحى الشبراوى الجناٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : راس الخلٌخ بملن / وائل رضا فتحى الجناٌنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  144441برلم  22111114، لٌد فى  12222.222كرٌم محمود دمحم الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 اخشاب ، بجهة : ابو جالل بملن / مٌاده احمد الشربٌنى الشربٌنى

عن بٌع اٌس  144461برلم  22111112، لٌد فى  21222.222نبٌل صبرى خلٌل العسٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 كرٌم ، بجهة : بساط كرٌم الدٌن بملن / فاطمه فتحى عبدالحمٌد ابراهٌم

عن  144412برلم  22111111، لٌد فى  62222.222ابراهٌم مجدى صالح عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 مزرعه مواشى ، بجهة : كفر الترعه بملن / نبٌه نبٌه صالح

جارة عن ت 144512برلم  22111111، لٌد فى  5222.222دمحم فتحى دمحم السعودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

العطاره ، بجهة : المنصوره برج النعٌم شارع االشراؾ ـ سوق الكفر بملن / زٌنب كامل عوض دمحم واحمد ودٌنا ومٌرهان ومدحت 

 ومعتز دمحم عبد النعٌم ابراهٌم

عن تجارة  144522برلم  22111122، لٌد فى  21222.222حسن ابراهٌم احمد المزاحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ادوات مكتبٌه ، بجهة : كوم الدربى بملن / هانم محمود عٌد سالمه

عن  144531برلم  22111122، لٌد فى  522222.222بكر موسى دمحم عبدالمجٌد الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

طبماً  6من المجموعة  36والفمرة  11مصنع لتصنٌع لتعبئه المواد الؽذائٌه مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

شارع مساكن التعاونٌات  23، بجهة :  2للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

 المجزر االلى بملن / صالح انور سعد احمد

عن  144551برلم  22111121لٌد فى ،  12222.222طارق رزق الشحات الدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : بداوى بملن/ دمحم الدٌسطى الشحات النوسانى

عن مكتب  144411برلم  22111111، لٌد فى  52222.222سٌد ابراهٌم تهامى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 مماوالت عامه ، بجهة : جوجر بملن / ٌسرى مخٌمر فرٌد رزق

عن ؼسٌل  144212برلم  22111124، لٌد فى  5222.222دمحم رمضان السٌد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 سٌارات ، بجهة : كفر المباب بملن / رمضان السٌد عبدالحمٌد

عن مكتب  144211برلم  22111123، لٌد فى  122222.222دمحم دمحم فوزى البلشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

،  2211لسنة  5121تدرٌب مهارات بشرٌه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة موافمه امنٌه رلم 

 بجهة : المنصورة شارع سعد زؼلول تورٌل الجدٌدة بملن / دمحم ؼازى ؼازى الدسولى

عن ورشه نجاره  144326برلم  22111112، لٌد فى  5222.222على صبرى على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ، بجهة : ابو دشٌشه بملن / عادل عوض على احمد

عن  144312برلم  22111112، لٌد فى  12222.222عرفات فتحى سالمه دمحم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 سانٌنتجارة بمالة تموٌنٌة ، بجهة : بساط بملن/ نبٌل فتحى سالمه دمحم ح

عن  144312برلم  22111112، لٌد فى  52222.222ولٌد دمحم دمحم االصلى عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 ورشة لحام وخراطه ، بجهة : منشأت عبد المادر بملن / دمحم دمحم عبد المنعم

 144415برلم  22111113، لٌد فى  52222.222دمحم الشربٌنى الذكى عبدالحافظ مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : وابور النور بملن / بسمه الشربٌنى الذكى

عن تجارة  144422برلم  22111113، لٌد فى  52222.222اسالم دمحم دمحم ٌاسٌن بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 صؾ النفراوىالبماله ، بجهة : االحمدٌة بملن / سامى نا

عن  144445برلم  22111114، لٌد فى  21222.222دمحم مجدى كمال رزق الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 تجاره اكسسوار محمول ، بجهة : البر الشرلى بملن / مجدى دمحم خلٌل الرفاعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 144442برلم  22111114، لٌد فى  15222.222عبدالمولى جمعه الشحات عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 عن تجاره ادوات صحٌة ، بجهة : الطٌبه بملن / ابتسام عبدالعزٌز عطٌة

عن  144456برلم  22111112، لٌد فى  2222.222البدوى عبدالؽنى عبدالرحٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 دمحم تجاره حداٌد وبوٌات ، بجهة : نشا بملن / حسن دمحم احمد

عن تعبئه  144462برلم  22111112، لٌد فى  12222.222زٌنب عزت السهولى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 شارع الحدٌدى من شارع المضرب عزبه الشال بملن / ماهر احمد عبدالحمٌد 12وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  144462برلم  22111112، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌم دمحم السعٌد الهناوى  ، تاجر  -  223

 تجارة مالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : منٌة سندوب بملن / حنان على مصطفى وهبه

عن  144521 برلم 22111111، لٌد فى  1222.222نوسه صبحى السعٌد السعٌد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 عصاره لصب ، بجهة : كوم الدربى بملن / ٌاسر ابراهٌم احمد ابراهٌم

عن تجارة  144561برلم  22111121، لٌد فى  5222.222صفاء امٌن نصر على دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 احذٌة ، بجهة : شارع دمحم فرٌد بملن/ احمد عبد المادر الشربٌنى موسى

عن مكتب  144561برلم  22111124، لٌد فى  5222.222معه فتحى البشٌر سمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه ج -  226

 استثمار عمارى ، بجهة : حوض المعرم المجزر بملن / هناء السٌد عبدالمعطى

عن تجاره  144546برلم  22111122، لٌد فى  5222.222زوزو شنوده ممار شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : مساكن العاملٌن بالكهرباء ارض الحرم بملن / سامى فوزى راشد معوض

عن  144514برلم  22111125، لٌد فى  12222.222مٌاده جبرٌل دمحم ابوالمكارم اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لن / عادل بكر حسانٌن فرحاتشارع مسجد الجٌار بم 5ورشه تجاره موبٌلٌات ، بجهة : 

عن  144521برلم  22111124، لٌد فى  12222.222دمحم صبحى عبدالجلٌل فرحات على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 تجاره اكسسوار محمول ، بجهة : المنٌل بملن / حمدٌة على حسانٌن سعٌد

عن  144611برلم  22111126، لٌد فى  12222.222له ،  دمحم سعد عبدالفتاح فتح على فتح  ، تاجر فرد ، رأس ما -  212

 مصنع ؼسٌل وتكسٌر بالستن ، بجهة : مٌت عنتر بملن / احمد حسن حامد

عن جزاره ،  144662برلم  22111121، لٌد فى  52222.222السٌد حسانٌن دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 / السٌد واحمد حسانٌن دمحم بٌومىبجهة : برج االحالم شارع الجالء بملن 

عن تجاره  144646برلم  22111122، لٌد فى  32222.222رضا حسن عبدالعزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 الحداٌد والبوٌات ، بجهة : منٌه سندوب بملن / عالٌه المتولى المتولى عفك

عن مخبز  144211برلم  22111124، لٌد فى  5222.222ابراهٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 حلوى من عجٌن ، بجهة : النسٌمٌة بملن / بشرى دمحم عبدالرازق

برلم  22111124، لٌد فى  52222.222اسالم زٌن العابدٌن العوضى حبٌب شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

شارع مساكن النفك بملن / اشرؾ زٌن العابدٌن  1عن مكتب تورٌدات وتجارة االجهزة والمستلزمات طبٌة ، بجهة :  144212

 العوضى

عن تجاره  144324برلم  22111126، لٌد فى  12222.222اٌهاب ناجح فهٌم حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 رع السوق العمومى بملن / عاطؾ مجلى فرج برسومسجاٌر وادخنه ، بجهة : شا

 144366برلم  22111111، لٌد فى  12222.222عبدالممصود دمحم عبدالممصود النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 عن مركز صٌانه سٌارات ، بجهة : شارع النهضه متفرع من شارع محمود شاهٌن سندوب بملن / دمحم عبدالممصود النجار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  144325برلم  22111112، لٌد فى  12222.222احمد عبدالنبى على عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 تلخٌص جمركى ، بجهة : طناح بملن / دمحم احمد دمحم المتولى

برلم  22111112، لٌد فى  12222.222عبدالعزٌز عبداللطٌؾ السٌد رمضان الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن فرن مخبوزات ، بجهة : درٌن بملن / عبدالمتجلى محمود عبدالمتجلى 144312

عن تجارة  144313برلم  22111112، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالمنعم حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 اجهزة تبرٌد وتكٌٌؾ ، بجهة : شاوة بملن / محمود ابوالعز دمحم

عن حالق ،  144414برلم  22111113، لٌد فى  5222.222دمحم سمٌر احمد الحسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بجهة : كفر الشٌخ عطٌه بملن / علوى امٌن جبر خلؾ

عن معرض  144462برلم  22111112، لٌد فى  5222.222ولٌد على عبدالوهاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بٌع و شراء واستبدال ، بجهة : شارع البحر شارع الشهٌد صالح مصطفى بملن / عبدالوهاب على عبدالوهاب على سٌارات

عن تجاره  144452برلم  22111112، لٌد فى  12222.222هبه دمحم عبدالؽفار نورالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 شارع ابوالنجا بملن / هشام مصطفى اسماعٌل البسٌونى 1بجهة :  بمولٌات ومواد ؼذائٌه وتعبئه وتؽلٌٌؾ لدى الؽٌر ،

عن تجاره مواد  144422برلم  22111112، لٌد فى  12222.222اٌمن دمحم طاهر ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ؼذائٌه ، بجهة : عزبة صبحى بملن / دمحم طاهر ٌوسؾ عبداللطٌؾ

برلم  22111111، لٌد فى  12222.222عثمان بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ( رضا احمد  122214) تابع  -  214

 عن مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : نمٌطة بملن/ هانم احمد عثمان بدوى 122214

برلم  22111111ٌد فى ، ل 12222.222( رضا احمد عثمان بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   122214) تابع  -  215

عن مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : له محل بناحٌة المصورة شارع السجد من  122214

ولٌد برلم  2221/ 1/ 1شارع الخلفاء الراشدٌن تمسٌم هلٌوبولٌس بملن/ الحسٌنى الدرٌنى حسن عن تجهٌز مالبس افتتح فى 

 دلهلٌة 122214

عن تمدٌم  144511برلم  22111111، لٌد فى  12222.222تامر لطفى فوزى دمحم زعبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

شارع احمد عبد المهٌمن بملن/ صمر دمحم نعٌم وفؤاد دمحم نعٌم  63مشروبات بارده وساخنة ، بجهة : االتوبٌس الجدٌد عمار رلم 

 وحنان دمحم نعٌم

عن توزٌع  144524برلم  22111122، لٌد فى  1222.222بداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبداللطٌؾ سالم ع -  212

 مواد ؼذائٌه ، بجهة : شارع حسن الفخاخرى بملن / دمحم دمحم حسن عٌسى

عن  144522برلم  22111122، لٌد فى  25222.222هشام عبدالواحد السٌد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 رشه الومٌتال ، بجهة : عزبة هاجر بجوار د/ فتحى طٌبه شارع المؽسله بملن / دالٌا منٌر السٌد دمحم المسٌرىو

عن تجاره  144512برلم  22111124، لٌد فى  51222.222مؤمن ابراهٌم صالح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

عمل من شارع كلٌه االداب بملن / سمٌر  32شارع  2سكرٌه ، بجهة : محل مالبس جاهزة حرٌمى فٌما عدا المهمات والمالبس الع

 فرٌد خطاب

عن سوبر ماركت  144622برلم  22111126، لٌد فى  12222.222دمحم محمود دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 شارع الشرٌؾ الراضى تورٌل بملن / مها حلمى احمد الدٌب 11، بجهة : 

عن ورشه  144664برلم  22111121، لٌد فى  52222.222ى السٌد على الطرابٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هد -  321

 خراطه معادن ، بجهة : شارع مسمه العرب حوض الرزله بملن / جمال دمحم على الطرابٌلى

عن تجاره  144621برلم  22111121، لٌد فى  25222.222عصام طارق ٌحى دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 توزٌع مالبس جاهزه وتصدٌرها ، بجهة : سكه سندوب خلؾ مدرسه طه حسٌن بملن / السٌد عبدالرحمن ٌوسؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  144651برلم  22111122، لٌد فى  52222.222الحسٌنى للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 بملن / دمحم عبده عبدالعزٌز محمود الجمل مماوالت عامه ، بجهة : اوٌش الحجر

عن صاله العاب  144651برلم  22111122، لٌد فى  1222.222نجاه فوزى دمحم الظرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 رٌاضٌه ، بجهة : كفر االطرش بملن / اٌمن فتحى عزت دمحم

عن تجاره  144622برلم  22111121، لٌد فى  12222.222شرٌؾ طلعت السعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 شارع مصطفى كامل من شارع الجامع مدٌنه السالم بملن / منصور على منصور 12لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مصنع  144644برلم  22111122، لٌد فى  122222.222الشافعى للبالستٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 هة : عزبه صبحى بملن / سٌد احمد عبدهللا دمحمبالستٌن ، بج

عن  144622برلم  22111121، لٌد فى  12222.222هٌثم عبدالمحسن المصبى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 شارع صالح الدٌن بملن / اسالم منصور دمحم 24استثمار عمارى ، بجهة : جمصه 

عن اعمال  144624برلم  22111121، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،   ولٌد زكرٌا بدٌر البحٌرى  ، تاجر -  321

 شارع االمام دمحم عبده ناصٌه شارع جوهره النٌل بملن / سعد مصطفى عبدالمجٌد 24التكٌؾ ، بجهة : 

عن  144513برلم  22111125، لٌد فى  12222.222عبدهللا محمود احمد حجازى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 مكتب هندسى ومماوالت ، بجهة : شارع رٌاض الصالحٌن امام بوابه كلٌه علوم بملن / محمود احمد حجازى صالح

عن  144614برلم  22111126، لٌد فى  222222.222دمحم حسٌن حسٌن الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 ابراهٌم البلتاجى مكتب استثمار عمارى ، بجهة : الدماٌره بملن / هانم

عن مزرعه  144636برلم  22111126، لٌد فى  52222.222احمد سعد دمحم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 مواشى ، بجهة : ابوجالل بملن / احمد سعد دمحم الدسولى

عن  144645برلم  22111122، لٌد فى  122222.222دمحم السٌد حسن على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 مكتب مماوالت عامه ونمل ، بجهة : عزبه صبحى  بملن / السٌد حسن على اسماعٌل

عن مصنع  144215برلم  22111124، لٌد فى  12222.222احمد فوزى محمود البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس والعسكرٌة ، بجهة : منٌة محلة دمنة بملن / مدحت احمد احمد البسٌونى

عن مماوالت  144325برلم  22111126، لٌد فى  21222.222دمحم دمحم رضوان المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 ارع خالد بن الولٌد حى الجامعه بملن / رجب دمحم رجب ٌوسؾش 6وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تجاره  144322برلم  22111125، لٌد فى  12222.222سعد على الشربٌنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 اكسسوار محمول ، بجهة : جالٌه االولى الحفٌر بملن / منٌر منٌر ٌوسؾ صالح

عن  144352برلم  22111111، لٌد فى  52222.222شحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مى مصطفى عبدالفتاح ال -  316

 شارع احد من شارع محمود فهمى النمراشى الحسنٌه بملن / احمد ضٌاء الدٌن دمحم عٌسى 16تجاره لطع ؼٌار جرارات ، بجهة : 

عن  144362برلم  22111111، لٌد فى  51222.222سالم جمال الخمٌسى دمحم البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 مزرعه مواشى ، بجهة : عزبه عبدهللا زكى تابع الحصص بملن / دمحم حسن شرؾ

 22111112، لٌد فى  122222.222مؤسسه الجمل للمماوالت العامه والتورٌدات العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ، بجهة : اوٌش الحجر بملن /عبدالهادى عبدالهادى موسى الجمل عن مكتب مماوالت وتورٌدات عامه 144321برلم 

عن تجارة  144422برلم  22111113، لٌد فى  5222.222سامح احمد عبدالرؤؾ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 البماله تموٌنٌة ، بجهة : كفر دمٌره المدٌم بملن / نصر احمد عبدالرؤؾ ابراهٌم

عن تجاره  144412برلم  22111113، لٌد فى  522222.222عد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه مس -  322

طبماً للوائح والمرارات المنظمة  6من المجموعة  36والفمرة  11اجهزه طبٌه و إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شارع الحسٌن بن على من شارع سامٌه الجمل بملن /  41، بجهة :  2والوارداتالتى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات 

 مسعد دمحم ابراهٌم

عن تجارة  144441برلم  22111114، لٌد فى  5222.222عبدالرحمن حامد البدرى حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 مبٌدات زراعٌه ، بجهة : ابوعرصة بملن / طاهر ابوزٌد ابوالعنٌن

عن تجاره  144455برلم  22111112، لٌد فى  5222.222لٌلى دمحم محمود الؽرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : تلبانه بملن / السٌد دمحم السٌد السٌد منصور

عن مطعم  144422برلم  22111112، لٌد فى  12222.222حازم فاضل فتحى والى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 وجبات سرٌعه ، بجهة : مول الجامعه بالزا شارع جٌهان امام استاد الجامعه بملن /  شركه الجامعه بالزا

عن تجاره  144522برلم  22111111، لٌد فى  12222.222دمحم احمد عبدالحمٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

شارع واضح فهمى من البحر الصؽٌر االتوبٌس الجدٌد بملن / احمد  46عسكرٌه ، بجهة : مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات ال

 عبدالحمٌد دمحم على

عن  144536برلم  22111122، لٌد فى  122222.222سعد رشاد سعد دمحم عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 اد سعد دمحم عبد الرحمنمزرعة مواشى ، بجهة : البٌومى كفر الشناوى بملن/ سعد رش

عن  144533برلم  22111122، لٌد فى  12222.222امجد جمال على على ابوالحماٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

نشات سالمه -مجدى سالمه السٌد -مطعم ، بجهة : حى الجامعه امتداد جٌهان امام حلوانى الرضا بملن / دمحم سامى سالمه السٌد 

 السٌد

عن  144521برلم  22111124، لٌد فى  12222.222ماجدة طه عبدالحلٌم اسماعٌل ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 بٌع وتحضٌر مشروبات ، بجهة : شارع سامٌه الجمل برج الرضوان بملن / خٌرى دمحم احمد كشن

عن تجاره البماله  144612برلم  22111126ى ، لٌد ف 21222.222ناهد السٌد دمحم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 ، بجهة : المالحه بملن / ابوالنجا ابو العٌنٌن المرسى

عن  144634برلم  22111126، لٌد فى  32222.222السٌد السٌد دمحم عبدالمادر شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 ه بملن / جالل السٌد عبدالكرٌممخزن لتجاره البالستٌن ، بجهة : شارع السوق المدٌم المعصر

عن  144665برلم  22111121، لٌد فى  25222.222عمرو شكرى جمعه السٌد لدٌسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 تصدٌر ، بجهة : الكردود بملن / السٌد عبدالسمٌع احمد دمحم جمٌل

عن  144352برلم  22111111، لٌد فى  522222.222،   باهر جادهللا لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  331

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : سرسك بملن / هدى رٌاض الشحات 2تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن ورشة  144213برلم  22111124، لٌد فى  1222.222وائل محمود طه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 موبلٌات ، بجهة : كفر الحطبة بملن / احمد محمود طه ابراهٌم

ارة عن تج 144211برلم  22111124، لٌد فى  4222.222امل عبدالسالم ؼازى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 اعالؾ ، بجهة : عزبة جاد امارة بملن / دمحم محمود اسماعٌل

عن  144321برلم  22111126، لٌد فى  5222.222احمد عاطؾ فهمى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 بملن / اكرام عبداللطٌؾ دمحم 2تجاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : حوض ابواللٌل عماره رلم 

عن  144316برلم  22111125، لٌد فى  12222.222دهللا عبدالؽنى عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌنه عب -  335

 تجاره عسل وادوات مناحل ، بجهة : بلماس خامس بملن / نعمان ابراهٌم عبدالحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 144343برلم  22111122، لٌد فى  522222.222السٌد عبدالمنعم المصرى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعة  36والفمرة  11عن مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 ، بجهة : عزبه الحلوانى سندوب بملن / ربٌع المصرى احمد حسن 2العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن مكتب  144322برلم  22111112، لٌد فى  12222.222تولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم الم -  332

 رحالت داخلٌه لحساب الؽٌر فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : طناح بملن / احمد عبدالنبى على عبدالنبى

 144315برلم  22111112لٌد فى  ، 52222.222دمحم رشدى عبداللطٌؾ ابوالؽٌط منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 الحفٌر بملن / فكرٌة عبدالسمٌع اسماعٌل 22عن تجارة مبٌدات زراعٌة ، بجهة : االمل 

عن  144311برلم  22111112، لٌد فى  51222.222عبد الرحمن محمود عبده دمحم الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 اة السوٌس برج التهامى بجوار كافٌه عجٌنه بملن / مجدى دمحم اسماعٌلاستثمار عمارى ، بجهة : المنصوره شارع لن

عن تجارة  144412برلم  22111113، لٌد فى  5222.222دمحم السٌد عمر محمود ٌسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 اجهزة تعوٌضٌه واطراؾ صناعٌة ، بجهة : بنن مصر بملن / تامر دمحم عبدالراضى

عن عصاره  144442برلم  22111114، لٌد فى  5222.222محمود السٌد لمر العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لصب ، بجهة : الحصص عزبه موسى شكرى بملن / مجدى تمى الدٌن محفوظ

عن تجاره لطع  144443 برلم 22111114، لٌد فى  52222.222دمحم جمعه ابوالنجا العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : برق العز بملن / جمعه ابوالنجا العدل عبدهللا

عن مطعم  144424برلم  22111112، لٌد فى  52222.222عبدالسمٌع حمدى لطب مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 مدى عبدالعزٌز دمحم الشربٌنىبٌع وتجهٌز ماكوالت ، بجهة : شارع جٌهان امام الجهاز الهضمى بملن / ح

عن  144421برلم  22111112، لٌد فى  522222.222السعٌد السعٌد دمحم نافع رئٌسه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة  6من المجموعه  36والفمرة  11مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 ، بجهة : الضهرٌة بملن/ عبد العزٌز عبد العزٌز ابو المعاطى 2امة على الصادرات والواردات الع

عن  144411برلم  22111111، لٌد فى  52222.222احمد عبدالؽفار ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 فار ابو الحسناكسسوار حرٌمى ، بجهة : مٌدان اوالد عمر برج الجوهرى بملن / احمد عبدالؽ

عن  144412برلم  22111111، لٌد فى  22222.222محمود عبدالعزٌز كامل عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 ورشه نجاره موبٌلٌات للتصنٌع فمط ، بجهة : مٌت عباد بملن / فهٌمه سعٌد السٌد سعٌد

عن  144415برلم  22111111، لٌد فى  51222.222اله ،  ابراهٌم زعفران دمحم عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس م -  342

 كوافٌر رجالى ، بجهة : شارع اسماعٌل سالم لولنجٌل بملن / شرٌؾ السٌد الطنطاوى سٌد احمد

عن حظٌره  144522برلم  22111111، لٌد فى  52222.222دمحم عبدالرؤؾ السٌد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ابوشرٌؾ بملن / عبدالرؤؾ السٌد متولى فوده مواشى ، بجهة :

عن  144512برلم  22111111، لٌد فى  12222.222منه هللا ٌسرى معوض عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

بملن /  1عماره االشمر امام مركز الكلى محل رلم  26تجاره طرح ومستلزمات محجبات ، بجهة : شارع الجمهورٌه عمار رلم 

 حمدى عبدالرؤؾ الصفطاوىعمرو 

عن  144512برلم  22111111، لٌد فى  12222.222منه هللا ٌسرى معوض عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

عمارة االشمر  26تجاره طرح ومستلزمات محجبات ، بجهة : افتتحت فرع عن نفس النشاط بالعنوان شارع الجمهورٌة عمار رلم 

لسنة  1122بملن / ابراهٌم المرؼنى عبدالحى الجاوٌش ورباب البدراوى المنصورة اودع برلم  2 امام مركز الكلى محل رلم

 دلهلٌة 144512ولٌد برلم تابع  2211

عن ورشة  144534برلم  22111122، لٌد فى  12222.222هانى احمد على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 مٌت محمود بملن/ احمد على ابراهٌم علىنجارة تصنٌع عربٌات كارو ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تمطٌع  144521برلم  22111122، لٌد فى  5222.222عمرو لبٌب دمحم الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 وحفر لٌزر ، بجهة : شارع السلن السد العالى بملن / عبدالرحمن المرسى ابراهٌم حرٌره

عن  144561برلم  22111124، لٌد فى  52222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد ابوالكمال مصطفى الصادى -  353

 تجاره مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : اوٌش الحجر بملن / ابوالكمال مصطفى ابوالكمال

عن بٌع  144551برلم  22111121، لٌد فى  12222.222احمد المتولى على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 موباٌالت واكسسوار محمول ، بجهة : تلبانة بملن / اٌهاب صفوت عبداللطٌؾ

عن توكٌالت  144623برلم  22111125، لٌد فى  52222.222رامى دمحم عبدالحفٌظ السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 المدارس بملن / السٌد دمحم عبدالحفٌظ السٌدتجارٌه وتجاره وتوزٌع كمالٌات السٌارات ، بجهة : شارع 

عن تجارة  144524برلم  22111124، لٌد فى  222222.222هٌالنه نظمى مٌالده نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 ذهب صٌنى ، بجهة : شارع دلٌور امام الشهر العمارى بملن / هٌالنه نظمى مٌالدة نصر

عن تمطٌع  144621برلم  22111126، لٌد فى  12222.222الم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم البشٌر دمحم س -  352

 اكٌاس بالستٌن ، بجهة : دمٌره بملن / دمحم البشٌر دمحم سالم

عن  144625برلم  22111126، لٌد فى  522222.222توحٌد عبدالمنعم عبدالهادى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11اد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة مكتب إستٌر

 ، بجهة : كفر الحطبه بملن / معبد دمحم السٌد 2تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

عن  144622برلم  22111121، لٌد فى  5222.222  ماهر محمود عمر ٌوسؾ عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  351

 تجاره ادوات مكتبٌه ، بجهة : منٌه محله دمنه بملن / محمود عمر ٌوسؾ

عن  144652برلم  22111122، لٌد فى  5222.222محمود ابراهٌم ابراهٌم على الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 ابراهٌم على الخولى تجاره بماله ، بجهة : سلكا بملن /ابراهٌم

عن  144356برلم  22111111، لٌد فى  12222.222طلعت جمال ابراهٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : االندلس جمصه بملن / حمٌده السٌد ابراهٌم

عن  144321برلم  22111125، لٌد فى  12222.222دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ولٌد محى الدٌن الشربٌنى -  362

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : السماحٌه بملن / هانم السعٌد سلٌمان

عن مكتب  144326برلم  22111126، لٌد فى  25222.222حسام كمال دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 بجهة : سندوب شارع النادى الرٌاضى بملن / عماد ابراهٌم ابراهٌم مماوالت عامه ،

عن مكتب  144311برلم  22111125، لٌد فى  52222.222دمحم شكرى عبدالحك السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 مماوالت عامه ، بجهة : شارع الثوره بملن / شكرى عبدالحك السعٌد

 144342برلم  22111122، لٌد فى  12222.222زق ابراهٌم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم عبدالرا -  365

 عن ورشه خراطه ، بجهة : برج الحسن حوض اوالد طه تمسٌم خطاب سامٌه الجمل بملن / سالى ابراهٌم دمحم المرسى

عن بٌع  144363برلم  22111111، لٌد فى  22222.222رانٌا احمد ابوالعنٌن الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 اعالؾ ودواجن ، بجهة : المركزٌه الحضٌر بملن / عمرو دمحم السٌد

عن  144365برلم  22111111، لٌد فى  12222.222نورا مصطفى السٌد السٌد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 لن / عبدالحمٌد مصطفى طاهر حسنمطبخ تجهٌز بطاطس ، بجهة : شارع عباد الرحمن مٌت عنتر بم

عن  144312برلم  22111112، لٌد فى  12222.222احمد عبدالخالك السعٌد العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 تجارة لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : جدٌدة الهالة بملن / سمٌر رمضان ابراهٌم الطنطاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مزرعه  144323برلم  22111125، لٌد فى  152222.222خالد طلبه ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 دواجن ومدشه ، بجهة : الصفصافى ناحٌه الرمله بملن / بملكه

 144532برلم  22111122، لٌد فى  22222.222ماهر سامى ابراهٌم على عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 عن مطعم ، بجهة : برج مرٌم شارع االٌمان منطمه الزعفران بملن / طه عبدالعزٌز عبدالعزٌز البالط

عن تجهٌز  144422برلم  22111112، لٌد فى  5222.222دمحم جابر على سلٌمان برٌمع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 بملن / اٌهاب سعدالدٌن حسن العنانىوبٌع ماكوالت جاهزه ، بجهة : شارع عمر شاهٌن 

عن ثالجه  144436برلم  22111114، لٌد فى  5222.222زوبه عبدالؽنى احمد الهاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 لحفظ الخضراوات والفاكهه ، بجهة : دمٌره بملن / السعٌد على حسن البشٌر

عن  144453برلم  22111114، لٌد فى  5222.222، رأس ماله ،  عمرو على ٌونس دمحم الشافعى  ، تاجر فرد  -  323

 سنترال ، بجهة : عزبه شمرؾ بملن / على ٌونس دمحم

عن  144412برلم  22111111، لٌد فى  12222.222هاجر هشام سعد عوض عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

بجهة : كفر البدماص شارع نور الدٌن خلؾ عوض هللا المدٌم بملن/  تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ،

 سلٌمان دمحم حسٌن

عن تجارة  144412برلم  22111111، لٌد فى  25222.222عمر ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 البمالة ، بجهة : شاوه بملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم الصعٌدى

عن  144522برلم  22111111، لٌد فى  122222.222 عزت فكرى عبدالحمٌد ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  326

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : شارع سعٌد بحوض الحرمٌن بملن/ دمحم حامد دمحم الدسولى

عن  144565برلم  22111124ى ، لٌد ف 52222.222دمحم عبدالؽفار مصطفى ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 مكتب تورٌدات عمومٌة وتجاره مستلزمات المصانع والشركات ، بجهة : كتامه بملن / عبدالؽفار مصطفى ابوالعال

عن مكتب  144514برلم  22111124، لٌد فى  5222.222اٌهاب عطاهللا على عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 للبشو بملن / عطاهللا على عطاهللا مماوالت متكامله ، بجهة :

عن  144516برلم  22111124، لٌد فى  5222.222اسالم عبدالمحسن عبدالمحسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 مصنع حلوٌات من عجٌن ، بجهة : شاوة بملن / عبدالمحسن عبدالمحسن دمحم الزلرد

عن مكتب  144631برلم  22111126، لٌد فى  522222.222ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد النبى دمحم عبد النبى  ، تاج -  312

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة العامة  6من المجموعه  36والفمرة  11استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

مدرسة االكترونٌة بملن/ السٌد عبد الرحمن دمحم عبد على الصادرات والواردات ، بجهة : شارع المستشفى العام الجدٌد بجوار ال

 الرحمن

عن  144642برلم  22111126، لٌد فى  12222.222دمحم احمد الطنطاوى احمد الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ورشه تصنٌع برامك اسمنتٌه ، بجهة : الكوم االحمر بملن /احمد الطنطاوى احمد الفمى

عن محطه  144661برلم  22111121، لٌد فى  522222.222حسن رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسن السٌد -  312

 تنمٌه وتعبئه محاصٌل زراعٌه ، بجهة : عزبه نموال بملن / المهدى السٌد حسن

عن  144632برلم  22111126، لٌد فى  52222.222احمد مجدى عطٌه عٌد دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 شارع بوتارى تورٌل بملن / مجدى عطٌه عٌد دسولى 2تجاره سٌرامٌن وبورسلٌن ، بجهة : 

عن تجاره البماله ،  144642برلم  22111126، لٌد فى  21222.222ناهد دمحم دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 بجهة : كفر ابوفوده بملن / احمد حامد االمام ابراهٌم

 144652برلم  22111122، لٌد فى  12222.222محمود كامل ابراهٌم المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الحسٌنى -  315

 عن تجاره البماله جمله ، بجهة : شارع عمار بن ٌاسر تمسٌم سامى الجمل بملن / وائل دمحم ابراهٌم السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

،لٌدت فى  42222.222لطفى دمحم ابراهٌم عالم وشركاه   شركة  ،  توكٌالت تجارٌه وتورٌدات تجارٌه  ،رأس مالها    -  1

، عن توكٌالت تجارٌه وتورٌدات تجارٌه ، بجهة : شارع الثوره عماره البلدٌة بملن / اشرؾ  144441برلم  22111114

 عبدالواحد عوض ماضى

،لٌدت فى  12222.222اللطٌؾ ابوالعنٌن صٌام وشركاه   شركة  ،  مركز خدمات سٌارات   ،رأس مالها   شركة صابر عبد -  2

، عن مركز خدمات سٌارات ، بجهة : المنصوؤة دوران المجزر شارع عبدالسالم عارؾ بملن /  144333برلم  22111126

 انور مسعد انور مصطفى

م وشركاه لتجاره المستحضرات الطبٌه   شركة  ،  تجارة المستحضرات والمستلزمات شركه عبدالهادى عماد عبدالهادى ابراهٌ -  3

 14222.222الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واؼذٌة االطفال واالؼذٌه الخاصه والمطهرات  ،رأس مالها   

ستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه ، عن تجارة المستحضرات والمستلزمات الطبٌه وم 144541برلم  22111122،لٌدت فى 

ا بشارع المصطفى خلؾ مدرسه طه حسٌن بملن /  31واؼذٌة االطفال واالؼذٌه الخاصه والمطهرات ، بجهة : سندوب عمار رلم

 عفاؾ الصباحى دمحم الرفاعى

 22111124،لٌدت فى  2222222.222دمحم دمحم عبدالوهاب ٌوسؾ الباز وشركاه   شركة  ،  مصنع دخان  ،رأس مالها    -  4

 ، عن مصنع دخان ، بجهة : شها بملن / سهٌر على مصطفى 144564برلم 

شركه عبدالرحمن صبرى وشركاه   شركة  ،   مكتب دعاٌة واعالن والنشر وتاجٌر واستئجار اللوحات االعالنٌة فٌما عدا  -  5

،رأس مالها     2211لسنه  5163النترنت موافمه امنٌه رلماصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات ا

، عن مكتب دعاٌة واعالن والنشر وتاجٌر واستئجار اللوحات االعالنٌة  144421برلم  22111113،لٌدت فى  52222.222

،  2211لسنه  5163فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت موافمه امنٌه رلم

 شارع تمسٌم السمنودى بملن / فهٌمه دمحم المرسى سنجاب 11بجهة : 

،لٌدت فى  52222.222السٌد دمحم السٌد السٌد اسماعٌل وشركاه   شركة  ،  مماوالت نمل برى ودولى  ،رأس مالها    -  6

مر من شارع لناه السوٌس بجوار شارع الفاروق ع 35، عن مماوالت نمل برى ودولى ، بجهة :  144433برلم  22111114

 معسكر جدٌله بملن / رشا سلٌمان دمحم ابراهٌم راضى

،لٌدت فى  122222.222ابراهٌم السٌد دمحم االمٌر وشرٌكه   شركة  ،  مصنع النتاج مستلزمات االسنان  ،رأس مالها    -  2

 طه بملن /  دمحم عبدالرؤؾ دمحم عبدالرؤؾ، عن مصنع النتاج مستلزمات االسنان ، بجهة : نمٌ 144511برلم  22111125

برلم  22111112،لٌدت فى  21222.222عمرو محمود السٌد احمد وشركاه   شركة  ،  بماله ومواد تموٌنٌه  ،رأس مالها    -  1

 ، عن بماله ومواد تموٌنٌه ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر بملن / فرٌده عبدالممصود دمحم ابراهٌم 144426

برلم  22111111،لٌدت فى  522222.222مرٌم دمحم نجٌب وشرٌكتها   شركة  ،  تجاره ادوات تجمٌل   ،رأس مالها    -  1

شارع عبدالستار امٌن من شارع كلٌه االداب بملن / دمحم نجٌب على  36، عن تجاره ادوات تجمٌل ، بجهة : المنصورة  144355

 دمحم

 1222.222لمالح وشركاه   شركة  ،  تجاره لطع ؼٌار جرارات مستعمله  ،رأس مالها   ورثه عبدالفتاح حلمى عباس ا -  12

، عن تجاره لطع ؼٌار جرارات مستعمله ، بجهة : سوق الحدادٌن شارع البهلول محالت  144323برلم  22111126،لٌدت فى 

 بملن / مركز شباب مدٌنه المنصوره 24الساحه الشعبٌه محل رلم 

برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222 عوض وشرٌكته   شركة  ،  مكتب مماوالت عامه   ،رأس مالها   اٌهاب دمحم -  11

 ، عن مكتب مماوالت عامه ، بجهة : سلكا بملن / السٌد دمحم عوض السٌد 144653



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وٌه البٌطرٌه والبشرٌه شركه ابوبكر حمدى عبدالفتاح ؼٌث وشركاه   شركة  ،   تجارة وتوزٌع والتصنٌع لدى الؽٌر لالد -  12

والمكمالت الؽذائٌه والبان االطفال والمستحضرات الطبٌه والمحالٌل الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات الطبٌه والؽٌر طبٌه 

ومواد التعمٌم والكواشؾ المعملٌه والمنظفات الصناعٌه والمبٌدات الحشرٌه والعطور واالعشاب والنباتات الطبٌه والتصدٌر 

، عن تجارة  144211برلم  22111123،لٌدت فى  1252222.222توكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها   وال

وتوزٌع والتصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌه البٌطرٌه والبشرٌه والمكمالت الؽذائٌه والبان االطفال والمستحضرات الطبٌه والمحالٌل الطبٌه 

الطبٌه والؽٌر طبٌه ومواد التعمٌم والكواشؾ المعملٌه والمنظفات الصناعٌه والمبٌدات الحشرٌه ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات 

والعطور واالعشاب والنباتات الطبٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : المنصورة خلؾ مجمع المحاكم 

 ترعة المنصورٌة برج النبوى بملن / سامى سعد النبوى

من  36والفمرة  11خالد مصطفى عبدالممصود مصطفى وشرٌكته   شركة  ،   مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة  -  13

،رأس مالها     2طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 6المجموعة 

من  36والفمرة  11، عن مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة  144621 برلم 22111121،لٌدت فى  2222222.222

، بجهة : الطرٌك  2طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 6المجموعة 

 السرٌع امام المنصورة كولدج بملن / دمحم ابراهٌم عبدالهادى

،لٌدت فى  5222.222رجب عبدالحلٌم ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  تجاره بماله وتموٌن   ،رأس مالها    عبدالحلٌم -  14

 ، عن تجاره بماله وتموٌن ، بجهة : الخٌارٌه بملن / رجب عبدالحمٌد حسن شومان 144622برلم  22111125

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22111123، وفى تارٌخ    21345عبد الفتاح حلمى عباس المالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم شطب المٌد لوفاته الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    22111123، وفى تارٌخ    141162عبدالحمٌد على خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد   - 2

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111123، وفى تارٌخ    141211احمد محمود طه ابراهٌم ؼٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 ب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاالسجل  شط

تم محو/شطب    22111124، وفى تارٌخ    121525حسام احمد عبد العظٌم الشبراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111124، وفى تارٌخ    12341 دمحم سامى حامد دمحم ابوزٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 5

 شطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22111124، وفى تارٌخ    143212وائل ابراهٌم على ابو العنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  شطب    22111124، وفى تارٌخ    135516،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم على دمحم شعبان   - 2

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    22111124، وفى تارٌخ    131265محمود عبدالحمٌد جاد ابو المعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لتجارة نهائٌامحو/شطب السجل  شطب العتزالة ا

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    11232صفاء اسماعٌل دمحم على زناتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم شطب المٌد العتزاله التجارة نهائٌا

محو/شطب السجل  تم    22111125، وفى تارٌخ    12261مصطفى حامد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    125236على عبد المحسن العزٌزى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط  نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111125، وفى تارٌخ    31521م : مصطفى جالل ٌوسؾ طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 12

 شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     22111125، وفى تارٌخ    14252دمحم فؤاد أحمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    12634هٌم عبدالمنعم شالطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : امثال ابرا   - 14

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    122161الشٌماء على حسن اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 ب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌاالسجل  شط

تم محو/شطب السجل     22111125، وفى تارٌخ    142265عمرو حافظ احمد جباده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    112411دمحم عبد الظاهر حسنٌن شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

م محو/شطب ت   22111126، وفى تارٌخ    122452حسام على عبدالفتاح الطاروطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب هذا    22111126، وفى تارٌخ    121323مكتب رٌاض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    12141برلم : احمد عبد العزٌز ابراهٌم البٌلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 22

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    131221محمود دمحم كامل زكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم شطب المٌد العتزاله التجارة نهائٌا

تم    22111122، وفى تارٌخ    131212ن دمحم عبدالرحمن دمحم الدماطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالرحم   - 22

 محو/شطب السجل  تم شطب المٌد العتزاله النشاط نهائٌا

طب تم محو/ش   22111122، وفى تارٌخ    124213صالح نجاح ابراهٌم ابو سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    142154حسام عبدالمعطى دمحم سمره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22111122، وفى تارٌخ    11531:  شادٌة دمحم على نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 25

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    125155ولٌد فتحى المؽازى الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    122111عد خلٌل دمحم الزبال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعد س   - 22

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    22111111، وفى تارٌخ    21542( فطٌم لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  21542) تابع    - 21

 /شطب السجل  العتزاله التجاره نهائٌامحو

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    131524دمحم عماد احمد على عجور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    131524دمحم عماد احمد على محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    21122عادل الكنانى عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    135222لطٌؾ خٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمال حمدو عبد ال   - 32

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    132423رضا عاطؾ احمد فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 تزاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب هذا المٌد إلع

تم محو/شطب    22111112، وفى تارٌخ    116223ابراهٌم عبد السالم السٌد نجدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    22111112، وفى تارٌخ    21241مجدى الحسٌنى عبدالحمٌد مجاهد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22111112، وفى تارٌخ    132224احمد سعد دمحم عزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطب المٌد العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    22111113، وفى تارٌخ    61626فرد  ،  سبك لٌده برلم : حمدى ابو الناس  ،  تاجر    - 32

 لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    22111113، وفى تارٌخ    61626حمدى  على احمد ابو الناس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    22111113، وفى تارٌخ    16651ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    22111113، وفى تارٌخ    132222عماد الدٌن عالء عبد الحكٌم عبد الكرٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111113، وفى تارٌخ    113361طارق عثمان المنسى على النجا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111113، وفى تارٌخ    113361لٌده برلم : طارق عثمان المنسى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 42

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    22111113، وفى تارٌخ    61626( حمدى على احمد ابو الناس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  61626) تابع    - 43

 ىمحو/شطب السجل  شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعال

تم محو/شطب السجل  شطب    22111113، وفى تارٌخ    23125مصطفى دمحم جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111113، وفى تارٌخ    133111شرٌؾ فتحى احمد الدٌسطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطب العتزالة النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111113، وفى تارٌخ    141216دالٌا دمحم اسماعٌل المؽازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا السجل 

تم محو/شطب    22111114، وفى تارٌخ    111326بشرى سامى احمد الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111114، وفى تارٌخ    23116شبكات عبدالحمٌد دمحم ابوعٌطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  تم شطب المٌد نهائٌا العتزالها التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111114، وفى تارٌخ    122356ؼرام محمود احمد مجر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111114، وفى تارٌخ    26352الشرٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فاطمه دمحم حسن    - 52

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111114، وفى تارٌخ    121421هانى حامد دمحم حامد البراز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 النشاط نهائٌا. السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله

تم    22111112، وفى تارٌخ    111125رضا عبد العزٌز البٌلى على حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111112، وفى تارٌخ    122242فوزة عبدالمجٌد احمد زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل  شطب    22111111، وفى تارٌخ    12662انجا حامد حامد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    12155اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : وفاء  دمحم عبد الؽنى دمحم السمٌلى  ،  ت   - 55

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم    22111111، وفى تارٌخ    11411( جالل فتح هللا محمود على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  11411)    - 56

 2211/ 11/ 11بتارٌخ  65631خر برلم محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى اال

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    11411جالل عبد ربه للخدمات الحكومٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 2211/ 11/ 11بتارٌخ  65631السجل  تم شطب الرئٌسى االخر برلم 

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    12632ه برلم : عاطؾ بدر السٌد ؼازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 51

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    11411جالل فتح هللا محمود على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    132225مل دمحم عبد الجلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الجلٌل كا   - 62

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    22111111، وفى تارٌخ    111611مصطفى محفوظ عوض حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 ب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌامحو/شطب السجل  شط

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    21126امٌمة انور حسٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    122213لمر فتحى الشوربجى بصٌلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  تم شطب المٌد العتزالها التجارة نهائٌا

تم    22111111، وفى تارٌخ    122214( رضا احمد عثمان بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : 122241)تابع    - 64

 محو/شطب السجل  تم الؽاء الرئٌسى األخر وذلن بموجب طلب تأشٌر

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    131252ام حسن المرسى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حس   - 65

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    22111111، وفى تارٌخ    142354السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالعظٌم كسر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا محو/شطب

تم    22111111، وفى تارٌخ    142354السٌد فكرى عبدالبدٌع عبدالعظٌم كسر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    142111فتحى محمود دمحم عبدالمادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  تم شطب المٌد نهائٌا العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111122، وفى تارٌخ    122243احمد دمحم حسن العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 تم شطب المٌد نهائٌا العتزاله التجارة نهائٌا

تم    22111122، وفى تارٌخ    132544نال دمحم ٌحى زكى عطٌه نور الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : م   - 22

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    22111122، وفى تارٌخ    112122بثٌنة دروٌش عبد الرحمن ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 حو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌام

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    112162فاطمة حسنى السٌد عطٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     22111121، وفى تارٌخ    121161برلم :  فتحى فتحى دمحم العدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 23

 2شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    21124اسماء عبدالمنعم على الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط

تم محو/شطب السجل     22111121، وفى تارٌخ    12216سمٌر ناصر حسن طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111124، وفى تارٌخ    11623طارق ٌوسؾ على طلبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 ذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاشطب ه

تم محو/شطب    22111124، وفى تارٌخ    11622سمٌر عبدالعزٌز اسماعٌل جبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    22111124، وفى تارٌخ    131252اسماعٌل عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    22111125، وفى تارٌخ    111112رزق عوض عبد العاطى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111125، وفى تارٌخ    131161تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  محمود دمحم محمود على  ،    - 12

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    11411احمد عبد الوهاب ابراهٌم المرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 زاله النشاط نهائٌاالسجل  شطب هذا المٌد إلعت

تم    22111125، وفى تارٌخ    133223صبرى عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111125وفى تارٌخ ،    122216اٌمان السٌد احمد محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    111554نادٌة طلعت السٌد إبراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب هذا المٌد لوفاته الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    132244لى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الممصود على دمحم على ع   - 15

 2السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    12611انتصار دمحم ابراهٌم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 زاله النشاط نهائٌا.شطب هذا المٌد إلعت

، وفى تارٌخ    142161( دمحم عوض عبدالعزٌز عبداللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  142161) تابع    - 12

 تم محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا   22111126

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    132132ابراهٌم دمحم ابراهٌم ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    11246صالح صادق امٌن فؤاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    142411ح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامح سعد دمحم عبدالفتا   - 12

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    62151على ابو زٌد دمحم ؼانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 النشاط نهائٌا.شطب هذا المٌد إلعتزاله 

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    13425على السٌد على على ابوزٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111126خ ، وفى تارٌ   62241على دمحم ابراهٌم فؤاد ابو النصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب هذا    22111126، وفى تارٌخ    11241على دمحم حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    132622برلم :  منى رفعت زكى دمحم العدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 15

 السجل  تم شطب المٌد العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    22111122، وفى تارٌخ    22126صٌدلٌة ثروت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لوفاتة الى رحمه هللا تعالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    22111122، وفى تارٌخ    131212د ابراهٌم الشٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : انتصار عبد العزٌز السٌ   - 12

 محو/شطب السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم    22111122، وفى تارٌخ    135511المصبى سامى المصبى عبد الرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 الة التجارة نهائٌامحو/شطب السجل  شطب العتز

تم محو/شطب السجل     22111122، وفى تارٌخ    142124السٌد وجدى دمحم شعٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    12112حمٌده محمود محمود المرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 122

 السجل  تم شطب المٌد نهائٌا العتزالها التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    143223عبدالكرٌم السٌد السٌد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم    22111122، وفى تارٌخ    121554دمحم العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سمر سعٌد ابراهٌم    - 122

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    131142اكرامى احمد عطا جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 123

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    124132مسعد ٌونس السٌد ؼازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 124

 سجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌاال

تم    22111121، وفى تارٌخ    144521عادل عبد الممصود عبد الرحمن الشاذلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 125

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    26162برلم :  منصور ابراهٌم منصور طرباى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 126

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    115442عبد هللا فتحى ابو المعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 122

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    22111121، وفى تارٌخ    123223مان دمحم الشحات نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صٌدلٌة اٌ   - 121

 محو/شطب السجل  تم شطب المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111121، وفى تارٌخ    111116دمحم على احمد عٌسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌاشطب 

تم محو/شطب السجل     22111121، وفى تارٌخ    12126امل السٌد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 شطب هذا المٌد إلعتزالها النشاط نهائٌا.

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    131251مظهر ابراهٌم ابراهٌم جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  شطب لوفاتى الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    122421شاهٌن لالدوات المنزلٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم    22111121، وفى تارٌخ    122421د طه شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود عبد المنعم احم   - 113

 محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد إلعتزاله النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    131425دمحم محمود ابراهٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 لة التجارة نهائٌاالسجل  شطب العتزا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    131435حماده السٌد جمعه الباز فودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 السجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121وفً تارٌخ ،   144216ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  جمال السٌد ابراهٌم -  1

 جنٌه   12222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , تم تعدٌل رأس   22111124وفً تارٌخ ،   122211المتولى متولى دمحم عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111124وفً تارٌخ ،   136331دمحم عالم سمٌر محمود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   6222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111124وفً تارٌخ ،   144221اعٌل السٌد اسماعٌل محسب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسم -  4

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس الما  22111124وفً تارٌخ ،   62522صٌدلٌة عزت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   222222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111124وفً تارٌخ ،   124542سامح سعد هالل علوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111124وفً تارٌخ ،   126411لفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حافظ دمحم عبد ا -  2

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  22111124وفً تارٌخ ،   112122دمحم ٌوسؾ عبد العزٌز عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   12222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22111125وفً تارٌخ ،   111223مؤسسة حازم لندٌل لالدوات الصحٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   12222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111125وفً تارٌخ ،   122631عد عبد الرحٌم عمل الجمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم س -  12

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111125وفً تارٌخ ،   111163عماد عادل عبد الواحد شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   152222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111126وفً تارٌخ ،   14512دمحم ابراهٌم دمحم ابولورة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 نٌه ج  222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111126وفً تارٌخ ،   122112ولٌد جابر السعٌد هٌكل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111126وفً تارٌخ ،   143552كامل زكرٌا عبدالحمٌد الهنداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111122وفً تارٌخ ،   142226نجٌب دمحم نجٌب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111122وفً تارٌخ ،   135225ابراهٌم البدرى ابراهٌم مجاهد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   3222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111122وفً تارٌخ ،   143256دمحم رفعت كمال عبدالممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   12132اٌمن عبد الحمٌد دمحم الجٌار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   53222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22111111وفً تارٌخ ،   12132الجٌار لالستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   53222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22111111وفً تارٌخ ،   12132الجٌار للترٌكو والتصدٌر والمالبس الجاهزة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   53222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   15511لٌده برلم  عالء فهمى ابراهٌم السٌد ؼانم  تاجر فرد ،، سبك -  21

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111111وفً تارٌخ ،   111254ضحى دمحم نبٌه دمحم عماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   3222222.222أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   21542فطٌم خطاب السعٌد علم الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111112وفً تارٌخ ،   111112سبك لٌده برلم  فرج مختار فرج دمحم  تاجر فرد ،، -  24

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111112وفً تارٌخ ،   133122السٌد صبرى محمود احمد جلؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   31222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   22111113وفً تارٌخ ،   132551جمعه طلبه الحسٌنى عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111113وفً تارٌخ ،   132551ه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مؤسسة جمعه لتجارة البمال -  22

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111113وفً تارٌخ ،   133126دمحم المرسى متولى مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ

تم تعدٌل رأس   22111113وفً تارٌخ ،   11161( محمود دمحم دمحم االتربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  11161) تابع  -  21

 جنٌه   522222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111113وفً تارٌخ ،   122214ضا احمد عثمان  بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ر -  32

 جنٌه   622222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111113وفً تارٌخ ،   136225دمحم ٌسرى السعٌد عبدالفتاح عابد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111113وفً تارٌخ ،   116122اشرؾ سعد منصور زٌدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

  جنٌه  122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111114وفً تارٌخ ،   121225احمد فتحى دمحم المهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  22111114وفً تارٌخ ،   121213احمد مدحت احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   252222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111114وفً تارٌخ ،   142246حامد المتولى حامد ٌوسؾ طبل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 نٌه ج  152222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111114وفً تارٌخ ،   113221هانم دمحم السٌد متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111114وفً تارٌخ ،   126231على فرحات السٌد نحلة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   132222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111112وفً تارٌخ ،   15211دمحم عبد العلٌم دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111112وفً تارٌخ ،   15211دمحم عبد العلٌم دمحم السٌد عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22111112وفً تارٌخ ،   131331رلم عالء مسعد عبد الحمٌد عبد العال ؼانم  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  42

 جنٌه   522222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111112وفً تارٌخ ،   131321احمد دمحم ؼازى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   25222.222لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111112وفً تارٌخ ،   132563دمحم شندى دمحم فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111112وفً تارٌخ ،   121236السٌد كامل دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   42222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  22111111وفً تارٌخ ،   121652دمحم رضا السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   142222هانى ابراهٌم زكرٌا سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   143621دمحم عوض ابراهٌم السٌد ابوالنجا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   32222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111111وفً تارٌخ ،   11413السعٌد ابراهٌم السعٌد جبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   42222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22111111وفً تارٌخ ،   126323دمحم صالح الدٌن عوض سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   222222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111111وفً تارٌخ ،   61322احمد محمود احمد داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111122ً تارٌخ ، وف  142211السٌد احمد مجاهد فراج على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   152222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال   22111122وفً تارٌخ ،   121311احمد سمٌر احمد دمحم على الدولتلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   522222.222صبح رأس ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

  22111122وفً تارٌخ ،   131235ابو العنٌن شاهٌن لتجارة ادوات منزلٌة واجهزة كهربائٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   52222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121وفً تارٌخ ،   25161دمحم البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد الناصر السٌد  -  53

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعدٌل رأس  22111121وفً تارٌخ ،   25161البربرى للتوكٌالت والتجارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121وفً تارٌخ ،   25161عبد الناصر السٌد دمحم البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22111121وفً تارٌخ ،   126411عماد الدٌن عبد الرحمن ابراهٌم سمرة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   52222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111121وفً تارٌخ ،   131212دمحم احمد عٌسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   322222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121وفً تارٌخ ،   144223الشٌماء حسن ابراهٌم حسن فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111121وفً تارٌخ ،   61331حسٌن فاٌد أحمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121ً تارٌخ ، وف  124621دمحم فتح هللا السٌد عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111124وفً تارٌخ ،   125422دمحم على عبدالمنعم شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   122222.222ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   22111124وفً تارٌخ ،   142112رامى دمحم ابوالعنٌن ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   22222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111124وفً تارٌخ ،   11254برلم  عبدالحمٌد دمحم ابوسٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  63

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111124وفً تارٌخ ،   12424محمود المرسى المطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   21222.222بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   22111124وفً تارٌخ ،   112233اٌمن سامى عبد المالن نخلة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111124وفً تارٌخ ،   21221م حافظ رمضان على المرش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  66

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111124وفً تارٌخ ،   133622خالد احمد احمد شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   522222.222رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال ,   22111125وفً تارٌخ ،   143322دمحم الشحات ٌحٌى الشحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   22222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22111125وفً تارٌخ ،   132344برلم  فؤاد ناصر فؤاد دمحم الٌمانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  61

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111125وفً تارٌخ ،   21262وائل دمحم طه االمشاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   25222.222لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم   22111125وفً تارٌخ ،   413122162العٌسوى للرحالت ونمل الركاب لحساب الؽٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22111125وفً تارٌخ ،   413122162جمال العٌسوى السعٌد عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111125،  وفً تارٌخ  132153عاطؾ فكرى احمد عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   3522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111126وفً تارٌخ ،   122125رجب ابراهٌم على احمد شبكة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   222222.222،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   22111126وفً تارٌخ ،   141154دمحم موسى عبدالجلٌل دمحم زٌدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   112222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111126وفً تارٌخ ،   143611وائل خمٌس محمود جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111126وفً تارٌخ ،   144444صباح عبدالحمٌد محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   222222.222ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل   22111126وفً تارٌخ ،   141121عمادالدٌن دمحم السٌد احمد دمحم ابراهٌم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   122222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111122وفً تارٌخ ،   131641تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  السٌد كرم دمحم دمحم المرسى  -  21

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22111122وفً تارٌخ ،   132413الجٌالنى منصور عبد العزٌز على رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   52222.222لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22111122وفً تارٌخ ،   21221خالد احمد حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22111122وفً تارٌخ ،   131515م ابو المجد بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد حمدى ابراهٌ -  12

 جنٌه   252222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ ،   24545محمود دمحم دمحم جمعة طٌرة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   21222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111122وفً تارٌخ ،   112422دمحم عبد المجٌد لطفى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   21222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22111122وفً تارٌخ ،   11546مختار دمحم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  22111122وفً تارٌخ ،   113612صبرى السٌد االمام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   51222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121وفً تارٌخ ،   115352عماد الدٌن السٌد على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22111121وفً تارٌخ ،   122116فاروق عبد العزٌز ابو المعاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد -  11

 جنٌه   42222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121وفً تارٌخ ،   142131السٌد دمحم احمد السٌد دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   22222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22111123وفً تارٌخ  144215نوره رضا احمد الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، راس الخلٌج بملن / احمد عبدالحمٌد على خضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111123وفً تارٌخ  142521ٌوسؾ محرم عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

بدران عن نشاط / تجارة مالبس جاهزه الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة دكرنس شارع مجلس المدٌنه بملن / عٌد عبد هللا حسن 

 فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه اودع برلم  لٌد تبع مكتب سجل تجارى دكرنس

تم تعدٌل العنوان ,  22111123وفً تارٌخ  144216دمحم عابد عبدالوهاب عبدالهادى صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الراضى امام الشلمامى بنن مصر بملن / دمحم السٌد عمر محمود وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورة برج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111123وفً تارٌخ  144212دمحم مجدى عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، الصفا جمصه بملن / هشام حسٌن معاطى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111123وفً تارٌخ  144212تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌزى عبدالمعز دمحم احمد جاد الكرٌم ،  -  5

 شارع عبدالبالى الحسنٌه بملن /دمحم احمد محمود فهمى  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 22111123وفً تارٌخ  144211دمحم دمحم فوزى البلشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ، المنصورة شارع سعد زؼلول تورٌل الجدٌدة بملن / دمحم ؼازى ؼازى الدسولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144216جمال السٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع عاطؾ المنجى من شارع الجمهورٌة بملن / صفاء السٌد المصبى المتولى  5الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  122211بك لٌده برلم    المتولى متولى دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  س -  1

 الـتأشٌر:   ، تٌره مركز نبروه بملن/ سمر حمد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22111124وفً تارٌخ  126411حافظ دمحم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 / سحر احمد العدل عبد هللا، تعدٌل اسم المالن الى 

تم تعدٌل  22111124وفً تارٌخ  144212اسالم زٌن العابدٌن العوضى حبٌب شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 شارع مساكن النفك بملن / اشرؾ زٌن العابدٌن العوضى  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144215سبك لٌده برلم      احمد فوزى محمود البدوى ، تاجر فرد ، -  11

 الـتأشٌر:   ، منٌة محلة دمنة بملن / مدحت احمد احمد البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144211دمحم مجدى السٌد عوض العمرٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 شارع الؽزالى المشاٌه السفلٌه بملن / دمحم السٌد عوض العمرٌطى  1، المنصورة وصؾ الـتأشٌر:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144211ابراهٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، النسٌمٌة بملن / بشرى دمحم عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144214ٌد زؼلول احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود السع -  14

 الـتأشٌر:   ، كفر دمٌرة الجدٌد بملن / دمحم ابراهٌم عبدالخالك بخٌت 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22111124وفً تارٌخ  144211امل عبدالسالم ؼازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، عزبة جاد امارة بملن / دمحم محمود اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  124542سامح سعد هالل علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ولؾ جمصه بملن / سعد هالل علوانعمارة اسكان الشباب بجوار م 1محل  2الـتأشٌر:   ، بلماس شارع الجمهورٌه عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144212دمحم رمضان السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، كفر المباب بملن / رمضان السٌد عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144213  وائل محمود طه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  11

 الـتأشٌر:   ، كفر الحطبة بملن / احمد محمود طه ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144321احمد العٌسوى احمد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 / لمى مصطفى سلٌمان دمحم شارع جزٌره الورد بملن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144314حمدى عبدالحلٌم احمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، لرٌه درٌن بملن / احمد مصباح رجب دمحم البٌلى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144322م    اٌمن رشاد حسن ماهر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  21

 ( شارع ربٌع ماهر عبدالرحمن بملن / جمال رشاد حسن ماهر عبدالرحمن 42) 3وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورة محل رلم 

العنوان , تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  144315احمد عبداللطٌؾ عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بلماس خامس بملن / فادى عبداللطٌؾ عبدالسالم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144326ابراهٌم مصباح على احمد زرؼٌته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 حمد عوض شرٌؾوصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مجلس المدٌنه امام دار االٌتام بملن / فهٌمه ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144313احمد حسن احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / دمحم حسن احمد النحاس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144322سعد على الشربٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، جالٌه االولى الحفٌر بملن / منٌر منٌر ٌوسؾ صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144311دمحم شكرى عبدالحك السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، شارع الثوره بملن / شكرى عبدالحك السعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144316امٌنه عبدهللا عبدالؽنى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بلماس خامس بملن / نعمان ابراهٌم عبدالحك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144323خالد طلبه ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، الصفصافى ناحٌه الرمله بملن / بملكه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22111125وفً تارٌخ  144311دمحم حسن دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 شارع الشروق بملن / سلوى عبدالجلٌل السٌد 5، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144321دٌن الشربٌنى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد محى ال -  32

 وصؾ الـتأشٌر:   ، السماحٌه بملن / هانم السعٌد سلٌمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان ,  تم تعدٌل 22111125وفً تارٌخ  144312عبدالسالم المٌاس عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 جمصه بملن / حامد مصطفى دمحم جراوشى  25وصؾ الـتأشٌر:   ، االندلس عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144325رزق رزق الحسنٌن ؼٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، كفر الدبوس بملن / صالح نصحى حرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144321ٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم عبدالعز -  33

 الـتأشٌر:   ، جمعٌه الجهاد زٌان الجزاٌر بملن / فاتن مسعد سعد سلٌمان

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 22111125وفً تارٌخ  122631سعد عبد الرحٌم عمل الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ سعد عبد الرحٌم عمل الجمال

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144324احمد مرعى ٌحى عثمان مخدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 شارع االمام اللٌثى كفر البدماص بملن / سمٌر ابراهٌم رزق 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144312دمحم السٌد عبدالموجود حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 اكتوبر بجوار مسجد النجار بملن /دمحم احمد عبدالفتاح الصفطاوى 6وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144322ماجد منٌر ابراهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 شارع احمد ماهر شارع الثانوٌه بملن / ماجد منٌر ابراهٌم حنا 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125فً تارٌخ و 144312حنان سمٌر احمد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبة جاد امارة بمكل / نجاج زٌن على سرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144325دمحم دمحم رضوان المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 / رجب دمحم رجب ٌوسؾ شارع خالد بن الولٌد حى الجامعه بملن 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144322شٌماء دمحم السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، الشونه بملن / احمد مسعد دمحم سعد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144326حسام كمال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، سندوب شارع النادى الرٌاضى بملن / عماد ابراهٌم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  113142دمحم عبد المنعم حافظ البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لمنصورة شارع الترعه برج الرضوان بملن / احمد صبرى المتولى وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع الى ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144311صالح محمود العدل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، عزبه الهوٌس جدٌله بملن / حمدى على دمحم العدل

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144331، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم صالح احمد شرٌؾ  -  44

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منٌه سندوب بملن / رامى احمد سعد خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144321دمحم نورالدٌن دمحم عبدالمنعم الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ـتأشٌر:   ، امام المرٌه االولمبٌه حى الجامعه المنصوره بملن / نورالدٌن دمحم عبدالمنعم الدرٌنىوصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144324اٌهاب ناجح فهٌم حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 سوم الـتأشٌر:   ، شارع السوق العمومى بملن / عاطؾ مجلى فرج بر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  11115عادل معتمد رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

وتوكٌالت  6من المجموعه  36والفمرة  11الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع عن نشاط/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

المنطمة السابعة مدٌنة نصر الماهرة بملن/ شعبان سلٌم سلٌم حامد  4ارع لبو الفوارس بلون ش 33تجارٌة وتورٌدات عامة بالعنوان 

 اودع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144332عبدهللا عادل دمحم ؼالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بدالرحمن ابراهٌم دمحم ابراهٌم عطا شارع عبدالشافى مسجد الجمال جٌهان بملن / ع 36الـتأشٌر:   ، 

تم  22111126وفً تارٌخ  113142( دمحم عبد المنعم حافظ البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     113142) تابع  -  41

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع الى المنصورة شارع الترعه برج الرضوان بملن / احمد صبرى 

 المتولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144334صالح دمحم دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، الدنابٌك بملن / دمحم دمحم دمحم ابراهٌم العطار

تم تعدٌل العنوان ,  22111126 وفً تارٌخ 144321احمد عاطؾ فهمى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن / اكرام عبداللطٌؾ دمحم 2وصؾ الـتأشٌر:   ، حوض ابواللٌل عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144322شادٌه حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بٌنى بملن / امانى ابراهٌم السعٌد الدرٌنى واٌه ابراهٌم السعٌد شارع ابوبكر الصدٌك تمسٌم بهاء الشر 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  14512دمحم ابراهٌم دمحم ابولورة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع الى صدلا بجوار مركز شباب تمى االمدٌد بنفس المالن

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144332كرٌم محى الدٌن السٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع عمل كلٌة االداب بملن / احمد سعدد الدٌن عبدالحمٌد دمحم  31وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144321لٌده برلم     البشبٌشى لتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك -  55

 شارع على دمحم ابراهٌم خلؾ مساكن المٌناء بملن / رضا صبرى معوض رمضان   22الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144322مصباح احمد مجاهد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، بهوت بملن / احمد مجاهد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144341احمد السٌد ابوالعز صالح المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن / فتحى حسن ؼرٌب حسن  1عبدالشافى متفرع من شارع كلٌه اداب محل رلم  25وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144342ولٌد مصطفى دمحم الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 شارع دمحم الثلث من العجمى بملن / دمحم مصطفى دمحم ابراهٌم  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122 وفً تارٌخ 144352ولٌد دمحم عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، نشا بملن / دمحم عبداللطٌؾ احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144341دمحم ماهر خلؾ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لٌم الشوٌحى   شارع معاذ بن جبل بملن / عال عبدهللا عبدالع 4الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144342محمود رفعت دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، كفر طناح بملن / صفوت ابراهٌم دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان  22111122فً تارٌخ و 144342دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الحسن حوض اوالد طه تمسٌم خطاب سامٌه الجمل بملن / سالى ابراهٌم دمحم المرسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144336كرٌم احمد طه احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ، شارع الترعه امام وكاله المنصوره  بملن / رضا دمحم احمد ٌوسؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144341اشرؾ عبدالنبى عبدالحمٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابوالمكارم بملن / حسن اشرؾ عبدالنبى عبدالحمٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144331رمضان عطٌه المرسى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره الجدٌد بملن / نادٌه السعٌد دمحم دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122خ وفً تارٌ 144332مجدى دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، اصالح الؽٌط الكبٌر منشاه شومان بملن / مٌرفت على رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  131264عبدالهادى مسعد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 مال المتفرع من شارع  عبد السالم بملن/ دمحم دمحم كمال دمحم الهندىالـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة شارع دمحم ك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144346احمد عماد ٌوسؾ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، كفر الشناوى مركز شربٌن بملن / هدى خالد ٌوسؾ الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144345سعد حسنٌن زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم الفٌصل -  61

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بجوار معرض السبع بملن / عٌسى سلٌمان دمحم دمحم

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 22111122وفً تارٌخ  144331سامى محمود العجمى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، مشعل برج السالم سكه سندوب بملن / احمد كمال محمود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  122212وائل حسنى عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ونى بملن / فوزى فتحى منصور السالمونىالـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / المنصوره شارع بورسعٌد برج السالم

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  144344وائل عبدالرازق ابوالمعاطى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اللوزى بملن / ٌسرا ابراهٌم خلٌل

تم تعدٌل العنوان  22111122وفً تارٌخ  144343سبك لٌده برلم     السٌد عبدالمنعم المصرى احمد حسن ، تاجر فرد ،  -  23

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الحلوانى سندوب بملن / ربٌع المصرى احمد حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144351دمحم عبدهللا عبدالعزٌز السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ، لراش بملن / عبٌر فرحات عبدالسالم شادى   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144362محمود ربٌع وهبه وهبه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، الدراسات شارع حلوانى النجمه الذهبٌه بملن / سوزى عبدهللا الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144321 كامله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد احمد دمحم -  26

 اكتوبر بجوار مسجد ابو الؽٌط بملن/ طارق محى شعٌب مكاوى  6الـتأشٌر:   ، شارع 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 22111111وفً تارٌخ  144362دمحم دمحم احمد زٌن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، نمٌطه بملن / طلعت بهجت سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144365نورا مصطفى السٌد السٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عباد الرحمن مٌت عنتر بملن / عبدالحمٌد مصطفى طاهر حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144361العدل عبدالحفٌظ العدل شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، بداوى بملن / حمدٌه ٌوسؾ صالح اسحاق 

تعدٌل العنوان ,  تم 22111111وفً تارٌخ  144363رانٌا احمد ابوالعنٌن الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المركزٌه الحضٌر بملن / عمرو دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144353ٌاسر السٌد عبدالحلٌم على العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه البدوى بملن / السٌد دمحم السٌد بدوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144352باهر جادهللا لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سرسك بملن / هدى رٌاض الشحات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  22111111وفً تارٌخ  144341( احمد السٌد ابوالعز صالح المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    144341)تابع -  13

بملن / فتحى حسن ؼرٌب  2عبد الشافى متفرع من شارع كلٌة اآلداب محل رلم  25تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

 حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144351فؤاد رضا الشحات ابوالمجد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 روتٌن بملن / سومه فاروق دمحم راضى وصؾ الـتأشٌر:   ، الد

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144356طلعت جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصؾ الـتأشٌر:   ، االندلس جمصه بملن / حمٌده السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144354برلم     دمحم نبٌل زكرٌا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  16

 الـتأشٌر:   ، منطمه ابوزٌد حوض الزعفران بملن / خالد دمحم عٌسى عبدالحافظ

تم تعدٌل العنوان  22111111وفً تارٌخ  144364مصطفى دمحم على عبدالسالم الجوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ر:   ، تمسٌم فرحات بملن / سحر محمود احمد الذهبى , وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144362سالم جمال الخمٌسى دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه عبدهللا زكى تابع الحصص بملن / دمحم حسن شرؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144352شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مى مصطفى عبدالفتاح ال -  11

 شارع احد من شارع محمود فهمى النمراشى الحسنٌه بملن / احمد ضٌاء الدٌن دمحم عٌسى  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111ً تارٌخ وف 144322الصباحى رضا مصباح عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌخ عبٌد بملن/ رشا الحمالى معوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144361دمحم اسامه ابو الفتوح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، شارع المدارس بملن/ دمحم السٌد فوزى

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144341احمد السٌد ابوالعز صالح المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

شارع عبد الشافى متفرع من شارع كلٌة االداب بملن/ فتحى حسن  25 2وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالمنصورة محل رلم 

 دلهلٌة  144341ولٌد برلم تابع  1544ع برلم اود 2211/ 12/ 1ؼرٌب حسن اعتبارا من 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144351عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر البرامون بملن / رافت دمحم نور 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144366عبدالممصود دمحم عبدالممصود النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع النهضه متفرع من شارع محمود شاهٌن سندوب بملن / دمحم عبدالممصود النجار 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144361سبك لٌده برلم      عبدالناصر شعبان دمحم الدٌسطى ، تاجر فرد ، -  15

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منٌه محله دمنه بملن / دمحم شعبان دمحم الدٌسطى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144326على صبرى على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ه بملن / عادل عوض على احمد الـتأشٌر:   ، ابو دشٌش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144315عبدهللا عثمان دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، شارع السد العالى بملن / السٌد معوض عبداللطٌؾ احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144311رلم    هناء محمود دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  11

 الـتأشٌر:   ، شارع جمعه الشربٌنى بملن / السٌد اسماعٌل دمحم عامر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144325احمد عبدالنبى على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 / دمحم احمد دمحم المتولى  الـتأشٌر:   ، طناح بملن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144311نسرٌن عادل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، بهوت بملن / على البربرى احمد عرفه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112تارٌخ  وفً 144313دمحم عبدالمنعم حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، شاوة بملن / محمود ابوالعز دمحم 

تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ  144315دمحم رشدى عبداللطٌؾ ابوالؽٌط منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ٌع اسماعٌل الحفٌر بملن / فكرٌة عبدالسم 22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، االمل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144311عبد الرحمن محمود عبده دمحم الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصوره شارع لناة السوٌس برج التهامى بجوار كافٌه عجٌنه بملن / مجدى دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144314اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على صالح على شبانه ، ت -  124

 الـتأشٌر:   ، كفر طناح بملن / دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144314دمحم محمود نصحى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ٌر:   ، البرامون بملن / حاتم جوده حسن وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144323عماد دمحم دمحم دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، جوجر بملن / صالح جمال الظنى ابراهٌم سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144322ه برلم    دمحم احمد دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  122

 الـتأشٌر:   ، طناح بملن / احمد عبدالنبى على عبدالنبى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144313مصطفى محمود السٌد المندوه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 مناوى من شارع مستشفى الصدر بملن / محمود السٌد المندوه دمحمشارع الد 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144311مروه محمود مصطفى االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بد السالم الشافعىشارع ابو بكر الصدٌك بملن/ دمحم شولى ع 114اكتوبر عمار رلم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، نبروه شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144312راضى نجاح السعٌد الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جدٌده الهاله بملن / نجاح السعٌد الؽرباوى

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144312ضٌاء الؽرٌب السعٌد دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الملعب بملن / لمٌاء صالح امٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144316حامد عبدالسالم حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / فؤاد عطٌه احمد كشن شارع المدٌر ناصٌه دمحم فتحى المنصوره  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144312ولٌد دمحم دمحم االصلى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشأت عبد المادر بملن / دمحم دمحم عبد المنعم

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144312سبك لٌده برلم    عرفات فتحى سالمه دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،   -  114

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بساط بملن/ نبٌل فتحى سالمه دمحم حسانٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144311دمحم عدلى السعٌد الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 برج المٌلجى بملن / محمود احمد محمود الشربٌنى  الـتأشٌر:   ، شارع الكنٌسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144316المرسى اللٌثى ابراهٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، المنصورة سامى الجمل بملن/ ذكٌة احمد احمد عشرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144324سبك لٌده برلم      سحر على مصطفى على ، تاجر فرد ، -  112

 الـتأشٌر:   ، كتامه بملن / جمال عبدالفتاح عطا على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  22111112وفً تارٌخ  144321مؤسسه الجمل للمماوالت العامه والتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 تأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن /عبدالهادى عبدالهادى موسى الجملتعدٌل العنوان , وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144421جهاد عمر متولى شكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع االزهار طرٌك المعاهده بملن / دمحم ابراهٌم صابر الدٌب  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144422ر على سلٌمان برٌمع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جاب -  122

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عمر شاهٌن بملن / اٌهاب سعدالدٌن حسن العنانى 

دٌل العنوان , تم تع 22111112وفً تارٌخ  144321عدلى توفٌك ؼازى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الطٌبه حوض الساحل بملن / عدلى توفٌك ؼازى البربرى

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144322عمرو زاكر احمد ابراهٌم المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصؾ الـتأشٌر:   ، العوضٌه بملن / زاكر احمد ابراهٌم المشد

تم  22111112وفً تارٌخ  144312عبدالعزٌز عبداللطٌؾ السٌد رمضان الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، درٌن بملن / عبدالمتجلى محمود عبدالمتجلى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144312احمد عبدالخالك السعٌد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جدٌدة الهالة بملن / سمٌر رمضان ابراهٌم الطنطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144311حمدى رفٌك حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

  سعدالـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / رفٌك حامد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144422سامح احمد عبدالرؤؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره المدٌم بملن / نصر احمد عبدالرؤؾ ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113تارٌخ  وفً 144426دمحم على السٌد المندوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، مدٌنه المهندسٌن بملن / على السٌد دمحم المندوه

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144421رضا عوض هللا دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ض هللا دمحم المتولىوصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره المدٌم بملن / رضا عو

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144423احمد مصطفى السٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ماٌو بملن / هبه عبد المعطى ابراهٌم  15وصؾ الـتأشٌر:   ، جمصه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144412اسامه مسعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 شارع الحسٌن بن على من شارع سامٌه الجمل بملن / مسعد دمحم ابراهٌم  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22111113وفً تارٌخ  144415دمحم الشربٌنى الذكى عبدالحافظ مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 أشٌر:   ، وابور النور بملن / بسمه الشربٌنى الذكى العنوان , وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144416دمحم صالح على الشربٌنى شمسو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن / صالح على الشربٌنى شمسو

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  132551جر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمعه طلبه الحسٌنى عبد الحمٌد ، تا -  133

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / جمعه طلبه الحسٌنى عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  132551مؤسسة جمعه لتجارة البماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / جمعه طلبه الحسٌنى عبد الحمٌدوصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  14425وائل صالح عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 جمصه بملن / هانى شرشٌر دمحم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، جمصه الصفا عماره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144421ار على محمود حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالست -  136

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت على بملن / لٌلى دمحم دمحم اسماعٌل

ن , تم تعدٌل العنوا 22111113وفً تارٌخ  144412دمحم السٌد عمر محمود ٌسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بنن مصر بملن / تامر دمحم عبدالراضى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  111112فرج مختار فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، مٌت عٌاد بجوارالملعب بملن /محمود منٌر دمحم ٌسن

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144422، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هناء جمال السٌد هاشم شافع -  131

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / جمال السٌد هاشم شافع

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  136225دمحم ٌسرى السعٌد عبدالفتاح عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 أشٌر:   ، تعدل الى المنصورة نمٌطه بملن / محمود السٌد اسعد عباس وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144425دمحم صبحى على العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 شارع تمسٌم سٌد خطاب بملن / عادل دمحم دمحم ابراهٌم سٌد احمد  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144411سامه عوض رمضان الفولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  142

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سٌدى عبدالمادر من بورسعٌد بملن / عادل سعد عبدالحمٌد ابولٌله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113ٌخ وفً تار 144421احمد ابوالمجد السٌد االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، مٌت كرما بملن / دمحم السٌد الدمحمى عكاشه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144422اسالم دمحم دمحم ٌاسٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، االحمدٌة بملن / سامى ناصؾ النفراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144426ثروت ثروت دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 شارع الصفا جمصه بملن / عابدٌن السٌد ابراهٌم 155الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل  22111113ارٌخ وفً ت 144422زٌنهم مصطفى عبدالؽنى على السحٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البحر خلؾ شبكه الكهرباء شارع الجمهورٌه بملن / مصطفى السٌد عبدالموجود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144423لٌلى دمحم رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ملن / اشرؾ ٌوسؾ عبدالحمٌد ٌوسؾ الـتأشٌر:   ، نشا ب

تم تعدٌل العنوان  22111113وفً تارٌخ  144421ابراهٌم احمد ابراهٌم ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الخلفاء الراشدٌن بجوار صٌدلٌه طارق بملن / حازم دمحم عبدالمنعم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144412الؽنى طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شاكر حسن عبد -  141

 الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره المدٌم بملن / شاكر حسن عبدالؽنى طه

,  تم تعدٌل العنوان 22111113وفً تارٌخ  144424دمحم عثمان عثمان دمحم حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جمصه منطمه الصفا بملن / عبده ابراهٌم السوالمى

تم تعدٌل  22111113وفً تارٌخ  144413عبدالشافى المتولى عبدالكرٌم عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ٌمالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌنه بملن / محمود عبدالشافى المتولى عبدالكر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144414دمحم سمٌر احمد الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ عطٌه بملن / علوى امٌن جبر خلؾ

تم تعدٌل العنوان  22111113وفً تارٌخ  144422احمد الجٌوشى بدران ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 شارع حمدى الطوبجى من شارع الهدى والنور بملن / الجٌوشى بدران ابراهٌم  32, وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111113وفً تارٌخ  144424برلم     خالد حمدى عثمان ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  154

 شارع رشٌد خلؾ االمن المركزى بملن / المؽازى السعٌد المؽازى ابراهٌم  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144411مروه لبٌب عبدالمجٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ؾ الـتأشٌر:   ، كفر االطرش بملن / منال السعٌد اسماعٌل على اسماعٌل وص

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144411رامى ابراهٌم ابراهٌم السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ن / ابراهٌم ابراهٌم السٌد طهشارع عبدالحمٌد الزهٌرى وعزت ابوورده شارع لناه السوٌس بمل 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  144431هشام السٌد دمحم العتمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، شارع عبدالعزٌز شبانه طرٌك بلماس بملن / احمد دمحم ابراهٌم عبدالرؤؾ 

تم تعدٌل العنوان  22111114وفً تارٌخ  144442زفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام عالء الدٌن السٌد دمحم ال -  151

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، سكه سندوب شارع المدٌنه المنوره بملن / سحر السٌد عباس عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144441عبدالرحمن حامد البدرى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابوعرصة بملن / طاهر ابوزٌد ابوالعنٌن

تم تعدٌل  22111114وفً تارٌخ  144442عبدالمولى جمعه الشحات عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الطٌبه بملن / ابتسام عبدالعزٌز عطٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  144435دمحم عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السعٌد -  161

 الـتأشٌر:   ، نشا بملن / فاٌز دمحم عبدالرازق دمحم

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144454دمحم رمضان دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، شارع الهدى والنور من شارع الترعه بملن / دمحم محمود دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144112دمحم المرشدى صالح دمحم الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الصٌرفىشارع سوق التجار بملن / جمال دمحم احمد  32وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  144431عمرو دمحم الدمرداش دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن / صالح على ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  144452السعٌد السٌد السعٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، شارع ابوبكر الصدٌك من شارع الترعه بملن / حنان السٌد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  114522عادل شعبان على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 د السٌدالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ منصور السٌد حام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  144441كرٌم محمود دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، ابو جالل بملن / مٌاده احمد الشربٌنى الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  22111114رٌخ وفً تا 144444صباح عبدالحمٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بجوار السكه الحدٌد بملن / سامح دمحم حسن عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144453عمرو على ٌونس دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لى ٌونس دمحم وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه شمرؾ بملن / ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  136422رزق رزق دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 شارع تمسٌم العمداوى حى االشجار بملن / حسام على احمد جمعه 2الـتأشٌر:   ، المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  144432رلم    احمد سلطان حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  121

 الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / سلطان حسن ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144446دمحم احمد دمحم دمحم احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

ث ممابل بماله عبده البلماسى بجوار عٌاده الدكتور عبدالحمٌد السوده بملن / دمحم زٌن محمود وصؾ الـتأشٌر:   ، البر الشرلى المثل

 حامد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  144432هشام ابوالنصر احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، كفرالجنٌنه بملن / احمد احمد ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان  22111114وفً تارٌخ  144451ٌسرى عبدالمنعم طرابٌه عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، بسندٌله شركه بسندٌله بملن / بهٌره السٌد رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  22111114 وفً تارٌخ 144431اسراء رشدى عبده عبده شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نمٌطه بملن / اسراء رشدى عبده عبده شومان

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144434اٌمان رفعت عبدهللا الحسنٌن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 شارع جٌهان بملن / بملكها  وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الصفا والمروه برج الحسٌن امتداد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  142115عبٌر على احمد على البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى منشأة النصر كفر الوكالة بملن / عادل حسن عبدالبالى مراد 

تم تعدٌل  22111114وفً تارٌخ  144432الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فتحى رضا فتحى الشبراوى -  121

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، راس الخلٌخ بملن / وائل رضا فتحى الجناٌنى

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22111114وفً تارٌخ  144443دمحم جمعه ابوالنجا العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، برق العز بملن / جمعه ابوالنجا العدل عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144445دمحم مجدى كمال رزق الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصؾ الـتأشٌر:   ، البر الشرلى بملن / مجدى دمحم خلٌل الرفاعى

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144436زوبه عبدالؽنى احمد الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دمٌره بملن / السعٌد على حسن البشٌر 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22111114وفً تارٌخ  144442محمود السٌد لمر العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، الحصص عزبه موسى شكرى بملن / مجدى تمى الدٌن محفوظ 

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  144452دمحم حسام دمحم ابراهٌم انٌس حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ٌد شارع المشاٌه بملن / ابراهٌم السٌد الس 51وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144451رمضان دمحم حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شارع الهادى عزبه عمل بملن / وائل محفوظ دمحم عباس  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112تارٌخ وفً  144452هبه دمحم عبدالؽفار نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شارع ابوالنجا بملن / هشام مصطفى اسماعٌل البسٌونى 1الـتأشٌر:   ، 

تم  22111112وفً تارٌخ  122222( رضا الحسٌنى دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122222) تابع  -  116

 بملن/ طارق دمحم دمحم جانوتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر 

تم  22111112وفً تارٌخ  122222( رضا الحسٌنى دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122222) تابع  -  112

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المنصورة البستان السٌد ابو العز بملن/ الشربٌنى عباس ابراهٌم  عن نشاط/ 

  122222ولٌد برلم  2221/ 12/ 1افتتح فى  5222افرنجى براس مال  مخبز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144466دمحم احمد دمحم دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ماٌو جمصه بملن / ناهد ابراهٌم عبدالفتاح صالح15الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144463زٌز البٌلى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبدالع -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الروضه بملن / رضا عبدالعزٌز البٌلى على حجازى

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22111112وفً تارٌخ  135432ابراهٌم فوزى حسٌن العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / دمحم فوزى حسٌن العدل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144461دمحم جاد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع الهنداوى حى الجامعه بملن/ فؤاد احمد دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144455 محمود الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لٌلى دمحم -  112

 الـتأشٌر:   ، تلبانه بملن / السٌد دمحم السٌد السٌد منصور 

العنوان , تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ  144456البدوى عبدالؽنى عبدالرحٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نشا بملن / حسن دمحم احمد دمحم 

تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ  144461دالٌه صبرى زكى صبرى عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شارع لناه السوٌس بملن / عبدالمنعم على على خلٌفه  16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  132563دى دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شن -  115

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن وجعله بملن / عبدالمنعم سٌد النجار

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22111112وفً تارٌخ  144425عابد دمحم عطٌة احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن / عبٌر عامر محمود الخمٌسى

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144423احمد السٌد دمحم صبٌح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دوران جدٌله بجوار السجل المدنى بملن / حماده دمحم جاد

تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ  142212ٌوسؾ سعد عبدالنبى عبدالنبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ لٌلى احمد مروان شبانة 

تم تعدٌل العنوان  22111112تارٌخ  وفً 144451صالح عبدالرحٌم جمعه احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، بحمٌرة بملن / هانى دمحم احمد البسٌونى

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144422هاشم دمحم المتولى محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 مستشارٌن بملن / دمحم المتولى محمود هاشموصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المطافى حى االشجار امام برج ال

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144424عبدالسمٌع حمدى لطب مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع جٌهان امام الجهاز الهضمى بملن / حمدى عبدالعزٌز دمحم الشربٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144465لحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان عزت عبده عبدا -  222

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الشال شارع فضل هللا عوض من شارع المصرؾ بملن / السعٌد عزت عبده عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144462ولٌد على عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، شارع البحر شارع الشهٌد صالح مصطفى بملن / عبدالوهاب على عبدالوهاب على

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144462احمد ابراهٌم دمحم السعٌد الهناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وب بملن / حنان على مصطفى وهبهوصؾ الـتأشٌر:   ، منٌة سند

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144422حازم فاضل فتحى والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، مول الجامعه بالزا شارع جٌهان امام استاد الجامعه بملن /  شركه الجامعه بالزا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144422اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم طاهر ٌوسؾ ، ت -  226

 الـتأشٌر:   ، عزبة صبحى بملن / دمحم طاهر ٌوسؾ عبداللطٌؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  122222رضا الحسٌنى دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة اوٌش الحجر مركز المنصورة بملن/ طارق دمحم دمحم جانو عن نشاط/ بمالة تموٌنٌة  الـتأشٌر:  

  122222ولٌد برلم تابع  1225اودع برلم  5222براس مال  2211/ 11/ 1اعتبارا من 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112ارٌخ وفً ت 144462زٌنب عزت السهولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 شارع الحدٌدى من شارع المضرب عزبه الشال بملن / ماهر احمد عبدالحمٌد  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  144461نبٌل صبرى خلٌل العسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لدٌن بملن / فاطمه فتحى عبدالحمٌد ابراهٌمالـتأشٌر:   ، بساط كرٌم ا

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  144421السعٌد السعٌد دمحم نافع رئٌسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الضهرٌة بملن/ عبد العزٌز عبد العزٌز ابو المعاطى

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  122214( رضا احمد عثمان بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122214) تابع  -  211

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمٌطة بملن/ هانم احمد عثمان بدوى

تم تعدٌل  22111111ارٌخ وفً ت 122214( رضا احمد عثمان بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122214) تابع  -  212

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة المصورة شارع السجد من شارع الخلفاء الراشدٌن تمسٌم هلٌوبولٌس بملن/ الحسٌنى 

 دلهلٌة  122214ولٌد برلم  2221/ 1/ 1الدرٌنى حسن عن تجهٌز مالبس افتتح فى 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  144412،  سبك لٌده برلم     مصطفى صبرى ٌونس عوض الخلٌجى ، تاجر فرد -  213

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر العرب بملن/ صبرى ٌونس عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144411احمد عبدالؽفار ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 برج الجوهرى بملن / احمد عبدالؽفار ابو الحسن الـتأشٌر:   ، مٌدان اوالد عمر

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144412ابراهٌم مجدى صالح عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الترعه بملن / نبٌه نبٌه صالح 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  112354ك لٌده برلم    مروان مصطفى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  216

 شارع االزهار من طرٌك شربٌن مركز طلخا بملن/ خالد ابراهٌم حامد 2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ 

عنوان , تم تعدٌل ال 22111111وفً تارٌخ  144415ابراهٌم زعفران دمحم عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع اسماعٌل سالم لولنجٌل بملن / شرٌؾ السٌد الطنطاوى سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144412هاجر هشام سعد عوض عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 دٌم بملن/ سلٌمان دمحم حسٌنوصؾ الـتأشٌر:   ، كفر البدماص شارع نور الدٌن خلؾ عوض هللا الم

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  144411اسماء عبدالؽفار عبدالرزاق شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شها بملن / دمحم احمد السٌد لخلخ 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  144421ك لٌده برلم    محمود مصطفى عبدربه عبدالعزٌز سوٌلم ، تاجر فرد ،  سب -  222

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصره بجوار مستشفى الناصره بملن / االء مصطفى عبدربه عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144411سٌد ابراهٌم تهامى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 أشٌر:   ، جوجر بملن / ٌسرى مخٌمر فرٌد رزق الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144416جمال دمحم دمحم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، راس الخلٌج بملن / ٌسرٌه رمزى متولى العٌسوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144414ك لٌده برلم    مصباح الحسٌنى خمٌس السٌد ، تاجر فرد ،  سب -  223

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طناح بملن / الحسٌنى خمٌس السٌد رمضان 
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تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144412محمود عبدالعزٌز كامل عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 بملن / فهٌمه سعٌد السٌد سعٌد  وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عباد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144412عمر ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، شاوه بملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم الصعٌدى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144414لٌده برلم     احمد السعٌد سعد السعٌد دوابه ، تاجر فرد ،  سبك -  226

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دمٌره بجوار مسجد الشٌخ محمود بملن / ابتسام عبدهللا عبدالجلٌل السعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144413على السٌد على برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 تأشٌر:   ، طنبوها بملن / السٌد على برهامالـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  122331جمال سعد الشربٌنى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / جمال سعد الشربٌنى دٌاب

تم  22111111وفً تارٌخ  122331لتَصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة دٌاب لتجارة الحبوب واإلستٌراد وا -  221

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / جمال سعد الشربٌنى دٌاب

بك مؤسسة دٌاب لتجارة ودش الحبوب وفرز وتجنٌب وتعبئة الحاصالت الزراعٌة واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  س -  232

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / جمال سعد  22111111وفً تارٌخ  122331لٌده برلم    

 الشربٌنى دٌاب

مؤسسة دٌاب لدش وفرز وتجنٌب وتعبئة الحاصالت الزراعٌة واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / جمال سعد الشربٌنى دٌاب 22111111وفً تارٌخ  122331

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144421احمد على احمد الشحات السروى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 ابورى عماره الصباغ وصؾ الـتأشٌر:   ، سوق التجار الؽربى حاره االتربى شارع الش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144413دمحم صالح دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الـتأشٌر:   ، زٌن العابدٌن طرٌك بلماس بملن / حنان على حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111تارٌخ  وفً 131421عزمى احمد دمحم دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 شارع عبد السالم عارؾ بجوار االستاد بملن/ عصام نور الدٌن عباس  5الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  122214( رضا احمد عثمان بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    122241)تابع  -  235

 الـتأشٌر:   ، نمٌطه بملن / هانم احمد عثمان بدوى  العنوان , وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144415سمٌر سعد احمد الؽٌطانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، امام مستشفى الحمٌات بملن / توزٌع المواد البترولٌه والزٌوت المعدنٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  133223دالرحٌم دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبرى عب -  232

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع وذلن بموجب طلب تأشٌر 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 22111111وفً تارٌخ  142211رضا دمحم السٌد جاد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بلماس الشوامى بملن/ مجدى السٌد دمحم الطوٌل عن نشاط/ ورشة تشؽٌل اخشاب 

         142211ولٌد برلم تابع  1156اودع برلم  122222بمحرن  براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  122214رضا احمد عثمان  بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر نمٌطة مركز المنصورة بملن/ هانم احمد عثمان بدوى عن نشاط/ مصنع مالبس جاهزة فٌما عدا 

  122214ولٌد برلم تابع   1132اودع برلم  12222ال المالبس والمهمات العسكرٌة براس م

تم تعدٌل العنوان  22111111وفً تارٌخ  144411امل دمحم عبدالوهاب اسماعٌل النبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 شارع الجمٌل بملن / عماد عبدالعظٌم الدمحمى 12, وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  142211لسٌد جاد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( رضا دمحم ا 142211)  -  241

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، البحر الشوامى بملن / مجدى السٌد دمحم الطوٌل 

ن , تم تعدٌل العنوا 22111111وفً تارٌخ  144416سمر دمحم مصطفى كمال رمزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورة شارع الجٌش ناصٌة شارع مجمع المحاكم بملن / نجالء عبدالسالم مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  122214رضا احمد عثمان  بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الـتأشٌر:   ، نمٌطه بملن / هانم احمد عثمان بدوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  122214رضا احمد عثمان  بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسى االخر وذلن بموجب طلب تأشٌر

تعدٌل العنوان , تم  22111111وفً تارٌخ  144511دمحم فتحى عبدالبارى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المدٌنه المنوره من شارع الترعه بملن / العدوى جابر فهمٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144526مجدى صالح دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، بلماس خامس بملن / فاطمه حجاب دمحم حجاب

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144511نصر محمود عبد الممصود بهرام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 بصار الحفٌر بملن/ سهٌر المتولى الؽرٌب 21وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111خ وفً تارٌ 144522دمحم عزت فكرى عبدالحمٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد بحوض الحرمٌن بملن/ دمحم حامد دمحم الدسولى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144513امل ماهر ممبل النبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 مه الـتأشٌر:   ، بطره بملن / سالمه ابراهٌم السٌد سال

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144511تامر لطفى فوزى دمحم زعبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 شارع احمد عبد المهٌمن بملن/ صمر دمحم نعٌم وفؤاد دمحم نعٌم وحنان دمحم نعٌم  63وصؾ الـتأشٌر:   ، االتوبٌس الجدٌد عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144515ابوالعنٌن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء عبدالسمٌع  -  251

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر طناح بملن / احمد عبدالسمٌع ابوالعنٌن 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  116642السٌد ٌحى عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ماٌو جمصه بملن / هاجر سلٌمان عبد العظٌم 15الـتأشٌر:   ، بلماس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144512دمحم فتحى دمحم السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

دمحم واحمد ودٌنا ومٌرهان ومدحت  الـتأشٌر:   ، المنصوره برج النعٌم شارع االشراؾ ـ سوق الكفر بملن / زٌنب كامل عوض

 ومعتز دمحم عبد النعٌم ابراهٌم 

تم  22111111وفً تارٌخ  144512( منه هللا ٌسرى معوض عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     144512) تابع  -  254

بملن / ابراهٌم  2كلى محل رلم عماره االشمر امام مركز ال 26تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه عمار رلم 

 المرؼنى عبدالحى الجاوٌش ورباب البدراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144512حماده على عبد العال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 محمود عثمان الخولىوصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورة حى االشجار شارع عثمان الخولى حى االشجار بملن/ عثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144412رحاب ابراهٌم دمحم ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شاوه بملن / المتولى عبدالبالى المتولى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144521  حنان عبدالنبى عبدالمجٌد كسبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  252

 شارع رمسٌس بملن / كرٌمه حسن دمحم الوٌشى 1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144514انتصار محمود السٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ى بملن / عصام سعد عبدالحمٌد سعد كشن وسعد عبدالحمٌد وسعد عبدالحمٌد كشن الـتأشٌر:   ، شارع المجزر االل

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144516حسنى محمود سعد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الممابر خلؾ الساحه الشعبٌه بملن / حسنى محمود سعد رضوان

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144524احمد عبدالمعطى احمد عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بطرة بملن / كوثر فاروق الشناوى

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22111111وفً تارٌخ  144411امٌر حمدى دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، الدماٌرة بلماس الخامس بملن / حمدى دمحم عبدالحافظ

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144122دمحم عبدالخالك دمحم حامد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

كز شربٌن بملن/ عبد الحمٌد ابراهٌم عبد العزٌز عن وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع الثانوٌة بنات مر

 1112اودع برلم   5222براس مال 2211/ 5/ 12نشاط/ بٌع حلوى اعتبارا من 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  144521عادل عبد الممصود عبد الرحمن الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 محاة دمنه  بملن/ عبد الخالك حسٌن حسٌن العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، منٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  144522دمحم عبدالرؤؾ السٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، ابوشرٌؾ بملن / عبدالرؤؾ السٌد متولى فوده 

تم  22111111وفً تارٌخ  144122ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ( دمحم عبد الخالك دمحم حامد 144122) تابع  -  265

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الثانوٌة بنات بملن/ عبد الحمٌد ابراهٌم عبد العزٌز 

تم  22111111خ وفً تارٌ 144122( دمحم عبد الخالك دمحم حامد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     144122) تابع  -  266

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة شربٌن ارض الزٌنى شارع احمد سلٌممان حماده بملن/ عبد الخالك دمحم حامد 

 دلهلٌة  144122ولٌد برلم  2211/ 12/ 1ؼنٌنم افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111 وفً تارٌخ 144523هانى معوض ٌوسؾ عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، بداوى بملن / نعمات عبدالوهاب خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144525السٌد عوض عبدالؽنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / نورا جاد دمحم خلٌل

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  144411رزق ابوالؽٌط عبدالموجود ابوالؽٌط شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البحر خلؾ صٌدلٌة الوفاء شارع مسجد االصالح بملن / كرٌمه الرفاعى المؽازى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22111111وفً تارٌخ  144522بك لٌده برلم    حاتم دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  س -  222

 ، راس الخلٌج بملن / نورا ٌسرى حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144521نوسه صبحى السعٌد السعٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن / ٌاسر ابراهٌم احمد ابراهٌم  وصؾ الـتأشٌر:   ، كوم الدربى

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144512منه هللا ٌسرى معوض عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

بملن / عمرو حمدى عبدالرؤؾ  1عماره االشمر امام مركز الكلى محل رلم  26وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه عمار رلم 

 طاوىالصف

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144512منه هللا ٌسرى معوض عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

عمارة االشمر امام مركز الكلى محل  26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتحت فرع عن نفس النشاط بالعنوان شارع الجمهورٌة عمار رلم 

ولٌد برلم تابع  2211لسنة  1122الحى الجاوٌش ورباب البدراوى المنصورة اودع برلم بملن / ابراهٌم المرؼنى عبد 2رلم 

 دلهلٌة  144512



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  144522دمحم احمد عبدالحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 االتوبٌس الجدٌد بملن / احمد عبدالحمٌد دمحم علىشارع واضح فهمى من البحر الصؽٌر  46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144541السٌد دمحم عبدالطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره المدٌم بملن / هانم عوض على

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144536،  سبك لٌده برلم     سعد رشاد سعد دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد -  226

 وصؾ الـتأشٌر:   ، البٌومى كفر الشناوى بملن/ سعد رشاد سعد دمحم عبد الرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144533امجد جمال على على ابوالحماٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

نشات سالمه -مجدى سالمه السٌد -لـتأشٌر:   ، حى الجامعه امتداد جٌهان امام حلوانى الرضا بملن / دمحم سامى سالمه السٌد وصؾ ا

 السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144542موسى سعد على احمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن / حمده متولى متولى لطر  وصؾ الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144523السعٌد عبدهللا السعٌد السٌد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عباس العماد بملن / رضا محمود البراشى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144532د ،  سبك لٌده برلم    اٌه عبدهللا السعٌد محمود الرفاعى ، تاجر فر -  212

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن / دمحم حمزه دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  61322احمد محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

لعنوان مٌت ااالكراد مركز المنصورة بملن/ احمد محمود احمد داود عن نشاط / نمل دولى ورحالت الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع با

ولٌد برلم تابع  1114وتجارة ؼٌار سٌارات ومماوالت واالستثمار العمارى واستصالح االراضى واالستٌراد والتصدٌر اودع برلم 

613 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144542برلم     فاطمه صالح السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  212

 الـتأشٌر:   ، الخالله بملن / دمحم عبدالمولى سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144521صبرى ٌوسؾ المتولى البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 صبرى ٌوسؾ المتولى وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عوام بملن / السٌد

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  144531نورا ابراهٌم عبدالعال عبدالحى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 شارع التوحٌد تورٌل بملن / بدٌع عوض عرٌان 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144531لم    احمد سمٌر فهمى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  215

 شارع امتداد ابوالفتوح بملن / سمٌر فهمى مصطفى احمد 41وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144546زوزو شنوده ممار شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لٌن بالكهرباء ارض الحرم بملن / سامى فوزى راشد معوضالـتأشٌر:   ، مساكن العام

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  61322( احمد محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    61322) تابع  -  212

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت االكراد بملن/ احمد محمود احمد داود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  134413تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نجاه مجدى محمود سلٌمان ، -  211

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ عزبة حماد بهوت بملن/ حسن السٌد عبد السمٌع حسن 

تعدٌل العنوان , تم  22111122وفً تارٌخ  144542عبد البالى ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابستو بجوار مسد البحر بملن/ على ابراهٌم خضر

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  144525عبدالرحمن احمد عبدالحمٌد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن / زٌنب ابراهٌم رزق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144535اسامه رمضان سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 عمارات المرور جمصه بملن / نجوى ابراهٌم صبحى  22وصؾ الـتأشٌر:   ، المرور 

تم تعدٌل  22111122تارٌخ  وفً 144532ماهر سامى ابراهٌم على عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج مرٌم شارع االٌمان منطمه الزعفران بملن / طه عبدالعزٌز عبدالعزٌز البالط

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144531بكر موسى دمحم عبدالمجٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 شارع مساكن التعاونٌات المجزر االلى بملن / صالح انور سعد احمد 23، وصؾ الـتأشٌر:   

تم  22111122وفً تارٌخ  121261( دمحم رضان دمحم عبده الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     121261) تابع  -  214

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض ؼنٌم بملن/ ٌحٌى احمد الشربٌنى نبهان 

تم  22111122وفً تارٌخ  121261( دمحم رضان دمحم عبده الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     121261) تابع  -  215

حاره الزهور بملن/ رمضان دمحم عبده الجنٌدى عن  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة شربٌن شارع المرشد رلم 

  2 121261ولٌد برلم  2221/ 12/ 1افتتح  25222بٌع بمالة براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144524عبداللطٌؾ سالم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع حسن الفخاخرى بملن / دمحم دمحم حسن عٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144544دمحم عبدالفتاح حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 شارع الحرٌه بملن / بهاء الدٌن ماجدى عبدالفتاح  12الـتأشٌر:   ، دمالش 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144526اٌمن جمعه ابوالفتوح دمحم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السلن بملن / عاطؾ عبدالؽفار عبدالؽفار عماشه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144521عمرو لبٌب دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لى بملن / عبدالرحمن المرسى ابراهٌم حرٌرهالـتأشٌر:   ، شارع السلن السد العا

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  144521عمرو احمد السٌد ابوالعز صالح المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 شارع جدة تورٌل الجدٌدة بملن / هشام عبدالشافى عبدالفتاح 4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144545السعٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد دمحم  -  321

 شارع عطاهللا خلؾ سوق الجمله بملن / السٌد دمحم السعٌد السٌد  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122ارٌخ وفً ت 144522هشام عبدالواحد السٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبة هاجر بجوار د/ فتحى طٌبه شارع المؽسله بملن / دالٌا منٌر السٌد دمحم المسٌرى

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144522حسن ابراهٌم احمد المزاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 كوم الدربى بملن / هانم محمود عٌد سالمهوصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144534هانى احمد على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، مٌت محمود بملن/ احمد على ابراهٌم على 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  121261ده برلم    دمحم رمضان دمحم عبده الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  325

وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شربٌن ارض ؼنٌم بملن / ٌحى احمد الشربٌنى عن نشاط / تجارة مالبس 

 دلهلٌه   121261ولٌد برلم تابع  1146جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144553احمد عباس حسن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 الـتأشٌر:   ، العزبه الحمراء شارع سعد زؼلول بملن / دمحم الكحالوى دمحم فتحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144554حسن الدسولى على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن/ ابو الفتوح ابو الفتوح ابراهٌم السنباطى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22111121وفً تارٌخ  143224( مصطفى نادر دمحم احمد جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143224) تابع  -  321

 جمهورٌة امام كلٌة الحموق بملن/ عاطؾ دمحم حسنٌن عزام دمحمتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ال

 22111121وفً تارٌخ  143224( مصطفى نادر دمحم احمد جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     143224) تابع  -  321

نشاط/ محل بٌع وشراء  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل بناحٌة بلماس شاع جاد بملن/ رافت عباس مصطفى عن

  143224ولٌد برلم  2211/ 6/ 2تكتن اوففتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144555دمحم وفٌك احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لمكاوى دمحمالـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد بالعزبه الحمراء من شارع الشعراوى بملن / على المكاوى دمحم ا

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144562دمحم على عبدالهادى السٌد الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض صماره بملن / على عبدالهادى السٌد الزٌادى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144551احمد المتولى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، تلبانة بملن / اٌهاب صفوت عبداللطٌؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  143224مصطفى نادر دمحم احمد جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

شارع الجمهورٌة امام كلٌة الحموق بملن/ عاطؾ دمحم  21منصورة عمار رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بال

  143224ولٌد برلم تابع  1235اودع برلم  12222حسنٌن عزام دمحم عن نشاط/ مطعم اسمان براس مال 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 22111121وفً تارٌخ  144552سعد العشماوى ابراهٌم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، منٌه سندوب بملن / ابراهٌم العشماوى ابراهٌم لٌله

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144551طارق رزق الشحات الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بداوى بملن/ دمحم الدٌسطى الشحات النوسانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144563زى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء فو -  316

 شارع الرشٌد من شارع المضرب عزبة الشال بملن / سعدٌه على احمد الحوش  24الـتأشٌر:   ، المنصورة 

تم تعدٌل  22111121وفً تارٌخ  144551لم    ابراهٌم عبدالرحمن محٌى دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  312

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره المدٌم بملن / عبدالرحمن محٌى دمحم فتح هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144541فتحٌه دمحم دمحم احمد الملٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 بملن / احمد فؤاد الباز مصطفى  الـتأشٌر:   ، دٌسط

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  132255ابراهٌم عاصم شلبى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

( الدور االرضى بملن/  16( شارع رشدى عابدٌن محل رلم )  42وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الماهرة عمار رلم ) 

 2اؤلحلمى كامل بولس اودع برلم         ولٌد برلم       ط

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144556مصطفى اسامه السباعى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عزت ابو ورده من شارع لناه السوٌس بملن/ اسالم دمحم رفعت 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144561امٌن نصر على دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صفاء -  321

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد بملن/ احمد عبد المادر الشربٌنى موسى

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144552ابو المعاطى دمحم ابو المعاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الحوواشة بملن/ ابو الفتوح ابراهٌم ابراهٌم عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144562زٌنب الصؽٌر رضوان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 جدى ونسرٌن دمحم شحاته شلبى ودمحم احمد دمحم شحاته شلبى شارع المدٌر بجوار صٌدلٌه الحوار بملن / م 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144526وائل عطٌه محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، دمٌره بملن / محمود عطٌة محمود عبده وزٌنهم عطٌه محمود عبده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  144521لجلٌل فرحات على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صبحى عبدا -  325

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، المنٌل بملن / حمدٌة على حسانٌن سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144521ماجدة طه عبدالحلٌم اسماعٌل ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سامٌه الجمل برج الرضوان بملن / خٌرى دمحم احمد كشن

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144516 اسالم عبدالمحسن عبدالمحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شاوة بملن / عبدالمحسن عبدالمحسن دمحم الزلرد

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144521عبده صبرى حسن حسن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 دالسالم عارؾ بملن / دمحم صبرى حسن المصرىوصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المجزر من شارع عب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144511اٌمن دمحم دمحم ابوعالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 شارع عبدالسالم عارؾ خلؾ االمن المركزى بملن / احمد محمود دمحم المناوى  43الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144511دٌنو رمضان العوضى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حم -  332

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو عرصة بملن/ رمضان العوضى رمضان عبد المعطى

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  144562خالد السٌد ابوفراج دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج طٌبه امتداد شارع االدٌب من شارع انس بن مالن تمسٌم خطاب بملن / مدٌحه دمحم السٌد شلبى

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144561هبه جمعه فتحى البشٌر سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 حوض المعرم المجزر بملن / هناء السٌد عبدالمعطى وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144525جون ولٌم كرم شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 شارع الجمهورٌه عماره زهراء الجامعه بملن / دمحم سمٌر دمحم عبدالفتاح 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144513سٌد معوض الاللط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد معوض ال -  334

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت الكرما بملن / دمحم معوض السٌد معوض

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  144514اٌهاب عطاهللا على عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 الـتأشٌر:   ، للبشو بملن / عطاهللا على عطاهللا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144522زٌنب محمود دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، حوض ابواللٌل مدٌنه مبارن بملن / فاطمه لبٌب السٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144524ه نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌالنه نظمى مٌالد -  332

 الـتأشٌر:   ، شارع دلٌور امام الشهر العمارى بملن / هٌالنه نظمى مٌالدة نصر

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22111124وفً تارٌخ  144512احمد دمحم عبدالحى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الـتأشٌر:   ، عزبه الحلوانى ابو زاهر بملن / دمحم عبدالحى شلبى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144523محمود ابراهٌم المؽاورى الزؼٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المدارس بملن / دمحم صالح دمحم رمضان شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144512دمحم مصطفى عطا كراوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، حى الجامعه اخر امتداد الجامعه امام وكاله ابوراٌه بملن / دمحم مصطفى طاهر رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  144522برلم     هشام دمحم عبدالعال الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  341

 الـتأشٌر:   ، راس الخلٌج بملن / هشام دمحم عبدالعال الجزار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  133622خالد احمد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

شارع الدكتور عمر الدسولى النزهة الجدٌده بملن/ كاملٌا دمحم حجازى اودع برلم     11ة الماهرة الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌ

 2ولٌد برلم      عن نشاط استصالح اراضى زراعٌة 

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  144566احمد دمحم احمد دمحم الحسٌنى الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 ؾ الـتأشٌر:   ، بداوى بملن / عبدالحى دمحم دواد, وص

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144515شرٌؾ بهنساوى شرٌؾ صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الستامونى بملن / بهنساوى شرٌؾ صالح العوضى

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144561رد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابوالكمال مصطفى الصادى ، تاجر ف -  345

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / ابوالكمال مصطفى ابوالكمال

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144565دمحم عبدالؽفار مصطفى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 ، كتامه بملن / عبدالؽفار مصطفى ابوالعال   وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  144512مؤمن ابراهٌم صالح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 عمل من شارع كلٌه االداب بملن / سمٌر فرٌد خطاب 32شارع  2وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144512لبالى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالبالى جمعه عبدا -  341

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شرنماش بملن / سوسن جمال جمعه احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144515منازل اسماعٌل حامد السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الـتأشٌر:   ، منٌه محله دمنه بملن / احمد صالح محمود البازوصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144511ماهر حمدى على نور عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر البرامون بملن / حمدى على نور عبدالعزٌز

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  144626رى مصطفى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم نجٌب المؽاو -  351

 اكتوبر اعلى مسجد المصطفى بملن /  دمحم نجٌب المؽاورى مصطفى 6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144621دمحم على حسن العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، شارع الجالء برج الجالء بملن / دمحم احمد دمحم دوٌدار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144511هٌثم صبرى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 الـتأشٌر:   ، ابوؼازى بملن / صبرى دمحم موسى

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  141111محى الدٌن السٌد السٌد العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد  -  354

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سالمون المماش امام مدرسة الصناٌع بملن / دمحم ممبل على احمد البرماوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144623رامى دمحم عبدالحفٌظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، شارع المدارس بملن / السٌد دمحم عبدالحفٌظ السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144516زٌنب حسن ٌالوت محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 الـتأشٌر:   ، كفر البدماص شارع لاعود بملن / عبدالؽنى السٌد دمحم

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  131241اٌه عبدالسالم احمد العوضى علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 اى بملن / اٌناس ماجد احمد فؤاد ابراهٌم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / طرٌك دنجو

تم تعدٌل العنوان  22111125وفً تارٌخ  144513عبدهللا محمود احمد حجازى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع رٌاض الصالحٌن امام بوابه كلٌه علوم بملن / محمود احمد حجازى صالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144512الهادى البسٌونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رانٌا عبد -  351

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بهوت عزبه الرؼام بملن / عبدالهادى البسٌونى دمحم دالل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125ٌخ وفً تار 144514مٌاده جبرٌل دمحم ابوالمكارم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 شارع مسجد الجٌار بملن / عادل بكر حسانٌن فرحات  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  144622هانى عبدالستار اسماعٌل عبدالمتجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 رٌل بملن / كمال احمد عبدالخالك محمودالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المدٌنه المنوره تو

تم تعدٌل العنوان  22111125وفً تارٌخ  131362رضا عطٌه الشحات توكل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ سامح رفعت على على السما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144625ٌده برلم    رضا السٌد زكى على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  363

 الـتأشٌر:   ، شاوة بملن / ام دمحم دمحم دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  121321احمد عبد العلٌم حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 لى الشحات بملن/ شطا عبد الؽنى شطاشارع ع 43وصؾ الـتأشٌر:   ، جدٌله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  125215دمحم احمد عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

حمن الـتأشٌر:   ، سندوب المدٌمه شارع عمر بن الخطاب بملن / على عبد الرحمن احمد ودمحم عبد الرحمن احمد واحمد عبد الر

 احمد 

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  144622طلعت الدٌسطى ابوالسادات ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بطره بملن / الطالب طلعت الدٌسطى ابوالسادات ابوالسعود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  144621م    حامد ابراهٌم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  362

 الـتأشٌر:   ، بطره امام مستشفى بطره بملن / اسامه اسماعٌل رزق  

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144512حسٌن سعٌد حسٌن دمحم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 / السٌد ابراهٌم احمد دمحم وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر بهوت بملن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  13212ٌاسر المهدى المهدى االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ الى المنصورة شارع جامعة الدول العربٌة ناصٌة شارع دمحم سلطان بملن/ محب مشٌل ولٌم سٌؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144511حمد طه عبدالفتاح دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دمٌره الجدٌد بملن / طه عبدالفتاح دمحم رجب

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  144624مجدى احمد عبدالممصود حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد طه من شارع عبدالسالم عارؾ بملن / مجدى احمد عبدالممصود حموده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144641عبٌر خالد عوض رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 بدهللا عاصى الـتأشٌر:   ، الدولتلى بملن / ٌحٌى دمحم ع

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144632احمد مجدى عطٌه عٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 شارع بوتارى تورٌل بملن / مجدى عطٌه عٌد دسولى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144621ولٌد السٌد دمحم ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 شارع طلعت حرب تورٌل بملن هبه السٌد عبدالحافظ مصطفى  6وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144612نجالء محمود عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الزعفران بملن / دمحم هانئ بدٌر عبدالموىوصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  143211رشا محسن سٌد احمد دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / رسمٌه رمضان بدر

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  144633سبك لٌده برلم     اسماء عوض عبدالممصود على حوفه ، تاجر فرد ،  -  322

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حى السالم بملن / حمدى احمد طه بؽدادى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144631فارس ٌونس احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 عبده خلؾ المضرب بملن / احمد عٌد دمحم  الـتأشٌر:   ، شارع االمام دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144615نهاد احمد عبدالمنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، شاوة الشارع الكبٌر  بملن / عبدالمنعم سعد معوض

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144621،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم البشٌر دمحم سالم ، تاجر فرد  -  312

 الـتأشٌر:   ، دمٌره بملن / دمحم البشٌر دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144612ناهد السٌد دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ابوالنجا ابو العٌنٌن المرسى الـتأشٌر:   ، المالحه بملن / 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144642دمحم احمد الطنطاوى احمد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر بملن /احمد الطنطاوى احمد الفمى

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144634سبك لٌده برلم      السٌد السٌد دمحم عبدالمادر شاهٌن ، تاجر فرد ، -  313

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السوق المدٌم المعصره بملن / جالل السٌد عبدالكرٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144465اٌمان عزت عبده عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / عزت عبده عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144611دمحم سعد عبدالفتاح فتح على فتح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن / احمد حسن حامد

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  144612كمال الدٌن حسان الٌمانى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ن الٌمانى ابوالمعاطىشارع العهد الجدٌد من شارع الجالء بملن / حسا 21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144613محمود دمحم محمود الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، الدماٌره بملن / ابتسام السٌد محروس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126ٌخ وفً تار 144632ملكه ٌحٌى محمود الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، مستشفى الصدر شارع الدمناوى بملن/ اموره ٌحى محمود الشحات

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144625توحٌد عبدالمنعم عبدالهادى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 معبد دمحم السٌد وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الحطبه بملن / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144616دمحم جمعه جمعان حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، السلسول الجزاٌر بملن / افراج المتولى ذكى خلٌفه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22111126ارٌخ وفً ت 144642ناهد دمحم دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ، كفر ابوفوده بملن / احمد حامد االمام ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144621محمود ابراهٌم االزمازى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لبت السٌد لطفى نورالدٌن وصؾ الـتأشٌر:   ، محمود سامى البارودى بملن / س

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144631ولٌد الهاللى عبدالفتاح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الثوره بملن / الهاللى عبدالفتاح حسٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144622دمحم محمود دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 شارع الشرٌؾ الراضى تورٌل بملن / مها حلمى احمد الدٌب 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144632سامح الشحات دمحم الشحات ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 جامع الخولى جدٌله بملن / دمحم صالح عزه على وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144611والء على ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، ابوحجازى بملن / دمحم الشحات السٌد متولى فوده

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  144622، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادر حمدى جالل محمود حمد الدودانى  -  312

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت لوزه عزبه الدادمونى بملن / حمدى جالل محمود حمد الدودانى

ان , تم تعدٌل العنو 22111126وفً تارٌخ  144614دمحم حسٌن حسٌن الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الدماٌره بملن / هانم ابراهٌم البلتاجى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144636احمد سعد دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، ابوجالل بملن / احمد سعد دمحم الدسولى

تم تعدٌل العنوان  22111126وفً تارٌخ  144635ظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدالحافظ الحسانٌن حاف -  422

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، االحمدٌه بملن / عائشه دمحم دمحم شعٌشع 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144623سهام المتولى السعٌد حامد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 شٌر:   ، شاوه بملن / دمحم احمد عبداللطٌؾ وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144626على السٌد على محمود بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جمٌزه بلجاى بملن / ام مصطفى جالل عبدالسالم 

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  144624اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى عالء عبدالرحمن على دمحم المهدى ، ت -  423

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، البحر االعظم برج الفجر بملن / عالء عبدالرحمن على دمحم المهدى

ٌل العنوان , تم تعد 22111126وفً تارٌخ  144621دمحم السٌد عبدالجواد الشناوى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دٌل البحر طرٌك للبشو بملن / السٌد عبدالجواد الشناوى سالم

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144622دمحم دمحم رسالن عٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 عٌد البسٌونى وصؾ الـتأشٌر:   ، السبخاوٌة بلماس ثالث بملن / دمحم رسالن

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  144611سمر على عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض المعسكر الجالء بملن / نادٌه االمام عطٌه عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111126وفً تارٌخ  144631  دمحم عبد النبى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  422

 الـتأشٌر:   ، شارع المستشفى العام الجدٌد بجوار المدرسة االكترونٌة بملن/ السٌد عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 22111122وفً تارٌخ  144644الشافعى للبالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، عزبه صبحى بملن / سٌد احمد عبدهللا دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144646رضا حسن عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منٌه سندوب بملن / عالٌه المتولى المتولى عفك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  21453نطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه دمحم محمود الط -  412

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى / فاطمه دمحم محمود الطنطاوى

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 22111122وفً تارٌخ  144662دمحم زكى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 شارع العروبه امام حى شرق بملن / راندا دمحم زكرٌا رزق 31، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144651نجاه فوزى دمحم الظرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، كفر االطرش بملن / اٌمن فتحى عزت دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  143262دمحم محمود ابو حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 الـتأشٌر:   ، ابو ماضى بملن / رشا محب دمحم محمود

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22111122وفً تارٌخ  112422دمحم عبد المجٌد لطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ مٌدان سندوب شارع محمود شاهٌن بملن/ احمد على احمد لدر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144651الحسٌنى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 محمود الجمل  الـتأشٌر:   ، اوٌش الحجر بملن / دمحم عبده عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان  22111122وفً تارٌخ  144652محمود ابراهٌم ابراهٌم على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، سلكا بملن /ابراهٌم ابراهٌم على الخولى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122تارٌخ  وفً 144512دمحم مصطفى عطا كراوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة لرٌه منشأة عبد الرحمن ممابل صٌدلٌة د/ نبٌل مركز دكرنس بملن / حسن الرافعى حسن اودع 

 برلم       ولٌد تبع مكتب دكرنس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122رٌخ وفً تا 144641بدره عوض رزق خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، شارع بهاء شارع االمام دمحم عبده بملن / حامد السعٌد حامد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  144642امجد السٌد السٌد الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 ٌد السٌد الشحات عبده نور الـتأشٌر:   ، كفر ابو شوارب بملن / الس

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144651الدسولى سعد الدسولى عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بطره بملن / المرسى رمضان المرسى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144643    السٌد حجازى البهى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  421

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه بوشه السعدٌه بملن / صدفه على سالمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144645دمحم السٌد حسن على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 سٌد حسن على اسماعٌلوصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه صبحى  بملن / ال

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144654جالل بشٌر الشربٌنى الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الترعه الجدٌده بملن / فضل ابراهٌم دمحم سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144652لم    الخضرى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  424

 شارع البٌاع خلؾ مصر للطٌران بملن / محمود دمحم ابراهٌم على  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22111122وفً تارٌخ  21221خالد احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

شارع العشرٌن بوالق اعتبارا  5محال رئٌسٌا اخر فى محافظة اخرى عن نشاط تجارة عطارة بالعنوان محافظة الجٌزة ، تم افتتاح 

 خمسة االؾ جنٌه فمط الؼٌر اودع برلم 5222بملن / عبدالمنعم بن دمحم بن عبدالمنعم براسمال لدره  2211/  2/  25من 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22111122وفً تارٌخ  21221برلم     خالد احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  426

 ،       ولٌد برلم      

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144655مجدى دمحم عبدالمنعم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 د عمر الجمل وصؾ الـتأشٌر:   ، نبروه اول طرٌك بهوت بملن / فرج حام

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  144652الحسٌنى محمود كامل ابراهٌم المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عمار بن ٌاسر تمسٌم سامى الجمل بملن / وائل دمحم ابراهٌم السٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144641رد ،  سبك لٌده برلم    هدى عبدالرحمن سلٌمان سٌد ، تاجر ف -  421

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منٌه سندوب بملن / عاٌده حسن السعٌد خلٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  126212وائل عبد السمٌع المتولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 ، تعدٌل اسم المالن الى / عبد السمٌع المتولى السٌدوصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  144656حسن ٌوسؾ عبدالؽفار دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 اكتوبر بملن / مصباح حسن دمحم عطٌه  6وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144662تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد حسانٌن دمحم بٌومى ،  -  432

 الـتأشٌر:   ، برج االحالم شارع الجالء بملن / السٌد واحمد حسانٌن دمحم بٌومى

تم تعدٌل  22111121وفً تارٌخ  144625عبدالعزٌز احمد ابراهٌم البٌلى الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع صالح سالم بملن / عبدهللا دمحم على عبدالؽنى 

 22111121وفً تارٌخ  122224( رضا عزت فرحات على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122224) تابع  -  434

 سن الشحاتتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عنتر بملن/ ناصر عبد المح

 22111121وفً تارٌخ  122224( رضا عزت فرحات على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     122224) تابع  -  435

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة بالعنوان مٌت عنتر مركز طلخا بملن/ ناصر عبد المحسن الشحات عن 

 دلهلٌة  122224ولٌد برلم تابع  1331برلم  تصنٌع ادوات مدرسٌة اودع

تم  22111121وفً تارٌخ  124611( مسعد نبٌه عبدالعلٌم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     124611) تابع  -  436

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌكون بملكه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144663بك لٌده برلم    اٌمان مصطفى السٌد رزق ، تاجر فرد ،  س -  432

 الـتأشٌر:   ، شارع اسامه بن زٌد حى الجامعه بملن / عهدى عبدالؽنى دمحم بسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144661حسن السٌد حسن رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 ، عزبه نموال بملن / المهدى السٌد حسن   الـتأشٌر:

تم  22111121وفً تارٌخ  144622(هٌثم عبدالمحسن المصبى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    144622)تابع  -  431

 شارع اسامه ابوزٌد حى الزعفران حى الجامعه بملن / والء حلمى حسام الدٌن احمد 3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144622ماهر محمود عمر ٌوسؾ عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منٌه محله دمنه بملن / محمود عمر ٌوسؾ

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  22111121وفً تارٌخ  144621عصام طارق ٌحى دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، سكه سندوب خلؾ مدرسه طه حسٌن بملن / السٌد عبدالرحمن ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144624ولٌد زكرٌا بدٌر البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 شارع االمام دمحم عبده ناصٌه شارع جوهره النٌل بملن / سعد مصطفى عبدالمجٌد  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144626رلم    دمحم ٌوسؾ عبدالؽنى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  443

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مستعمره الجزائر بملن / عبدالؽنى ٌوسؾ عبدالؽنى ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144622شرٌؾ طلعت السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 ى كامل من شارع الجامع مدٌنه السالم بملن / منصور على منصورشارع مصطف 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  122224رضا عزت فرحات على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

ت مدرسٌة اودع برلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة مٌت عنتر بملن/ ناصر عبد المحسن الشحات عن تصنٌع ادوا

  122224ولٌد برلم تابع  1331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  144664هدى السٌد على الطرابٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 الـتأشٌر:   ، شارع مسمه العرب حوض الرزله بملن / جمال دمحم على الطرابٌلى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144623فٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى فوزى فوزى ال -  442

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سكه سندوب بجوار الجامعه العالمٌه بملن /  فوزى فوزى الفٌومى

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22111121وفً تارٌخ  144661عفاؾ بكر سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، شها بملن / مسعد ٌونس على 

تم تعدٌل العنوان  22111121وفً تارٌخ  144662احمد محمود احمد عبدالعزٌز جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، درٌن بملن / السعٌد عبدالحلٌم عبود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  115352تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد الدٌن السٌد على دمحم ، -  452

 شارع الجالء برج الخربوطلى بملن/ فاٌزه احمد زٌدان دٌاب  11الـتأشٌر:   ، تعدل الى/ المنصورة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144665عمرو شكرى جمعه السٌد لدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الكردود بملن / السٌد عبدالسمٌع احمد دمحم جمٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144666منى رفعت زكى دمحم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

  العدوىوصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عمل من شارع جٌهان بملن / رفعت زكى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  144622هٌثم عبدالمحسن المصبى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 شارع صالح الدٌن بملن / اسالم منصور دمحم 24وصؾ الـتأشٌر:   ، جمصه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  11461مركز المنصورة الدولى للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  11461هانى حامد دمحم ا سماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تأشٌر:  تعدل الى/ تجارة مواد ؼذائٌةال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111124وفً تارٌخ  124542سامح سعد هالل علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط الى / تجارة مبٌدات واسمده زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  122211   المتولى متولى دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  4

 التأشٌر:  تعدل الى/ ورشة حداده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  144221اسماعٌل السٌد اسماعٌل محسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

طبما للموانٌن  6من المجموع  36والفمره  11عدا المجموعه التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما 

 والنظم التى تنظمها الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات.

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  144121ابراهٌم السٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 مستحضرات تجمٌل واؼذٌة اطفال لتصنٌع لدى الؽٌر وتورٌدات عامةالتأشٌر:  ٌضاؾ/ مستحضرا طبٌه و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  121522اٌمن دمحم عبد الجواد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/ االستٌراد لٌصبح/ مكتب تصدٌر وتجارة لطع ؼٌار موتوسٌكالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111126وفً تارٌخ  122112السعٌد هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد جابر -  1

 حذؾ نشاط مواد البناء من النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  21542فطٌم خطاب السعٌد علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

طبماً للوائح والمرارات  6من المجموعة  36والفمرة  11كتب إستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعة التأشٌر:  اضافه م

 المنظمة التى تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

شاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل الن22111112وفً تارٌخ  131465امال على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 2211/ 11/ 1ٌضاؾ/ نشاط/ ورشة ستائر وتصنٌع انترٌهات على نفس اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111112وفً تارٌخ  136522وائل احمد على الدمحمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 لعٌن والعنواناضافة نشاط تصنٌع مستحضرات تجمٌل لدى الؽٌر على نفس ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111113وفً تارٌخ  121116ٌاسر عوض احمد دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 2التأشٌر:  تعدل الى/ استٌراد وتصدٌر فى حدود الموانٌن والمرارت التى تنظمها الهٌئة العامة على الصادرات والوردات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111113وفً تارٌخ  121425لشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم المرسى دمحم ا -  13

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى مصنع زخرفة وحفر زجاج وكرٌستال على نفس العٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111113وفً تارٌخ  22222نبٌه السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

طبما  6من المجموعه  36والفمرة  11لصر النشاط على/ مكتب خدمات نمل واستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 2العامة على الصادرات والواردات  للنظم والمرارات التى تنظمها الهٌئة

تم تعدٌل النشاط , 22111113وفً تارٌخ  136225دمحم ٌسرى السعٌد عبدالفتاح عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر:  تعدل الى مصنع تجهٌز مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , 22111112وفً تارٌخ  141515تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب ابراهٌم فؤاد ابراهٌم حسن ، -  16

 وصؾ التأشٌر:  ٌضاؾ نشاط/ تورٌدات حكومٌة على نفس العٌن

تم تعدٌل النشاط , 22111112وفً تارٌخ  131122دٌنا عصام الدٌن عبدالفتاح عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة   وصؾ التأشٌر:

 تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجاره مستحضرات تجمٌل ومماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , 22111112وفً تارٌخ  131122ٌده برلم   دٌنا عصام الدٌن عبدالفتاح عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11وصؾ التأشٌر:  مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 هتنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وتجاره مستحضرات تجمٌل ومماوالت عام

تم تعدٌل النشاط , 22111112وفً تارٌخ  131122دٌنا عصام الدٌن عبدالفتاح عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11وصؾ التأشٌر:  مكتب إستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 للرلابة على الصادرات والواردات وتجاره مستحضرات تجمٌل ومماوالت عامه تنظمها الهٌئة العامة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111111وفً تارٌخ  61322احمد محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 السٌارات وتجارة كاوتش وبطارٌاتٌضاؾ الى نوع النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر وتجارة سٌارات ومراكز خدمه وصٌانه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  121323حسن دمحم على حسن زٌادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  لصر النشاط على مكتب تصدٌر وتورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , 22111111وفً تارٌخ  142623لٌده برلم    نشات صالح دمحم صالح الحنطور ، تاجر فرد ،  سبك -  22

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط مماوالت نمل وعامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 النشاط , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  143611تعدل الى حماد للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11التأشٌر:  لصر النشاط على التصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 2تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  143611دمحم عبدالرحٌم دمحم منٌر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

طبماً للوائح والمرارات المنظمة التى  6من المجموعة  36والفمرة  11تصدٌر فٌما عدا المجموعة التأشٌر:  لصر النشاط على ال

 2تنظمها الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , 22111111وفً تارٌخ  111515خالد عادل المنشاوى الخضرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 ٌر:  تعدل الى/ تصدٌر وتجاره خضار وفاكههوصؾ التأش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  122214رضا احمد عثمان  بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس الجاهزه.

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111111وفً تارٌخ  116642ر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد ٌحى عثمان دمحم ، تاج -  22

 تعدل النشاط الى / تجارة ادوات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , 22111111وفً تارٌخ  112514دمحم توكل الدمرداش احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ى / تجارة اجهزه كهربائٌه بالعمولهوصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  21153عصام الدٌن دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  ٌضاؾ الى نوع النشاط / تورٌدات

تم تعدٌل النشاط , 22111121وفً تارٌخ  116261السعودى عزت الششتاوى الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر:  لصر النشاط على تصدٌر على نفس العٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  135214احمد دمحم عادل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  ٌضاؾ تجارة دهانات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  126442، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصطفى دمحم على المداح  -  32

 2211/ 12/ 1التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب نعهدات مواد بترولٌة اعتبارا من 

صؾ تم تعدٌل النشاط , و22111121وفً تارٌخ  124621دمحم فتح هللا السٌد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  122222دمحم فتحى حسٌن الخواجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 2211/  1/  1التأشٌر:  ٌضاؾ الى نوع النشاط / بٌع مستلزمات االنتاج الحٌوانى والداجنى واالعالؾ اعتبارا من 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  25143حسام دمحم احمد عطٌة زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 2211/ 11/ 1التأشٌر:  ٌضاؾ/ تورٌدات حكومٌة وتصنٌع لدى الؽٌر بتارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111124ارٌخ وفً ت 11264زٌن الدٌن حسن عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة مفروشات وسجاد وهداٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  13212ٌاسر المهدى المهدى االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدل الى/ تجارة عدد ٌدوٌة ومسامٌر

تم تعدٌل النشاط , 22111125وفً تارٌخ  131241مد العوضى علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌه عبدالسالم اح -  31

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى محل لتمدٌم مشروبات باردة وساخنة

تم 22111125وفً تارٌخ  413122162العٌسوى للرحالت ونمل الركاب لحساب الؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل الى/مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ونمل ركاب لحساب الؽٌر اعتبارا من 

11 /11 /2211 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 22111125وفً تارٌخ  413122162جمال العٌسوى السعٌد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 2211/ 11/ 11شٌر:  تعدل الى/مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ونمل ركاب لحساب الؽٌر اعتبارا من وصؾ التأ

تم تعدٌل النشاط , 22111126وفً تارٌخ  16411مؤسسه عماد ابوالماسم للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

اعمال الطرق والكبارى لٌكون النشاط مماوالت عامه وتورٌدات كل ما ٌلزم نشاط  وصؾ التأشٌر:  ٌضاؾ الى نوع النشاط /

 المماوالت واعمال الطرق والكبارى

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111122وفً تارٌخ  21221خالد احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  14612احمد عبد الرحٌم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 2211/ 3/ 2التأشٌر:  ٌضاؾ/ نشاط ثالجه مجمدات اعتبارا من 

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت22111121وفً تارٌخ  115352عماد الدٌن السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

طبما للنظم والمرارات التى تنظمها  6من المجموعه  36والفمرة  11التأشٌر:  تعدل الى/ مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 2الهٌئة العامة على الصادرات والواردات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111121ٌخ وفً تار 144242زٌنب الشحات ابراهٌم دمحم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  ٌضاؾ الى النشاط بماله وتموٌن

تم تعدٌل النشاط , 22111121وفً تارٌخ  122224رضا عزت فرحات على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

طبما للنظم  6من المجموعه  36الفمرة و 11وصؾ التأشٌر:  تعدل الى/ مكتبه واستٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 والمرارات التى تظمها الهًءة العامة على الصادرات والواردات  وتصنٌع ادوات مدرسٌة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126تارٌخ وفً  144611سمر على عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22111112وفً تارٌخ  144312عبدالعزٌز عبداللطٌؾ السٌد رمضان الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144312احمد عبدالخالك السعٌد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144436زوبه عبدالؽنى احمد الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111114فً تارٌخ و 144442محمود السٌد لمر العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144311حمدى رفٌك حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  144216جمال السٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144522حسن ابراهٌم احمد المزاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع22111122وفً تارٌخ  144534هانى احمد على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144565دمحم عبدالؽفار مصطفى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22111124وفً تارٌخ  144512مؤمن ابراهٌم صالح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144411امل دمحم عبدالوهاب اسماعٌل النبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع22111125وفً تارٌخ  144322ماجد منٌر ابراهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  142211( رضا دمحم السٌد جاد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    142211)  -  14

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم22111111وفً تارٌخ  144416سمر دمحم مصطفى كمال رمزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144666منى رفعت زكى دمحم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد22111121وفً تارٌخ  144622هٌثم عبدالمحسن المصبى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144344وائل عبدالرازق ابوالمعاطى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111114وفً تارٌخ  144452دمحم حسام دمحم ابراهٌم انٌس حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144351دمحم عبدهللا عبدالعزٌز السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126خ وفً تارٌ 144622دمحم دمحم رسالن عٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144631دمحم عبد النبى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111123وفً تارٌخ  144211دمحم دمحم فوزى البلشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144343السٌد عبدالمنعم المصرى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144522هشام عبدالواحد السٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22111121وفً تارٌخ  144551ابراهٌم عبدالرحمن محٌى دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 أشٌر: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144421محمود مصطفى عبدربه عبدالعزٌز سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144622هانى عبدالستار اسماعٌل عبدالمتجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ركة , وصؾ التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144411سٌد ابراهٌم تهامى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22111126وفً تارٌخ  144634السٌد السٌد دمحم عبدالمادر شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144314على صالح على شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144314دمحم محمود نصحى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة 22111124وفً تارٌخ  144511حمدٌنو رمضان العوضى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111114وفً تارٌخ  144431عمرو دمحم الدمرداش دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 22111124وفً تارٌخ  144211دمحم مجدى السٌد عوض العمرٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144521صبرى ٌوسؾ المتولى البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144521عادل عبد الممصود عبد الرحمن الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144465اٌمان عزت عبده عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144531نورا ابراهٌم عبدالعال عبدالحى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144364مصطفى دمحم على عبدالسالم الجوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 كة , وصؾ التأشٌر: خاصالشر

تم تعدٌل نوع الشركة 22111124وفً تارٌخ  144562خالد السٌد ابوفراج دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 , وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع ت22111111وفً تارٌخ  144411اسماء عبدالؽفار عبدالرزاق شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144316امٌنه عبدهللا عبدالؽنى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144622ماهر محمود عمر ٌوسؾ عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144342محمود رفعت دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن22111114وفً تارٌخ  144452السعٌد السٌد السعٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144611دمحم سعد عبدالفتاح فتح على فتح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل22111122وفً تارٌخ  144654جالل بشٌر الشربٌنى الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144466دمحم احمد دمحم دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن22111125وفً تارٌخ  144515منازل اسماعٌل حامد السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144512عبدالبالى جمعه عبدالبالى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  144553احمد عباس حسن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111126وفً تارٌخ  144621دمحم السٌد عبدالجواد الشناوى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144644الشافعى للبالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144646رضا حسن عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144422بدالرؤؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح احمد ع -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144526مجدى صالح دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144511لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فتحى عبدالبارى س -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22111112وفً تارٌخ  122222( رضا الحسٌنى دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    122222) تابع  -  51

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111113وفً تارٌخ  144426السٌد المندوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على  -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144421رضا عوض هللا دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144545السعٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم  -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144362محمود ربٌع وهبه وهبه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144322د ابراهٌم المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو زاكر احم -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144522دمحم عزت فكرى عبدالحمٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144451حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان دمحم  -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144452هبه دمحم عبدالؽفار نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144312مد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان سمٌر احمد اح -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144662دمحم زكى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144325تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم رضوان المتولى ،  -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144322شٌماء دمحم السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144511اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نصر محمود عبد الممصود بهرام ، ت -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144424عبدالسمٌع حمدى لطب مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  144563بك لٌده برلم   عالء فوزى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  س -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144514مٌاده جبرٌل دمحم ابوالمكارم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144612تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كمال الدٌن حسان الٌمانى ابوالمعاطى ، -  26

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144613محمود دمحم محمود الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111113وفً تارٌخ  144426سبك لٌده برلم    ثروت ثروت دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111113وفً تارٌخ  144422زٌنهم مصطفى عبدالؽنى على السحٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111113وفً تارٌخ  144423لٌلى دمحم رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144531احمد سمٌر فهمى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144546زوزو شنوده ممار شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  61322( احمد محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   61322) تابع  -  13

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144323عماد دمحم دمحم دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144416جمال دمحم دمحم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144414ى خمٌس السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصباح الحسٌن -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144311دمحم شكرى عبدالحك السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144411الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر حمدى دمحم عبد -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  144624ولٌد زكرٌا بدٌر البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144626تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌوسؾ عبدالؽنى ٌوسؾ ، -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  144622شرٌؾ طلعت السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144441،  سبك لٌده برلم    كرٌم محمود دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144356طلعت جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144354سبك لٌده برلم   دمحم نبٌل زكرٌا ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144632ملكه ٌحٌى محمود الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111123وفً تارٌخ  144212لم   دمحم مجدى عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144211ابراهٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144342بك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  س -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144412ابراهٌم مجدى صالح عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111123وفً تارٌخ  144215ده برلم   نوره رضا احمد الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144631فارس ٌونس احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144311نسرٌن عادل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144313دمحم عبدالمنعم حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  144516اسالم عبدالمحسن عبدالمحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144435السعٌد دمحم عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144322 اٌمن رشاد حسن ماهر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  126

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144542موسى سعد على احمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  144521   ماجدة طه عبدالحلٌم اسماعٌل ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  121

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144411احمد عبدالؽفار ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144315احمد عبداللطٌؾ عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  144661حسن السٌد حسن رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144352ولٌد دمحم عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144441عبدالرحمن حامد البدرى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111114وفً تارٌخ  144442بدالمولى جمعه الشحات عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  114

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144341دمحم ماهر خلؾ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144615نهاد احمد عبدالمنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144621دمحم دمحم البشٌر دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144332رٌم محى الدٌن السٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ك -  111

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144523السعٌد عبدهللا السعٌد السٌد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 خاص الشركة , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 22111122وفً تارٌخ  144532اٌه عبدهللا السعٌد محمود الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144425عابد دمحم عطٌة احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144551احمد المتولى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144516زٌنب حسن ٌالوت محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111112وفً تارٌخ  144312ولٌد دمحم دمحم االصلى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144631ولٌد الهاللى عبدالفتاح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة 22111112وفً تارٌخ  144312عرفات فتحى سالمه دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144642امجد السٌد السٌد الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144421عبدالستار على محمود حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144514اٌهاب عطاهللا على عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144432هشام ابوالنصر احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144365نورا مصطفى السٌد السٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 ص, وصؾ التأشٌر: خا

تم 22111111وفً تارٌخ  144512( منه هللا ٌسرى معوض عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    144512) تابع  -  132

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144532ماهر سامى ابراهٌم على عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصؾ التأشٌر: خاص الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144522زٌنب محمود دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144321ولٌد محى الدٌن الشربٌنى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 شركة , وصؾ التأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144412رحاب ابراهٌم دمحم ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 , وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع تم تع22111114وفً تارٌخ  144451ٌسرى عبدالمنعم طرابٌه عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111112وفً تارٌخ  144461دالٌه صبرى زكى صبرى عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144622دمحم محمود دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144664هدى السٌد على الطرابٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144321 نورالدٌن دمحم عبدالمنعم الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  141

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144324اٌهاب ناجح فهٌم حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144512حماده على عبد العال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111121وفً تارٌخ  144562دمحم على عبدالهادى السٌد الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144623رامى دمحم عبدالحفٌظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144352باهر جادهللا لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 اص, وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144632سامح الشحات دمحم الشحات ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111112وفً تارٌخ  144313مصطفى محمود السٌد المندوه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144311مروه محمود مصطفى االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144312راضى نجاح السعٌد الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144641بدره عوض رزق خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144425دمحم صبحى على العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22111124وفً تارٌخ  144212اسالم زٌن العابدٌن العوضى حبٌب شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144422هناء جمال السٌد هاشم شافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة 22111122وفً تارٌخ  144531بكر موسى دمحم عبدالمجٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144524هٌالنه نظمى مٌالده نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  144512احمد دمحم عبدالحى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144414احمد السعٌد سعد السعٌد دوابه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144413على السٌد على برهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144623مصطفى فوزى فوزى الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144453رو على ٌونس دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عم -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144353ٌاسر السٌد عبدالحلٌم على العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111112وفً تارٌخ  144451صالح عبدالرحٌم جمعه احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144611والء على ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144334صالح دمحم دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144512دمحم فتحى دمحم السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144635مصطفى عبدالحافظ الحسانٌن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144623سهام المتولى السعٌد حامد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111113وفً تارٌخ  144412اسامه مسعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22111125وفً تارٌخ  144511ماهر حمدى على نور عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 اص, وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144423احمد مصطفى السٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111114وفً تارٌخ  144434اٌمان رفعت عبدهللا الحسنٌن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التأش

تم تعدٌل نوع 22111114وفً تارٌخ  144432فتحى رضا فتحى الشبراوى الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111124وفً تارٌخ  144561احمد ابوالكمال مصطفى الصادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص , وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144321عدلى توفٌك ؼازى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144325رزق رزق الحسنٌن ؼٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144321ولٌد دمحم عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111121وفً تارٌخ  144665عمرو شكرى جمعه السٌد لدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 خاصالشركة , وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111114وفً تارٌخ  144443دمحم جمعه ابوالنجا العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144445دمحم مجدى كمال رزق الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144346احمد عماد ٌوسؾ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144345دمحم الفٌصل سعد حسنٌن زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144626على السٌد على محمود بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144624منى عالء عبدالرحمن على دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144651نجاه فوزى دمحم الظرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144331سامى محمود العجمى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144526من جمعه ابوالفتوح دمحم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  112

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144521عمرو لبٌب دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144521عمرو احمد السٌد ابوالعز صالح المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144422اٌمن دمحم طاهر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111121وفً تارٌخ  144556مصطفى اسامه السباعى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144561صفاء امٌن نصر على دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144622طلعت الدٌسطى ابوالسادات ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144621حامد ابراهٌم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144322الصباحى رضا مصباح عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144361دمحم اسامه ابو الفتوح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144633اسماء عوض عبدالممصود على حوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 : خاصالشركة , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144424دمحم عثمان عثمان دمحم حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144512حسٌن سعٌد حسٌن دمحم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144523هانى معوض ٌوسؾ عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144525السٌد عوض عبدالؽنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111112وفً تارٌخ  144462احمد ابراهٌم دمحم السعٌد الهناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144422حازم فاضل فتحى والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111113وفً تارٌخ  144413عبدالشافى المتولى عبدالكرٌم عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144414دمحم سمٌر احمد الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144325احمد عبدالنبى على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144326ابراهٌم مصباح على احمد زرؼٌته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 خاصالشركة , وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144313احمد حسن احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22111111وفً تارٌخ  144411رزق ابوالؽٌط عبدالموجود ابوالؽٌط شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص نوع الشركة , وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144655مجدى دمحم عبدالمنعم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144652الحسٌنى محمود كامل ابراهٌم المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 ركة , وصؾ التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144663اٌمان مصطفى السٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 22111121وفً تارٌخ  144541فتحٌه دمحم دمحم احمد الملٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  144625رضا السٌد زكى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144612ناهد السٌد دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144362سالم جمال الخمٌسى دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144642دمحم احمد الطنطاوى احمد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع 22111112وفً تارٌخ  144315دمحم رشدى عبداللطٌؾ ابوالؽٌط منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  144521عبده صبرى حسن حسن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاصالشركة , 

تم تعدٌل نوع 22111113وفً تارٌخ  144421ابراهٌم احمد ابراهٌم ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة22111113وفً تارٌخ  144412شاكر حسن عبدالؽنى طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111112وفً تارٌخ  144311عبد الرحمن محمود عبده دمحم الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا22111111وفً تارٌخ  144522دمحم عبدالرؤؾ السٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144462ولٌد على عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144542فاطمه صالح السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  144511اٌمن دمحم دمحم ابوعالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144415راهٌم زعفران دمحم عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اب -  222

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144412هاجر هشام سعد عوض عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22111121وفً تارٌخ  144622(هٌثم عبدالمحسن المصبى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   144622بع )تا -  221

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144454دمحم رمضان دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144352مى مصطفى عبدالفتاح الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144322شادٌه حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111123وفً تارٌخ  144212عبدالمعز دمحم احمد جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌزى -  233

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144215احمد فوزى محمود البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144652الخضرى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111126وفً تارٌخ  144321احمد عاطؾ فهمى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22111111وفً تارٌخ  144122( دمحم عبد الخالك دمحم حامد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    144122ابع ) ت -  232

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144421احمد على احمد الشحات السروى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 تأشٌر: خاص, وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  144555دمحم وفٌك احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  144511هٌثم صبرى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144622نادر حمدى جالل محمود حمد الدودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144316حامد عبدالسالم حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  144523محمود ابراهٌم المؽاورى الزؼٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144512دمحم مصطفى عطا كراوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144432احمد سلطان حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144363رانٌا احمد ابوالعنٌن الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144515عالء عبدالسمٌع ابوالعنٌن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144423احمد السٌد دمحم صبٌح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144412دمحم السٌد عمر محمود ٌسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22111122وفً تارٌخ  121261( دمحم رضان دمحم عبده الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    121261) تابع  -  252

 كة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144361العدل عبدالحفٌظ العدل شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22111124وفً تارٌخ  144522هشام دمحم عبدالعال الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144312ضٌاء الؽرٌب السعٌد دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144323خالد طلبه ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144413دمحم صالح دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  144311 حسن دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144661عفاؾ بكر سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144341ى عبدالحمٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ عبدالنب -  251

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144446دمحم احمد دمحم دمحم احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144614 حسٌن حسٌن الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144652محمود ابراهٌم ابراهٌم على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144332عبدهللا عادل دمحم ؼالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144524عبداللطٌؾ سالم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144513 محمود احمد حجازى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا -  264

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144552سعد العشماوى ابراهٌم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111113وفً تارٌخ  14425ئل صالح عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وا -  266

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144311دمحم عدلى السعٌد الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144316رسى اللٌثى ابراهٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الم -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144642ناهد دمحم دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144643البهى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد حجازى  -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144431اسراء رشدى عبده عبده شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144514سٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انتصار محمود ال -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144516حسنى محمود سعد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144461فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جاد احمد على ، تاجر  -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144535اسامه رمضان سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144324ده برلم   سحر على مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  144525جون ولٌم كرم شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  144513م   السٌد معوض السٌد معوض الاللط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  221

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144312عبدالسالم المٌاس عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144521ٌده برلم   حنان عبدالنبى عبدالمجٌد كسبه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144455لٌلى دمحم محمود الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111112وفً تارٌخ  144456ده برلم   البدوى عبدالؽنى عبدالرحٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111126وفً تارٌخ  144621محمود ابراهٌم االزمازى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144651الدسولى سعد الدسولى عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144331صالح دمحم صالح احمد شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144332مجدى دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111122وفً تارٌخ  144331رمضان عطٌه المرسى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144551طارق رزق الشحات الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144412محمود عبدالعزٌز كامل عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144351فؤاد رضا الشحات ابوالمجد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111126وفً تارٌخ  144625توحٌد عبدالمنعم عبدالهادى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 ر: خاص, وصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144512رانٌا عبدالهادى البسٌونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  144444صباح عبدالحمٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144411اسامه عوض رمضان الفولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144421احمد ابوالمجد السٌد االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 خاص وصؾ التأشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111113وفً تارٌخ  144422اسالم دمحم دمحم ٌاسٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144211امل عبدالسالم ؼازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144524احمد عبدالمعطى احمد عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144422هاشم دمحم المتولى محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144542عبد البالى ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144561هبه جمعه فتحى البشٌر سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144322دمحم احمد دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144412عمر ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  144322سعد على الشربٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144621عصام طارق ٌحى دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144645السٌد حسن على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  326

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22111111وفً تارٌخ  144341( احمد السٌد ابوالعز صالح المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   144341)تابع -  322

 خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144616دمحم جمعه جمعان حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111123وفً تارٌخ  144216دمحم عابد عبدالوهاب عبدالهادى صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 : خاصالشركة , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144214محمود السعٌد زؼلول احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144336كرٌم احمد طه احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144525عبدالرحمن احمد عبدالحمٌد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22111111وفً تارٌخ  122214( رضا احمد عثمان بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   122241)تابع  -  313

 وصؾ التأشٌر: خاصنوع الشركة , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  143224( مصطفى نادر دمحم احمد جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    143224) تابع  -  314

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22111121

نوع الشركة ,  تم تعدٌل22111126وفً تارٌخ  144311صالح محمود العدل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144626ابراهٌم نجٌب المؽاورى مصطفى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد22111125ٌوفً تارٌخ  144621دمحم على حسن العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144321دمحم احمد احمد دمحم كامله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  144636احمد سعد دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144422دمحم جابر على سلٌمان برٌمع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22111124وفً تارٌخ  144515شرٌؾ بهنساوى شرٌؾ صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111113وفً تارٌخ  144416دمحم صالح على الشربٌنى شمسو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 , وصؾ التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و22111112وفً تارٌخ  144421جهاد عمر متولى شكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111113وفً تارٌخ  144415دمحم الشربٌنى الذكى عبدالحافظ مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144513امل ماهر ممبل النبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144511تامر لطفى فوزى دمحم زعبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة تم تعدٌل نوع الشرك22111112وفً تارٌخ  144463ابراهٌم عبدالعزٌز البٌلى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144544دمحم عبدالفتاح حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144362دمحم دمحم احمد زٌن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144554حسن الدسولى على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  144566احمد دمحم احمد دمحم الحسٌنى الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 , وصؾ التأشٌر: خاص الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 22111112وفً تارٌخ  144321مؤسسه الجمل للمماوالت العامه والتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت22111125وفً تارٌخ  144324احمد مرعى ٌحى عثمان مخدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144415سمٌر سعد احمد الؽٌطانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  144312دمحم السٌد عبدالموجود حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111121وفً تارٌخ  144662احمد محمود احمد عبدالعزٌز جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144651الحسٌنى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144326حسام كمال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111121وفً تارٌخ  144552ابو المعاطى دمحم ابو المعاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144632احمد مجدى عطٌه عٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144315عبدهللا عثمان دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144311هناء محمود دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111114وفً تارٌخ  144442حسام عالء الدٌن السٌد دمحم الزفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111113وفً تارٌخ  144422احمد الجٌوشى بدران ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111114وفً تارٌخ  144431هشام السٌد دمحم العتمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111122وفً تارٌخ  144536سعد رشاد سعد دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 : خاص, وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  144526وائل عطٌه محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  144521دمحم صبحى عبدالجلٌل فرحات على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 اصالشركة , وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل 22111111وفً تارٌخ  122214( رضا احمد عثمان بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    122214) تابع  -  341

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144412مصطفى صبرى ٌونس عوض الخلٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التأشٌر: خاصالشركة , وصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144321احمد العٌسوى احمد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111121وفً تارٌخ  144625عبدالعزٌز احمد ابراهٌم البٌلى الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 شركة , وصؾ التأشٌر: خاصال

تم 22111121وفً تارٌخ  122224( رضا عزت فرحات على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    122224) تابع  -  353

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144351عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144612نجالء محمود عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126 وفً تارٌخ 144621ولٌد السٌد دمحم ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  144212دمحم رمضان السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111124وفً تارٌخ  144213وائل محمود طه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111121وفً تارٌخ  144662السٌد حسانٌن دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144341احمد السٌد ابوالعز صالح المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144342ولٌد مصطفى دمحم الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111122وفً تارٌخ  144533امجد جمال على على ابوالحماٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  144562زٌنب الصؽٌر رضوان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 22111125وفً تارٌخ  144511احمد طه عبدالفتاح دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111125وفً تارٌخ  144624مجدى احمد عبدالممصود حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 , وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت22111111وفً تارٌخ  144361عبدالناصر شعبان دمحم الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144641عبٌر خالد عوض رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل نوع الشركة , تم تع22111113وفً تارٌخ  144411رامى ابراهٌم ابراهٌم السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144411مروه لبٌب عبدالمجٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  144641هدى عبدالرحمن سلٌمان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  144424خالد حمدى عثمان ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  144366بدالممصود دمحم عبدالممصود النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  322

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111111وفً تارٌخ  144522حاتم دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  144521سه صبحى السعٌد السعٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نو -  324

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144512منه هللا ٌسرى معوض عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144462ب عزت السهولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌن -  326

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144461نبٌل صبرى خلٌل العسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  144421ٌد دمحم نافع رئٌسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السعٌد السع -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111122وفً تارٌخ  144541السٌد دمحم عبدالطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  144326لى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على صبرى ع -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  144522دمحم احمد عبدالحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  144314حمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى عبدالحلٌم ا -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111122وفً تارٌخ  144656حسن ٌوسؾ عبدالؽفار دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  144321السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البشبٌشى لتاجٌر -  314

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  144322مصباح احمد مجاهد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 لكٌان المانونً  ا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   perifecto milkالى: بٌرفكتوا مٌلن  144122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111123،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: المصرٌه للعصائر بسنتو   134441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111124،  فى تارٌخ :   -  2

الى: مؤسسة الحجاب لتجارة لطع ؼٌار  121522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  3

 الموتوسٌكالت والتصدٌر  

 الى: دار االعمار للبناء والتعمٌر   143312دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع22111125،  فى تارٌخ :   -  4

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى/ جٌو الٌؾ  132621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111126،  فى تارٌخ :   -  5

   Geo life travelترافل  

الى: شٌماء ابراهٌم كمال على حسن  123242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111126،  فى تارٌخ :   -  6

 حجازى  

   E Z Wالى: اٌزو للدعاٌه واالعالن  143311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111122،  فى تارٌخ :   -  2

الى: فطٌم لالثاث المعدنى واالستٌراد  21542تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  1

 والتصدٌر  

 الى: مؤسسة الفاٌز للمماوالت العامه   142242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  1

الى: ماجٌن الٌن لخلط وتعبئه اضافات  112231اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل22111111،  فى تارٌخ :   -  12

 ؼذائٌه  

 الى: دمحم عماد احمد على عجور   131524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الفرات للمماوالت العامه   143442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111113،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: مؤسسة جمعه لتجارة البماله   132551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111113،  فى تارٌخ :   -  13

الزجاج  الى: مصنع التوحٌد لزخرفة وحفر 121425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111113،  فى تارٌخ :   -  14

 والكرٌستال  

   Spark Electricالى: سبارن الكترٌن  144112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111114،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: فٌترو للتجارة الدولٌه والمماوالت   131122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111112،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: الدلهلٌه اوتو ترٌد   61322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: روبٌان للمأكوالت البحرٌة   112354تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: تعدل الى حماد للتصدٌر   143611اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل22111111،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: روٌال جولؾ للمماوالت العامه   144326تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  22

تعدل الى/ المصرٌة مٌكس لتجارة  الى: 135214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  21

 مواد البناء الحدٌثة والدهانات  

 الى: الكابتن   144223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  22

   E G plastالى: اى جى بالست   112225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111124،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: الفهد للمماوالت العامه واعمال النمل   141332تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  24

الى: العٌسوى للرحالت ونمل الركاب  413122162تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  25

 لحساب الؽٌر  

 الى: المصرٌة للهندسة والمماوالت   131641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111122،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: مؤسسة اٌطالٌا لالستٌراد والتصدٌر   115352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  22

  ــــــــــــــــــــــ   

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    22111123، وفى تارٌخ    142143شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 رٌهمحو/شطب السجل  شطب لتحوٌلها الً شركه مساهمه مص

تم    22111123، وفى تارٌخ    142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  شطب لتحوٌلها الً شركه مساهمه مصرٌه

تم    22111123 ، وفى تارٌخ   142143شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  شطب لتحوٌلها الً شركه مساهمه مصرٌه

تم    22111123، وفى تارٌخ    142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطب لتحوٌلها الً شركه مساهمه مصرٌه

تم    22111123، وفى تارٌخ    142143وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  شركة نصر متولى السٌد البرلى   - 5

 محو/شطب السجل  شطب لتحوٌلها الً شركه مساهمه مصرٌه

تم    22111123، وفى تارٌخ    142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 وٌلها الً شركه مساهمه مصرٌهمحو/شطب السجل  شطب لتح

تم محو/شطب السجل     22111124، وفى تارٌخ    125451دمحم محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

تم حل الشركة  2225/ 11/ 15بتارٌخ  2225لسنه  6251بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    11112شركه العبد انترترٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 شطب الفرع لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    22111126، وفى تارٌخ    121656شركة هانم عبد المجٌد حنضل وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لسجل  شطب العتزالة التجارة نهائٌامحو/شطب ا

، وفى تارٌخ    22113( شركة عبد الناصر همام وُشركاهُ  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  22113) تابع    - 12

تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم    22111122

 2211لسنة  256

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    52216شركة السٌد محمود عبد العال  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت الترٌخ نم حل الشركة وتصفٌتها نهئٌا

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    22113شركه عبدالناصر همام وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 2211لسنة  256السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    22113شركه عبدالناصر همام وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 2211لسنة  256ب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم السجل  شط

تم    22111111، وفى تارٌخ    24221شركة هانى على هانى البكرى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2211لسنه  51 محو/شطب السجل  بموجب عمد شركة تضامن بعمد ملخص ومشهر عنه برلم

، وفى تارٌخ    123225( شركة انجال احمد محى مصطفى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  123225) تابع    - 15

 تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌط تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا   22111111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   22111111، وفى تارٌخ    123225ع ؼٌار السٌارات الٌابانٌة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة االستاذ لمط   - 16

 تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌط تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    22111111، وفى تارٌخ    123225شركة انجال احمد محى مصطفى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2211لسنه  36محو/شطب السجل  بموجب عمد حل حل شركة توصٌة بسٌطه مسجل برلم 

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    123225برلم : شركة احمد محى واوالده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها    - 11

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2211لسنه  36السجل  بموجب عمد حل حل شركة توصٌة بسٌطه مسجل برلم 

تم    22111111، وفى تارٌخ    123225شركة انجال احمد محى مصطفى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2211لسنه  36بموجب عمد حل حل شركة توصٌة بسٌطه مسجل برلم   محو/شطب السجل

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    123225شركة احمد محى واوالده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 م حل الشركة وتصفٌتها نهائٌات 2211لسنه  36السجل  بموجب عمد حل حل شركة توصٌة بسٌطه مسجل برلم 

تم محو/شطب    22111112، وفى تارٌخ    26153حمدى محمود النبوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2211لسنه  5621السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

تم محو/شطب    22111114، وفى تارٌخ    21624 احمد وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة عادل دمحم   - 22

 2211لسنة  1466السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى ملخصه مسجل برلم 

تم محو/شطب    22111114، وفى تارٌخ    21624شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 2211لسنة  1466السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى ملخصه مسجل برلم 

   22111114، وفى تارٌخ    121526شركه معوض عبد المحسن فضل وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 2211لسنة  5246هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد عرفى ملخصه مسجل برلم تم محو/شطب السجل  شطب 

، وفى تارٌخ    12511مجموعه الدكتور / عوض الشبة للتجارة الدولٌة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

محكمه المنصورة  411مسجل ومشهر عنه برلم  تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة توصٌة بسٌطه بعمد   22111112

 االبتدائٌة تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    121541ناجح الحنونى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 وثٌك طلخ تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌات 2212/ 252بموجب عمد حل شركة تضامن عرفى ؼٌر مصدق على تولٌعاتة برلم 

تم    22111121، وفى تارٌخ    13436شركة اشرؾ عبدهللا دمحم مناع وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 2226/ن لسنة  5222محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    22111125، وفى تارٌخ    11522ولٌد توفٌك صالح الزؼبى وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

/ 6/ 32توثٌك طلخا بتارٌخ  2211لسنه  4222محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد مصدق على تولٌعاتة برلم 

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2211

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    11521سٌد دمحم نور الدٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم ال   - 21

 2226لسنة  31السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    22111126، وفى تارٌخ    11521ا برلم : ماجده السٌد عبده السٌسى وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌده   - 32

 2226لسنة  31محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم 

، وفى تارٌخ    16116شركة دمحم محمود خلٌل وشرٌكه لعزل االسالن الكهربائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 تم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنه   22111126

، وفى تارٌخ    16116شركة دمحم محمود خلٌل وشركاه لعزل االسالن الكهربائٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 حل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد ملخصه مسجل ومشهر عنهتم محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد ل   22111126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    144221ٌاسر دمحم عبدالسالم السٌد وشرٌكته هدى عبدالرحمن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

تم حل الشركة  2211لسنه  15151تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل شركة تضامن بعمد ثابت التارٌخ برلم    22111126

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    22111122، وفى تارٌخ    16152ولٌد ابراهٌم السٌد احمد وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

 2211لسنة 5554محو/شطب السجل  شطب هذا المٌد لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا بموجب عمد حل ثابت التارٌخ برلم 

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  22111125وفً تارٌخ   ، 22345شركة عبدهللا للمخبوزات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   15222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22111125وفً تارٌخ   ، 22345شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة احمد السٌد عبدهللا وشركاه  -  2

 جنٌه   15222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111125وفً تارٌخ   ، 22345شركة عبدهللا للمخابز االلٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   15222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ   ، 15224شركة محمود ابراهٌم دمحم رضوان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   5222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 15224شركة دمحم رضوان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   5222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 15224شركة عمرو رضوان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   5222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ   ، 15224شركة محمود ابراهٌم دمحم رضوان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5222222.222لها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 15224شركة دمحم رضوان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   5222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 15224شركة عمرو رضوان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   5222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    142445رلم ،شركة دمحم السٌد سالمة وشرٌكه للمماوالت والتورٌدات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  12

 جنٌه   222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111122،

وفً تارٌخ    142532شركة اشرؾ سامى دمحم الطنبولى وشرٌكه دمحم سٌد دمحم جنٌدى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1222222.222لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ا 22111111،

وفً تارٌخ    142532شركة اشرؾ سامى دمحم الطنبولى وشرٌكه دمحم سٌد دمحم جنٌدى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1222222.222س مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ 22111111،

تم تعدٌل  22111113وفً تارٌخ   ، 23214أبو النجا وُشركاهُ للُمماوالت والتَورٌدات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   1222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  22111126وفً تارٌخ   ، 16221ر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه شرٌؾ صبرى دمحم على نوا -  14

 جنٌه   122222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22111126وفً تارٌخ   ، 16221شركة احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   122222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22111126وفً تارٌخ   ، 16221شركه شرٌؾ صبرى دمحم على نوار وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   122222.222لها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم  22111126وفً تارٌخ   ، 16221شركة احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   122222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22111122وفً تارٌخ   ، 132152ة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم على على على خفاجى وشرٌكه شرك -  11

 جنٌه   122222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22111122وفً تارٌخ   ، 112516شركة طلعت احمد موسى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , 

تم تعدٌل رأس  22111122وفً تارٌخ   ، 112516شركة طلعت احمد موسى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   122222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة الشوٌحى وشرٌكته العمال االستٌراد وتجارة االخشاب والفٌبر والفورمٌكا وااللمونٌوم واكسسوارها ، شركة تضامن ،   -  1

ضمن  54لمنصوره حوض الطوٌل تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ا 22111123وفً تارٌخ  121616سبك لٌدها برلم    

 بحوض سكة سندوب امام مسجد البٌسى بملن / اشرؾ صالح احمد  3و2المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111125وفً تارٌخ  22345شركة عبدهللا للمخبوزات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 شارع لناه السوٌس تورٌل 52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  22345السٌد عبدهللا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة احمد -  3

 شارع لناه السوٌس تورٌل 52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  22345شركة عبدهللا للمخابز االلٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع لناه السوٌس تورٌل 52صؾ الـتأشٌر:   ، و

وفً تارٌخ  133426شركة محمود عبدالمحسن محمود عبدالبالى المنٌر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

الم بحوض تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع جدٌد للشركة بالعنوان محافظة الماهرة البركه الس 22111112

 بملن / احمد عبدالباسط احمد عامر اودع برلم       ولٌد برلم       25والمطعه رلم  22رلم  56جرجس المبلى 

وفً تارٌخ  133426شركة محمود عبدالمحسن محمود عبدالبالى المنٌر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

ر:   ، تم افتتاح فرع جدٌد للشركة بالعنوان محافظة الماهرة البركه السالم بحوض تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 22111112

 بملن / احمد عبدالباسط احمد عامر اودع برلم       ولٌد برلم       25والمطعه رلم  22رلم  56جرجس المبلى 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  13121شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

بملن / عبدالرازق كامل دمحم احمد  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان النشاط الى شارع على العمرى بالحسٌنٌة رلم 

 المنصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل ت 22111111وفً تارٌخ  13121شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

بملن / عبدالرازق كامل دمحم احمد  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان النشاط الى شارع على العمرى بالحسٌنٌة رلم 

 المنصورة

تم  22111111وفً تارٌخ  13121شركة احمد عبد الرازق للتجارة والتوكٌالت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

بملن / عبدالرازق كامل دمحم  15وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان النشاط الى شارع على العمرى بالحسٌنٌة رلم  تعدٌل العنوان ,

 احمد المنصورة

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  13121شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

بملن / عبدالرازق كامل دمحم احمد  15ٌح عنوان النشاط الى شارع على العمرى بالحسٌنٌة رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصح

 المنصورة

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  13121شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

بملن / عبدالرازق كامل دمحم احمد  15رع على العمرى بالحسٌنٌة رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان النشاط الى شا

 المنصورة

تم  22111111وفً تارٌخ  13121شركة احمد عبد الرازق للتجارة والتوكٌالت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

بملن / عبدالرازق كامل دمحم  15حسٌنٌة رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان النشاط الى شارع على العمرى بال

 احمد المنصورة

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  132151شركة دمحم سعد انور سعد عٌاد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الحواوشة مركز المنصورة بملن/ صالح انور سعد وجمال فاروق السٌد السٌد 

  132151برلم تابع ولٌد  2211لسنة  1131اودع برلم 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  132151شركة دمحم سعد انور سعد عٌاد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة الحواوشة مركز المنصورة بملن/ صالح انور سعد وجمال فاروق السٌد السٌد 

  132151ولٌد برلم تابع  2211لسنة  1131اودع برلم 

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  62152شركة النور لالستثمارات العمارٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

م نور شارع النزهة الماهر وتعٌن االستاذ / نور الدٌن عصا 42العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة مصر الجدٌده 

 2مدٌر للفرع اودع برلم    ولٌد برلم     1114/ 1/ 2الدٌن موالٌد 

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  62152شركة النور لالستثمارات العمارٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

  2شارع المشاٌة السفلٌة  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى/ المنصورة 

وفً تارٌخ  114221شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاع سندوب عزبه الحلوانى اول طرٌك طناح بملن/ الشركاء االربعه عن  22111125

  114221ولٌد برلم تابع  2211لسنه  1162م استٌراده اودع برلم مخزن لتجارة منتج المصنع وتخزٌن ماٌت

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  132152دمحم على على على خفاجى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

حمد الحسٌنى ممابل بوابة العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنصورة برج الدكتور جالل من شارع المهندس ا

 دلهلٌة  132152ولٌد برلم تابع   1321توشكى بملن/ جالل دمحم ٌوسؾ والى اودع برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؾ ألى ،  سبك لٌدها برلم   شركة عبدهللا للمخبوزات ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى نوع النشاط / انتاج الخبز البلدى النص -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22111125وفً تارٌخ  22345

شركة احمد السٌد عبدهللا وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى نوع النشاط / انتاج الخبز البلدى النصؾ ألى ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 22111125وفً تارٌخ  22345

شركة عبدهللا للمخابز االلٌة ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى نوع النشاط / انتاج الخبز البلدى النصؾ ألى ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22111125وفً تارٌخ  22345

شركة تضامن  ٌضاؾ استصالح اراضى زراعٌة وانتاج حٌوانى ،  سبك  شركة االصدالاء اشرؾ الشبراوىومحمود صالح ، -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22111121وفً تارٌخ  134623لٌدها برلم   

( شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تصحٌح مسمً النشاط الً/وحدة  114221) تابع  -  5

صنٌع األعالؾ وتجارة الذرة وجرشها ومكونات األعالؾ بالجملة وتجارة المحاصٌل الزاعٌة ) حبوب وؼالل ( بالجملة جرش وت

ودش الفول وبٌع أدوٌة بٌطرٌة ولماحات ومماوالت نمل ومستلزمات انتاج حٌوانى وداجنً واعالؾ وحده تصنٌع صوٌا مبثوله كامله 

وفً تارٌخ  114221ن سابما المركز الرئٌسً للنشاط. ،  سبك لٌدها برلم   الدهن )فول فات صوٌا( للتداول والذى كا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111125

شركة المائد لالعالؾ والتجارة ، توصٌة بسٌطة  تصحٌح مسمً النشاط الً/وحدة جرش وتصنٌع األعالؾ وتجارة الذرة  -  6

لة وتجارة المحاصٌل الزاعٌة ) حبوب وؼالل ( بالجملة ودش الفول وبٌع أدوٌة بٌطرٌة ولماحات وجرشها ومكونات األعالؾ بالجم

ومماوالت نمل ومستلزمات انتاج حٌوانى وداجنً واعالؾ وحده تصنٌع صوٌا مبثوله كامله الدهن )فول فات صوٌا( للتداول والذى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111125وفً تارٌخ  114221كان سابما المركز الرئٌسً للنشاط. ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

( شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تصحٌح مسمً النشاط الً/وحدة  114221) تابع  -  2

زاعٌة ) حبوب وؼالل ( بالجملة جرش وتصنٌع األعالؾ وتجارة الذرة وجرشها ومكونات األعالؾ بالجملة وتجارة المحاصٌل ال

ودش الفول وبٌع أدوٌة بٌطرٌة ولماحات ومماوالت نمل ومستلزمات انتاج حٌوانى وداجنً واعالؾ وحده تصنٌع صوٌا مبثوله كامله 

وفً تارٌخ  114221الدهن )فول فات صوٌا( للتداول والذى كان سابما المركز الرئٌسً للنشاط. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111125

شركة المائد لالعالؾ والتجارة ، توصٌة بسٌطة  تصحٌح مسمً النشاط الً/وحدة جرش وتصنٌع األعالؾ وتجارة الذرة  -  1

ٌة ولماحات وجرشها ومكونات األعالؾ بالجملة وتجارة المحاصٌل الزاعٌة ) حبوب وؼالل ( بالجملة ودش الفول وبٌع أدوٌة بٌطر

ومماوالت نمل ومستلزمات انتاج حٌوانى وداجنً واعالؾ وحده تصنٌع صوٌا مبثوله كامله الدهن )فول فات صوٌا( للتداول والذى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22111125وفً تارٌخ  114221كان سابما المركز الرئٌسً للنشاط. ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

طلعت احمد موسى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل الى/ تصنٌع االدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة ومكمالت ؼذائٌة لدى الؽٌر  شركة -  1

وفً  112516،  سبك لٌدها برلم    dray FOOdوتصنٌع المبٌدات لدى الؽٌر وتصنٌع االعالؾ الجافة لدى الؽٌر ) دراى فود 

 ر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش22111122ٌتارٌخ 

شركة طلعت احمد موسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى/ تصنٌع االدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة ومكمالت ؼذائٌة لدى  -  12

 112516،  سبك لٌدها برلم    dray FOOdالؽٌر وتصنٌع المبٌدات لدى الؽٌر وتصنٌع االعالؾ الجافة لدى الؽٌر ) دراى فود 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم22111122وفً تارٌخ 

دمحم على على على خفاجى وشرٌكه ، شركة تضامن  لصر النشاط على/ التصدٌر والمماوالت ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22111122وفً تارٌخ  132152

 ــــــــــــــــــــــ    

  نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22111123وفً تارٌخ  12126شركه دمحم السٌد على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22111123وفً تارٌخ  12126شركه اوالد خلٌفه النتاج الطوب الطفلى ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 22111123وفً تارٌخ  12126دمحم السٌد على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 منشركة تضا

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22111123وفً تارٌخ  142143شركة نصر متولى السٌد البرلى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22111123وفً تارٌخ  142143شركه اٌمن نصر متولى السٌد وشرٌكاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 لتأشٌر: توصٌة بسٌطةوصؾ ا

تم 22111111وفً تارٌخ  142532شركة اشرؾ سامى دمحم الطنبولى وشرٌكه دمحم سٌد دمحم جنٌدى ، سبك لٌدها برلم    -  6

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 22111112وفً تارٌخ  133426شركة محمود عبدالمحسن محمود عبدالبالى المنٌر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  114221( شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    114221) تابع  -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة22111125

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  114221العالؾ والتجارة ، سبك لٌدها برلم   شركة المائد ل -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  22111126وفً تارٌخ  16221شركه شرٌؾ صبرى دمحم على نوار وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  22111126وفً تارٌخ  16221شركة احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  11

 , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22111122وفً تارٌخ  112516شركة طلعت احمد موسى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 توصٌة بسٌطة وصؾ التأشٌر:

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: شركه دمحم السٌد على  12126شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111123،  فى تارٌخ :   -  1

 وشركاه

الى: شركه دمحم السٌد على  12126أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم الت  22111123،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه

الى: شركه شرٌؾ صبرى  16221شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111126،  فى تارٌخ :   -  3

 دمحم على نوار وشرٌكه

الى: شركه شرٌؾ صبرى  16221ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأش  22111126،  فى تارٌخ :   -  4

 دمحم على نوار وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  1

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  2

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  3

    22111125 عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ : منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم -  4

 22345برلم   

    22111125منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  5

 22345برلم   

    22111125منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  6

 22345برلم   

برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  2

22345 

برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  1

22345 

برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  1

22345 

برلم       22111125سٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ : السٌد احمد ال -  12

22345 

برلم       22111125السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  11

22345 

برلم       22111125ن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ : السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضام -  12

22345 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  13

22345 

برلم       22111125من  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ : كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضا -  14

22345 

برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  15

22345 

برلم       22111125الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من -  16

22345 

برلم       22111125صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  12

22345 

برلم       22111125ٌا ( ، تارٌخ : صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه نهائ -  11

22345 

برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  11

22345 

برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  22

22345 

برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  21

22345 

    22111125هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  22

 22345 برلم  

    22111125هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  23

 22345برلم   

    22111125هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  24

 22345برلم   

برلم       22111125احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  25

22345 

برلم       22111125احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  26

22345 

برلم       22111125احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  22

22345 

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  21

 22345برلم       22111125مدٌر ؼٌر شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :   فتحى عبدهللا على  شركة تضامن -  21

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  32

برلم       22111125: منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ  -  31

22345 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       22111125منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  32

22345 

   برلم    22111125منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  33

22345 

 22345برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  34

 22345برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  35

 22345برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  36

 22345برلم       22111125السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  32

 22345برلم       22111125ن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ : السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضام -  31

 22345برلم       22111125السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  31

 22345برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  42

 22345برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  41

 22345برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  42

 22345برلم       22111125دٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ : صالح ال -  43

 22345برلم       22111125صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  44

 22345برلم       22111125مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ : صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن   -  45

 22345برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  46

 22345برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  42
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فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون بكافه  -  132

شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل مع  فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود

جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

ن والمصالحات والضرائب العامه على التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطع

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون بكافه  -  131

تولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل مع فروعها والسحب واالٌداع وال

جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

ه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلح

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

حسابات منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح ال -  131

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 

والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات  التجارى والؽرفه التجارٌه

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

امن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متض -  142

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

لتموٌن وادارتها والسجل والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب ا

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

د احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات منه هللا السٌ -  141

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

واعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه ان

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125: والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ 

دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون  -  142

تعامل بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه وال

مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على 

 22345برلم       22111125اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ :  مبٌعات منفردا وله
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دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون  -  143

صول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع ا

مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

والضرائب العامه على  التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون  -  144

ولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل بكافه فروعها والسحب واالٌداع والت

مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على  التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون  -  145

بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل 

مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على  التجارٌه والشهر العمارى

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

ن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع ع -  146

بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل 

ى والؽرفه مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجار

التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على 

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

و شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون  السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر -  142

بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل 

تب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكا

التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على 

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

د احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات كرٌم السٌ -  141

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل  والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  141

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل  والتعامل

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ :  والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا

كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  152

لشركه من مبانى وسٌارات وخالفه بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول ا

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125رائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : والض

صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  151

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 
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ٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل والتعامل مع جمٌع الجهات الحكوم

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125رض ، تارٌخ : والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼ

صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  152

وخالفه  بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ :  والضرائب العامه على مبٌعات

صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  153

شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود 

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 

والمصالحات  التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون  -  154

والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل  بكافه فروعها والسحب واالٌداع

مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

مصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور و

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

نون سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات بالب -  155

بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل 

مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل التجارى والؽرفه 

مارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على التجارٌه والشهر الع

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

ع عن الشركه فى فتح الحسابات بالبنون سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌ -  156

بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه والتعامل 

جارى والؽرفه مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل الت

التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات والضرائب العامه على 

 22345برلم       22111125مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  -  152

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع 

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  151

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

هات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل والتعامل مع جمٌع الج

التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125ت لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطا

هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  151

كه من مبانى وسٌارات وخالفه بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشر

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 
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التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات 

 22345برلم       22111125ب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : والضرائ

احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  162

الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه  بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 

العامه ولجان الطعن والمصالحات  التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه فى فتح الحسابات  -  161

فه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه بالبنون بكا

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 

لتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات التجارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى وا

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

عن الشركه فى فتح الحسابات  احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع -  162

بالبنون بكافه فروعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وعلى عمود شراء وبٌع اصول الشركه من مبانى وسٌارات وخالفه 

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه بكافه انواعها وؼٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص ومكاتب التموٌن وادارتها والسجل 

ارى والؽرفه التجارٌه والشهر العمارى والتامٌنات وادارات المرور ومصلحه الضرائب العامه ولجان الطعن والمصالحات التج

 22345برلم       22111125والضرائب العامه على مبٌعات منفردا وله اٌضا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ، تارٌخ : 

رٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من هذه فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر ش -  163

المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد الشركه 

فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر

 22345برلم       22111125

فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من هذه  -  164

رجوع على افراد الشركه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون ال

ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 22345برلم       22111125

اٌا من هذه  فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره -  165

المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد الشركه 

ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 22345برلم       22111125

منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره  -  166

اٌا من هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ  الشركه ولسٌادته

 22345برلم       22111125: 

منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره  -  162

ه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد اٌا من هذ

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345برلم       22111125: 

منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره  -  161

اٌا من هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ الشركه ولسٌادته حك تمثٌل 

 22345برلم       22111125: 
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دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  161

ون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد هذه المخابز على ان ٌك

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345برلم       22111125: 

السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من دمحم السٌد احمد  -  122

هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

ومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحك

 22345برلم       22111125: 

دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  121

نٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومد

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345برلم       22111125: 

شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من هذه  السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و -  122

المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد الشركه 

ٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽ

 22345برلم       22111125

السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من هذه  -  123

ز دون الرجوع على افراد الشركه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخاب

ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 22345برلم       22111125

ئول عن االداره اٌا من هذه السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مس -  124

المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد الشركه 

ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 22345برلم       22111125

كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  125

هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

ٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ الشركه ولس

 22345برلم       22111125: 

كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  126

مخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد هذه ال

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345برلم       22111125: 

رٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من ك -  122

هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

افه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام ك

 22345برلم       22111125: 

صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  121

ولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئ

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345برلم       22111125: 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من   صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا -  121

هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ  الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك

 22345برلم       22111125: 

صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  112

هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

ه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشرك

 22345برلم       22111125: 

سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من هذه  -  111

سئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد الشركه المخابز على ان ٌكون مسئوال م

ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 22345برلم       22111125

كة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من هذه سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شر -  112

المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد الشركه 

توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً 

 22345برلم       22111125

سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من هذه  -  113

عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد الشركه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث 

ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 22345برلم       22111125

شركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ال -  114

اٌا من هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

او بعض ما ذكر ، تارٌخ الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل 

 22345برلم       22111125: 

هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره  -  115

لمخابز دون الرجوع على افراد اٌا من هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل ا

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345برلم       22111125: 

دته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌا -  116

اٌا من هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

ذكر ، تارٌخ الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما 

 22345برلم       22111125: 

احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  112

لى افراد هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع ع

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345برلم       22111125: 

داره اٌا من احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن اال -  111

هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

الشركه ولسٌادته حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 22345لم   بر    22111125: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركه ولسٌادته حك تعٌن مدٌر مسئول عن االداره اٌا من  -  111

هذه المخابز على ان ٌكون مسئوال مسئولٌه جنائٌه ومدنٌه عن اى مخالفات تحدث عن تشؽٌل المخابز دون الرجوع على افراد 

تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ الشركه ولسٌادته حك 

 22345برلم       22111125: 

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  112

 22345برلم       22111125كة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ : فتحى عبدهللا على  شر -  111

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  112

برلم       22111125خول بالشركه ( ، تارٌخ : منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) د -  113

22345 

برلم       22111125منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  114

22345 

برلم       22111125ركه ( ، تارٌخ : منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالش -  115

22345 

برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  116

22345 

برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  112

22345 

برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  111

22345 

 22345برلم       22111125السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  111

 22345برلم       22111125د السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ : السٌد احم -  222

 22345برلم       22111125السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  221

برلم       22111125ٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ : كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شر -  222

22345 

برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  223

22345 

برلم       22111125( ، تارٌخ : كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه  -  224

22345 

برلم       22111125صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  225

22345 

لم   بر    22111125صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  226

22345 

برلم       22111125صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  222

22345 

 22345برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  221



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22345برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  221

 22345برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  212

برلم       22111125عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ : هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم  -  211

22345 

برلم       22111125هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  212

22345 

برلم       22111125شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  -  213

22345 

برلم       22111125احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  214

22345 

برلم       22111125) دخول بالشركه ( ، تارٌخ : احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  215

22345 

برلم       22111125احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول بالشركه ( ، تارٌخ :  -  216

22345 

ه الى رحمة هللا ( ، تارٌخ : فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفات -  212

 22345برلم       22111125

فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، تارٌخ :  -  211

 22345برلم       22111125

الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، تارٌخ : فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ) خرج من  -  211

 22345برلم       22111125

منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة  -  222

 22345برلم       22111125هللا ( ، تارٌخ : 

 السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة منه هللا -  221

 22345برلم       22111125هللا ( ، تارٌخ : 

اته الى رحمة منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوف -  222

 22345برلم       22111125هللا ( ، تارٌخ : 

دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ،  -  223

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ،   دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن -  224

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ،  -  225

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، تارٌخ  -  226

 22345برلم       22111125: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هللا ( ، تارٌخ السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة  -  222

 22345برلم       22111125: 

السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، تارٌخ  -  221

 22345برلم       22111125: 

رج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خ -  221

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ،  -  232

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

د احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، كرٌم السٌ -  231

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

 صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، -  232

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ،  -  233

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج  -  234

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، تارٌخ  -  235

 22345برلم       22111125: 

سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، تارٌخ  سعاد دمحم عبدالعال -  236

 22345برلم       22111125: 

سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، تارٌخ  -  232

 22345برلم       22111125: 

هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة  -  231

 22345برلم       22111125هللا ( ، تارٌخ : 

هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة  -  231

 22345برلم       22111125هللا ( ، تارٌخ : 

ها نهائٌا لوفاته الى رحمة هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارت -  242

 22345برلم       22111125هللا ( ، تارٌخ : 

احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ،  -  241

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ، احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا -  242

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه وادارتها نهائٌا لوفاته الى رحمة هللا ( ،  -  243

 22345برلم       22111125تارٌخ : 

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  244



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22345برلم       22111125فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  245

 22345برلم       22111125ؼٌر شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  فتحى عبدهللا على  شركة تضامن  مدٌر -  246

برلم       22111125منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  242

22345 

برلم       22111125بالشركه ، تارٌخ : منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول  -  241

22345 

برلم       22111125منه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  241

22345 

 22345برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  252

 22345برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  251

 22345برلم       22111125دمحم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  252

 22345برلم       22111125د السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ : السٌد احم -  253

 22345برلم       22111125السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  254

 22345برلم       22111125ول بالشركه ، تارٌخ : السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخ -  255

 22345برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  256

 22345رلم   ب    22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  252

 22345برلم       22111125كرٌم السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  251

 22345برلم       22111125صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  251

 22345برلم       22111125السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  صالح الدٌن احمد -  262

 22345برلم       22111125صالح الدٌن احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  261

 22345برلم       22111125دخول بالشركه ، تارٌخ :  سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  262

 22345برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  263

 22345برلم       22111125سعاد دمحم عبدالعال سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  264

برلم       22111125هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  265

22345 

برلم       22111125هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  266

22345 

برلم       22111125هبه هللا السٌد احمد السٌد دمحم عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  262

22345 

 22345برلم       22111125احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  261

 22345برلم       22111125سٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ : احمد السٌد احمد ال -  261



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22345برلم       22111125احمد السٌد احمد السٌد عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول بالشركه ، تارٌخ :  -  222

من الشركه ( ودخول شرٌكه موصٌه مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ دمحم سٌد دمحم جنٌدى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج  -  221

 142532برلم       22111111: 

دمحم سٌد دمحم جنٌدى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركه ( ودخول شرٌكه موصٌه مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ  -  222

 142532برلم       22111111: 

    22111111شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ : فٌصل عبدالكرٌم دمحم دروٌش   -  223

 26153برلم   

    22111111اٌمان رفعت دمحم الحسٌنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  224

 26153برلم   

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ :   حمدى محمود النبوى السٌد حرفوش -  225

 26153برلم       22111111

مرفت حمدى احمد دمحم البهوتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرج من الشركة وادارتها نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  226

 26153برلم       22111111

برلم       22111111ٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرجن من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ : فٌصل عبدالكرٌم دمحم درو -  222

26153 

برلم       22111111اٌمان رفعت دمحم الحسٌنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرجن من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  221

26153 

    22111111مدٌر و شرٌن  ) خرجن من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :   حمدى محمود النبوى السٌد حرفوش  شركة تضامن -  221

 26153برلم   

    22111111مرفت حمدى احمد دمحم البهوتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) خرجن من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  212

 26153برلم   

 26153برلم       22111111) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  فٌصل عبدالكرٌم دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  211

 26153برلم       22111111اٌمان رفعت دمحم الحسٌنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  212

برلم       22111111حمدى محمود النبوى السٌد حرفوش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  213

26153 

برلم       22111111مرفت حمدى احمد دمحم البهوتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  214

26153 

فٌصل عبدالكرٌم دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) تعدٌل االدارة وجعلها للشرٌن حمدى محمود النبوى السٌد  -  215

 26153برلم       22111111( ، تارٌخ : حرلوش منفردا 

اٌمان رفعت دمحم الحسٌنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل االدارة وجعلها للشرٌن حمدى محمود النبوى السٌد  -  216

 26153برلم       22111111حرلوش منفردا ( ، تارٌخ : 

رٌن  ) تعدٌل االدارة وجعلها للشرٌن حمدى محمود النبوى حمدى محمود النبوى السٌد حرفوش  شركة تضامن  مدٌر و ش -  212

 26153برلم       22111111السٌد حرلوش منفردا ( ، تارٌخ : 

مرفت حمدى احمد دمحم البهوتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) تعدٌل االدارة وجعلها للشرٌن حمدى محمود النبوى  -  211

 26153برلم       22111111السٌد حرلوش منفردا ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22111113**********  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) خروج شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد الشركه ( ، تارٌخ :  -  211

 23214برلم   

حازم دمحم فهمى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح على النحو التالى ٌكون حك  -  212

والتولٌع والمسؤلٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للسٌد/ حازم دمحم فهمى محمود والسٌد/ شهاب الدٌن دمحم دمحم العزب مجتمعٌن االداره 

او منفردٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

م وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك والمطاع الخاص بكافه اشكاله

 122311برلم       22111113الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه ، تارٌخ : 

النحو التالى ٌكون حك حازم دمحم فهمى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح على  -  211

االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للسٌد/ حازم دمحم فهمى محمود والسٌد/ شهاب الدٌن دمحم دمحم العزب مجتمعٌن 

ال او منفردٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعم

والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

 122311برلم       22111113الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه ، تارٌخ : 

عامل مع جمٌع البنون ولهما حك التولٌع على عمود حازم دمحم فهمى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صور الت -  212

الشراء والعمود بكافه انواعها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

مشارطات والصفمات التى ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام جمٌع العمود وال

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما منفردان حك بٌع السٌارات للنفس وللؽٌر وتوكٌل ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى 

 122311برلم       22111113كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعامل مع جمٌع البنون ولهما حك التولٌع على عمود حازم دمحم فهمى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صور ال -  213

الشراء والعمود بكافه انواعها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

لمشارطات والصفمات التى ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام جمٌع العمود وا

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما منفردان حك بٌع السٌارات للنفس وللؽٌر وتوكٌل ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى 

 122311برلم       22111113كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مدٌر المسؤل للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحة لٌصبح دمحم دمحم لطب دمحم لطب  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  ) تعدل ال -  214

 65521برلم       22111111لطب دمحم لطب بدال عن السٌد / مصطفى فهمى فهمى ( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  215

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ :  لدى

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  216

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -اعتماد تولٌعها   دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  212

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  211

 34352برلم       22111121ى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : لد

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  211

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  322

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة -  321

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المالٌة وااللتصادٌة رئٌس لطاع الشئون  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  322

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  323

 34352برلم       22111121ولٌع اول( ، تارٌخ : لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )ت

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  324

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -فى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها على مصط -  325

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  - على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها -  326

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  322

 34352برلم       22111121التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ :  لدى البنون التجارٌة

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  321

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  321

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دارة  اعتماد تولٌعها على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  312

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

 رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  311

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  312

 34352برلم       22111121 لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ :

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  313

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها على مصطفى السٌد عدٌسه  شرك -  314

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

المالٌة وااللتصادٌة  رئٌس لطاع الشئون -على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  315

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  316

 34352برلم       22111121اول( ، تارٌخ :  البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  312

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ى بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها هانى المنٌاوى عل -  311

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

المالٌة وااللتصادٌة لدى  رئٌس لطاع الشئون -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  311

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  322

 34352برلم       22111121اول( ، تارٌخ :  البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  321

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ى بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها هانى المنٌاوى عل -  322

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

المالٌة وااللتصادٌة لدى  رئٌس لطاع الشئون -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  323

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  324

 34352برلم       22111121اول( ، تارٌخ :  البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  325

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  326

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ٌعها هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تول -  322

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  321

 34352برلم       22111121ة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : البنون التجارٌ

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  321

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  332

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -اد تولٌعها هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتم -  331

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  332

 34352برلم       22111121جارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : البنون الت

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعتماد تولٌعها  -  333

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  334

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -اعتماد تولٌعها ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل   -  335

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  336

 34352برلم       22111121ون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : البن

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  332

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  331

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ممثل  اعتماد تولٌعها   ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة -  331

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

لدى رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  342

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  341

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  342

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شرك -  343

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

لتصادٌة لدى رئٌس لطاع الشئون المالٌة واال -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  344

 34352برلم       22111121البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى  -ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  اعتماد تولٌعها  -  345

 34352برلم       22111121ٌخ : البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تار

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  346

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -كة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شر -  342

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

تصادٌة لدى البنون رئٌس لطاع الشئون المالٌة واالل -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  341

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  341

 34352برلم       22111121 التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ :

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  352

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -ساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة م -  351

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ٌة لدى البنون رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصاد -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  352

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  353

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  354

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  355

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -ها هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌع -  356

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  352

 34352برلم       22111121ى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : التجارٌة الت

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  351

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  351

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -ارة  اعتماد تولٌعها دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  362

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

بنون رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى ال -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  361

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  362

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة لدى البنون  -هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  اعتماد تولٌعها  -  363

 34352برلم       22111121التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -ادارة  اعتماد تولٌعها  دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس -  364

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

دٌة رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصا -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  365

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  366

 34352برلم       22111121ٌخ : لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تار

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  362

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -ر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌ -  361

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

الشئون المالٌة وااللتصادٌة  رئٌس لطاع -دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتماد تولٌعها  -  361

 34352برلم       22111121لدى البنون التجارٌة التى تتعامل معها )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

برلم       22111121دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  322

34352 

برلم       22111121ر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌ -  321

34352 

برلم       22111121دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  322

34352 

برلم       22111121ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس -  323

34352 
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برلم       22111121دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  324

34352 

برلم       22111121همٌن ، تارٌخ : دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المسا -  325

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  326

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  322

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  321

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  321

34352 

برلم       22111121صطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : على م -  312

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  311

34352 

برلم       22111121همة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مسا -  312

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  313

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  314

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  315

34352 

برلم       22111121سه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : على مصطفى السٌد عدٌ -  316

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  312

34352 

برلم       22111121ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  311

34352 

برلم       22111121على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  311

34352 

برلم       22111121ن ، تارٌخ : على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌ -  312

34352 

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  311
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 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  312

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  313

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  314

 34352برلم       22111121مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : هانى المنٌاوى على بدر  شركة  -  315

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  316

 34352برلم       22111121مٌن ، تارٌخ : هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساه -  312

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  311

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  311

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  422

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  421

 34352برلم       22111121ة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : هانى المنٌاوى على بدر  شرك -  422

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  423

 34352برلم       22111121المساهمٌن ، تارٌخ : ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد  -  424

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  425

 34352لم   بر    22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  426

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  422

 34352برلم       22111121هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  421

 34352برلم       22111121 الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : ولٌد فرٌد مصطفى دمحم -  421

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  412

 34352برلم       22111121مثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  م -  411

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  412

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  413

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  414

 34352برلم       22111121اوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشن -  415

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  416

 34352برلم       22111121اد المساهمٌن ، تارٌخ : ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتح -  412

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  411

 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  411
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 34352برلم       22111121ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  422

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  421

 34352برلم       22111121دالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : هناء احمد عب -  422

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  423

 34352برلم       22111121اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل -  424

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  425

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  426

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  422

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  421

 34352برلم       22111121ار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ : هناء احمد عبدالؽف -  421

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  432

 34352برلم       22111121د المساهمٌن ، تارٌخ : هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحا -  431

 34352برلم       22111121هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  432

برلم       22111121دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  433

34352 

برلم       22111121دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  434

34352 

برلم       22111121دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد المساهمٌن ، تارٌخ :  -  435
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دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  524

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

لسعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة دمحم ا -  525

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

اٌماؾ تولٌعه لدى البنون على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة  -  526

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  522

 34352برلم       22111121:  التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  521

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  521

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌ -  532

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  531

 34352برلم       22111121اول( ، تارٌخ : التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  532

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون على مصطفى السٌد عدٌسه  شر -  533

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

نون على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى الب -  534

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  535

 34352  برلم     22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  536

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ن المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئو -  532

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  531

 34352برلم       22111121)تولٌع اول( ، تارٌخ :  التجارٌة المتعامله مع الشركة

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون  -  531

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

دٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون على مصطفى السٌد ع -  542

 34352برلم       22111121التجارٌة المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

البنون التجارٌة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى  -  541

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  542

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  543

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

الدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة وا -  544

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  545

 34352برلم       22111121رٌخ : المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تا

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  546

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو -  542

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  541

 34352برلم       22111121ع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : المتعامله م

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  541

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة هانى المنٌاوى  -  552

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

بنون التجارٌة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى ال -  551

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  552

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  553

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة  -  554

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  555

 34352برلم       22111121، تارٌخ : المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( 

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  556

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  552

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌ -  551

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  551

 34352برلم       22111121: المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  562

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة   ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة -  561

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  562

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ :  المتعامله

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  563

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة ولٌد فرٌد  -  564

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ه لدى البنون التجارٌة ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌع -  565

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  566

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  562

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئو -  561

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  561

 34352برلم       22111121ولٌع اول( ، تارٌخ : المتعامله مع الشركة )ت

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  522

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله هناء احمد عبدالؽفار بحب -  521

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ٌة المتعامله هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجار -  522

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله  -  523

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

ناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله ه -  524

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

لٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تو -  525

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله  -  526

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله  -  522

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

لٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون الما -  521

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله  -  521

 34352برلم       22111121، تارٌخ :  مع الشركة )تولٌع اول(

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله  -  512

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

مة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساه -  511

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

 هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله -  512

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  513

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

لسعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة دمحم ا -  514

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة -  515

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 
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 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله  -  516

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة  -  512

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة المتعامله  -  511

 34352برلم       22111121مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  511

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

جلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو م -  512

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  511

 34352برلم       22111121متعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : ال

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  512

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة  -  513

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

الدارٌة اٌماؾ تولٌعه لدى البنون التجارٌة دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة وا -  514

 34352برلم       22111121المتعامله مع الشركة )تولٌع اول( ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  515

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المه

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  516

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1زٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالع

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  512

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1اعتبارا من  الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  511

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  511

    22111121:  ، تارٌخ 2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  622

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352رلم   ب
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  621

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  622

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  على مصطفى السٌد -  623

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

مة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساه -  624

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

ة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  625

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة -  626

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

ة فى عضوٌة مجلس على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌ -  622

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  621

، تارٌخ :  2212/  3/  1دارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ا

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  621

، تارٌخ :  2212/  3/  1تفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ادارة الشركة ؼٌر م

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  612

، تارٌخ :  2212/  3/  1د المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌ

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  611

، تارٌخ :  2212/  3/  1بدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على ع

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  612

، تارٌخ :  2212/  3/  1رزق اعتبارا من  ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  613

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121
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 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  614

ٌخ : ، تار 2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

على مصطفى السٌد عدٌسه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس  -  615

، تارٌخ :  2212/  3/  1ادارة الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم       22111121

اوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة هانى المنٌ -  616

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

مة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساه -  612

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة  -  611

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

ئٌة فى عضوٌة مجلس ادارة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذا -  611

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

ة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادار -  622

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  621

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1 من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  622

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1لى عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / ع

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  623

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد 

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  624

    22111121، تارٌخ :  2212 / 3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  625

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  626

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   



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

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  622

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

 الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة ولٌد فرٌد مصطفى دمحم -  621

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

همة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مسا -  621

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

مابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة ال -  632

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

ة فى عضوٌة مجلس ادارة هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌ -  631

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  632

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

هانى المنٌاوى على بدر  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  633

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال 

 34352برلم   

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  634

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1لى عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / ع

 34352برلم   

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  635

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1د رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احم

 34352برلم   

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  636

    22111121، تارٌخ :  2212/  3 / 1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  632

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  631

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  631

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

د مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة ولٌد فرٌ -  642

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة   ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى -  641

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  -  642

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

اعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصن -  643

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

ولٌد فرٌد مصطفى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  644

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

فى دمحم الشناوى  شركة مساهمة  ممثل  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة ولٌد فرٌد مصط -  645

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

اهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مس -  646

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

ابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة الم -  642

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة  -  641

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

ركة هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الش -  641

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  652

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1لسٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ؼٌر متفرغ بدال من ا

34352 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  651

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1لعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدا

34352 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  652

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ارا من ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتب

34352 
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 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  653

برلم       22111121ارٌخ : ، ت 2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  654

   برلم    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  655

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

مد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة هناء اح -  656

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة -  652

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  651

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

لصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة ل -  651

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

فى عضوٌة مجلس ادارة  دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة -  662

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

شركة هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة ال -  661

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

34352 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  662

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ؼٌر متفرغ بدال من 

34352 

هناء احمد عبدالؽفار بحبح  شركة مساهمة  محاسب  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة الشركة  -  663

برلم       22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1العزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبد

34352 

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  664

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1رزق اعتبارا من الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد 

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  665

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   



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

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  666

    22111121رٌخ : ، تا 2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  662

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  661

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

دمحم السعٌد ٌوسؾ شموٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة فى عضوٌة مجلس ادارة  -  661

    22111121، تارٌخ :  2212/  3/  1الشركة ؼٌر متفرغ بدال من السٌد المهندس / على عبدالعزٌز سٌد احمد رزق اعتبارا من 

 34352برلم   

فهمى عبد الؽفار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن منفردٌن. ، تارٌخ : خالد مجدى  -  622

 132212برلم       22111125

اشرؾ نور الدٌن عباس المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) تابع تجدٌد مده مجلس االدارة لمده ثالث سنوات  -  621

 62152برلم       22111125، تارٌخ :  2الصالحٌات والتفوٌضات الوارده بالسجل التجارى ( لادمة بنفس السلطات و

عصام نور الدٌن عباس المهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) تابع تجدٌد مده مجلس االدارة لمده ثالث سنوات  -  622

 62152برلم       22111125، تارٌخ :  2ى ( لادمة بنفس السلطات والصالحٌات والتفوٌضات الوارده بالسجل التجار

اٌمن نور الدٌن عباس المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) تابع تجدٌد مده مجلس االدارة لمده ثالث سنوات  -  623

 62152برلم       22111125، تارٌخ :  2لادمة بنفس السلطات والصالحٌات والتفوٌضات الوارده بالسجل التجارى ( 

طارق نور الدٌن عباس الهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) تابع تجدٌد مده مجلس االدارة لمده ثالث سنوات  -  624

 62152برلم       22111125، تارٌخ :  2لادمة بنفس السلطات والصالحٌات والتفوٌضات الوارده بالسجل التجارى ( 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى اختصاصات المدٌر المسؤل حك محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن  تو -  625

    22111125توكٌل الؽٌر وتمثٌلها فى كافة المعامالت وحك االلتراض والرهن والتولٌع امام جمٌع البنون باسم الشركة ، تارٌخ : 

 114221برلم   

لٌس شرٌن  ٌضاؾ الى اختصاصات المدٌر المسؤل حك اسالم ابراهٌم المرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر باالجر و  -  626

    22111125توكٌل الؽٌر وتمثٌلها فى كافة المعامالت وحك االلتراض والرهن والتولٌع امام جمٌع البنون باسم الشركة ، تارٌخ : 

 114221برلم   

ن باجر والذى ٌجوز عزلة من ممبل محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) مدٌر معٌ -  622

 114221برلم       22111125، تارٌخ :  2مدٌرٌن الشركة 

اسالم ابراهٌم المرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر باالجر و لٌس شرٌن  ) مدٌر معٌن باجر والذى ٌجوز عزلة من ممبل  -  621

 114221برلم       22111125، تارٌخ :  2مدٌرٌن الشركة 

رجاء الحنفى برهام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ، تارٌخ :  -  621

 16221برلم       22111126

رجاء الحنفى برهام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ، تارٌخ :  -  612

 16221برلم       22111126
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رجاء الحنفى برهام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ، تارٌخ :  -  611

 16221برلم       22111126

تعالى ( ، تارٌخ :  رجاء الحنفى برهام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا -  612

 16221برلم       22111126

شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ،  -  613

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

ن الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ، شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرجت م -  614

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ،  -  615

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

ر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ، شرٌؾ صبرى دمحم على نوا -  616

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ،  -  612

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ،  -  611

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

ها الى رحمه هللا تعالى ( ، احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفات -  611

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرجت من الشركة نهائٌا لوفاتها الى رحمه هللا تعالى ( ،  -  612

 16221برلم       22111126تارٌخ : 

شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا (  رجاء الحنفى برهام  شركة تضامن  مدٌر و -  611

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2

رجاء الحنفى برهام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا (  -  612

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ٌن موصى مذكور بالعمد الشركة ودخول شر2

رجاء الحنفى برهام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا (  -  613

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2

اء الحنفى برهام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ( رج -  614

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2

ارة والتولٌع عن الشركة منفردا شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االد -  615

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2( 

شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا  -  616

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ة ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشرك2( 

شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا  -  612

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2( 

ر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا شرٌؾ صبرى دمحم على نوا -  611

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2( 
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لٌع عن الشركة منفردا احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتو -  611

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2( 

احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا  -  222

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2( 

احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا  -  221

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2( 

احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا  -  222

 16221برلم       22111126، تارٌخ :  2ودخول شرٌن موصى مذكور بالعمد الشركة 2( 

 16221برلم       22111126شركة نهائٌا ( ، تارٌخ : رجاء الحنفى برهام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من ال -  223

برلم       22111126رجاء الحنفى برهام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  224

16221 

 16221برلم       22111126رجاء الحنفى برهام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  225

برلم       22111126رجاء الحنفى برهام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  226

16221 

برلم       22111126شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  222

16221 

برلم       22111126صبرى دمحم على نوار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  شرٌؾ -  221

16221 

برلم       22111126شرٌؾ صبرى دمحم على نوار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  221

16221 

برلم       22111126توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ : شرٌؾ صبرى دمحم على نوار   -  212

16221 

برلم       22111126احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  211

16221 

برلم       22111126مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :   احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة -  212

16221 

برلم       22111126احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ :  -  213

16221 

برلم       22111126ٌن  ) خرج من الشركة نهائٌا ( ، تارٌخ : احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  214

16221 

ابراهٌم عادل ابراهٌم طه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ( ، تارٌخ  -  215

 26236برلم       22111126: 

تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ( ، تارٌخ  عادل إبراهٌم طه محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) -  216

 26236برلم       22111126: 
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ابراهٌم عادل ابراهٌم طه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن/ عادل ابراهٌم طه  -  212

تمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة محمود وابراهٌم عادل طه محمود ولهما حك االدارة مجتمعٌن او منفردٌن و

ولطاع االعمال العام والخاص والبنون والشركات والضرائب والجمارن وكافة الجهات التى لها مصالح مع الشركة ولهما حك 

، تارٌخ :  2ر االلتراض والرهن من البنون كما لهما حك بٌع وشراء السٌارات والتولٌع على العمود وتمثٌل الشركة امام المرو

 26236برلم       22111126

عادل إبراهٌم طه محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها للشرٌكٌن/ عادل ابراهٌم طه  -  211

حكومٌة محمود وابراهٌم عادل طه محمود ولهما حك االدارة مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر 

ولطاع االعمال العام والخاص والبنون والشركات والضرائب والجمارن وكافة الجهات التى لها مصالح مع الشركة ولهما حك 

، تارٌخ :  2االلتراض والرهن من البنون كما لهما حك بٌع وشراء السٌارات والتولٌع على العمود وتمثٌل الشركة امام المرور 

 26236برلم       22111126

برلم       22111122ماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  211

112516 

برلم       22111122ماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  222

112516 

 112516برلم       22111122ة تضامن  شرٌن موصى  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ : *************  شرك -  221

 112516برلم       22111122*************  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  222

 112516برلم       22111122اسامة طه الؽمرى العطار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  223

 112516برلم       22111122اسامة طه الؽمرى العطار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخل بالشركة ( ، تارٌخ :  -  224

ماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) دخول شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  -  225

 112516م   برل    22111122

ماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ) دخول شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  -  226

 112516برلم       22111122

    22111122*************  شركة تضامن  شرٌن موصى  ) دخول شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  -  222

 112516   برلم

    22111122*************  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ) دخول شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  -  221

 112516برلم   

اسامة طه الؽمرى العطار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) دخول شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  -  221

 112516برلم       22111122

اسامة طه الؽمرى العطار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) دخول شرٌن موصى مذكور بعمد الشركة ( ، تارٌخ :  -  232

 112516برلم       22111122

ماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من اسامة طه  -  231

،  2الؽمرى العطار وماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة الحموق المانونٌة فى تمثٌل وادارة الشركة 

 112516برلم       22111122تارٌخ : 

ماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من اسامة طه  -  232

،  2الؽمرى العطار وماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة الحموق المانونٌة فى تمثٌل وادارة الشركة 

 112516م   برل    22111122تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

*************  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من اسامة طه الؽمرى العطار وماجد  -  233

    22111122، تارٌخ :  2دمحم احمد سٌد احمد السجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة الحموق المانونٌة فى تمثٌل وادارة الشركة 

 112516برلم   

*************  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من اسامة طه الؽمرى العطار وماجد  -  234

    22111122، تارٌخ :  2دمحم احمد سٌد احمد السجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة الحموق المانونٌة فى تمثٌل وادارة الشركة 

 112516برلم   

ه الؽمرى العطار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من اسامة طه الؽمرى اسامة ط -  235

، تارٌخ :  2العطار وماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة الحموق المانونٌة فى تمثٌل وادارة الشركة 

 112516برلم       22111122

الؽمرى العطار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وجعلها لكل من اسامة طه الؽمرى اسامة طه  -  236

، تارٌخ :  2العطار وماجد دمحم احمد سٌد احمد السجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة الحموق المانونٌة فى تمثٌل وادارة الشركة 

 112516برلم       22111122

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12126برلم       22111123شركه دمحم السٌد على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

برلم       22111123شركه اوالد خلٌفه النتاج الطوب الطفلى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

12126 

 12126برلم       22111123دمحم السٌد على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 12126برلم       22111123شركه دمحم السٌد على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

برلم       22111123ب الطفلى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركه اوالد خلٌفه النتاج الطو -  5

12126 

 12126برلم       22111123دمحم السٌد على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

مٌكا وااللمونٌوم واكسسوارها  شركة تضامن  شركة الشوٌحى وشرٌكته العمال االستٌراد وتجارة االخشاب والفٌبر والفور -  2

 121616برلم       22111123ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 22345برلم       22111125شركة عبدهللا للمخبوزات  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

برلم       22111125دق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : شركة احمد السٌد عبدهللا وشركاه  شركة تضامن  مص -  1

22345 

 22345برلم       22111125شركة عبدهللا للمخابز االلٌة  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

    22111126:  شركة محمود ابراهٌم دمحم رضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ -  11

 15224برلم   

 15224برلم       22111126شركة دمحم رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12
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 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111126شركة عمرو رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

15224 

    22111126ٌم دمحم رضوان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة محمود ابراه -  14

 15224برلم   

 15224برلم       22111126شركة دمحم رضوان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

برلم       22111126عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة عمرو رضوان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -  16

15224 

شركة دمحم السٌد سالمة وشرٌكه للمماوالت والتورٌدات  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 142445برلم       22111122

ن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة اشرؾ سامى دمحم الطنبولى وشرٌكه دمحم سٌد دمحم جنٌدى  شركة تضام -  11

 142532برلم       22111111

شركة اشرؾ سامى دمحم الطنبولى وشرٌكه دمحم سٌد دمحم جنٌدى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 142532برلم       22111111

شركة محمود عبدالمحسن محمود عبدالبالى المنٌر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 133426برلم       22111112

شركة محمود عبدالمحسن محمود عبدالبالى المنٌر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 133426 برلم      22111112

برلم       22111113شركة هانى دمحم فهمى محمود وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

122311 

برلم       22111113حازم دمحم فهمى محمود وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

122311 

برلم       22111113اهُ للُمماوالت والتَورٌدات  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : أبو النجا وُشرك -  24

23214 

برلم       22111111شركة بدرٌة ابراهٌم مسعد وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

65521 

برلم       22111111ه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دمحم سعد انور سعد عٌاد وشرٌك -  26

132151 

برلم       22111111شركة دمحم سعد انور سعد عٌاد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

132151 

برلم       22111111مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت  توصٌة بسٌطة  ملخص و -  21

13121 

برلم       22111111شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

13121 

    22111111ٌطة ، تارٌخ : شركة احمد عبد الرازق للتجارة والتوكٌالت  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بس -  32

 13121برلم   
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111111شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

13121 

برلم       22111111شركة احمد ووسٌم للتجارة والتوكٌالت  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

13121 

    22111111شركة احمد عبد الرازق للتجارة والتوكٌالت  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

 13121برلم   

شركة االصدالاء اشرؾ الشبراوىومحمود صالح  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

 134623برلم       22111121

( شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  114221) تابع  -  35

 114221برلم       22111125بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       22111125شركة المائد لالعالؾ والتجارة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36

114221 

( شركة محمود عبدالرحمن محمود ابراهٌم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  114221) تابع  -  32

 114221برلم       22111125بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       22111125شركة المائد لالعالؾ والتجارة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

114221 

برلم       22111125محمود سامح لطفى دمحم عماره  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

132212 

    22111126شركه شرٌؾ صبرى دمحم على نوار وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  42

 16221برلم   

    22111126اسماعٌل وشرٌكته  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : شركة احمد عبد المنعم دمحم  -  41

 16221برلم   

    22111126شركه شرٌؾ صبرى دمحم على نوار وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  42

 16221برلم   

    22111126توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة احمد عبد المنعم دمحم اسماعٌل وشرٌكته  -  43

 16221برلم   

 26236برلم       22111126شركة عادل طه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  44

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 122121برلم       22111123، تارٌخ :  1341  2211/ 11/ 23دمحم دمحم كامل حسن العنانى  سارى حتى  -  1

 122121لم   بر    22111123، تارٌخ :  1342  2224/ 11/ 26دمحم دمحم كامل حسن العنانى  سارى حتى  -  2

 13144برلم       22111123، تارٌخ :  1351  2215/ 5/ 21مالن عدلى مٌخائٌل عبد الملن  سارى حتى  -  3

 13144برلم       22111123، تارٌخ :  1352  2222/ 5/ 21مالن عدلى مٌخائٌل عبد الملن  سارى حتى  -  4

 21345برلم       22111123، تارٌخ :  1352  2222/  2/  3عبد الفتاح حلمى عباس المالح  سارى حتى  -  5

 115311برلم       22111123، تارٌخ :  1335  2222/  1/  12هشام طلعت دمحم الطوار  سارى حتى  -  6

برلم       22111123، تارٌخ :  1344  2224/ 1/ 32احمد فتحى دمحم شولى عبداللطٌؾ ابو عماشة  ساري حتً  -  2

131511 

برلم       22111123، تارٌخ :  1346  2223/  4/  15( محسن السٌد الشرلاوى البٌومى  سارى حتى  111462بع ) تا -  1

111462 

 122511برلم       22111123، تارٌخ :  1345  2222/ 6/ 11امامه السعٌد عبد الؽنى البدوى  سارى حتى  -  1

 111321برلم       22111123، تارٌخ :  1342  2223/  5/  12كمال طه احمد طه  سارى حتى  -  12

 121213برلم       22111123، تارٌخ :  1343  2223/  5/  21دمحم طاهر دمحم دمحم على  سارى حتى  -  11

 121525برلم       22111124، تارٌخ :  1361  2212/  1/  15حسام احمد عبد العظٌم الشبراوى  سارى حتى  -  12

 121525برلم       22111124، تارٌخ :  1361  2212/  1/  15لعظٌم الشبراوى  سارى حتى حسام احمد عبد ا -  13

 121525برلم       22111124، تارٌخ :  1322حسام احمد عبد العظٌم الشبراوى  شطب هذا المٌد   -  14

 122511برلم       22111124، تارٌخ :  1311  2223/  1/  21حسٌن ابراهٌم السٌد الشرباصى  سارى حتى  -  15

 122211برلم       22111124، تارٌخ :  1316  2212/ 11/ 21المتولى متولى دمحم عبد المادر  سارى حتى  -  16

 122211برلم       22111124، تارٌخ :  1312  2212/ 11/ 21المتولى متولى دمحم عبد المادر  سارى حتى  -  12

 122211برلم       22111124، تارٌخ :  1311  2222/ 11/ 21سارى حتى  المتولى متولى دمحم عبد المادر  -  11

 12341برلم       22111124، تارٌخ :  1312دمحم سامى حامد دمحم ابوزٌد     -  11

 12341برلم       22111124، تارٌخ :  1311دمحم سامى حامد دمحم ابوزٌد     -  22

 12341برلم       22111124، تارٌخ :  1312ب المٌد  دمحم سامى حامد دمحم ابوزٌد  تم شط -  21

 121225برلم       22111124، تارٌخ :  1366  2224/ 1/ 6هانى عادل دمحم عبد الرازق عفره  سارى حتى  -  22

 126411برلم       22111124، تارٌخ :  1313  2224/  6/  26حافظ دمحم عبد الفتاح  سارى حتى  -  23

 124212برلم       22111124، تارٌخ :  1322  2211/  1/  21الهادى لطر الحنفى  سارى حتى رضا عبد  -  24

 124212برلم       22111124، تارٌخ :  1323  2223/  1/  21رضا عبد الهادى لطر الحنفى  سارى حتى  -  25

 132121برلم       22111124، تارٌخ :  1351  2224/  6/  4منى دمحم كمال ابراهٌم عبدالهادى  سارى حتى  -  26
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 126162برلم       22111124، تارٌخ :  1322  22123/  6/  1اشرؾ دمحم محروس دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  22

 126162برلم       22111124، تارٌخ :  1321  2211 / 6/  1اشرؾ دمحم محروس دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  21

 126162برلم       22111124، تارٌخ :  1321  2223/  6/  1اشرؾ دمحم محروس دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  21

 26622برلم       22111124، تارٌخ :  1362  2222/ 1/ 21مؤسسه سعودى لألدوات الكهربائٌة  سارى حتى  -  32

 11644برلم       22111125، تارٌخ :  1424  2224/ 12/ 12سسة الشامى لتجارة األسمنت والجبس  سارى حتى مؤ -  31

 125236برلم       22111125، تارٌخ :  1422  2211/  4/  12على عبد المحسن العزٌزى على  سارى حتى  -  32

 125236برلم       22111125خ : ، تارٌ 1421على عبد المحسن العزٌزى على  شطب هذا المٌد   -  33
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 122216برلم       22111112، تارٌخ :  1211  2223/  12/  32السعٌد شولى محمود دمحم  سارى حتى  -  156

 116121برلم       22111112، تارٌخ :  1211  2222/  2/  22مصطفى دمحم دمحم كشن الحسانٌن  سارى حتى  -  152

 111125برلم       22111112، تارٌخ :  1215  2211/ 12/ 11لى حجازى  سارى حتى رضا عبد العزٌز البٌلى ع -  151

 111125برلم       22111112، تارٌخ :  1216رضا عبد العزٌز البٌلى على حجازى  شطب هذا المٌد   -  151

 131116لم   بر    22111112، تارٌخ :  1112  2224/  12/  24محمود ابو ضٌؾ احمد دمحم  سارى حتى  -  162

 121236برلم       22111112، تارٌخ :  1216  2222/  12/  6السٌد كامل دمحم عمر  سارى حتى  -  161

 121144برلم       22111112، تارٌخ :  1265  2223/ 2/ 25حسن ٌوسؾ حسن الساعً  سارى حتى  -  162

 52222برلم       22111112ٌخ : ، تار 1226  2224/  6/  4أحمد إبراهٌم الشال  سارى حتى  -  163

 122242برلم       22111112، تارٌخ :  1113  2213/  3/  1فوزة عبدالمجٌد احمد زاٌد  سارى حتى  -  164
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 122242برلم       22111112، تارٌخ :  1114  2211/  3/  1فوزة عبدالمجٌد احمد زاٌد  سارى حتى  -  165

 122242برلم       22111112، تارٌخ :  1115شطب هذا المٌد   فوزة عبدالمجٌد احمد زاٌد  -  166

 122222برلم       22111112، تارٌخ :  1223  2224/ 11/ 3رضا الحسٌنى دمحم الحسٌنى  سارى حتى  -  162

 125211برلم       22111112، تارٌخ :  1263  2224/ 1/ 24شربات حسن حسٌن عطٌة  سارى حتى  -  161

 122211برلم       22111112، تارٌخ :  1261  2223/  12/  22م عبدالمنعم المتولى الزبال  سارى حتى ابتسا -  161

 22615برلم       22111112، تارٌخ :  1212  2221/ 1/ 11مصطفى منٌر مصطفى  سارى حتى  -  122

 122355برلم       22111111، تارٌخ :  1154  2224/ 11/  1مؤسسة الدسولى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  121

 122355برلم       22111111، تارٌخ :  1154  2224/ 11/  1احمد شكرى دمحم الدسولى  سارى حتى  -  122

 121511برلم       22111111، تارٌخ :  1122  2223/ 1/ 25ستوته المرشدى عبد الحمٌد رحمه  سارى حتى  -  123

 12662برلم       22111111، تارٌخ :  1116  2212/  1/  11انجا حامد حامد دمحم  سارىال حتى  -  124

 12662برلم       22111111، تارٌخ :  1112  2212/  1/  11انجا حامد حامد دمحم  سارى حتى  -  125

 12662برلم       22111111، تارٌخ :  1111  شطب هذا المٌد  انجا حامد حامد دمحم -  126

 61322برلم       22111111، تارٌخ :  1162  2224/  11/  12احمد محمود احمد داود  سارى حتى  -  122

 61311برلم       22111111، تارٌخ :  1121  2224/  11/  1ٌوسؾ عزت ٌوسؾ احمد عنبر  سارى حتى  -  121

 125121برلم       22111111، تارٌخ :  1144  2221/  1/  21لمطب عبد الرازق مصطفى فرج  سارى حتى ا -  121

 12632برلم       22111111، تارٌخ :  1113  2212/  1/  21عاطؾ بدر السٌد ؼازى  سارى حتى  -  112

 12632برلم       22111111، تارٌخ :  1114  2215/  1/  21عاطؾ بدر السٌد ؼازى  سارى حتى  -  111

 12632برلم       22111111، تارٌخ :  1114عاطؾ بدر السٌد ؼازى  شطب هذا المٌد   -  112

 12632برلم       22111111، تارٌخ :  1115عاطؾ بدر السٌد ؼازى  شطب هذا المٌد   -  113

 121323برلم       22111111، تارٌخ :  1122  2224/ 6/ 21حسن دمحم على حسن زٌادة  سارى حتى  -  114

 12155برلم       22111111، تارٌخ :  1151وفاء  دمحم عبد الؽنى دمحم السمٌلى  شطب هذا المٌد   -  115

 116112برلم       22111111، تارٌخ :  1123  2222/  3/  5عصام محسن دمحم عطا هللا سراج الدٌن  سارى حتى  -  116

 131421برلم       22111111، تارٌخ :  1133  2224/ 1/ 21سارى حتى   عزمى احمد دمحم دمحمٌن -  112

 122122برلم       22111111، تارٌخ :  1124  2224/  12/  12السعٌد طه السٌد عبد الوهاب مشالى  سارى حتى  -  111

 122122برلم       22111111، تارٌخ :  1124  2224/  12/  12مشالى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  111

 11254برلم       22111111، تارٌخ :  1162  2221/  2/  5عبدالحمٌد دمحم ابوسٌد احمد  سارى حتى  -  112

 11254برلم       22111111، تارٌخ :  1163  2214/ 2/  5عبدالحمٌد دمحم ابوسٌد احمد  سارى حتى  -  111

 11254برلم       22111111، تارٌخ :  1164  2211/  2/  5عبدالحمٌد دمحم ابوسٌد احمد  سارى حتى  -  112
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 11254برلم       22111111، تارٌخ :  1165  2224/  2/ 5عبدالحمٌد دمحم ابوسٌد احمد  سارى حتى  -  113

برلم       22111111، تارٌخ :  1145  2224/ 4/ 13( شرٌؾ حسب هللا حامد حسب هللا  سارى حتى  14211) تابع  -  114

14211 

 111515برلم       22111111، تارٌخ :  1122  2223/ 6/ 14خالد عادل المنشاوى الخضرجى  سارى حتى  -  115

 121652برلم       22111111، تارٌخ :  1151  2223/  1/  22دمحم رضا السٌد دمحم  سارى حتى  -  116

 111121برلم       22111111، تارٌخ :  1121  2223/  12/  11مصطفى السٌد عبد الرازق احمد  سارى حجتى  -  112

 111611برلم       22111111، تارٌخ :  1111  2216/  3/  25مصطفى محفوظ عوض حسن دمحم  سارى حتى  -  111

 111611برلم       22111111، تارٌخ :  1112مصطفى محفوظ عوض حسن دمحم  شطب هذا المٌد   -  111

 24152برلم       22111111، تارٌخ :  1126  2224/ 1/ 16مسعد السعٌد إبراهٌم مشالى  سارى حتى  -  222

 24152برلم       22111111، تارٌخ :  1126  2224/ 1/ 16مركز مشالى للتجارة والتَوزٌع  سارى حتى  -  221

 132225برلم       22111111تارٌخ :  ، 1142عبد الجلٌل كامل دمحم عبد الجلٌل  شطب هذا المٌد   -  222

 32126برلم       22111111، تارٌخ :  1131  2221/ 1/ 5السٌد دمحم  الحلوانى  سارى حتى  -  223

 116642برلم       22111111، تارٌخ :  1112  2212/  4/  1السٌد ٌحى عثمان دمحم  سارى حتى  -  224

 116642برلم       22111111، تارٌخ :  1113  2222/  4/  1السٌد ٌحى عثمان دمحم  سارى حتى  -  225

 113222برلم       22111111، تارٌخ :  1116  2221/  2/  12وائل الطنطاوى دمحم انور  سارى حتى  -  226

 24621برلم       22111111، تارٌخ :  2114  2211/ 2/ 26مجدى دمحم ابوزٌد السواح  سارى حتى   -  222

 24621برلم       22111111، تارٌخ :  1125  2224/ 2/ 26دى دمحم ابوزٌد السواح  سارى حتى مج -  221

 122213برلم       22111111، تارٌخ :  1131  2211/  11/  11لمر فتحى الشوربجى بصٌلى  سارى حتى  -  221

 122213برلم       22111111، تارٌخ :  1142لمر فتحى الشوربجى بصٌلى  تم شطب المٌد نهائٌا   -  212

 111232برلم       22111111، تارٌخ :  1115  2221/ 2/ 2السٌد احمد عبده احمد بكرى  سارى حتى  -  211

 11221برلم       22111111، تارٌخ :  1123  2224/  3/  12هشام دمحم انور احمد ابوالخٌر  سارى حتى  -  212

 122423برلم       22111111، تارٌخ :  1111  2222/ 4/ 26حماده صبحى جبر حسن  سارى حتى  -  213

 11126برلم       22111111، تارٌخ :  1112  2224/ 11/ 1رضا عبد الجواد حامد عمر  سارى حتى  -  214

 122252برلم       22111111، تارٌخ :  1126  1/2224/ 21نجاح شكرى عبد العزٌز على  سارى حتى  -  215

برلم       22111122، تارٌخ :  1121  2223/  12/  1لسعٌد عبد اللطٌؾ عوض الكور  سارى حتى اوسامه ا -  216

121112 

 121311برلم       22111122، تارٌخ :  1165  2223/  6/  5احمد سمٌر احمد دمحم على الدولتلى  سارى حتى  -  212

 114361برلم       22111122، تارٌخ :  1161  2216 /12/ 32سمٌحة عبد الجواد عبد السمٌع الفمى  سارى حتى  -  211

 114361برلم       22111122، تارٌخ :  1162  2221/ 12/ 32سمٌحة عبد الجواد عبد السمٌع الفمى  سارى حتى  -  211
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 121261برلم       22111122، تارٌخ :  1144  2224/  5/  11دمحم رمضان دمحم عبده الجنٌدى  سارى حتى  -  222

 122243برلم       22111122، تارٌخ :  1111  2212/  4/  1احمد دمحم حسن العشرى  سارى حتى  -  221

 122243برلم       22111122، تارٌخ :  1111  2212/  4/  1احمد دمحم حسن العشرى  سارى حتى  -  222

 122243برلم       22111122، تارٌخ :  1112احمد دمحم حسن العشرى  تم شطب هذا المٌد نهائٌا   -  223

 122334برلم       22111122، تارٌخ :  1122  2211/  1/  2محمود زكرٌا عبد العزٌز دمحم ابو الؽٌط  سارى حتى  -  224

 122334برلم       22111122، تارٌخ :  1121  2224/  1/  2محمود زكرٌا عبد العزٌز دمحم ابو الؽٌط  سارى حتى  -  225

 121143برلم       22111122، تارٌخ :  1116  2224/  12/  24احمد رضوان السٌد  سارى حتى  سمٌر -  226

 21131برلم       22111122، تارٌخ :  1121  2221/ 1/ 11دمحم عبد المجٌد عبد المجٌد ابو الؽٌط  سارى حتى  -  222

 131143برلم       22111122:  ، تارٌخ 1111  2224/ 12/ 12عالء السٌد على عوضٌن  سارى حتى  -  221

 122116برلم       22111122، تارٌخ :  1111  2224/ 12/ 13عاطؾ عبد النبى الدمحمى ابوؼطاس  سارى حتى  -  221

 112162برلم       22111122، تارٌخ :  1112  2216/  1/  1فاطمة حسنى السٌد عطٌة  سارى حتى  -  232

 112162برلم       22111122، تارٌخ :  1113فاطمة حسنى السٌد عطٌة  شطب هذا المٌد   -  231

 112122برلم       22111122، تارٌخ :  1152  2215/  12/  12بثٌنة دروٌش عبد الرحمن ٌوسؾ  سارى حتى  -  232

 112122برلم       22111122، تارٌخ :  1151بثٌنة دروٌش عبد الرحمن ٌوسؾ  شطب هذا المٌد   -  233

 121112برلم       22111121، تارٌخ :  1212  2224/  12/  12دمحم دمحم السٌد السٌد اسماعٌل  سارى حتى -  234

برلم       22111121، تارٌخ :  1222  2212/ 2/ 25/ 22السعودى عزت الششتاوى الششتاوى  سارى حتى  -  235

116261 

 116261برلم       22111121، تارٌخ :  1221  2222/ 2/ 25اوى الششتاوى  سارى حتى السعودى عزت الششت -  236

 121111برلم       22111121، تارٌخ :  2163  2223/ 11/ 16دمحم االمام توفٌك االمام  سارى حتى  -  232

 121161لم   بر    22111121، تارٌخ :  1211  2211/  6/  1فتحى فتحى دمحم العدوى  سارى حتى  -  231

 121161برلم       22111121، تارٌخ :  1211فتحى فتحى دمحم العدوى  شطب هذا المٌد   -  231

 26224برلم       22111121، تارٌخ :  1244  2222/  1/  22عبدالسالم ابراهٌم عبدالفتاح  سارى حتى  -  242

 223122511برلم       22111121، تارٌخ :  1211  2224/  12/  22السعٌد احمد السعٌد ؼراب  سارى حتى  -  241

 25221برلم       22111121، تارٌخ :  1232  2224/ 12/ 5دمحم حجازى للتجارة والتوزٌع  سارى حتى  -  242

 61422برلم       22111121، تارٌخ :  1216  2224/ 11/ 14عبدالرحمن رمضان متولى حسن  سارى حتى  -  243

برلم       22111121، تارٌخ :  1213  2224/  11/  3( دمحم دمحم السٌد السٌد اسماعٌل  سارى حتى  121112) تابع  -  244

121112 

 122311برلم       22111121، تارٌخ :  1221  2224/ 11/ 11طارق السٌد مصطفى حكم  سارى حتى /  -  245

 122511برلم       22111121، تارٌخ :  1211  2224/  12/  22السعٌد احمد السعٌد ؼراب  سارى حتى  -  246
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 112625برلم       22111121، تارٌخ :  1222  2215/ 12/ 1رلٌة ربٌع لاسم الموجى  سارى حتى  -  242

 112625برلم       22111121، تارٌخ :  1221  2222/ 12/ 6رلٌة ربٌع لاسم الموجى  سارى حتى  -  241

 21124برلم       22111121، تارٌخ :  5245  2216/  3/  22لى  سارى حتى اسماء عبدالمنعم على الدسو -  241

 21124برلم       22111121، تارٌخ :  1246اسماء عبدالمنعم على الدسولى  شطب هذا المٌد   -  252

 61331برلم       22111121، تارٌخ :  1224  2222/  1/  1حسٌن فاٌد أحمد دمحم  سارى حتى  -  251

 12216برلم       22111121، تارٌخ :  1231سمٌر ناصر حسن طه  شطب هذا المٌد   -  252

 116216برلم       22111124، تارٌخ :  1216  2222/  3/  13السٌد عبد هللا المرسى احمد  سارى حتى  -  253

 11623   برلم    22111124، تارٌخ :  1266  2221/  1/  26طارق ٌوسؾ على طلبه  سارى حتى  -  254

 11623برلم       22111124، تارٌخ :  1262  2214/  1/  26طارق ٌوسؾ على طلبه  سارى حتى  -  255

 11623برلم       22111124، تارٌخ :  12261  2211/  1/  26طارق ٌوسؾ على طلبه  سارى حتى  -  256

 11623برلم       22111124، تارٌخ :  1261طارق ٌوسؾ على طلبه  شطب هذا المٌد   -  252

 132152برلم       22111124، تارٌخ :  1213  2224/ 6/ 12جوهرة المكاوى  سارى حتى  -  251

 11264برلم       22111124، تارٌخ :  1224  2214/ 1/ 1زٌن الدٌن حسن عبدالعزٌز السٌد  سارى حتى  -  251

 11264برلم       22111124، تارٌخ :  1225  2224/ 1/ 1زٌن الدٌن حسن عبدالعزٌز السٌد  سارى حتى   -  262

 11622برلم       22111124، تارٌخ :  1212  2211/ 1/ 21سمٌر عبدالعزٌز اسماعٌل جبر  سارى حتى  -  261

 11622برلم       22111124، تارٌخ :  1213  2216/ 1/ 21سمٌر عبدالعزٌز اسماعٌل جبر  سارى حتى  -  262

 11622برلم       22111124، تارٌخ :  1212سمٌر عبدالعزٌز اسماعٌل جبر  شطب هذا المٌد   -  263

 112561برلم       22111124، تارٌخ :  1123  2212/  6/  13محمود مجدى دمحم شهاب الدٌن  سارى حتى  -  264

 112561برلم       22111124، تارٌخ :  1124  2222/  6/  13الدٌن  سارى حتى محمود مجدى دمحم شهاب  -  265

 21453برلم       22111124، تارٌخ :  1621  2221/ 5/ 12فاطمه دمحم محمود الطنطاوى  سارى حتى  -  266

 21453  برلم     22111124، تارٌخ :  1262  2211/ 5/ 12فاطمه دمحم محمود الطنطاوى  سارى حتى  -  262

 21453برلم       22111124، تارٌخ :  1263  2216/ 5/ 15فاطمه دمحم محمود الطنطاوى  سارى حتى  -  261

 21453برلم       22111124، تارٌخ :  1264  2221/ 5/ 12فاطمه دمحم محمود الطنطاوى  سارى حتى  -  261

 11411برلم       22111124، تارٌخ :  1251  2212/ 1/ 12احمد عبد الوهاب ابراهٌم المرسى  سارى حتى  -  222

 11411برلم       22111124، تارٌخ :  1521احمد عبد الوهاب ابراهٌم المرسى  شطب هذا المٌد   -  221

 46324برلم       22111124، تارٌخ :  1221  2222/  2/  4ابراهٌم ابراهٌم سلٌمان  سارى حتى  -  222

 114243برلم       22111124، تارٌخ :  1211  2221/  11/  24معاطى ابوزٌد  سارى حتى رٌاض سعودى ابوال -  223

 122151برلم       22111125، تارٌخ :  1121  2223/ 1/ 21صٌدلٌة ماهر  سارى حتى  -  224
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 111112برلم       22111125، تارٌخ :  1151  2211/  4/  11رزق عوض عبد العاطى ابراهٌم  سارى حتى  -  225

 111112برلم       22111125، تارٌخ :  1151رزق عوض عبد العاطى ابراهٌم  شطب هذا المٌد   -  226

 66442برلم       22111125، تارٌخ :  1141  2223/  2/  6فاطمة احمد دمحم ابوالسعود  سارى حتى  -  222

 115241برلم       22111125، تارٌخ :  1141  2221/  12/  25كرٌم الدٌن محمود السعٌد البدراوى  سارى حتى  -  221

برلم       22111125، تارٌخ :  1124  2222/ 1/ 3العٌسوى للرحالت ونمل الركاب لحساب الؽٌر  سارى حتى  -  221

413122162 

 413122162برلم       22111125، تارٌخ :  1124  2222/ 1/ 3جمال العٌسوى السعٌد عبد المادر  سارى حتى  -  212

 122216برلم       22111125، تارٌخ :  1115  2212/ 3/ 11اٌمان السٌد احمد محمود احمد  سارى حتى  -  211

 122216برلم       22111125، تارٌخ :  1116  2212/ 3/ 11اٌمان السٌد احمد محمود احمد  سارى حتى  -  212

 122216برلم       22111125، تارٌخ :  1116اٌمان السٌد احمد محمود احمد  شطب هذا المٌد   -  213

 13212برلم       22111125، تارٌخ :  1112  2215/ 3/ 5ٌاسر المهدى المهدى االمام  سارى حتى  -  214

 13212برلم       22111125، تارٌخ :  1111  2222/ 3/ 5ٌاسر المهدى المهدى االمام  سارى حتى  -  215

 111554برلم       22111125، تارٌخ :  3621  2211/  6/  23براهٌم  سارى حتى نادٌة طلعت السٌد إ -  216

 111554برلم       22111125، تارٌخ :  1151نادٌة طلعت السٌد إبراهٌم  شطب هذا المٌد   -  212

 123212برلم       22111125، تارٌخ :  1111  2223/ 4/ 22حسن محمود محمود سماحة  سارى حتى  -  211

 11621برلم       22111125، تارٌخ :  1122  2222/  5/  4محاسن على على الخواجة  سارى حتى  -  211

 121241برلم       22111125، تارٌخ :  1134  2223/  2/  1احمد دمحم السٌد البحراوى  سارى حتى  -  212

 125133برلم       22111125، تارٌخ :  1131  2221/ 1/ 24دمحم على على النمٌطى  سارى حتى  -  211

 12611برلم       22111126، تارٌخ :  1242  2212/  2/  1انتصار دمحم ابراهٌم شلبى  سارى حتى  -  212

 12611برلم       22111126، تارٌخ :  1241  2215/  2/  1انتصار دمحم ابراهٌم شلبى  سارى حتى  -  213

 12611برلم       22111126، تارٌخ :  1242ذا المٌد  انتصار دمحم ابراهٌم شلبى  شطب ه -  214

 124236برلم       22111126، تارٌخ :  1232  2222/ 1/ 14وائل ابراهٌم عمر على السلكاوى  سارى حتى  -  215

 121222برلم       22111126، تارٌخ :  1112  2224/  4/  21عبد هللا عطا هللا أحمد رضوان  سارى حتى  -  216

 11246برلم       22111126، تارٌخ :  1111  2212/  2/  1صالح صادق امٌن فؤاد  سارى حتى  -  212

 11246برلم       22111126، تارٌخ :  1111  2212/  2/  1صالح صادق امٌن فؤاد  سارى حتى  -  211

 11246برلم       22111126، تارٌخ :  1112صالح صادق امٌن فؤاد  شطب هذا المٌد   -  211

 131151برلم       22111126، تارٌخ :  1111  2224/  12/  21مهٌنور ٌاسر لطفى ابراهٌم  سارى حتى  -  322

 63132برلم       22111126، تارٌخ :  1213  2222/  12/  15العدل العدل اسماعٌل  سارى حتى  -  321

 11546برلم       22111126ٌخ : ، تار 1112  2222/  1/  11مختار دمحم سٌد احمد  سارى  -  322
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 22542برلم       22111126، تارٌخ :  1151  2216/  6/  1اشرؾ محمود اسماعٌل حجازى  سارى حتى  -  323

 22542برلم       22111126، تارٌخ :  1116  2221/  6/  1اشرؾ محمود اسماعٌل حجازى  سارى حتى  -  324

 13425برلم       22111126، تارٌخ :  1224  2222/  12/  21ارى حتى على السٌد على على ابوزٌد  س -  325

 13425برلم       22111126، تارٌخ :  1225  2212/  12/  21على السٌد على على ابوزٌد  سارى حتى  -  326

 13425برلم       22111126، تارٌخ :  1226  2212/  12/  21على السٌد على على ابوزٌد  سارى حتى  -  322

 13425برلم       22111126، تارٌخ :  1222على السٌد على على ابوزٌد  شطب هذا المٌد   -  321

 62411برلم       22111126، تارٌخ :  1221  2224/ 4/ 16بشرى دمحم دمحم فرج  سارى حتى  -  321

 41146برلم       22111126: ، تارٌخ  1112  2212/ 5/ 6المتولى دمحم المتولى  عبد العزٌز  سارى حتى  -  312

 41146برلم       22111126، تارٌخ :  1113  2222/ 1/ 6المتولى دمحم المتولى  عبد العزٌز  سارى حتى  -  311

 122122برلم       22111126، تارٌخ :  1115  2222/ 1/ 4عبد العزٌز دمحم ابراهٌم ابراهٌم  سارى حتى  -  312

 11241برلم       22111126، تارٌخ :  1111هذا المٌد   على دمحم حامد  شطب -  313

 113532برلم       22111126، تارٌخ :  1121  2221/  1/  22بدوى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  314

 113532برلم       22111126، تارٌخ :  1121  2221/  1/  22مصطفى بدوى عبد الرازق  سارى حتى  -  315

 24142برلم       22111126، تارٌخ :  1122  2224/ 12/ 11السعٌد عثمان السعٌد العارؾ  سارى حتى  -  316

برلم       22111126، تارٌخ :  1215  2224/  12/  25منى عبداللطٌؾ عوض سلٌمان عبداللطٌؾ  سارى حتى  -  312

131622 

 122112برلم       22111122، تارٌخ :  1153  2224/  12 / 13ابراهٌم عبده زكى مصطفى طلٌب  سارى حتى  -  311

 15465برلم       22111122، تارٌخ :  1261  2215/  12/  16ٌاسر سعٌد الشربٌنى سعٌد  سارى حتى  -  311

 15465برلم       22111122، تارٌخ :  1261  2222/  12/  16ٌاسر سعٌد الشربٌنى سعٌد  سارى حتى  -  322

 12364برلم       22111122، تارٌخ :  1321  2224/  12/  24مد حمدى عبد الحلٌم بدر  سارى حتى اح -  321

 124156برلم       22111122، تارٌخ :  1225  2221/  2/  2رضوى دمحم توفٌك دمحم ابوالخٌر  سارى حتى  -  322

 121516برلم       22111122خ : ، تارٌ 1212  2223/  1/  24مجدى عطٌه عطٌه الخضرى  سارى حتى  -  323

 131212برلم       22111122، تارٌخ :  1322انتصار عبد العزٌز السٌد ابراهٌم الشٌن  شطب هذا المٌد   -  324

 22126برلم       22111122، تارٌخ :  1251  2216/ 3/ 1صٌدلٌة ثروت  سارى حتى  -  325

 22126برلم       22111122ارٌخ : ، ت 1262صٌدلٌة ثروت  شطب هذا المٌد   -  326

 125634برلم       22111122، تارٌخ :  1216  2224/ 3/ 32عزت عبد هللا دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  322

 12521برلم       22111122، تارٌخ :  1221  2222/ 1/ 4وهدان طه السٌد حامد  سارى حتى  -  321

 125131برلم       22111122، تارٌخ :  1255  2224/ 1/ 26ن  سارى حتى مكرم دمحم عبد الهادى عبد الرحم -  321

 125215برلم       22111122، تارٌخ :  1326  2211/  1/  24ابراهٌم على الشحات جمعة  سارى حتى  -  332
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 125215برلم       22111122، تارٌخ :  1322  2224/  1/  24ابراهٌم على الشحات جمعة  سارى حتى  -  331

 12131برلم       22111122، تارٌخ :  1222  2224/ 2/ 32احمد حسن دمحم على موسى  سارى حتى  -  332

 121212برلم       22111122، تارٌخ :  1214  2223/  4/  14محمود العدل المطب ؼنٌم  سارى حتى  -  333

 124132برلم       22111122، تارٌخ :  1266مسعد ٌونس السٌد ؼازى  شطب هذا المٌد   -  334

 131142برلم       22111122، تارٌخ :  1211اكرامى احمد عطا جمعه  شطب هذا المٌد   -  335

 121554برلم       22111122، تارٌخ :  1214سمر سعٌد ابراهٌم دمحم العشماوى  شطب هذا المٌد   -  336

 11215برلم       22111122، تارٌخ :  6254  2221/  11/  12ٌاسر عبد المعطى دمحم الصباحى  سارى حتى  -  332

 131255برلم       22111122، تارٌخ :  1212  2224/  1/  16احمد عبدهللا على عبدهللا زهران  سارى حتى  -  331

 برلم      22111122، تارٌخ :  1212  2222/ 12/ 11عماد عبد الوهاب فتحى عبد الوهاب الحدٌدى  سارى حتى  -  331

121112 

 123223برلم       22111121، تارٌخ :  1331  2213/  4/  11صٌدلٌة اٌمان دمحم الشحات نصار  سارى حتى  -  342

 123223برلم       22111121، تارٌخ :  1332  2211/  4/  11صٌدلٌة اٌمان دمحم الشحات نصار  سارى حتى  -  341

 123223برلم       22111121، تارٌخ :  1333  2223/  4/  11حتى  صٌدلٌة اٌمان دمحم الشحات نصار  سارى -  342

 131223برلم       22111121، تارٌخ :  1334  2224/  11/  22دمحم سمٌر دمحم فضل حسن  سارى حتى  -  343

 115442برلم       22111121، تارٌخ :  1331  2212/  1/  14عبد هللا فتحى ابو المعاطى  سارى حتى  -  344

 115442برلم       22111121، تارٌخ :  1342عبد هللا فتحى ابو المعاطى  شطب هذا المٌد   -  345

 26162برلم       22111121، تارٌخ :  1345  2225/ 1/ 22منصور ابراهٌم منصور طرباى  سارى حتى  -  346

 26162برلم       22111121، تارٌخ :  1346  2212/ 1/ 22منصور ابراهٌم منصور طرباى  سارى حتى  -  342

 26162برلم       22111121، تارٌخ :  1342  2215/ 1/ 22منصور ابراهٌم منصور طرباى  سارى حتى  -  341

 26162برلم       22111121، تارٌخ :  1341منصور ابراهٌم منصور طرباى  شطب هذا المٌد   -  341

 22514برلم       22111121، تارٌخ :  1321  2221/ 6/ 21السعٌد عبد العزٌز على ابراهٌم  سارى حتى  -  352

 115316برلم       22111121، تارٌخ :  1322  2222/ 1/ 12السٌد ابراهٌم احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  351

برلم       22111121، تارٌخ :  1311الستٌراد والتوكٌالت التجارٌة  شطب هذا المٌد  مؤسسة ابو النصر للتصدٌر وا -  352

122635 

 12126برلم       22111121، تارٌخ :  1313امل السٌد دمحم ابراهٌم  شطب هذا المٌد   -  353

 122421م   برل    22111121، تارٌخ :  1351محمود عبد المنعم احمد طه شاهٌن  شطب هذا المٌد   -  354

 122421برلم       22111121، تارٌخ :  1351شاهٌن لالدوات المنزلٌه  شطب هذا المٌد   -  355

 122224برلم       22111121، تارٌخ :  1336  2224/ 12/ 12رضا عزت فرحات على الخولى  سارى حتى  -  356

 113121برلم       22111121ارٌخ : ، ت 1341  2216/ 1/ 1هٌثم شفٌك دمحم كمال شكر  سارى حتى  -  352
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 113121برلم       22111121، تارٌخ :  1342  2221/ 1/ 1هٌثم شفٌك دمحم كمال شكر  سارى حتى  -  351
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 121224برلم       22111124ارٌخ : ، ت 1365  2224/  1/  6عزمى خلٌفة وشركاه  سارى حتى  -  1

 14121برلم       22111124، تارٌخ :  1321  2223/ 4/ 4شركة اٌمن محمود السعٌد ابراهٌم وشرٌكتة  سارى حتى  -  2

برلم       22111125، تارٌخ :  1421  2222/ 6/ 12شركة عالء احمد حلمى حسن منصور وشركاه  سارى حتى  -  3

123513 

 11424برلم       22111125، تارٌخ :  1435  2224/ 3/ 11صابر عوٌس وشرٌكة  سارى حتى  السعٌد -  4

 121656برلم       22111126، تارٌخ :  1422  2212/ 6/ 22شركة هانم عبد المجٌد حنضل وشرٌكتها  سارى حتى  -  5

 121656برلم       22111126ارٌخ : ، ت 1423  2212/ 1/ 22شركة هانم عبد المجٌد حنضل وشرٌكتها  سارى حتى  -  6

 121656برلم       22111126، تارٌخ :  1424شركة هانم عبد المجٌد حنضل وشرٌكتها  شطب هذا المٌد   -  2

 121415برلم       22111126، تارٌخ :  1462  2222/ 1/ 2شركة محمود حسن عرفة وشركاه  سارى حتى  -  1

 52216برلم       22111122، تارٌخ :  1511  2221/ 4/ 12سارى حتى   شركة السٌد محمود عبد العال -  1

 52216برلم       22111122، تارٌخ :  1522  2213/ 4/ 12شركة السٌد محمود عبد العال  سارى حتى  -  12

 52216برلم       22111122، تارٌخ :  1521  2211/ 4/ 12شركة السٌد محمود عبد العال  سارى حتى  -  11

 52216برلم       22111122، تارٌخ :  1522شركة السٌد محمود عبد العال  شطب هذا المٌد   -  12

 24221برلم       22111111، تارٌخ :  1542شركة هانى على هانى البكرى وشرٌكته  شطب هذا المٌد   -  13

 26153برلم       22111111، تارٌخ :  1511  2222/ 5/ 26حمدى محمود النبوى وشركاه  سارى حتى  -  14

 26153برلم       22111111، تارٌخ :  1511حمدى محمود النبوى وشركاه  شطب هذا المٌد   -  15

 122243برلم       22111111، تارٌخ :  1562  2224/ 11/ 12شركة عبد العزٌز دمحم احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  16

برلم       22111111، تارٌخ :  1562  2224/ 11/ 12ته  سارى حتى شركة عبد العزٌز دمحم احمد دمحم وشرٌك -  12

122243 

 21624برلم       22111114، تارٌخ :  1216  2226/  12/  1شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  سارى حتى  -  11

 21624  برلم     22111114، تارٌخ :  1212  2211/  12/  1شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  سارى حتى  -  11

 21624برلم       22111114، تارٌخ :  1211  2216/  12/  1شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  سارى حتى  -  22

 21624برلم       22111114، تارٌخ :  1211شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  شطب هذا المٌد   -  21

 21624برلم       22111114، تارٌخ :  1216  2226/  12/  1شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  سارى حتى  -  22
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 21624برلم       22111114، تارٌخ :  1212  2211/  12/  1شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  سارى حتى  -  23

 21624برلم       22111114، تارٌخ :  1211  2216/  12/  1شركة عادل دمحم احمد وشرٌكة  سارى حتى  -  24

 21624برلم       22111114، تارٌخ :  1211مد وشرٌكة  شطب هذا المٌد  شركة عادل دمحم اح -  25

 12235برلم       22111114، تارٌخ :  1215  2224/  12/  12شركة دمحم حنفى الجبالى وشركاه  سارى حتى  -  26

 122421برلم       22111114، تارٌخ :  1222  2224/ 12/ 5شركة دمحم سلٌمان سلٌمان شلبى وشرٌكه  سارى حتى  -  22

 122421برلم       22111114، تارٌخ :  1222  2224/ 12/ 5شركة دمحم سلٌمان سلٌمان شلبى وشرٌكه  سارى حتى  -  21

،  1221  2223/ 12/ 21اكتوبر للسٌاحه والفنادق والنظم المعلومات  سارى حتى  6المكتب االللٌمى لالعتماد والتطوٌر  -  21

 122421برلم       22111114تارٌخ : 

    22111114، تارٌخ :  1221  2223/ 12/ 21( دمحم سلٌمان سلٌمان شلبى وشرٌكه  سارى حتى  122421) تابع  -  32

 122421برلم   

 121526برلم       22111114، تارٌخ :  1223شركه معوض عبد المحسن فضل وشرٌكته  شطب هذا المٌد   -  31

 121622برلم       22111112، تارٌخ :  1125  2224/ 1/ 15عامر وشركاه  سارى حتى  شركة محمود جمٌل دمحم -  32

 121622برلم       22111112، تارٌخ :  1125  2224/ 1/ 15شركة جمٌل دمحم عامر على وشركاه  سارى حتى  -  33

 132445   برلم    22111112، تارٌخ :  1222ماهر مصطفى الحفنى وشركاه  شطب هذا المٌد   -  34
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