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عن حداٌد  22984برلم  21191327، لٌد فى  111110111عاطف ابراهٌم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ، بجهة : ام خنان ملن /فكٌره عبد الرحمن مصطفً مصلحً الحاج علًوبوٌات 

عن تصنٌع مراتب  22961برلم  21191325، لٌد فى  111110111اسالم كمال ابراهٌم غنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ، بجهة : لوٌسنا طرٌك جٌهان بملن / عبد الرحمن دمحم على لوره

عن مكتب تجارة  22917برلم  21191318، لٌد فى  51110111ئٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمزى خلٌل اسكندر مٌخا -  3

 ش/ ابراهٌم البندارى و العرب ملن : خلٌل اسكندر مٌخائٌل-وتورٌد اخشاب ، بجهة : لوٌسنا 

عن  22925برلم  21191321، لٌد فى  551110111عبد الجواد اسماعٌل عبدالجواد حلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 تجارة الحبوب والبمول بالتجزئه ، بجهة : مصطاى بملن / اسماعٌل عبد الجواد اسماعٌل

عن مكتب  22848برلم  21191316، لٌد فى  1111110111احمد ابراهٌم جمال الدٌن خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 غب ملن سناء عطوه دمحم عطوهش/ را -تجـــارة المشه و منسوجات ، بجهة : بركه السبع 

عن  22828برلم  21191314، لٌد فى  511110111ماهر عصمت عبد الشهٌد على الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش/ الجٌش ملن : احمد فرٌد دمحم-تجارة فالتر وخالطات ، بجهة : لوٌسنا 

عن تجارة فالتر  22946برلم  21191321، لٌد فى  811110111  لبلبه دمحم عبد الوهاب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  7

 مٌاة ومواتٌر مٌاة ، بجهة : طه شبرا ملن : رجب السٌد دمحم صمر

عن  22881برلم  21191312، لٌد فى  211110111السٌد صبري الكردي ملٌجً عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ش/ طرٌك السرٌع خلف ستدٌو وحٌد فرٌد ملن مها صالح السٌد -بركه السبع شرق  تجـــارة المالبس الجاهزه ، بجهة :

عن حظٌرة  22998برلم  21191331، لٌد فى  1111110111هانً محمود فتحً محمود هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 مواشــــً ، بجهة : مٌت بره ملن محمود فتحً محمود هاشم

عن مزرعة  22877برلم  21191312، لٌد فى  1511110111االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد مرزوق السٌد  -  11

 مواشــــً حالبه ، بجهة : كفر هورٌن ملن مؤمن السٌد مرزوق االعصر

عن بٌع لطع غٌار  22893برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم دمحم مصطفً عفصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 رات ، بجهة : جنزور ملن خالد دمحم عبد الكرٌمسٌا

عن تجاره مالبس  22919برلم  21191321، لٌد فى  511110111اٌمان صبحً فتحً متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ، بجهة : بمسا ملن /هدي فتحً متولً التركمانً

عن بمالــــه ، بجهة :  22921برلم  21191321، لٌد فى  11110111شولً سلٌمان دمحم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 هورٌن ملن شولً سلٌمان دمحم نصار

عن حظٌره  22813برلم  21191313، لٌد فى  2111110111دمحم نجدي زكً عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مواشً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن حمدي زكً عبد الحمٌد جمعه

عن  22838برلم  21191315، لٌد فى  251110111احمد رمضان عبد العزٌز مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مخبز افرنجــً ، بجهة : ام خنان ملن نبٌهه عواد عثمان
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عن اكسسوار  21739برلم  21191324، لٌد فى  51110111هانى فهمى احمد الحنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 وخدمات محمول " ماعدا خدمات االنترنت " ، بجهة : عرب الرمل ملن : عبد الرازق ٌوسف عبد هللا ٌوسف محمول

عن تعبئه  22914برلم  21191319، لٌد فى  1111110111محمود عادل السٌد علً النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 هللا وتغلٌف مواد غدائٌه ، بجهة : الغورى ملن /احمد سالم عوض

عن  22941برلم  21191321، لٌد فى  511110111محمود فتحى دٌساوى على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ش/ التحرٌر ملن : نعٌمه دمحم اسماعٌل النجار ونجالء واحمد فتحى دٌساوى على-سروجى فرش سٌارات ، بجهة : لوٌسنا 

عن مصنع نسٌج  22993برلم  21191328، لٌد فى  111110111هٌام نبٌه على عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ، بجهة : كفر هالل بملن / مسعد على زكى

عن  22996برلم  21191331، لٌد فى  211110111سماء دمحم الفاتح محمود فرج شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ب تورٌدات عمومٌه "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : مٌت سراج ملن عزت عبد الستار عبد هللامكت

عن ورشه نجاره  22992برلم  21191328، لٌد فى  511110111احمد كمال عبد ربه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ٌدوٌه ، بجهة : مٌت العز ملن /دمحم دمحم بٌومً دمحم

عن ورشه لحام  22981برلم  21191326، لٌد فى  51110111جمعه دمحم دمحم حسن النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  22

 كهرباء ، بجهة : طنبشا ملن/ احمد جمعه دمحم دمحم

عن  22956برلم  21191325، لٌد فى  111110111مها مجدى عبد الحمٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 وات ومالبس ، بجهة : اجهور الرمل بملن / مجدى عبد الحمٌد اسماعٌل سالمخرد

عن تجارة  5475برلم  21191325، لٌد فى  511110111باسم دمحم محمود عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 وتوزٌع لطع غٌار سٌارات وزٌوت وشحومات ، بجهة : كفر علٌم بملن / اٌمن صبحى زغلوله

عن تجارة  5475برلم  21191325، لٌد فى  511110111باسم دمحم محمود عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

له محل رئٌسى بناحٌة كفر علٌم بملن / الدسولى محمود الدسولى  -1وتوزٌع لطع غٌار سٌارات وزٌوت وشحومات ، بجهة : 

 بركة السبع 5475ولٌد برلم دائم  2111/3/21ونشاطه تجارة اسمان ولحوم مجمده افتتح فى 

عن تجارة  5475برلم  21191325، لٌد فى  511110111باسم دمحم محمود عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

له محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر علٌم بملن / ٌاسر دمحم محمود عبد  -2وتوزٌع لطع غٌار سٌارات وزٌوت وشحومات ، بجهة : 

 بركة السبع 5475ولٌد برلم تابع  2111لسنة  988ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه اودع برلم  المطلب

عن تجارة مخلفات و  22851برلم  21191316، لٌد فى  51110111ام دمحم فاروق فتوح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 اهٌم محمود عبد الرحمناخشاب بالكٌلو ، بجهة : منشأة ابو زكري ملن ابر

عن بٌع وشراء  22819برلم  21191313، لٌد فى  11110111احمد بٌومً حامد جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ثالجات مستعمله ، بجهة : لوٌسنا شارع علً سلٌم متفرع من طرٌك جٌهان ملن حمدي ابو الفتوح عبد العزٌز

عن  22811برلم  21191313، لٌد فى  2111110111الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سمٌر ٌسري عبد السمٌع عبد -  29

 حظٌره مواشً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن ناجً زكً عرفان جمعه

عن  22943برلم  21191321، لٌد فى  11110111ثرٌا دمحم صبحى عبد السالم ملٌجى مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 جمده ، بجهة : بركة السبع شرق بملن / هشام فتحى اسماعٌل مطربٌع دواجن م

عن  22941برلم  21191321، لٌد فى  2111110111دمحم الشحات دمحم عبد العزٌز عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 حظٌره مواشً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن/ الشحات دمحم عبد العزٌز عالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن مزرعه  22934برلم  21191321، لٌد فى  2111110111عرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل فتحً علً اال -  32

 دواجن بٌاض ، بجهة : هورٌن ملن فتحً علً احمد االعرج

عن خدمات  22915برلم  21191319، لٌد فى  251110111دمحم مصلح محمود الحلوانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 الحجر ملن /مصلح محمود الحلوانً محمول ، بجهة : شنتنا

عن مصنع  22886برلم  21191313، لٌد فى  111110111السٌد منٌر السٌد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 نسٌــــج ، بجهة : كفر هالل ملن منٌر السٌد مصطفً مصطفً

عن مصنع  22886برلم  21191313ٌد فى ، ل 111110111السٌد منٌر السٌد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

كان له محل رئٌسً بنشاط مخزن لتجارة الخرده بناحٌه كفر هالل ملن منٌر السٌد مصطفى. افتتح فً  -نسٌــــج ، بجهة : 

 بركه السبع 13515و لٌد برلم  2119/12/28و اغلك فً  2112/11/11

عن مكتب  22995برلم  21191328، لٌد فى  5111110111له ،  محمود فؤاد صالح عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  36

، بجهة : برج الحدٌدي طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعً ملن  6من المجموعه  36الفمره  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 /عبد الباسط عبد الغنً متولً

عن تجارة بوٌات ،  22871برلم  21191311، لٌد فى  711110111اٌهاب عبد هللا دمحم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ش/ الجٌش تماطع احمد عرابى ملن : دمحم ابراهٌم مصطفى-بجهة : لوٌسنا 

عن  22885برلم  21191313، لٌد فى  511110111رٌهام فتحى عبد الفتاح الجعفراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ش/ عوده ملن : جمال على دمحم احمد-بجهة : بركه السبع شرق  مكتب تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌه ،

عن  22985برلم  21191327، لٌد فى  15110111لطٌفه ابو شادي عبد الهادى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 بماله ، بجهة : جنزور ملن اشرف ابراهٌم مصطفً

عن تجــــارة  22891برلم  21191314، لٌد فى  21110111رأس ماله ،   وفاء فرٌد عبد العظٌم الحنفً  ، تاجر فرد ، -  41

 اعالف ، بجهة : هورٌن ملن دمحم عبد العزٌز داود

 23111برلم  21191331، لٌد فى  511110111عادل عادل عبد المجٌد الشناوى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ن شرٌف السٌد مامونعن ورشه الومٌتال ، بجهة : العجاٌزه مل

 23111برلم  21191331، لٌد فى  511110111عادل عادل عبد المجٌد الشناوى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

كان له محل رئٌسً بناحٌه مٌت السودان مركز طنطا ملن وفاء ٌوسف صادق ٌوسف ونشاطه -1عن ورشه الومٌتال ، بجهة : 

 غرفه طنطا 27148سجل تجاري ورشه الومٌتال لٌد برلم 

عن بٌع وصٌانه  22889برلم  21191314، لٌد فى  111110111والء دمحم حسن دكً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 موبٌالت ، بجهة : مٌت سراج ملن دمحمي عبد الرازق دمحمي

عن تجارة السٌارات ،  22915برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم سعٌد فتوح حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش/ ابو كفن ملن : سعٌد فتوح حجاج-بجهة : بركه السبع غرب 

عن تجارة السٌارات ،  22915برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم سعٌد فتوح حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

سوق الجمله ملن سعٌد فتوح حجاج بنشاط وكالة خضروات وفاكهه  ش/ -كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق  -1بجهة : 

 بركه السبع 16189و لٌد برلم  2119/13/13و اغلك فً  2114/12/11جمله ولطاعى. افتتح فً 

عن بماله ،  22927برلم  21191321، لٌد فى  211110111ماهر دمحم محمود احمد زعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 خ طنبشا ملن دمحم محمود زعٌربجهة : طو

عن تجاره  22842برلم  21191316، لٌد فى  1111110111اكرم شولً دمحم مرسً شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 عثمان امام المركز الصحً ملن اسماء طلعت امٌن -اعالف ، بجهة : بركه السبع ش
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجـــارة مراتب  22823برلم  21191314، لٌد فى  211110111مرٌم كمٌل نجٌب عزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ش/ الباجوري ملن رٌمون نبٌل مرزوق -، بجهة : لوٌسنا 

كتب تورٌدات عن م 22831برلم  21191314، لٌد فى  511110111افنان عادل احمد شادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش/ على نعناعه ملن : فؤاد عبد المرضى ابراهٌم-مٌكانٌكٌه وكهربائٌه ، بجهة : لوٌسنا 

عن ستاٌر و  22913برلم  21191319، لٌد فى  551110111بالبل السٌد عبد العزٌز بالبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 محمود الدرٌنً ش/ الباجوري ملن محمود دمحم -مفروشات ، بجهة : لوٌسنا 

عن بٌع ادوات منزلٌه ،  22981برلم  21191327، لٌد فى  111110111سلٌمان حسن سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش/ الجالء ملن : ورثه حسن السٌد سلٌمان-بجهة : بركه السبع 

عن ورشه لتصنٌع  22822برلم  21191313، لٌد فى  351110111ولٌد عثمان دمحم متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ادوات المطبخ ، بجهة : كفر ابشٌش ملن /سومه عبد الغنً السٌد

عن ورشه شحن  22923برلم  21191321، لٌد فى  111110111احمد السٌد دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ه ابراهٌم دمحم بدوىش/ الزراعه طرٌك النصر ملن : سعدٌ-بطارٌات ، بجهة : بركه السبع 

عن بوتٌن  22931برلم  21191321، لٌد فى  121110111نرمٌن رفعت عنتر الحبٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : هورٌن بملن / دمحم السٌد سالم

عن حظٌرة  22939برلم  21191321، لٌد فى  1511110111مصباح السٌد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مواشـــً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن السٌد دمحم السٌد مطر

عن مكتبه  22944برلم  21191321، لٌد فى  551110111صفاء ابراهٌم احمد ابراهٌم زعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ، بجهة : شرانٌس ملن عادل عبد الداٌم دمحم البٌومً

عن كاوتش  22911برلم  21191319، لٌد فى  511110111ٌد اسماعٌل طه لنصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سع -  57

 وبطارٌات ، بجهة : مٌت بره بملن / طاهر محمود عبد الرحٌم

 عن بٌع 22973برلم  21191326، لٌد فى  111110111اسماء الحسٌنً عبدالحكٌم بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 مالبس جاهزه ، بجهة : شبرا بخوم ملن /الحسٌنً عبدالحكٌم بٌومً

عن تجاره وتوزٌع  22819برلم  21191313، لٌد فى  511110111دمحم طارق زكً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 رفاٌع االدوات المنزلٌه ، بجهة : شارع بهجت ٌوسف ملن / فاتن عرفان ابو المجد

عن مكتب مماوالت  22824برلم  21191314، لٌد فى  1111110111السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم فتحى -  61

 عامه ، بجهة : عرب الرمل بملن / فتحى السٌد دمحم البهنسى

عن  22978برلم  21191326، لٌد فى  1111110111احمد نبٌل دمحم نصر السٌد السكري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 حظٌرة مواشـــً حالبه ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن نبٌل دمحم نصر السٌد السكري

عن ادوات منزلٌــــه ،  22916برلم  21191318، لٌد فى  51110111حلمٌه دمحم دمحم هٌكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لٌه لمركز ومدٌنه لوٌسنابسوق الخضار ملن الوحده المح 39محل رلم  -ش/ الباجوري  -بجهة : لوٌسنا 

عن تجاره  22832برلم  21191314، لٌد فى  211110111دمحم عبد النعٌم السٌد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مستلزمات ورلٌه وبالستٌن ، بجهة : طه شبرا ملن فاٌز محمود علً التلوانً

عن  22942برلم  21191321، لٌد فى  111110111أس ماله ،  ابراهٌم منصور ابراهٌم منصور تمراز  ، تاجر فرد ، ر -  64

 شارع النصر ملن عمرو دمحم كمال اسماعٌل-شرق -بماله ، بجهة : بركه السبع 



 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 حظٌرة تربٌه اناث  22912برلم  21191319، لٌد فى  1511110111دمحم ٌحًٌ زكً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 انتاج الروس ، بجهة : الشهٌد فكري ملن ٌحً زكً دمحم مواشً النتاج االلبان و

عن حظٌرة  22969برلم  21191326، لٌد فى  1511110111عصام شاكر مصطفى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مواشى حالبه ، بجهة : طنبشا ملن : شاكر مصطفى سالم

عن حظٌرة مواشى  22865برلم  21191311، لٌد فى  211110111 سناء على ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  67

 ، بجهة : بركة السبع شرق ش/ العماره حارة رمزى بملن / سامى عبدالستار عبدالفتاح

عن  22567برلم  21191312، لٌد فى  3111110111ٌوسف جمال على بٌومى الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

راعٌه وتمشٌر الفول السودان والمكسرات وتحمٌص جمٌع الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : شمندٌل بملن مصنع غربلة الحاصالت الز

 / جمال على بٌومى

 11143برلم  21191313، لٌد فى  2111110111عمر جابر الدسولى عبدالعزٌز عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ر بنً غرٌان ملن فكري صابر الدسولً عبد العزٌزعن حظٌرة مواشــً حالبه و تسمٌن ، بجهة : كف

عن تجارة ادوات  22821برلم  21191313، لٌد فى  411110111شٌماء احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 منزلٌه و كهربائٌه ، بجهة : منشأة دملو ملن جمال دمحم عفٌفً عمر

عن حداٌد وبوٌات ،  22986برلم  21191327، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  فاطمه دمحم مرسً شلبً  ، تاجر فرد ،  -  71

 بجهة : اشلٌم ملن : خالد سٌد احمد احمد سٌد احمد

عن كافٌترٌا  22398برلم  21191331، لٌد فى  1111110111احمد عمر عبد المنعم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 كة السبع ش/ جمال عبد الناصر بملن / ابراهٌم ماضى ابراهٌم حمادللمشروبات والماكوالت ، بجهة : بر

عن مصنع  22962برلم  21191325، لٌد فى  511110111محمود سامى عبد العظٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 شانٌلٌا ، بجهة : كفر هالل ملن : صابرٌن الحسٌنى دمحم لندٌل

عن مخبـــز  22914برلم  21191318، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود زكً علً عبد الرحمن   -  74

 ، بجهة : شنتنا الحجر ملن وفاء حلمً سلٌم عبد الرحمن

عن سوبر  22918برلم  21191318، لٌد فى  11110111نٌرمٌن مختار شبل عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ماح سعٌد ابو العال لبنمـــاركت ، بجهة : هورٌن ملن س

عن مكتب  22931برلم  21191321، لٌد فى  111110111عمرو عبد المادر عبد الغفار بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 مماوالت عامه ، بجهة : هورٌن ملن : عبد المادر عبد الغفار السٌد بكر

عن حظٌرة  22951برلم  21191324، لٌد فى  1111110111علً فؤاد علً علً حمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ش/ الجٌش ملن فؤاد علً علً حمده -مواشـــً حالبه ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن حظٌرة  22951برلم  21191324، لٌد فى  1111110111علً فؤاد علً علً حمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق ش/ طرٌك النصر ملن دمحم عوض عبدالعزٌز البرى  -1مواشـــً حالبه ، بجهة : 

بركه  13564و لٌد برلم  2112/17/15و اغلك فً  2112/11/29بنشاط مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات. افتتح فً 

 السبع

عن حظٌرة  22951برلم  21191324، لٌد فى  1111110111علً علً حمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  علً فؤاد  -  79

كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق ش/ مساكن االرض الطٌبه متفرع من شارع طرٌك  -2مواشـــً حالبه ، بجهة : 

 بركه السبع 14412و لٌد برلم  2113/11/12ك فً و  اغل 2113/11/16النصر ملن بنشاط مكتب رحالت داخلٌه. افتتح فً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  22951برلم  21191324، لٌد فى  1111110111علً فؤاد علً علً حمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

فً  كان له محل رئٌسً بركة السبع شرق بملن / فؤاد على على بنشاط حظٌرة مواشى حالبه. افتتح -3مواشـــً حالبه ، بجهة : 

 بركه السبع 15799و لٌد برلم  2117/19/17و اغلك فً  2114/19/23

عن حظٌرة  22833برلم  21191315، لٌد فى  1111110111دمحم عبد الشهٌد دمحم باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مواشى ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن : ناهد دمحم نصر السٌد

عن بٌع مراتب  22878برلم  21191312، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال احمد لطب بنداري  ،  -  82

 واكسسوارات ستاٌر ، بجهة : العجاٌزه ملن خالد دمحم عبد الفتاح

عن بمالـــــه  22876برلم  21191312، لٌد فى  221110111اسماعٌل فوزي دمحم دمحم ضرٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 ش/ بورسعٌد ملن وفاء احمد عبد الواحد -: بركه السبع  ، بجهة

عن  22829برلم  21191314، لٌد فى  111110111حماده حسنٌن عبد المعطً الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 مكتب هندســً و مماوالت ، بجهة : مصطاي ملن حسنٌن عبد المعطً الشافعً

عن محل بٌع احذٌه  22982برلم  21191327، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌر دمحم عبد الجٌد سابك   -  85

 ، بجهة : هورٌن ملن : عالء لبٌب على الدلن

عن صالون حالله ،  22987برلم  21191327، لٌد فى  111110111دمحم جاد فوزي جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ى محمود شعتبجهة : كفر هالل ملن : دمحم دمحم

عن تجارة المواد  22843برلم  21191316، لٌد فى  311110111السٌد فتحى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 الغدائٌه ، بجهة : مٌت سراج بملن / مجدى عبدالعزٌز عفٌفى شحاته

عن مالبس  22899برلم  21191318فى  ، لٌد 511110111ٌوسف ابراهٌم ابراهٌم لمح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 الشارع العمومى طرٌك جنزور بملن / عزه احمد الملٌجى الحمزاوى -جاهزه ، بجهة : مٌت ام صالح مركز بركة السبع 

عن  22919برلم  21191318، لٌد فى  511110111عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 حالبه ، بجهة : مٌت بره بملن / عبد العاطى ابراهٌم عبد العاطى هاشمحظٌرة مواشى 

عن  22922برلم  21191321، لٌد فى  511110111اشرف التهامى دمحم التهامى الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 مصنع شانٌلٌا ، بجهة : كفر هالل ملن : حنٌفه عبد العزٌز العزب

عن مخزن لتجارة  22928برلم  21191321، لٌد فى  1511110111ود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد احمد سعٌد محم -  91

 زمام شرانٌس بملن / سٌد عبدالعزٌز دمحم -الملح ، بجهة : كفور الرمل 

ن ع 22815برلم  21191313، لٌد فى  51110111عبدالعظٌم صبحى عبدالعظٌم عبدالمٌود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 تجارة عسل نحل ، بجهة : لوٌسنا ش/ العهد الجدٌد بملن / صبحى عبدالعظٌم حسن

عن تجارة اجهزه  22844برلم  21191316، لٌد فى  211110111مصطفً السٌد دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 كهربائٌه ، بجهة : شبرا بخوم ملن/ كمال حسن العانوسً

عن بمـاله  22954برلم  21191324، لٌد فى  311110111ن السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رحاب توفٌك على حس -  94

 ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن : نبٌل دمحم نصر السٌد

عن بٌع مالبس  22837برلم  21191315، لٌد فى  611110111احمد حسٌن علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 الرمل ملن حازم عبد التواب فضل جاهزه ، بجهة : اجهور

عن مكتب  22935برلم  21191321، لٌد فى  511110111عبد الداٌم دمحم بدوى عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : بركه السبع غرب ملن : محمود دمحم بدوى عبد الداٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  22976برلم  21191326، لٌد فى  1111110111  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال حمٌده الدٌب عزب دمحم -  97

 مواشــــً ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن محمود حمٌده الدٌب عزب

عن حظٌره  9619برلم  21191313، لٌد فى  1111110111سامً ٌوسف سٌد احمد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 بجهة : كفر هالل ملن/ امال رزق فهٌممواشً حالبه ، 

 22875برلم  21191312، لٌد فى  611110111خبٌرى عبد الكرٌم خبٌرى حسٌن البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش/ ترعه جداٌل ملن : السٌد عبد الكرٌم خبٌرى حسٌن البدوى-عن حظٌرة مواشى ، بجهة : لوٌسنا 

عن صالون  22983برلم  21191327، لٌد فى  11110111نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حامد فتحى ابو ال -  111

 حالله ، بجهة : الروضه ملن : احمد مصطفى حجاج

برلم  21191328، لٌد فى  511110111مدحت عبد النبً عبد الحمٌد عبد الرحمن موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 صالح سالم ملن امٌن دمحم امٌن موسً بالبل-المضلع ، بجهة : لوٌسنا ش عن مكتب تورٌد الكرتون 22988

عن حظٌرة  22965برلم  21191325، لٌد فى  2111110111صالح فوزى شرٌف حطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مواشى ، بجهة : كفر بنى غرٌان ملن : اشرف عبد الفتاح عالم

 22857برلم  21191317، لٌد فى  1111110111بدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خضرة السٌد السٌد ابراهٌم ع -  113

 عن حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : الحالمشه بملن / محمود دمحم دمحم سراج

عن مكتب  22846برلم  21191316، لٌد فى  111110111عماد سمٌر عمر العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 : ابنهس ملن دمحم جمال عبد الحكٌم ماضً مماوالت ، بجهة

عن ورشه تمطٌع  22947برلم  21191321، لٌد فى  111110111محمود دمحم متولً مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 رخام ، بجهة : جنزور ملن/امال احمد عبد الحمٌد الغنٌمً

عن تجارة لطع  22834برلم  21191315، لٌد فى  111110111امانً سامً دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش/ مدرسة البنات االبتدائٌة ملن فاطمه دمحم احمد الجحش -غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : الروضه 

عن بٌــــع  22881برلم  21191312، لٌد فى  211110111شرٌف صبري الكردي ملٌجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن اشرف امٌن عبد الفتاح -احذٌه ، بجهة : بركه السبع 

عن مطعم  22868برلم  21191311، لٌد فى  111110111اسالم صبري بٌومً فرٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 جدٌد ملن /دمحم اسماعٌل امٌن عمرماكوالت سورٌه ، بجهة : شارع العهد ال

عن بماله ،  22872برلم  21191311، لٌد فى  51110111اسالم لطفً رمضان محمود بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بجهة : شارع الشهٌد عبد المنعم رٌاض ملن /رمضان محمود دمحم بدر

، لٌد فى  51110111سسوارات المحمول(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هناء عبد العزٌز عبد العزٌز عبد السالم )عرفه الك -  111

 ش/ امٌن هالل ملن : عادل عزت البرعى-عن اكسسوارات محمول ، بجهة : بركه السبع  22826برلم  21191314

، لٌد فى  51110111هناء عبد العزٌز عبد العزٌز عبد السالم )عرفه الكسسوارات المحمول(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

بركه السبع بنشاط  -كان لها محل رئٌسً بناحٌه شنتنا الحجر  -1عن اكسسوارات محمول ، بجهة :  22826برلم  21191314

 بركه السبع 11221و لٌد برلم  2111/12/23و اغلك فً  2117/19/16مكتب اتصاالت. افتتح فً 

عن ادوات  22827برلم  21191314، لٌد فى  1111110111ماله ،  خالد محمود احمد محمود عٌد  ، تاجر فرد ، رأس  -  112

 كهربائٌه ، بجهة : بركه السبع غرب ملن : بسٌمه دمحم العلٌمى

عن حظٌره  22859برلم  21191317، لٌد فى  551110111هانى رفعت شحاته الدماطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

  شحاته رفاعً الدماطًمواشً ، بجهة : كفر زٌن الدٌن ملن /دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  22814برلم  21191313، لٌد فى  2111110111وصال احمد احمد المهدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مواشـــً ، بجهة : كفربنً غرٌان ملن شرٌفه فوزي عالم عالم

عن تجاره  22949برلم  21191324ٌد فى ، ل 1111110111هدٌه فهمً علً دمحم النساج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 حبوب ، بجهة : اجهور الرمل ملن /امٌر دمحم امبابً اسماعٌل

عن تجاره  22953برلم  21191324، لٌد فى  511110111احمد دمحم السٌد دمحم ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 كاوتش ، بجهة : مٌت بره ملن / طاهر محمود عبد الرحٌم

عن  22839برلم  21191315، لٌد فى  1511110111غرٌب توفٌك دمحم غرٌب شباٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 العهد الجدٌد ملن /عبد الرازق توفٌك دمحم-مكتب نمل سٌارات ، بجهة : لوٌسنا ش

عن تجاره  22841برلم  21191315، لٌد فى  311110111محمود حسن عطوه متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مالبس جاهزه ، بجهة : منشاة ابو زكري ملن مصطفً محروس صالح

عن تجارة  22884برلم  21191313، لٌد فى  21110111نادٌه عبدالحكٌم امٌن عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 الرحمن شلبى البماله وتشمل الزٌوت بالتجزئه ، بجهة : ابنهس بملن / ورثة مصطفى عبد

عن حظٌره  22958برلم  21191325، لٌد فى  1111110111دمحم جادالحك دمحم الساٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مواشً ، بجهة : مٌت بره ملن / ٌاسر دمحم جادالحك

عن حظٌرة  22964برلم  21191325، لٌد فى  1511110111نورا ماهر تهامى عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مواشى ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن شرٌفه فوزي عالم عالم

برلم  21191317، لٌد فى  11111110111عبد الرحمن اشرف حسٌن عبد اللطٌف موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 عن بٌع تون تون وكمالٌات واكسسوار ، بجهة : مٌت بره ملن لبنً محمود ابو زٌد 22855

عن  22847برلم  21191316، لٌد فى  511110111سلوى عبدالفتاح عبدالعزٌز زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 استودٌو تصوٌر ، بجهة : جنزور بملن / اسماء عبدالحمٌد العرٌف

عن تجاره الورق  22851برلم  21191316، لٌد فى  511110111حماده دمحم دمحم دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ماعدا المطبوع منه ، بجهة : طه شبرا ملن دمحم دمحم دمحم زاٌد

عن ورشه  22896برلم  21191317، لٌد فى  551110111فرحانه فرج هللا ٌوسف السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 خراطه معادن ، بجهة : طه شبرا ملن /اسامه عٌد دمحم

عن مواد  22913برلم  21191318، لٌد فى  151110111للٌثى البرلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال عبد العزٌز ا -  126

 ش/ بور سعٌد ملن : هالل فاروق ابراهٌم-غذائٌه ، بجهة : بركه السبع شرق 

ظٌرة عن ح 22924برلم  21191321، لٌد فى  2111110111السٌد احمد سعد احمد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 مواشى حالبه ومنتجات البان ، بجهة : كفر هورٌن بملن / احمد سعد احمد نصر

عن  19361برلم  21191315، لٌد فى  5111110111رضا محمود ابو زٌد محمود عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ابو زٌد عاشور مكتب لتجارة السٌارات والممطورات واالطارات ، بجهة : مٌت بره ملن : عمرو محمود

عن  22971برلم  21191326، لٌد فى  111110111سامح عاطف عبدالفتاح احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعً مساكن الروضه الجدٌده ملن / دمحم السٌد مصطفً -غرب -سوبر ماركت ، بجهة : بركه السبع 

عن مكتب  22991برلم  21191328، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ٌوسف السٌد مصطفً السٌد -  131

 مماوالت عمومٌه متكامله ، بجهة : مٌت بره ملن نادٌه ٌوسف دمحم السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  22888برلم  21191313، لٌد فى  511110111ابراهٌم نبٌل ابراهٌم ابراهٌم مخلوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 االمٌر ) الصحه سابماً ( ملن : عواطف دمحم على البرلى -ع اٌس كرٌم ، بجهة : بركه السبع شرق محل بٌ

عن  22869برلم  21191311، لٌد فى  71110111عزٌزه دمحم المهدى احمد احمد عواض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 سوبر ماركت ، بجهة : شنتنا الحجر بملن / هانى على احمد العدل

عن  22879برلم  21191312، لٌد فى  2111110111دمحم جمال عبد الشافً ابو الفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 حظٌره مواشً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن جمال عبد الشافً ابو الفتوح

عن بٌع  22818برلم  21191313، لٌد فى  31110111فادي سامً مصٌلحً فرماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 مجمدات ، بجهة : طه شبرا ملن هدي عبد المنعم السٌد مرسال

عن سوبر ماركت ،  22994برلم  21191328، لٌد فى  511110111عبٌر السٌد دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 بجهة : شارع بورسعٌد ملن /نبٌل عوض رزق هللا

عن حظٌره  22858برلم  21191317، لٌد فى  1111110111حسنً دمحم شحاته رفاعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 مواشً ، بجهة : كفر زٌن الدٌن ملن دمحم شحاته رفاعً

ن ع 22861برلم  21191311، لٌد فى  1111110111اشرف فتحى جابر الشادلى فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 بجوار المدرسه االعدادى بملن / هناء ابراهٌم رجب ابراهٌم -مٌت فارس  -كافٌترٌا ، بجهة : بركة السبع 

عن حضانه " فٌما عدا  22929برلم  21191321، لٌد فى  511110111دمحم كامل دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ، بجهة : جنزور ملن : عز الدٌن ابراهٌم طحانخدمات االنترنت والحصول على التراخٌص الالزمه " 

عن تجاره  22921برلم  21191321، لٌد فى  111110111هالل المرسً هالل هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 ادوات صحٌـــه ، بجهة : كفر هالل ملن عبد هللا سٌد دمحم حجازي

عن مصوغات  22945برلم  21191321، لٌد فى  1111110111له ،  دمحم احمد سلٌمان رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ما -  141

 ومجوهرات ، بجهة : مٌت ام صالح ملن /فتحً عبد المادر عبد الوهاب

عن بٌع منظفات  22911برلم  21191319، لٌد فى  211110111اسماء دمحم مجاهد عبدالبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ً حسن، بجهة : الروضه ملن عادل زك

عن مكتب شراء وبٌع  22968برلم  21191326، لٌد فى  251110111دمحم كمال دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ش/ الشهٌد الشاطر ملن : محمود دمحم كمال محمود-وبناء وتأجٌر العمارات ، بجهة : لوٌسنا 

عن بماله ،  22971برلم  21191326، لٌد فى  251110111،  امل عطٌه دمحم ابو امباركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  143

 بجهة : جنزور بملن / وائل حسٌن عبد هللا الشٌشٌنى

عن لطع  22883برلم  21191312، لٌد فى  5111110111مى محمود الدسولى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 د ابو زٌد عاشورغٌار واكسسوار سٌارات ، بجهة : مٌت بره ملن : احمد محمو

عن مكتب  22871برلم  21191311، لٌد فى  1111110111اسالم دمحم امبابى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مماوالت ، بجهة : اجهور الرمل ملن : خالد دمحم امبابى اسماعٌل

عن بٌع  22821برلم  21191313لٌد فى ،  1111110111احمد الدٌساوى احمد ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 مفروشات ، بجهة : لوٌسنا ش/ شبٌن بملن / جمٌل دمحم عبدالحكٌم

عن نشر  22967برلم  21191325، لٌد فى  1111110111مجدي فتحً السٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 السٌد عبدهللاوخرط االخشاب وصنع االلواح ، بجهة : مٌت سراج ملن /مجدي فتحً 



 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 مطحن  22955برلم  21191325، لٌد فى  251110111احمد عطٌه عطٌه احمد حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 بن ، بجهة : طوخ طنبشا ملن : ٌاسر دمحم على السٌد

عن ورشه  22861برلم  21191317، لٌد فى  511110111شرٌف اشرف رضوان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 خٌاطه مالبس ، بجهة : مٌت بره ملن اشرف رضوان سالم

عن  22911برلم  21191318، لٌد فى  2111110111سالمه ابو المحاسن السٌد السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

هة : الحالمشه بملن  ابو المحاسن مكتب مماوالت عمومٌه ومواد بناء واعمال التشطٌب المتكامل ونمل وتورٌدات فٌما عدا النت ، بج

 السٌد السباعى

عن  22926برلم  21191321، لٌد فى  111110111امجد عبد المنعم عبد المجٌد حوٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مصنع نسٌــــج ، بجهة : كفر هالل ملن امجد عبد المنعم عبد المجٌد حوٌت

عن مصنع  22841برلم  21191315، لٌد فى  611110111فرد ، رأس ماله ،   دمحم ربٌع عثمان خطاب  ، تاجر -  152

 بالستٌـــن ، بجهة : بجٌرم ملن مصباح جاد هللا مصباح خطاب

عن مزرعه  17559برلم  21191324، لٌد فى  1511110111احمد احمد عبدالحمٌد البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ملن عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌددواجــــن ، بجهة : هورٌن 

عن  22938برلم  21191321، لٌد فى  2111110111سعد محمود سعد عطٌه هللا الوٌشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 حظٌرة مواشــــً ، بجهة : بنً غرٌان ملن رمضان سعد عطٌه هللا الوٌشً

عن بٌع  22916برلم  21191319، لٌد فى  111110111أس ماله ،  دٌنا شاكر دمحم سامً سعد الشافعً  ، تاجر فرد ، ر -  155

 مالبس جاهزه ، بجهة : طوخ طنبشا ملن /وفاء امٌن عامر لندٌل

عن بٌع  22972برلم  21191326، لٌد فى  311110111امٌره على عبد العال طعٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 حارة زعٌر من شارع الجٌش ملن : لطفى عبد المحسن حافظ 2 -نا اجهزة كهربائٌه فرز تانى ، بجهة : لوٌس

عن مكتب  23111برلم  21191331، لٌد فى  191110111عماد رزق لبٌب شنوده رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 شارع عزٌز فهمى ملن : منال فاٌز كامل 73 -تركٌبات المصاعد ، بجهة : لوٌسنا 

عن مكتب  22825برلم  21191314، لٌد فى  5111110111شاوي حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منشاوي ادهم من -  158

" ، بجهة : بركه 6من المجموعه  36و الماده  19مماوالت عمومٌه وتأجٌر معدات خرسانٌه واستٌراد وتصدٌر "ما عدا المجموعه 

 ملن / احمد عادل ملٌجً-طرٌك النصر -السبع شرق 

عن تجـــارة  22891برلم  21191314، لٌد فى  111110111الف سنجب عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد خ -  159

 ش/ الساحه الشعبٌه ملن علً بسٌونً السٌد عبٌد -ادوات كهربائٌه ، بجهة : لوٌسنا 

عن حظٌرة  22997برلم  21191331، لٌد فى  1511110111السٌد عبد الفتاح دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مواشى ، بجهة : مٌت بره بملن / عبد الفتاح دمحم عبده

 22963برلم  21191325، لٌد فى  1111110111فوزى فوزى عبد الغفار صالح الحاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 عن حظٌره مواشً حالبه ، بجهة : طوخ طنبشا ملن /مسعد سعٌد البكرى عبد الممصود

عن  22957برلم  21191325، لٌد فى  511110111منار مصطفى عبد الجواد تاج الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بٌع مالبس جاهزه ، بجهة : كفر االكرم بملن / امٌنه عبد الحمٌد خطاب

عن مطحنه بن  22856برلم  21191317، لٌد فى  111110111مصطفً ابراهٌم احمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 الكورنٌش ملن / محمود دمحم حسن -ش-ومشروبات ، بجهة : بركه السبع غرب 



 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 حظٌرة  22853برلم  21191316، لٌد فى  1511110111اسامه البكري البكري بصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 مواشــــً ، بجهة : مصطاي ملن ٌاسر البكري البكري بصل

عن بماله ،  22854برلم  21191316، لٌد فى  211110111مصطفى محمود دمحم عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 بجهة : جنزور بملن / دمحم احمد احمد البٌسى

مدات عن مج 22897برلم  21191317، لٌد فى  551110111احمد عبد الرازق دمحم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 جمله ، بجهة : مٌت المصرى بملن / محمود ربٌع احمدى

عن مكتب  22912برلم  21191318، لٌد فى  511110111حسنى امٌن سلٌمان الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 خلف مدرسه المؤسسه البر الغربى ملن ٌاسر امٌن سلٌمان الجوهرى -نمل وتورٌدات ، بجهة : بركه السبع 

عن مصنع  22918برلم  21191321، لٌد فى  511110111عمرو مصٌلحى عمران عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

( بالمنطمه الصناعٌه االولى  11-9لطعه رلم ) -لتجهٌز وخلط االسمده الورلٌه وتجهٌز البودره السائله والبدور ، بجهة : لوٌسنا 

 بملن / محمود سامى عبدالمجٌد

عن ورشه  22952برلم  21191324، لٌد فى  511110111ماد دمحم ابراهٌم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  169

 كهرباء سٌارات ، بجهة : مٌت بره ملن / اٌمن فؤاد دمحم خلٌل

عن مكتب  22835برلم  21191315، لٌد فى  111110111دمحم صبحً دمحم بحٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 هٌزات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : دمهوج ملن عمرو صبحً دمحم بحٌريتج

عن تجارة فالتر مٌـــاه  22917برلم  21191319، لٌد فى  51110111دمحم محمود فرٌد نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ، بجهة : هورٌن ملن مصطفً احمد ابراهٌم

عن  22974برلم  21191326، لٌد فى  611110111علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر ابراهٌم امٌن علً الشٌخ  -  172

 حظٌره مواشً حالبه ، بجهة : كفر علٌم ملن /علً السٌد احمد علً

عن  22937برلم  21191321، لٌد فى  1511110111كرٌمه عبد الرؤف سعد الوٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 كفر بنى غرٌان ملن : رمضان لبٌب حنفىحظٌرة مواشى ، بجهة : 

عن  13262برلم  21191313، لٌد فى  1111110111طارق عبدهللا احمد السٌد غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : كفر هالل بملن / اشرف عبد هللا احمد

عن مكتب  22817برلم  21191313، لٌد فى  1111110111،   دمحم السعدنى محروس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  175

 تشطٌبات واعمال تكمٌلٌه ، بجهة : شمندٌل بملن / لطب بٌومى لطب

عن  22895برلم  21191317، لٌد فى  121110111دمحم ابراهٌم حمٌده عبد السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 شرق ملن /محمود ابراهٌم حمٌده عبد السٌد ابراهٌم-بركه السبع  مكتب تركٌب وصٌانه مصاعد ، بجهة :

عن مكتب نمل و  22999برلم  21191331، لٌد فى  251110111طارق احمد حسان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 ده محمود رمضانبجوار مدرسه النهضه ملن السٌ -تورٌدات عامه "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن مكتب نمل و  22999برلم  21191331، لٌد فى  251110111طارق احمد حسان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق ش/ عبدالسمٌع ملن دمحم احمد  -1تورٌدات عامه "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : 

و لٌد برلم  2113/11/11و اغلك فً  2112/19/19الت عمومٌه ومماوالت خرسانه مسلحه. افتتح فً حسان بنشاط مكتب مماو

 بركه السبع 14113

عن حظٌره  22966برلم  21191325، لٌد فى  1511110111فوزي رشاد سلٌمان عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 مواشً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن /هانً رشاد سلٌمان



 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 لطع غٌار  22862برلم  21191311، لٌد فى  151110111ندا سالمه عوض ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 موتوسٌكالت ، بجهة : منشاة ابو زكرى بملن / فرج حماد حسن حسٌن

عن حظٌرة  22845برلم  21191316، لٌد فى  511110111دمحم محمود ابراهٌم دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مواشى ، بجهة : مٌت المصرى بملن محمود ابراهٌم دمحم سلٌم

عن بماله ، بجهة :  22852برلم  21191316، لٌد فى  1111110111شٌماء سعٌد فرٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 مٌت بره ملن سعٌد فرٌد دمحم عمر

عن  22911برلم  21191318، لٌد فى  51110111اٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام دمحم حفنً ابراهٌم عبد الد -  183

 جمال عبد الناصر / بجوار نادي االتحاد الرٌاضً ملن مروه حمدي ابو الٌزٌد -كـــافتٌرٌا ، بجهة : بركه السبع غرب 

 22932برلم  21191321، لٌد فى  121110111حنان عبد المنصف عبد المنصف ابو لوطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 عن مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : كفر هالل بملن / جمال دمحم ٌوسف

عن تصنٌع  11567برلم  21191315، لٌد فى  5111110111محمود احمد احمد البهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 احمد البهنسى وتجمٌع االدوات الصحٌه ، بجهة : اجهور الرمل بملن / ماهر احمد

عن بٌع  22948برلم  21191321، لٌد فى  311110111ابراهٌم السٌد الدسولً خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 مبٌدات واسمده وتماوي ومخصبات زراعٌه ، بجهة : ابو مشهور ملن /طه السٌد الدسولً

عن ورشه  22951برلم  21191324، لٌد فى  11110111 هٌثم بهى الدٌن محروس بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  187

 لحام كاوتش ، بجهة : شمندٌل ملن : دمحم السٌد دمحم السٌد

عن تجاره ادوات  22975برلم  21191326، لٌد فى  611110111هاله سعٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 د باللٌطًمنزلٌه ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن /صالح محمو

عن حظٌرة  22991برلم  21191328، لٌد فى  511110111مصطفى شحاته لطب شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 ش/ المدرسه االعدادى بملن / شحاته لطب شحاته -مركز لوٌسنا -مواشى ، بجهة : مٌت بره  

عن كافٌترٌا  22873برلم  21191311، لٌد فى  111110111بدرٌه عكاشه ابو عمر غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 عام ، بجهة : كفر هالل ملن هانً ٌوسف عبد الرازق

عن كافٌترٌا  22873برلم  21191311، لٌد فى  111110111بدرٌه عكاشه ابو عمر غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 2111/15/11ن /عمرو نجٌب زاٌد ونشاطه مماوالت كهربائٌه افتتح فً عام ، بجهة : كان له محل رئٌسً اخر بناحٌه كفر هالل مل

 بركه السبع 12132ولٌد برلم دائم  2113/12/11واغلك فً 

عن اكسسوار  22882برلم  21191312، لٌد فى  51110111احمد رجب عبدالخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 ٌد ابو سرٌع اماممحمول ، بجهة : العجاٌزه بملن / عزه س

عن بمالــــه ، بجهة  22816برلم  21191313، لٌد فى  511110111احمد هاشم رزق شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 ش/ عزمً ملن ٌوسف امٌن السٌد سالم -: لوٌسنا 

عن صناعة   22892برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم عبد الفتاح انور منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 الصابون وادوات النظافه ، بجهة : هورٌن بملن / هناء عباس اسماعٌل

عن مطعم ، بجهة :  22894 برلم 21191317، لٌد فى  511110111سعد وحٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 اشلٌم ملن /سعد وحٌد دمحم دمحم

عن تجارة  22979برلم  21191326، لٌد فى  561110111علً سالم معروف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 كاوتـــش ، بجهة : مٌت بره ملن دمحم احمد الرفاعً دمحم الملٌجً



 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

عن بٌـــع و  22959برلم  21191325، لٌد فى  21110111جر فرد ، رأس ماله ،  سماح دمحم السٌد عبد الرازق  ، تا -  197

 ش/ الجٌش ملن هانً دمحم رمضان -تجهٌز النظارات الشمسٌه ، بجهة : لوٌسنا 

عن  22961برلم  21191325، لٌد فى  11110111هانى ضٌاء عبد الصادق عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 بجهة : الروضه ملن : دمحم مجاهد السٌد عبد البربمـاله ، 

عن مصنع  22864برلم  21191311، لٌد فى  511110111راجى عبد هللا انور مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 شانٌلٌا ، بجهة : كفر هالل ملن : رضا دمحم سلٌمان هالل

عن مكتب  22818برلم  21191313، لٌد فى  511110111ٌوسف عادل ٌوسف سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مماوالت و تورٌدات عمومٌه "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : بجٌرم ملن عادل ٌوسف سعد

عن مشغل  22811برلم  21191313، لٌد فى  411110111احمد مجدي ابراهٌم الحنفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ر ابو الحسن ملن عزٌزه مرسً عبد المادر مرسًلزوي الخٌط ، بجهة : كف

عن  22812برلم  21191313، لٌد فى  2111110111دمحمي منتصر سٌد احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 حظٌرة مواشـــً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن نجدي منتصر سٌد احمد عطٌه

عن كافٌترٌــــا ،  22831برلم  21191314، لٌد فى  41110111أس ماله ،  صالح بٌومً سالمه دالل  ، تاجر فرد ، ر -  213

 بجهة : مولف مدٌنه لوٌسنا ملن مشروع موالف محافظه المنوفٌه

عن بٌع  22933برلم  21191321، لٌد فى  11110111ٌسري الدسولً الشربٌنً حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 جهة : مٌت فارس ملن /عادل عبد الستار ابراهٌمادوات صحٌه وسٌرامٌن ، ب

عن حظٌرة  22977برلم  21191326، لٌد فى  1111110111دمحم ناصر دمحم نصر السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن : ناصر دمحم نصر السٌد عفٌفى السكرى

عن تجارة  22989برلم  21191328، لٌد فى  511110111مٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌر سمٌر عبد الغنً الف -  216

 لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : طه شبرا امال انور شندي

عن مكتب  22887برلم  21191313، لٌد فى  111110111سامى شولى حموده حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 بجهة : كفر هالل ملن : شولى حموده حمودلتجارة وتأجٌر السٌارات ، 

عن  22867برلم  21191311، لٌد فى  2111110111عبد الوهاب ابراهٌم اسماعٌل لنصوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ل لنصوةتجارة ادوات منزلٌه واجهزة منزلٌه وبالستٌكٌه واجهزة كهربائٌه ، بجهة : مٌت فارس ملن : عبد الوهاب ابراهٌم اسماعٌ

عن  22874برلم  21191311، لٌد فى  5111110111دمحم عزت عبد الواحد موسى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

ش/ السادات ملن : كوثر -" ، بجهة : بركه السبع شرق  6من المجموعه  36والفمرة  19مكتب استٌراد وتصدٌر " ماعدا المجموعه 

 ابراهٌم عوض هللا

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة / مصطفى عبدالمادر غرٌب شجر وشرٌكه   شركة  ،  تجار جمٌع انواع الحدٌد والمسامٌر   ،رأس مالها    -2 -  1

س بملن / دمحم ، عن تجار جمٌع انواع الحدٌد والمسامٌر ، بجهة : شرانٌ 22836برلم  21191315،لٌدت فى  211110111

 مصطفى عبدالرحمن



 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

شركه / وداد دمحم عبد الرحمن دمحم وشركاها   شركة  ،  المٌام بأعمال انتاج الطوب الطفلى بكافه انواعه   ،رأس مالها    -  2

ملن ، عن المٌام بأعمال انتاج الطوب الطفلى بكافه انواعه ، بجهة : مٌت بره  22849برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111

 : وداد دمحم عبد الرحمن دمحم

شركة / ولٌد السٌد مشحوت وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد كل ماٌخص االنشطه الرٌاضٌه واالندسكٌب للعمارات والمماوالت  -  3

، عن  22863برلم  21191311،لٌدت فى  2511110111والبناء والتشٌٌد والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا النت   ،رأس مالها   

ٌد كل ماٌخص االنشطه الرٌاضٌه واالندسكٌب للعمارات والمماوالت والبناء والتشٌٌد والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا النت ، بجهة تور

 : كفر مٌت سراج بملن / السٌد مشحوت السٌد جاد

ها ) التصنٌع لدى الغٌر ( الدكتور / عمرو احمد مختار وشركاه لتجارة االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالف واللماحات وتصنٌع -  4

والتوكٌالت التجارٌه والتبادل الحر   شركة  ،  تجارة االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالف واللماحات وتصنٌعها ) التصنٌع لدى 

، عن تجارة  22866برلم  21191311،لٌدت فى  111110111الغٌر ( والتوكٌالت التجارٌه والتبادل الحر   ،رأس مالها   

البٌطرٌه واضافات االعالف واللماحات وتصنٌعها ) التصنٌع لدى الغٌر ( والتوكٌالت التجارٌه والتبادل الحر ، بجهة : اشلٌم  االدوٌه

 ملن : اٌمان عبد الفتاح حسٌن دمحم

،لٌدت فى  211110111شركه/ علٌاء عادل مصطفً الخنانً و شركاها   شركة  ،  بمـاله وتموٌن   ،رأس مالها    -  5

 ، عن بمـاله وتموٌن ، بجهة : ام خنان ملن ورثة وجٌها رجب رمضان 22898برلم  21191317

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    21531عمرو وصال الملٌجى السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌا

سجل  تم تم محو/شطب ال   21191314، وفى تارٌخ    16838دمحم ابراهٌم عثمان خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191314، وفى تارٌخ    21652احمد دمحمى على خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191315وفى تارٌخ ،    19895كرٌمه عز الدٌن عبد الشافى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 ً  السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــا

تم محو/شطب السجل     21191315، وفى تارٌخ    22119هانى دمحم عبدالعظٌم الجزار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 ً  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــــا

تم محو/شطب    21191315، وفى تارٌخ    4355ً سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اشرف عبدربه مصلح   - 6

 السجل  تم محو المٌد و<لن لترن النشاط نهائٌا



 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 محو/شطب السجل  تم محو    21191315، وفى تارٌخ    14311محاسن دمحم احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 ال التجاره نهائٌاالمٌد العتز

تم محو/شطب السجل  تم    21191316، وفى تارٌخ    5191عاصم جمال السٌد نعمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 ً  محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــــا

حو/شطب السجل  تم محو المٌد تم م   21191316، وفى تارٌخ    3837هاله رشدي دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 ً  العتزال التجاره نهائٌــــا

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    12757سامح مغاورى دمحم حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ً  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌـــا

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    4122،  سبك لٌده برلم : اسماء عبدالرازق السٌد شرٌف  ،  تاجر فرد     - 11

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    7538جمعه علً دمحم علً دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    21191317، وفى تارٌخ    13734توفٌك عبدالجواد دمحم عٌسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  فاطمة   - 13

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌا

جل  تم محو/شطب الس   21191317، وفى تارٌخ    2979سامً عبدالحمٌد دمحم عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    8569سعٌد عبدالعزٌز ملٌجً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

   21191311، وفى تارٌخ    21665م : عبد العظٌم محسن عبد العظٌم دٌاب عبد التواب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 16

 ً  تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــــا

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    8753امال رمضان عٌسً مرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    3616ور بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : كرٌمه دمحم منص   - 18

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    8976محمود حامد عبدالحمٌد فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 اط نهائٌاتم محو المٌد لترن النش

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    6541هانً علً احمد العدل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

ل  تم تم محو/شطب السج   21191312، وفى تارٌخ    17915اسماء سعٌد شبل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌاً 

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    3124عبدالحمٌد صالح عبدالحمٌد شلبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 ً  السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌـــا

تم محو/شطب السجل  تم    21191313، وفى تارٌخ    16189دمحم سعٌد فتوح حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    12936حسام صالح عبدالفتاح بدوى ) سوبر ماركت الشٌخ (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌا   21191314

تم محو/شطب السجل  تم    21191314، وفى تارٌخ    8314فاطمه عٌد عرالً حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191317، وفى تارٌخ    21249امٌن على السٌد عباٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 المٌد لترن التجاره نهائٌا محو

تم    21191317، وفى تارٌخ    17815فتحى صبحى مرسى ابراهٌم الطٌار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191317وفى تارٌخ  ،   11864اٌناس دمحم شاكر دمحم الشرٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    21191317، وفى تارٌخ    19471ساره عبد الرحمن عبد الواحد الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191318، وفى تارٌخ    17567ٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هالة فتحى احمد الوك   - 31

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌاً 

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    11971شعبان على عبدالشافى عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

ً السجل  تم محو المٌد العتزال الت  جاره نهائٌــــا

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    2553زٌنب دمحم الدسولً ابو ستٌته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 ً  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191318، وفى تارٌخ    13631هٌثم كامل دمحم المراكبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 ً  محو المٌد العتزال التجاره نهائٌـــا

تم    21191318، وفى تارٌخ    15643رضا ابو المعاطى احمد ابو الفتوح هالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو/شطب السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    5449رمضان السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : وجٌها رجب    - 35

 تم محو المٌد لوفاة صاحبه الشأن الً رحمه هللا تعالــــى

تم محو/شطب السجل     21191319، وفى تارٌخ    3198اشرف فوزي موسً احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    7426نادٌه زكً عبدالممصود علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191321خ ، وفى تارٌ   15222احمد حسٌنى على مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191321، وفى تارٌخ    21818مشرفه دمحم دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 ً  محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــــا

تم محو/شطب السجل  تم    21191321، وفى تارٌخ    9177،  سبك لٌده برلم :   سناء صالح احمد عبدهللا  ،  تاجر فرد   - 41

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌاً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    22814وصال احمد احمد المهدي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    13597 دروٌش السعٌد دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ام دمحم   - 42

 ً  السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌـــا

تم  تم محو/شطب السجل    21191324، وفى تارٌخ    2936لبٌب الدردٌري عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    12159هانى دمحم رمضان سٌداحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191324ى تارٌخ ، وف   11821فتحٌه بٌومى احمد الدحلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 ً  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    21191324، وفى تارٌخ    16153محمود السٌد عبد الحمٌد خفاجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 ً  السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌـــا

تم    21191324، وفى تارٌخ    19934عبدالحمٌد ٌسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  امانى دمحم اكرام امٌن   - 47

 ً  محو/شطب السجل  محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــــــا

تم محو/شطب السجل     21191325، وفى تارٌخ    21112دمحم على على الحاج احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

ً  تم محو  المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    794محمود ابراهٌم محمود الخولً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 ً  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌـــا

تم محو/شطب السجل     21191326تارٌخ  ، وفى   22435نها رمضان محمود حسٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 ً  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    21191326، وفى تارٌخ    12253ابراهٌم عبدالممصود عبدالممصود ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191327، وفى تارٌخ    1349ٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صبحٌه عبد الرازق الس   - 52

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم    21191327، وفى تارٌخ    9335عبدالفتاح عبدالمرضً عبدالمجٌد سلٌمان ساٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 مٌد العتزال التجاره نهائٌامحو/شطب السجل  تم محو ال

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تارٌخ    21974لٌلً فهمً حفنً عبد المنعم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 ً  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

، وفى تارٌخ    11116دمحم عبدالفتاح علٌمى عمر ) العلٌمى للرحالت الداخلٌه (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 تم محو/شطب السجل  تم إلغاء المحل الرئٌسً اآلخر لالستغناء عنه نهائٌـــاً    21191327

تم محو/شطب السجل  تم    21191327، وفى تارٌخ    16121: هناء دمحم مصطفى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 56

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تارٌخ    21974لٌلً فهمً حفنً عبد المنعم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 ً  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21191328، وفى تارٌخ    1877مهدي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد دمحم ٌوسف ال   - 58

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191328، وفى تارٌخ    3277وفاء حامد سالم سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 ئٌامحو المٌد لترن التجاره نها

تم محو/شطب السجل     21191331، وفى تارٌخ    16257احمد السٌد احمد امام نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   21871رد ،، سبك لٌده برلم دعاء دمحم دمحم راضً ساري  تاجر ف -  1

 جنٌه   151110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191314وفً تارٌخ ،   14827دمحم رزق امٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5111110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   21455احمد عثمان شندى عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   9243ٌده برلم اشرف السٌد حسن عفٌفً  تاجر فرد ،، سبك ل -  4

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   17686نبٌله دمحم السٌد بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   51110111ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   11152هانم حمدي السٌد عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191315وفً تارٌخ ،   2451سعٌد دمحم ابوالفتوح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191315وفً تارٌخ ،   11985اٌهاب دمحم جمال الدٌن فائك عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   121111110111المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191316وفً تارٌخ ،   16212دمحم محمود دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   451110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   16212مود دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : مؤسسه دمحم مح -  11

 جنٌه   451110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191316

رأس المال ,  تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ ،   19713ابراهٌم بشٌر ابراهٌم محمود عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   5475باسم دمحم محمود عبدالمطلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   21178عمرو دمحم المطب دمحم دغش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   21227عبد الغنى جمال دمحم البٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   311110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   22838احمد رمضان عبد العزٌز مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   21939فاطمه السٌد الصاوي ٌاسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   21939فاطمه السٌد الصاوي ٌاسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   18882عمرو صالح فهمى ابراهٌم العربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   2511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   4924سعد عبدربه دمحم حواش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   551110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   17134دمحم طلعت ابراهٌم علٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   21769امال الدسولى عبد السمٌع الزٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191312وفً تارٌخ ،   22828ماهر عصمت عبد الشهٌد على الشامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   211110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   15891طارق سلٌم سلٌمان السٌد هنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   15111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   14161لم دمحم ابراهٌم عبدالخالك عبدالداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  24

 جنٌه   25111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   21656ابراهٌم مختار السٌد ضٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   481110111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   21113احمد مسعد السعٌد سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   21372برلم اشرف دمحم بكرى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  27

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   19816مرفت دمحم دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5111110111ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   22785دمحم عبد المحسن دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   17275ه برلم ساره صالح مصطفى شند  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   22518هانً مصطفً عبد العزٌز عرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   311110111المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال   21191317وفً تارٌخ ،   5136اشرف وحٌد راضً مصطفً راضً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   22471،، سبك لٌده برلم محمود عبد الغنى سٌد احمد فرج  تاجر فرد  -  33

 جنٌه   751110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   22471محمود عبد الغنى سٌد احمد فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   751110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   16795دمحم حامد السنوسى ابو الخٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   12848موزى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن دمحم دمحم عمارة ال -  36

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191319وفً تارٌخ ،   18141عبدالعزٌز الشحات عبدالعزٌز حفنى لنصوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   6391فكٌه امٌن دمحم الجبري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   1921ٌل احمد دمحم غرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسماع -  39

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  21191324وفً تارٌخ ،   13147مدحت دمحم السٌد دمحم الغمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   15111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191324وفً تارٌخ ،   22619دمحم احمد دمحم احمد صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191324وفً تارٌخ ،   22911اسماء دمحم مجاهد عبدالبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   14648احمد سمٌر سلٌمان مصطفى ) السلٌمانى لالستٌراد والتصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191325

تم تعدٌل رأس المال ,   21191325وفً تارٌخ ،   22919عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز هاشم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   1111110111المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191325وفً تارٌخ ،   22812السٌد احمد السٌد خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191326وفً تارٌخ ،   21671رد ،، سبك لٌده برلم احمد عبد الموجود محمود دمحم حمود  تاجر ف -  46

 جنٌه   5111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   18497دمحم شحاته دمحم مرسً الحبٌشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   211110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191327وفً تارٌخ ،   18936سهام وصال ملٌجً السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   11110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191327وفً تارٌخ ،   16919دمحم عطٌه دمحم رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   22311عبد المحسن ٌحًٌ عبد الرحٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   8865امل حسن ابراهٌم الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 ه جنٌ  511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191328وفً تارٌخ ،   21761عزٌزه دمحم دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   211110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328 وفً تارٌخ ،  18559ابو سرٌع عبد السالم دمحم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   21265احمد عمرو دمحم سٌد احمد البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   411110111، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   21915اٌمن نبٌل احمد مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328ٌخ ، وفً تار  14416دمحم السٌد اللٌثى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191331وفً تارٌخ ،   21822منار دمحم مصطفى الملشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   21134جمال عطوه عبد الممصود عطوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   21379دمحم ابراهٌم  صابر ابراهٌم فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   7111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313ً تارٌخ وف 22811سمٌر ٌسري عبد السمٌع عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن ناجً زكً عرفان جمعه 



 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 العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22819احمد بٌومً حامد جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ملن حمدي ابو الفتوح عبد العزٌز  الـتأشٌر:   ، لوٌسنا شارع علً سلٌم متفرع من طرٌك جٌهان

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  22822ولٌد عثمان دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ، كفر ابشٌش ملن /سومه عبد الغنً السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313ارٌخ وفً ت 22818ٌوسف عادل ٌوسف سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، بجٌرم ملن عادل ٌوسف سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22812دمحمي منتصر سٌد احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن نجدي منتصر سٌد احمد عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22811ابراهٌم الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد مجدي -  6

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن عزٌزه مرسً عبد المادر مرسً 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191313وفً تارٌخ  16797دمحم توفٌك حسٌنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / هانى توفٌك حسٌنى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22815عبدالعظٌم صبحى عبدالعظٌم عبدالمٌود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ٌم حسن وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ العهد الجدٌد بملن / صبحى عبدالعظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22814وصال احمد احمد المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 الـتأشٌر:   ، كفربنً غرٌان ملن شرٌفه فوزي عالم عالم

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  11143عمر جابر الدسولى عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

لوٌسنا ملن فكري صابر الدسولى عبدالعزٌز  -تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌة كفر بنى غرٌان  -1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 11143و لٌد برلم تابع  2119/13/13فً  822و نشاطه حظٌرة مواشً حالبه و تسمٌن. اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22818ماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فادي سامً مصٌلحً فر -  11

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن هدي عبد المنعم السٌد مرسال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22813دمحم نجدي زكً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 :   ، كفر بنً غرٌان ملن حمدي زكً عبد الحمٌد جمعه الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22166خالد عبد الحمٌد رشاد ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

ن دمحم عبد المحسن وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح تماطع شارع عزٌز فهمً مع مصطفً فهمً  مركز لوٌسنا مل

 متولً الحدٌدي

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  14875عادل كامل ابراهٌم ٌالوت حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لٌصبح مصنع حلوي من عجٌن  2113/18/28ف 1256وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل النشاط بالنسبه للمحل الرئٌسى المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22817دمحم السعدنى محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، شمندٌل بملن / لطب بٌومى لطب 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22819دمحم طارق زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ، شارع بهجت ٌوسف ملن / فاتن عرفان ابو المجد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22821شٌماء احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الـتأشٌر:   ، منشأة دملو ملن جمال دمحم عفٌفً عمر



 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  21191313وفً تارٌخ  11143، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر جابر الدسولى عبدالعزٌز عبدالرحمن  -  18

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن فكري صابر الدسولً عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22821احمد الدٌساوى احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 أشٌر:   ، لوٌسنا ش/ شبٌن بملن / جمٌل دمحم عبدالحكٌم الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22816احمد هاشم رزق شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش/ عزمً ملن ٌوسف امٌن السٌد سالم -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22832د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد النعٌم السٌد رضوان ، تاجر فر -  21

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن فاٌز محمود علً التلوانً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  22824دمحم فتحى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 / فتحى السٌد دمحم البهنسى ، عرب الرمل بملن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22829حماده حسنٌن عبد المعطً الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 وصف الـتأشٌر:   ، مصطاي ملن حسنٌن عبد المعطً الشافعً

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191314ً تارٌخ وف 16811وسام دمحم دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 عزبة كرم مركز لوٌسنا ملن سالمه احمد الجابرى -تم تعدٌل العنوان لٌصبح : مصطاى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22828ماهر عصمت عبد الشهٌد على الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش/ الجٌش ملن : احمد فرٌد دمحم -:   ، لوٌسنا وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22825منشاوي ادهم منشاوي حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ملن / احمد عادل ملٌجً -طرٌك النصر -الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

وفً تارٌخ  22826السالم )عرفه الكسسوارات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هناء عبد العزٌز عبد العزٌز عبد -  27

 ش/ امٌن هالل ملن : عادل عزت البرعى -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع  21191314

وفً تارٌخ  22826،  سبك لٌده برلم    هناء عبد العزٌز عبد العزٌز عبد السالم )عرفه الكسسوارات المحمول( ، تاجر فرد  -  28

بركه السبع بنشاط مكتب  -كان لها محل رئٌسً بناحٌه شنتنا الحجر  -1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191314

 بركه السبع 11221و لٌد برلم  2111/12/23و اغلك فً  2117/19/16اتصاالت. افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22827، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد محمود احمد محمود عٌد  -  29

 الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب ملن : بسٌمه دمحم العلٌمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22831صالح بٌومً سالمه دالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ولف مدٌنه لوٌسنا ملن مشروع موالف محافظه المنوفٌهالـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22831افنان عادل احمد شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش/ على نعناعه ملن : فؤاد عبد المرضى ابراهٌم -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22823رد ،  سبك لٌده برلم    مرٌم كمٌل نجٌب عزٌز ، تاجر ف -  32

 ش/ الباجوري ملن رٌمون نبٌل مرزوق -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22834امانً سامً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش/ مدرسة البنات االبتدائٌة ملن فاطمه دمحم احمد الجحش - الـتأشٌر:   ، الروضه

وفً تارٌخ  19361رضا محمود ابو زٌد محمود عاشور )الشرٌف للنمل و التورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

وٌسنا ملن : عمرو محمود افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌه مٌت بره مركز ل -1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191315



 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

ولٌد برلم تابع  2119/13/15فً  878ابو زٌد عاشور ونشاطه مكتب لتجارة السٌارات والممطورات واالطارات لٌد باالٌداع رلم 

 بركه السبع  19361

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  22841دمحم ربٌع عثمان خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، بجٌرم ملن مصباح جاد هللا مصباح خطاب

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  19361رضا محمود ابو زٌد محمود عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن : عمرو محمود ابو زٌد عاشور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22839، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غرٌب توفٌك دمحم غرٌب شباٌن  -  37

 العهد الجدٌد ملن /عبد الرازق توفٌك دمحم -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22841محمود حسن عطوه متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ر:   ، منشاة ابو زكري ملن مصطفً محروس صالح الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22837احمد حسٌن علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل ملن حازم عبد التواب فضل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  15777  على محمود ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  41

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه شارع الجٌش امام محكمه لوٌسنا مركز لوٌسنا ملن /علً عزب علً حمود 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191315وفً تارٌخ  22449دمحم عبدالعزٌز احمد هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن الطالب "دمحم عبدالعزٌز احمد هٌكل"

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  22838احمد رمضان عبد العزٌز مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، ام خنان ملن نبٌهه عواد عثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  19622دمحم فتحى امٌن سالم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن صالح احمد البرعً نصار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22833دمحم عبد الشهٌد دمحم باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن : ناهد دمحم نصر السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  11567محمود احمد احمد البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

ن / ماهر احمد احمد البهنسى ونشاطه تصنٌع وتجمٌع االدوات الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / اجهور الرمل بمل

 بركة السبع    11567ولٌد برلم تابع     873الصحٌه اودع برلم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22835دمحم صبحً دمحم بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  بحٌري الـتأشٌر:   ، دمهوج ملن عمرو صبحً دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  19622دمحم فتحى امٌن سالم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن صالح احمد البرعً نصار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315تارٌخ  وفً 11567محمود احمد احمد البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل بملن / ماهر احمد احمد البهنسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  22852شٌماء سعٌد فرٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ، مٌت بره ملن سعٌد فرٌد دمحم عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22845 محمود ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  51

 الـتأشٌر:   ، مٌت المصرى بملن محمود ابراهٌم دمحم سلٌم



 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

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191316وفً تارٌخ  22853اسامه البكري البكري بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، مصطاي ملن ٌاسر البكري البكري بصل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22854مصطفى محمود دمحم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، جنزور بملن / دمحم احمد احمد البٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  22848، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم جمال الدٌن خضر  -  53

 ش/ راغب ملن سناء عطوه دمحم عطوه -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  21699دمحم محمود عبدالمحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

ش/ الدهشان من ش/ الشال بملن / فتحى عواد سالم االكشر  17ر:   ، تم افتتاح فرع لنفس النشاط / مطعم كباب بناحٌة بنها الـتأشٌ

 بصفته ولى طبٌعى عن اٌه فتحى عواد سالم اودع برلم      ولٌد برلم دائم      غرفة بنها 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22844مصطفً السٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، شبرا بخوم ملن/ كمال حسن العانوسً

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  22843السٌد فتحى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ه ، مٌت سراج بملن / مجدى عبدالعزٌز عفٌفى شحات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22851حماده دمحم دمحم دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن دمحم دمحم دمحم زاٌد

عدٌل العنوان , تم ت 21191316وفً تارٌخ  22847سلوى عبدالفتاح عبدالعزٌز زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 وصف الـتأشٌر:   ، جنزور بملن / اسماء عبدالحمٌد العرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22846عماد سمٌر عمر العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 الـتأشٌر:   ، ابنهس ملن دمحم جمال عبد الحكٌم ماضً

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22842، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكرم شولً دمحم مرسً شرٌف  -  61

 عثمان امام المركز الصحً ملن اسماء طلعت امٌن  -الـتأشٌر:   ، بركه السبع ش

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191316وفً تارٌخ  22851ام دمحم فاروق فتوح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، منشأة ابو زكري ملن ابراهٌم محمود عبد الرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22857خضرة السٌد السٌد ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، الحالمشه بملن / محمود دمحم دمحم سراج 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  22855حسٌن عبد اللطٌف موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد الرحمن اشرف -  63

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن لبنً محمود ابو زٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22861شرٌف اشرف رضوان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 تأشٌر:   ، مٌت بره ملن اشرف رضوان سالم الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22859هانى رفعت شحاته الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، كفر زٌن الدٌن ملن /دمحم شحاته رفاعً الدماطً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22856لٌده برلم    مصطفً ابراهٌم احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك  -  66

 الكورنٌش ملن / محمود دمحم حسن  -ش-الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22838احمد رمضان عبد العزٌز مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 عدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / رمضان عبدالعزٌز مصطفى نعمة هللا وصف الـتأشٌر:   ، تم ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22858حسنً دمحم شحاته رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ، كفر زٌن الدٌن ملن دمحم شحاته رفاعً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  22861اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف فتحى جابر الشادلى فوده ، ت -  69

 بجوار المدرسه االعدادى بملن / هناء ابراهٌم رجب ابراهٌم -مٌت فارس  -وصف الـتأشٌر:   ، بركة السبع 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191311وفً تارٌخ  22862ندا سالمه عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، منشاة ابو زكرى بملن / فرج حماد حسن حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22865سناء على ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 بدالفتاح الـتأشٌر:   ، بركة السبع شرق ش/ العماره حارة رمزى بملن / سامى عبدالستار ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22864راجى عبد هللا انور مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : رضا دمحم سلٌمان هالل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  22867عبد الوهاب ابراهٌم اسماعٌل لنصوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فارس ملن : عبد الوهاب ابراهٌم اسماعٌل لنصوة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311ً تارٌخ وف 22874دمحم عزت عبد الواحد موسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش/ السادات ملن : كوثر ابراهٌم عوض هللا -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22868اسالم صبري بٌومً فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

  اسماعٌل امٌن عمر  الـتأشٌر:   ، شارع العهد الجدٌد ملن /دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  22872اسالم لطفً رمضان محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد عبد المنعم رٌاض ملن /رمضان محمود دمحم بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17134برلم    دمحم طلعت ابراهٌم علٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  77

 شارع جوهر من شارع الجٌش ملن : دمحم طلعت ابراهٌم علٌمى -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

ن , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوا 21191311وفً تارٌخ  22871اٌهاب عبد هللا دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ش/ الجٌش تماطع احمد عرابى ملن : دمحم ابراهٌم مصطفى -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  17254احمد رشاد مكتفى باهلل عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

  عفٌفى سلٌم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / رشاد مكتفى باهلل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22873بدرٌه عكاشه ابو عمر غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن هانً ٌوسف عبد الرازق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22873بدرٌه عكاشه ابو عمر غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 2111/15/11الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسً اخر بناحٌه كفر هالل ملن /عمرو نجٌب زاٌد ونشاطه مماوالت كهربائٌه افتتح فً 

 بركه السبع  12132ولٌد برلم دائم  2113/12/11واغلك فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22871   اسالم دمحم امبابى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  82

 الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل ملن : خالد دمحم امبابى اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22883مى محمود الدسولى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 بو زٌد عاشور الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن : احمد محمود ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22882احمد رجب عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، العجاٌزه بملن / عزه سٌد ابو سرٌع امام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  22567ٌوسف جمال على بٌومى الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 وصف الـتأشٌر:   ، شمندٌل بملن / جمال على بٌومى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22876اسماعٌل فوزي دمحم دمحم ضرٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش/ بورسعٌد ملن وفاء احمد عبد الواحد -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22878كمال احمد لطب بنداري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 الـتأشٌر:   ، العجاٌزه ملن خالد دمحم عبد الفتاح 

العنوان , تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  22881السٌد صبري الكردي ملٌجً عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 ش/ طرٌك السرٌع خلف ستدٌو وحٌد فرٌد ملن مها صالح السٌد -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  22567ٌوسف جمال على بٌومى الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

ة شمندٌل بملن / جمال على بٌومى ونشاطه مصنع غربلة الحاصالت تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌ -1وصف الـتأشٌر:   ، 

ولٌد برلم  2119/3/12فى  967الزراعٌه وتمشٌر الفول السودانى والمكسرات وتحمٌص جمٌع الحاصالت الزراعٌه اودع برلم 

 بركة السبع  22567تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22877السٌد مرزوق السٌد االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن مؤمن السٌد مرزوق االعصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22881شرٌف صبري الكردي ملٌجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ف امٌن عبد الفتاحش/ عبد المنعم رٌاض ملن اشر -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  16835دمحم الدسولى عبدالغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم ش/ صبرى ابو علم حاره زكرٌا بملن / اسماء حجاج السٌد ونشاطه  -1الـتأشٌر:   ، 

 شبٌن الكوم      92319ولٌد برلم تابع     2119/3/13فى  2261اد غدائٌه اودع برلم     بٌع مو

تم تعدٌل العنوان  21191312وفً تارٌخ  22875خبٌرى عبد الكرٌم خبٌرى حسٌن البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 كرٌم خبٌرى حسٌن البدوى ش/ ترعه جداٌل ملن : السٌد عبد ال-, وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  22879دمحم جمال عبد الشافً ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن جمال عبد الشافً ابو الفتوح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22888سبك لٌده برلم    ابراهٌم نبٌل ابراهٌم ابراهٌم مخلوف ، تاجر فرد ،   -  95

 االمٌر ) الصحه سابماً ( ملن : عواطف دمحم على البرلى -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  9619سامً ٌوسف سٌد احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن/ امال رزق فهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  16494صبحى السٌد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : رسمٌه زكى عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  14619سبك لٌده برلم     ابراهٌم حسن دمحم محمود موسى ، تاجر فرد ،  -  98

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة بركة السبع شرق ش/ الثوره بملن / احمد على على خطاب 

م تعدٌل العنوان , ت 21191313وفً تارٌخ  22884نادٌه عبدالحكٌم امٌن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 وصف الـتأشٌر:   ، ابنهس بملن / ورثة مصطفى عبد الرحمن شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22887سامى شولى حموده حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : شولى حموده حمود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22886السٌد منٌر السٌد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن منٌر السٌد مصطفً مصطفً

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191313وفً تارٌخ  22886السٌد منٌر السٌد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

كان له محل رئٌسً بنشاط مخزن لتجارة الخرده بناحٌه كفر هالل ملن منٌر السٌد مصطفى. افتتح فً  -الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 13515و لٌد برلم  2119/12/28و اغلك فً  2112/11/11

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313 وفً تارٌخ 11662ازهار عبدالمادر السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : ازهار عبد المادر السٌد على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  13262طارق عبدهللا احمد السٌد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 د هللا احمد الـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / اشرف عب

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  14619ابراهٌم حسن دمحم محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة بركة السبع شرق ش/ الثوره بملن / احمد على على خطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  9619جر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامً ٌوسف سٌداحمد هالل ، تا -  116

تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه كفر هالل مركز بركه السبع  ملن /امال رزق فهٌم  و نشاطه حظٌرة مواشً  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 9619و لٌد برلم تابع  2119/13/13فً  999حالبه. اودع  برلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  16788احمد عوض هللا منصور عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / الطالب / احمد عوض هللا منصور عوض هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  13262ده برلم    طارق عبدهللا احمد السٌد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  118

تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر هالل مركز بركة السبع بملن / اشرف عبدهللا احمد ونشاطه حظٌرة مواشى  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركة السبع  13262ولٌد برلم تابع  1112حالبه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  17724د الحكٌم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد بسٌونً عب -  119

 , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ش/ التحرٌر مركز لوٌسنا ملن وفاء حامد سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  21372اشرف دمحم بكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش/ العهد الجدٌد ملن الطالب "اشرف دمحم بكري دمحم" -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  11244سلوي جوده دمحم الحفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ان لٌصبح ملن /سلوي جوده دمحم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22891ولٌد خالف سنجب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش/ الساحه الشعبٌه ملن علً بسٌونً السٌد عبٌد -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22885،  سبك لٌده برلم    رٌهام فتحى عبد الفتاح الجعفراوى ، تاجر فرد  -  113

 ش/ عوده ملن : جمال على دمحم احمد -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  22889والء دمحم حسن دكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 اج ملن دمحمي عبد الرازق دمحمي ، مٌت سر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22891وفاء فرٌد عبد العظٌم الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن دمحم عبد العزٌز داود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191317تارٌخ وفً  2151سعٌد دمحم حسن زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ، تم تعدٌل المالن  لٌصبح ملن /سعٌد دمحم حسن زهره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22892دمحم عبد الفتاح انور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ل الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن / هناء عباس اسماعٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  22894سعد وحٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ، اشلٌم ملن /سعد وحٌد دمحم دمحم 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191317وفً تارٌخ  14875عادل كامل ابراهٌم ٌالوت حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : عادل كامل ابراهٌم ٌالوت حجازى

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  14875عادل كامل ابراهٌم ٌالوت حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

بركة السبع بملن الطالب  : عادل كامل  -ع من طرٌك زفتى وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح / شارع راغب متفر

 ابراهٌم ٌالوت حجازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22896فرحانه فرج هللا ٌوسف السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن /اسامه عٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22897حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبد الرازق دمحم -  122

 الـتأشٌر:   ، مٌت المصرى بملن / محمود ربٌع احمدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22893دمحم دمحم مصطفً عفصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 جنزور ملن خالد دمحم عبد الكرٌم  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22741عادل عبد العاطً علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

لخدمة  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بنفس النشاط / مخزن لتجارة الزٌوت والشحومات بناحٌة لوٌسنا ش/ الحرٌه داخل محطة الحرٌه

 بركة السبع 22741ولٌد برلم تابع  2119/3/17فى  1127وتموٌن السٌارات بملن / احمد احمد زكى خضٌر اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22895دمحم ابراهٌم حمٌده عبد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 شرق ملن /محمود ابراهٌم حمٌده عبد السٌد ابراهٌم - وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  22911عصام دمحم حفنً ابراهٌم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 مدي ابو الٌزٌدجمال عبد الناصر / بجوار نادي االتحاد الرٌاضً ملن مروه ح -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  22916حلمٌه دمحم دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 بسوق الخضار ملن الوحده المحلٌه لمركز ومدٌنه لوٌسنا 39محل رلم  -ش/ الباجوري  -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22917اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمزى خلٌل اسكندر مٌخائٌل ، ت -  128

 ش/ ابراهٌم البندارى و العرب ملن : خلٌل اسكندر مٌخائٌل -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تعدٌل تم  21191318وفً تارٌخ  15643رضا ابو المعاطى احمد ابو الفتوح هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن /  رضا ابو المعاطى احمد ابو الفتوح هالل 

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  15643رضا ابو المعاطى احمد ابو الفتوح هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

والخاص بنشاط استٌراد وتصدٌر  2116لسنة  1648العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 لالستغناء عنه نهائٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22912مٌن سلٌمان الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى ا -  131

 خلف مدرسه المؤسسه البر الغربى ملن ٌاسر امٌن سلٌمان الجوهرى  -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318ً تارٌخ وف 22914محمود زكً علً عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصف الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن وفاء حلمً سلٌم عبد الرحمن



 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 , وصف  21191318وفً تارٌخ  22918نٌرمٌن مختار شبل عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن سماح سعٌد ابو العال لبن

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  22913جمال عبد العزٌز اللٌثى البرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش/ بور سعٌد ملن : هالل فاروق ابراهٌم -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  22911سالمه ابو المحاسن السٌد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 وصف الـتأشٌر:   ، الحالمشه بملن  ابو المحاسن السٌد السباعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22899ٌوسف ابراهٌم ابراهٌم لمح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 شارع العمومى طرٌك جنزور بملن / عزه احمد الملٌجى الحمزاوى ال -الـتأشٌر:   ، مٌت ام صالح مركز بركة السبع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  22919عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره بملن / عبد العاطى ابراهٌم عبد العاطى هاشم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22915ٌد فتوح حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سع -  138

ش/ سوق الجمله ملن سعٌد فتوح حجاج بنشاط وكالة خضروات  -كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 16189و لٌد برلم  2119/13/13و اغلك فً  2114/12/11وفاكهه جمله ولطاعى. افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22915دمحم سعٌد فتوح حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 ش/ ابو كفن ملن : سعٌد فتوح حجاج -الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22913ك لٌده برلم    بالبل السٌد عبد العزٌز بالبل ، تاجر فرد ،  سب -  141

 ش/ الباجوري ملن محمود دمحم محمود الدرٌنً -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22915دمحم مصلح محمود الحلوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ا الحجر ملن /مصلح محمود الحلوانً الـتأشٌر:   ، شنتن

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22916دٌنا شاكر دمحم سامً سعد الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن /وفاء امٌن عامر لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22917لم    دمحم محمود فرٌد نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  143

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن مصطفً احمد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22914محمود عادل السٌد علً النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، الغورى ملن /احمد سالم عوض هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  22912دمحم ٌحًٌ زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ، الشهٌد فكري ملن ٌحً زكً دمحم

, تم تعدٌل العنوان  21191319وفً تارٌخ  22911احمد سعٌد اسماعٌل طه لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره بملن / طاهر محمود عبد الرحٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  15124فاطمة السٌد سٌداحمد ابراهٌم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن عبد الرحمن احمد عارف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22911 مجاهد عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء دمحم -  148

 الـتأشٌر:   ، الروضه ملن عادل زكً حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  22929دمحم كامل دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 زور ملن : عز الدٌن ابراهٌم طحان، جن



 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 العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22921هالل المرسً هالل هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن عبد هللا سٌد دمحم حجازي

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  22932برلم     حنان عبد المنصف عبد المنصف ابو لوطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  151

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / جمال دمحم ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22923احمد السٌد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 صر ملن : سعدٌه ابراهٌم دمحم بدوى ش/ الزراعه طرٌك الن-الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22931نرمٌن رفعت عنتر الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن / دمحم السٌد سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321ارٌخ وفً ت 18916احمد مجدي شبل حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

تم افتتاح فرع بنفس النشاط "مصنع نسٌج" بناحٌه كفر هالل مركز بركه السبع ملن دمحم حسنً راشد. اودع برلم  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 18916و لٌد برلم تابع  2119/13/21فً  1188

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22921ه برلم    شولً سلٌمان دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  155

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن شولً سلٌمان دمحم نصار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22919اٌمان صبحً فتحً متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 مانً الـتأشٌر:   ، بمسا ملن /هدي فتحً متولً الترك

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22925عبد الجواد اسماعٌل عبدالجواد حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 وصف الـتأشٌر:   ، مصطاى بملن / اسماعٌل عبد الجواد اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321رٌخ وفً تا 22918عمرو مصٌلحى عمران عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ( بالمنطمه الصناعٌه االولى بملن / محمود سامى عبدالمجٌد  11-9لطعه رلم ) -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  18916احمد مجدي شبل حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن دمحم حسنً راشد

ن , تم تعدٌل العنوا 21191321وفً تارٌخ  22931عمرو عبد المادر عبد الغفار بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : عبد المادر عبد الغفار السٌد بكر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  12811اٌهاب دمحم سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شارع منطمه المصانع 16 -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح : اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22926عبد المنعم عبد المجٌد حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     امجد -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن امجد عبد المنعم عبد المجٌد حوٌت

ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعد 21191321وفً تارٌخ  6391فكٌه امٌن دمحم الجبري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ، تعدٌل المالن لٌصبح : ملن نجالء فتحً حامد بكر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22321مٌخائٌل زكى مٌخائٌل غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره بملن / فائمه مصطفى محمود لؤلؤ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22924حمد سعد احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ا -  165

 الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن بملن / احمد سعد احمد نصر 

ان , تم تعدٌل العنو 21191321وفً تارٌخ  22922اشرف التهامى دمحم التهامى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : حنٌفه عبد العزٌز العزب 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22928خالد احمد سعٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 زمام شرانٌس بملن / سٌد عبدالعزٌز دمحم  -الـتأشٌر:   ، كفور الرمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22811هٌم الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مجدي ابرا -  168

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / ورثة المرحوم ٌحٌى ابراهٌم الحنفى وهم عزٌزه مرسى عبدالمادر وهبه وعمرو 

 ودمحم وصالح ابراهٌم الحنفى

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  17987احمد الدٌساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العزٌز دمحم  -  169

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : كامل غالى غبلاير 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191321وفً تارٌخ  22934عادل فتحً علً االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن فتحً علً احمد االعرج 

تم  21191321وفً تارٌخ  11214ابو سرٌع التهامى ابو سرٌع التهامى الموافى بمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / فوزٌه ٌوسف احمد حوٌت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22933ٌسري الدسولً الشربٌنً حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فارس ملن /عادل عبد الستار ابراهٌم 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191321وفً تارٌخ  22947محمود دمحم متولً مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن/امال احمد عبد الحمٌد الغنٌمً 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  19875اٌمن عبد الحمٌد عبد الجواد اسماعٌل خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الحجر ملن وائل دمحم دمحم رزق عٌش طرٌك شنتنا -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : بركه السبع 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  22943ثرٌا دمحم صبحى عبد السالم ملٌجى مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بركة السبع شرق بملن / هشام فتحى اسماعٌل مطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22941تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم الشحات دمحم عبد العزٌز عالم ، -  176

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن/ الشحات دمحم عبد العزٌز عالم 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191321وفً تارٌخ  22935عبد الداٌم دمحم بدوى عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب ملن : محمود دمحم بدوى عبد الداٌم 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  22936محمود عبد الحفٌظ محمود عبد العال زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 لن : احمد فتحى هاللىبجوار البنن االهلى م -مدخل المنطمه الصناعٌه  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22938سعد محمود سعد عطٌه هللا الوٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 وصف الـتأشٌر:   ، بنً غرٌان ملن رمضان سعد عطٌه هللا الوٌشً

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22937  كرٌمه عبد الرؤف سعد الوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان ملن : رمضان لبٌب حنفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22946لبلبه دمحم عبد الوهاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

  صمر الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن : رجب السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22941محمود فتحى دٌساوى على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 ش/ التحرٌر ملن : نعٌمه دمحم اسماعٌل النجار ونجالء واحمد فتحى دٌساوى على -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  22942، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم منصور ابراهٌم منصور تمراز  -  183

 شارع النصر ملن عمرو دمحم كمال اسماعٌل -شرق -, وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع 



 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

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191321وفً تارٌخ  22939مصباح السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن السٌد دمحم السٌد مطر

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22944صفاء ابراهٌم احمد ابراهٌم زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 وصف الـتأشٌر:   ، شرانٌس ملن عادل عبد الداٌم دمحم البٌومً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22948خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم السٌد الدسولً  -  186

 الـتأشٌر:   ، ابو مشهور ملن /طه السٌد الدسولً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22945دمحم احمد سلٌمان رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 ام صالح ملن /فتحً عبد المادر عبد الوهاب  الـتأشٌر:   ، مٌت

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  22951هٌثم بهى الدٌن محروس بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 وصف الـتأشٌر:   ، شمندٌل ملن : دمحم السٌد دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  21739هانى فهمى احمد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، عرب الرمل ملن : عبد الرازق ٌوسف عبد هللا ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22952عماد دمحم ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن / اٌمن فؤاد دمحم خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22951علً فؤاد علً علً حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 عوض عبدالعزٌز البرى بنشاط مكتب كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق ش/ طرٌك النصر ملن دمحم -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 13564و لٌد برلم  2112/17/15و اغلك فً  2112/11/29رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات. افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22951علً فؤاد علً علً حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق ش/ مساكن االرض الطٌبه متفرع من شارع طرٌك النصر ملن بنشاط  -2الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 14412و لٌد برلم  2113/11/12و  اغلك فً  2113/11/16مكتب رحالت داخلٌه. افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324تارٌخ  وفً 22951علً فؤاد علً علً حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 2114/19/23كان له محل رئٌسً بركة السبع شرق بملن / فؤاد على على بنشاط حظٌرة مواشى حالبه. افتتح فً  -3الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 15799و لٌد برلم  2117/19/17و اغلك فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22951لم    علً فؤاد علً علً حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  194

 ش/ الجٌش ملن فؤاد علً علً حمده -الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  17559احمد احمد عبدالحمٌد البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الحمٌد احمد عبدالحمٌدالـتأشٌر:   ، هورٌن ملن عبد

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  22954رحاب توفٌك على حسن السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن : نبٌل دمحم نصر السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22953  احمد دمحم السٌد دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  197

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن / طاهر محمود عبد الرحٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22949هدٌه فهمً علً دمحم النساج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 بابً اسماعٌل الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل ملن /امٌر دمحم ام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  21739هانى فهمى احمد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌه : عرب الرمل مركز لوٌسنا ملن : عبد الرازق ٌوسف عبد هلل ٌوسف ونشاطه  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  21739ولٌد برلم تابع  2119لسنه  1149ول " ماعدا االنترنت " لٌد باالٌداع رلم اكسسوار محمول وخدمات محم



 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 العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  17559احمد احمد عبدالحمٌد البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

كز بركه السبع ملن عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد بنشاط مزرعه تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه هورٌن مر -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 17559و لٌد برلم تابع  2119/13/24فً  1151دواجن. اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  22956مها مجدى عبد الحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 هور الرمل بملن / مجدى عبد الحمٌد اسماعٌل سالم وصف الـتأشٌر:   ، اج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  5475باسم دمحم محمود عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

وم مجمده افتتح فى له محل رئٌسى بناحٌة كفر علٌم بملن / الدسولى محمود الدسولى ونشاطه تجارة اسمان ولح -1الـتأشٌر:   ، 

 بركة السبع  5475ولٌد برلم دائم  2111/3/21

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  5475باسم دمحم محمود عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر له محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر علٌم بملن / ٌاسر دمحم محمود عبد المطلب  -2الـتأشٌر:   ، 

 بركة السبع  5475ولٌد برلم تابع  2111لسنة  988وتوكٌالت تجارٌه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  5475باسم دمحم محمود عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ه الـتأشٌر:   ، كفر علٌم بملن / اٌمن صبحى زغلول

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  14199عصام لرنى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / جالل دمحم السٌد المزٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22965صالح فوزى شرٌف حطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان ملن : اشرف عبد الفتاح عالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  22961هانى ضٌاء عبد الصادق عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 وصف الـتأشٌر:   ، الروضه ملن : دمحم مجاهد السٌد عبد البر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22959سماح دمحم السٌد عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 ش/ الجٌش ملن هانً دمحم رمضان -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  22919عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22967مجدي فتحً السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسٌد عبدهللا الـتأشٌر:   ، مٌت سراج ملن /مجدي فتحً ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22955احمد عطٌه عطٌه احمد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن : ٌاسر دمحم على السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22964نورا ماهر تهامى عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن شرٌفه فوزي عالم عالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22958دمحم جادالحك دمحم الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن / ٌاسر دمحم جادالحك 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  22962عبد العظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سامى  -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : صابرٌن الحسٌنى دمحم لندٌل 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191325وفً تارٌخ  5475باسم دمحم محمود عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر علٌم بملن / اٌمن صبحى زغلول ونشاطه تجارة وتوزٌع لطع غٌار سٌارات 

 بركة السبع  5475ولٌد برلم تابع  2119/3/25فى  1161وزٌوت وشحومات اودع برلم 



 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 العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  22957لم    منار مصطفى عبد الجواد تاج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر االكرم بملن / امٌنه عبد الحمٌد خطاب 

تم تعدٌل العنوان  21191325وفً تارٌخ  22963فوزى فوزى عبد الغفار صالح الحاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 , وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن /مسعد سعٌد البكرى عبد الممصود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22961اسالم كمال ابراهٌم غنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا طرٌك جٌهان بملن / عبد الرحمن دمحم على لوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22966فوزي رشاد سلٌمان عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن /هانً رشاد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  5475باسم دمحم محمود عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر علٌم بملن / اٌمن صبحى زغلول ونشاطه تجارة وتوزٌع لطع غٌار سٌارات 

 بركة السبع 5475ولٌد برلم تابع  2119/3/25فى  1161وزٌوت وشحومات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22975هاله سعٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن /صالح محمود باللٌطً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  22968    دمحم كمال دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  222

 ش/ الشهٌد الشاطر ملن : محمود دمحم كمال محمود -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22971امل عطٌه دمحم ابو امباركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 / وائل حسٌن عبد هللا الشٌشٌنى  الـتأشٌر:   ، جنزور بملن

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  22973اسماء الحسٌنً عبدالحكٌم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بخوم ملن /الحسٌنً عبدالحكٌم بٌومً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  22978بك لٌده برلم    احمد نبٌل دمحم نصر السٌد السكري ، تاجر فرد ،  س -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن نبٌل دمحم نصر السٌد السكري

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22969عصام شاكر مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 شاكر مصطفى سالم الـتأشٌر:   ، طنبشا ملن : 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  21671احمد عبد الموجود محمود دمحم حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : شادٌه شدٌد خطاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  22974ه برلم    ٌاسر ابراهٌم امٌن علً الشٌخ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  228

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر علٌم ملن /علً السٌد احمد علً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22897احمد عبد الرازق دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 ملن : هانى خالد حسن مصطفى الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  22971سامح عاطف عبدالفتاح احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعً مساكن الروضه الجدٌده ملن / دمحم السٌد مصطفً  -غرب -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22972ه على عبد العال طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌر -  231

 حارة زعٌر من شارع الجٌش ملن : لطفى عبد المحسن حافظ  2 -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326خ وفً تارٌ 22976جمال حمٌده الدٌب عزب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن محمود حمٌده الدٌب عزب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22979علً سالم معروف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن دمحم احمد الرفاعً دمحم الملٌجً

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22977دمحم ناصر دمحم نصر السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن : ناصر دمحم نصر السٌد عفٌفى السكرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326تارٌخ وفً  22981دمحم جمعه دمحم دمحم حسن النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصف الـتأشٌر:   ، طنبشا ملن/ احمد جمعه دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  22981سلٌمان حسن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 ش/ الجالء ملن : ورثه حسن السٌد سلٌمان-، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  22985لطٌفه ابو شادي عبد الهادى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 , وصف الـتأشٌر:   ، جنزور ملن اشرف ابراهٌم مصطفً 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191327وفً تارٌخ  22983احمد حامد فتحى ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 الـتأشٌر:   ، الروضه ملن : احمد مصطفى حجاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  22982عبٌر دمحم عبد الجٌد سابك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : عالء لبٌب على الدلن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  18339تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     امٌره الدمحمي عبد الداٌم ابراهٌم ، -  241

شارع الشرلاوى ملن عادل دمحم على  23البر الشرلى  -افتتح فرع بنفس النشاط بناحٌه شبٌن الكوم  -1وصف الـتأشٌر:   ، 

 ولٌد برلم 2119الطنبداوى لٌد باالٌداع رلم لسنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  22987، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جاد فوزي جاد  -  241

 ، كفر هالل ملن : دمحم دمحمى محمود شعت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  18497دمحم شحاته دمحم مرسً الحبٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ، شارع جمال الدٌن مركز بركه السبع ملن /شحاته دمحم مرشً الحبٌشً وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  16919دمحم عطٌه دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ه الثانٌه ملن : ناصر عبده احمد سند المنطمه الصناعٌ 91, 91كفور الرمل لطعه رلم  -، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  22986فاطمه دمحم مرسً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، اشلٌم ملن : خالد سٌد احمد احمد سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  11116م    دمحم عبدالفتاح علٌمى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  245

 تم إلغاء المحل الرئٌسً اآلخر لالستغناء عنه نهائٌـــاً  -2الـتأشٌر:   ، 

 11116تم تعدٌل االسم التجارى بجعله دمحم عبد الفتاح علٌمى عمر)العلٌمى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

ً  -2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191327وفً تارٌخ   تم إلغاء المحل الرئٌسً اآلخر لالستغناء عنه نهائٌـــا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  22984ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطف ابراهٌم احمد  -  247

 الـتأشٌر:   ، ام خنان ملن /فكٌره عبد الرحمن مصطفً مصلحً الحاج علً 

نوان , تم تعدٌل الع 21191327وفً تارٌخ  22518هانً مصطفً عبد العزٌز عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : شولى سعودى عبده عرفه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  14416دمحم السٌد اللٌثى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

لسنة  1396لنسبه للمحل الرئٌسى االخر المودع برلم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / كرٌمه عبد الوهاب احمد با

2117 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22991مصطفى شحاته لطب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش/ المدرسه االعدادى بملن / شحاته لطب شحاته  -مركز لوٌسنا -الـتأشٌر:   ، مٌت بره  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191328وفً تارٌخ  22994لسٌد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر ا -  251

 ، شارع بورسعٌد ملن /نبٌل عوض رزق هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22993هٌام نبٌه على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 لـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / مسعد على زكى ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  14416دمحم السٌد اللٌثى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / كرٌمه عبد الوهاب احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22991جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌوسف السٌد مصطفً السٌد ، تا -  254

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن نادٌه ٌوسف دمحم السٌد 

تم  21191328وفً تارٌخ  22988مدحت عبد النبً عبد الحمٌد عبد الرحمن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 صالح سالم ملن امٌن دمحم امٌن موسً بالبل -أشٌر:   ، لوٌسنا شتعدٌل العنوان , وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22989عبٌر سمٌر عبد الغنً الفمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا امال انور شندي

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22995سبك لٌده برلم      محمود فؤاد صالح عبد الحلٌم ، تاجر فرد ، -  257

 الـتأشٌر:   ، برج الحدٌدي طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعً ملن /عبد الباسط عبد الغنً متولً 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191328وفً تارٌخ  22992احمد كمال عبد ربه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الـتأشٌر:   ، مٌت العز ملن /دمحم دمحم بٌومً دمحم 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  23111عادل عادل عبد المجٌد الشناوى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العجاٌزه ملن شرٌف السٌد مامون 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  23111ناوى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عادل عبد المجٌد الش -  261

كان له محل رئٌسً بناحٌه مٌت السودان مركز طنطا ملن وفاء ٌوسف صادق ٌوسف ونشاطه -1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 غرفه طنطا  27148ورشه الومٌتال لٌد برلم سجل تجاري 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  23111شنوده رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد رزق لبٌب -  261

 شارع عزٌز فهمى ملن : منال فاٌز كامل 73 -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

العنوان , تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  16232عبد العزٌز دمحم عبد الحمٌد شندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن الطالب "عبد العزٌز دمحم عبد الحمٌد شندى"

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  22997السٌد عبد الفتاح دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 عبده الـتأشٌر:   ، مٌت بره بملن / عبد الفتاح دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  22996سماء دمحم الفاتح محمود فرج شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت سراج ملن عزت عبد الستار عبد هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  22998هانً محمود فتحً محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن محمود فتحً محمود هاشم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  22999طارق احمد حسان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

لن دمحم احمد حسان بنشاط مكتب مماوالت عمومٌه كان له محل رئٌسً بناحٌه بركة السبع شرق ش/ عبدالسمٌع م -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 14113و لٌد برلم  2113/11/11و اغلك فً  2112/19/19ومماوالت خرسانه مسلحه. افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  22999طارق احمد حسان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 بجوار مدرسه النهضه ملن السٌده محمود رمضان -بركه السبع شرق الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  22398احمد عمر عبد المنعم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

براهٌم ماضى ابراهٌم حماد ونشاطه تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة/  بركة السبع ش/ جمال عبدالناصر بملن / ا -1الـتأشٌر:   ، 

 بركة السبع  22398ولٌد برلم تابع  2119/3/31فى  1255كافٌترٌا للمشروبات والماكوالت اودع برلم

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  14875عادل كامل ابراهٌم ٌالوت حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع حلوي من عجٌن

تم تعدٌل 21191315وفً تارٌخ  21839اسماء ناصر ابراهٌم ابو الغار ) ثالجه الرحمه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وم" الً النشاط االصلًالنشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه "تعبئه و تغلٌف لح

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191315وفً تارٌخ  11152هانم حمدي السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبح : مطعم فول و طعمٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  18724هناء صالح حسٌن الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم اضافة "بٌـــع منظفات صناعٌه"

 تم تعدٌل النشاط , وصف21191317وفً تارٌخ  19713ابراهٌم بشٌر ابراهٌم محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب مماوالت عمومٌه متكامله وتورٌدات عامه " فٌما عدا خدمات االنترنت "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191311وفً تارٌخ  18732دمحم نبٌل صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 الً النشاط االصلًاضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فٌما عدا النت 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  17134دمحم طلعت ابراهٌم علٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل النشاط لٌصبح : تجمٌع االثاث المكتبى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191312وفً تارٌخ  16835دمحم الدسولى عبدالغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  16494صبحى السٌد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب تورٌدات عمومٌه " فٌما عدا خدمات االنترنت "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191314وفً تارٌخ  21113احمد مسعد السعٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تجاره مخلفات الً النشاط االصلً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شاط , وصف التأشٌر:  تم تم تعدٌل الن21191314وفً تارٌخ  21372اشرف دمحم بكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

اضافه نشاط "مماوالت عامه و االوانً و االدوات المنزلٌه و هاٌبر ماركت و السجاد و المفروشات و مواد نظافه و مواد غذائٌه و 

 اجهزه موباٌل و صٌانتها و االجهزه الكهربائٌه و صٌانتها و االثاث المنزلً" الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  13455العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر انور محمود عبد -  12

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط "تصنٌع و بٌع اٌس كرٌم" الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  22877السٌد مرزوق السٌد االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌره مواشً حالبهال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  1921اسماعٌل احمد دمحم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 "( الً النشاط االصل6ًمن المجموعه  36و الماده  19تم اضافه )استٌراد و تصدٌر "ما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  6391فكٌه امٌن دمحم الجبري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط لٌصبح : حداٌد و بوٌـــات

, تم تعدٌل النشاط 21191321وفً تارٌخ  22716دمحم ٌوسف عبد المعطً ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشه لتجمٌع وبٌع النجف

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  19875اٌمن عبد الحمٌد عبد الجواد اسماعٌل خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 النشاط , وصف التأشٌر:  تم إلغاء نشاط " االستٌراد " من النشاط االصـلى

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  17111الرؤف عبد الوهاب صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح عبد  -  18

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح/ بٌع دواجن ولحوم مجمده

وصف  تم تعدٌل النشاط ,21191324وفً تارٌخ  22892دمحم عبد الفتاح انور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع منظفات صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191325وفً تارٌخ  14199عصام لرنى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / محل حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191325وفً تارٌخ  17159سبك لٌده برلم    امٌر دمحم عبد الفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب تورٌد سموم طبٌعٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191326وفً تارٌخ  21671احمد عبد الموجود محمود دمحم حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ٌصبح : مكتب استٌراد وتصدٌر اجهزة رٌاضٌه ومكمالت غذائٌهوصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط ل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191326وفً تارٌخ  22666فتحً عبد هللا ٌوسف نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : حظٌره انتاج حٌوانى والبان

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191327وفً تارٌخ  6833ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالغنً دمحم الشناوي ، تاج -  24

 تم تعدٌل مسمً النشاط لٌصبح ثالجه تجمٌد مواد غدائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191327وفً تارٌخ  22138نجاة حواش السٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 لٌصبح : بٌع اسمان ولحوم مجمدهتعدٌل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191327وفً تارٌخ  18497دمحم شحاته دمحم مرسً الحبٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت وتورٌدات فٌما عدا خدمات االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191327وفً تارٌخ  14928،  سبك لٌده برلم   مصطفى احمد زكى خضٌر ، تاجر فرد  -  27

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره سٌرامٌن



 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 النشاط , وصف 21191327وفً تارٌخ  14928مصطفى احمد زكى خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 ٌنالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره سٌرام

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191331وفً تارٌخ  21134جمال عطوه عبد الممصود عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط ورشة موبٌلٌا الى النشاط االصلى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  11143عمر جابر الدسولى عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22827خالد محمود احمد محمود عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22842اكرم شولً دمحم مرسً شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22859هانى رفعت شحاته الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22872م لطفً رمضان محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسال -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  9619سامً ٌوسف سٌد احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22911ً ابراهٌم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام دمحم حفن -  7

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22919اٌمان صبحً فتحً متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22934عرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل فتحً علً اال -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22951علً فؤاد علً علً حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  22964،  سبك لٌده برلم   نورا ماهر تهامى عالم ، تاجر فرد  -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22979علً سالم معروف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22834رلم   امانً سامً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  13

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22835دمحم صبحً دمحم بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22847سلوى عبدالفتاح عبدالعزٌز زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22882احمد رجب عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  22881السٌد صبري الكردي ملٌجً عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22741عادل عبد العاطً علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191321خ وفً تارٌ 22929دمحم كامل دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22939مصباح السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22973اسماء الحسٌنً عبدالحكٌم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22971سامح عاطف عبدالفتاح احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22812دمحمي منتصر سٌد احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22823مرٌم كمٌل نجٌب عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش21191316وفً تارٌخ  22846عماد سمٌر عمر العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22851حماده دمحم دمحم دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  22855عبد الرحمن اشرف حسٌن عبد اللطٌف موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 ع الشركة , وصف التأشٌر: خاصنو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22876اسماعٌل فوزي دمحم دمحم ضرٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22879دمحم جمال عبد الشافً ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22884نادٌه عبدالحكٌم امٌن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 : خاصوصف التأشٌر
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22915دمحم سعٌد فتوح حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22915دمحم مصلح محمود الحلوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22937رٌمه عبد الرؤف سعد الوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ك -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22946لبلبه دمحم عبد الوهاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  22968كمال دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  35

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22977دمحم ناصر دمحم نصر السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  23111وده رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد رزق لبٌب شن -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22829حماده حسنٌن عبد المعطً الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22845دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود ابراهٌم  -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22853اسامه البكري البكري بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22871ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم امبابى اسماعٌ -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22892دمحم عبد الفتاح انور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22919اشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز ه -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22916دٌنا شاكر دمحم سامً سعد الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22931ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نرمٌن رفعت عنتر الحبٌب -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  21739هانى فهمى احمد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  22967،  سبك لٌده برلم    مجدي فتحً السٌد عبدهللا ، تاجر فرد -  47

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22978احمد نبٌل دمحم نصر السٌد السكري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  22991سبك لٌده برلم    ٌوسف السٌد مصطفً السٌد ، تاجر فرد ،  -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22831صالح بٌومً سالمه دالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  22838ه برلم   احمد رمضان عبد العزٌز مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22871اٌهاب عبد هللا دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22891ولٌد خالف سنجب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22922اشرف التهامى دمحم التهامى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  22925برلم    عبد الجواد اسماعٌل عبدالجواد حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  55

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22931عمرو عبد المادر عبد الغفار بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22962محمود سامى عبد العظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22983احمد حامد فتحى ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  22828اهر عصمت عبد الشهٌد على الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  59

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22861شرٌف اشرف رضوان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22862مه عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ندا سال -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22893دمحم دمحم مصطفً عفصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22899لمح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف ابراهٌم ابراهٌم  -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22912حسنى امٌن سلٌمان الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  17559تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد عبدالحمٌد البدوى ،  -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22953احمد دمحم السٌد دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  22959تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح دمحم السٌد عبد الرازق ،  -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191327وفً تارٌخ  22985لطٌفه ابو شادي عبد الهادى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  22992تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد كمال عبد ربه السٌد ، -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191328وفً تارٌخ  22994عبٌر السٌد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22811فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر ٌسري عبد السمٌع عبد الجواد ، تاجر  -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191313وفً تارٌخ  22819دمحم طارق زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22854ٌده برلم   مصطفى محمود دمحم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22861اشرف فتحى جابر الشادلى فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22868   اسالم صبري بٌومً فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22911سالمه ابو المحاسن السٌد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22917  رمزى خلٌل اسكندر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22914محمود عادل السٌد علً النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22947محمود دمحم متولً مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  22954رحاب توفٌك على حسن السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325رٌخ وفً تا 5475باسم دمحم محمود عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22986فاطمه دمحم مرسً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  22993هٌام نبٌه على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  22999طارق احمد حسان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  22811احمد مجدي ابراهٌم الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22813دمحم نجدي زكً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191314وفً تارٌخ  22824دمحم فتحى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22856مصطفً ابراهٌم احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22858 شحاته رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسنً دمحم -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22873بدرٌه عكاشه ابو عمر غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191314وفً تارٌخ  22889، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء دمحم حسن دكً  -  91

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22913جمال عبد العزٌز اللٌثى البرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  22916فرد ،  سبك لٌده برلم   حلمٌه دمحم دمحم هٌكل ، تاجر  -  93

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22918عمرو مصٌلحى عمران عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22949بك لٌده برلم   هدٌه فهمً علً دمحم النساج ، تاجر فرد ،  س -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  22951هٌثم بهى الدٌن محروس بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191325وفً تارٌخ  22963سبك لٌده برلم     فوزى فوزى عبد الغفار صالح الحاجه ، تاجر فرد ، -  97

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191327وفً تارٌخ  22981سلٌمان حسن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  22996برلم   سماء دمحم الفاتح محمود فرج شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  22998هانً محمود فتحً محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22833م   دمحم عبد الشهٌد دمحم باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22848احمد ابراهٌم جمال الدٌن خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  22895لٌده برلم    دمحم ابراهٌم حمٌده عبد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  113

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22913بالبل السٌد عبد العزٌز بالبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22912لم   دمحم ٌحًٌ زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22928خالد احمد سعٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  22958دمحم جادالحك دمحم الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22972امٌره على عبد العال طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191326وفً تارٌخ  22974ٌاسر ابراهٌم امٌن علً الشٌخ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22987دمحم جاد فوزي جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22819احمد بٌومً حامد جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22825منشاوي ادهم منشاوي حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  11567محمود احمد احمد البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  22857خضرة السٌد السٌد ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22874دمحم عزت عبد الواحد موسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  22888ابراهٌم نبٌل ابراهٌم ابراهٌم مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 شٌر: خاصالشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22914محمود زكً علً عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22923احمد السٌد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  22936محمود عبد الحفٌظ محمود عبد العال زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22952عماد دمحم ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  22966فوزي رشاد سلٌمان عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22981دمحم جمعه دمحم دمحم حسن النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  22995محمود فؤاد صالح عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22818فادي سامً مصٌلحً فرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22821احمد الدٌساوى احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22832دمحم عبد النعٌم السٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22837احمد حسٌن علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  22867عبد الوهاب ابراهٌم اسماعٌل لنصوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22881رٌف صبري الكردي ملٌجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22883مى محمود الدسولى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  22894 دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد وحٌد دمحم -  131

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  22926امجد عبد المنعم عبد المجٌد حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22941على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود فتحى دٌساوى -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  22942ابراهٌم منصور ابراهٌم منصور تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191325وفً تارٌخ  22957بد الجواد تاج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منار مصطفى ع -  135

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  22989عبٌر سمٌر عبد الغنً الفمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22818ٌوسف سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌوسف عادل -  137

 التأشٌر: خاص

وفً  22826هناء عبد العزٌز عبد العزٌز عبد السالم )عرفه الكسسوارات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 تأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف ال21191314تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22841دمحم ربٌع عثمان خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191315وفً تارٌخ  19361رضا محمود ابو زٌد محمود عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  22875خبٌرى عبد الكرٌم خبٌرى حسٌن البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  13262طارق عبدهللا احمد السٌد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22921شولً سلٌمان دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  18916احمد مجدي شبل حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  22933ٌسري الدسولً الشربٌنً حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22935عبد الداٌم دمحم بدوى عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22965صالح فوزى شرٌف حطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  22815عبدالعظٌم صبحى عبدالعظٌم عبدالمٌود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 خاص الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22822ولٌد عثمان دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22841محمود حسن عطوه متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22877لسٌد مرزوق السٌد االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22887سامى شولى حموده حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22924سعد احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد احمد  -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  22938سعد محمود سعد عطٌه هللا الوٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22945ٌمان رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد سل -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191325وفً تارٌخ  22961هانى ضٌاء عبد الصادق عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  22984احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف ابراهٌم  -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  23111عادل عادل عبد المجٌد الشناوى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22814احمد احمد المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وصال  -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22821شٌماء احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22844خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً السٌد دمحم  -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22852شٌماء سعٌد فرٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22567جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف جمال على بٌومى الدرس ، تا -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22886السٌد منٌر السٌد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22918سبك لٌده برلم   نٌرمٌن مختار شبل عثمان ، تاجر فرد ،   -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22917دمحم محمود فرٌد نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22941ك لٌده برلم   دمحم الشحات دمحم عبد العزٌز عالم ، تاجر فرد ،  سب -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22948ابراهٌم السٌد الدسولً خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22971ده برلم   امل عطٌه دمحم ابو امباركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22975هاله سعٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  22997م   السٌد عبد الفتاح دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22831افنان عادل احمد شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  22839غرٌب توفٌك دمحم غرٌب شباٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22843السٌد فتحى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22878كمال احمد لطب بنداري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22885رٌهام فتحى عبد الفتاح الجعفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22891ء فرٌد عبد العظٌم الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفا -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22921هالل المرسً هالل هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  22932المنصف عبد المنصف ابو لوطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان عبد  -  179

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  22961اسالم كمال ابراهٌم غنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22969شاكر مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22976جمال حمٌده الدٌب عزب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22982الجٌد سابك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر دمحم عبد -  183

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22816احمد هاشم رزق شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22817تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعدنى محروس دمحم ، -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22851ام دمحم فاروق فتوح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22864رد ،  سبك لٌده برلم   راجى عبد هللا انور مجاهد ، تاجر ف -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22865سناء على ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22896سبك لٌده برلم   فرحانه فرج هللا ٌوسف السٌد ، تاجر فرد ،   -  189

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22897احمد عبد الرازق دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22911لٌده برلم   اسماء دمحم مجاهد عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك  -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22911احمد سعٌد اسماعٌل طه لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  22943،  سبك لٌده برلم   ثرٌا دمحم صبحى عبد السالم ملٌجى مطر ، تاجر فرد  -  193

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22944صفاء ابراهٌم احمد ابراهٌم زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22955،  سبك لٌده برلم   احمد عطٌه عطٌه احمد حبٌب ، تاجر فرد  -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22956مها مجدى عبد الحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  22991لٌده برلم    مصطفى شحاته لطب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك -  197

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191328وفً تارٌخ  22988مدحت عبد النبً عبد الحمٌد عبد الرحمن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 انونً  الكٌان الم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : الدولى  17134تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  1

 لتجمٌع االثاث المكتبى  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / مكتب  15891تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  2

 هاى استاٌل لالستٌراد والتصدٌر  

ح : الحجازى الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصب 16494تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  3

 للتورٌدات العمومٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مؤسسة  12165تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  4

 بٌت الخبره للتعلٌم والتدرٌب  

لى: تم اضافه السمه التجارٌه لتصبح : البركه ا 15351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  5

 لتجاره الكاوتش والبطارٌات  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : صبرى  1114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  6

 اسماعٌل دمحم شحاته لٌله  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه لتصبح : مكتب  22647اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 21191325،  فى تارٌخ :   -  7

 المصرٌه لالستٌراد و التصدٌر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  22871تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191331،  فى تارٌخ :   -  8

 الحالل للمماوالت  

   ــــــــــــــــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191316، وفى تارٌخ    11994شركة / عامر السٌد حفنى موسى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 توثٌك لوٌسنا 2112/9/21فى 4451محو/شطب السجل  بموجب عمد حل للشركه ثابت التارٌخ رلم 

تم    21191316، وفى تارٌخ    11994رلم : شركة / عامر السٌد حفنى موسى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها ب   - 2

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة اعمالها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله فى الشركه

، وفى تارٌخ    19521شركة /ملٌجى على دمحم عبده وشرٌكه  ) الملٌجى للدهانات (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 شبٌن الكوم 2119ج لسنة 919/شطب السجل  بموجب عمد حل للشركه مصدق على تولٌعاته رلم تم محو   21191316

، وفى تارٌخ    19521شركة /ملٌجى على دمحم عبده وشرٌكه  ) الملٌجى للدهانات (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 واستلم كل شرٌن كافة حموله فى الشركه تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة اعمالها نهائٌا   21191316

تم    21191326، وفى تارٌخ    5912شركه عصام ابراهٌم عبدالمادر وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 توثٌك لوٌسنا 2115أ لسنه  3162محو/شطب السجل  بموجب محضر تصدٌك لعمد حل رلم 

تم    21191326، وفى تارٌخ    5912كته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه عصام ابراهٌم عبدالمادر وشرٌ   - 6

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حموله

، وفى    21299شركة /  ) فٌلو لتركٌب المصاعد ( عماد رزق لبٌب شنوده وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه و تصفٌه اعمالها نهائٌـــاً    21191326ٌخ تار

، وفى    21299شركة /  ) فٌلو لتركٌب المصاعد ( عماد رزق لبٌب شنوده وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

شركات  2119/13/2فً  163م تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل مسجل ملخصه ومشهر عنه برل   21191326تارٌخ 

 شبٌن الكوم تم حل الشركه و استلم كل شرٌن كافه مستحماته

تم    21191327، وفى تارٌخ    18456شركه / ولٌد دمحم نجٌب عبد الواحد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 ً  محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌــــا

تم    21191327، وفى تارٌخ    18456ه / ولٌد دمحم نجٌب عبد الواحد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شرك   - 11

شركات شبٌن الكوم تم حل الشركه  2119/13/24فً  283محو/شطب السجل  بموجب عمد حل مسجل ملخصه و مشهر عنه برلم 

 تحماتهوتصفٌه اعمالها نهائٌــــاً و استلم كل شرٌن كافه مس

تم محو/شطب السجل     21191331، وفى تارٌخ    14857، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   G.I.Aجى اى اٌه    - 11

 مكتب منوف 2119/13/25فً  1441بموجب طلب تأشٌر رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   14857ك لٌدها برلم : شركة غرٌانى الدولٌة للتنمٌة الزراعٌة ) اسماعٌل سٌد دمحم غرٌانى وشرٌكة (  ، شركة تضامن  سب   - 12

 مكتب منوف 2119/13/25فً  1441تم محو/شطب السجل  بموجب طلب تأشٌر رلم    21191331، وفى تارٌخ 

تم محو/شطب السجل  تم    21191331، وفى تارٌخ    14857، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   G.I.Aجى اى اٌه    - 13

 الغاء الفرع لالستٌغناء عنه نهائٌاً 

   14857شركة غرٌانى الدولٌة للتنمٌة الزراعٌة ) اسماعٌل سٌد دمحم غرٌانى وشرٌكة (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تم محو/شطب السجل  تم الغاء الفرع لالستٌغناء عنه نهائٌاً    21191331، وفى تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

الى: تعدٌل  اسم الشركه  11712شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191312،  فى تارٌخ :   -  1

 للنسٌج ٌونس مطاوع وشركاهلٌصبح شركه / المهندس 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وداد دمحم عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ولها وحدها حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  1

 11994برلم       21191313

مر  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ولها وحدها حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : كامل عبدالغنى اسماعٌل ل -  2

 11994برلم       21191313

محمود هشام نعمان ابراهٌم عتمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  3

 14647برلم       21191317بركة السبع ، تارٌخ :  2119لسنة ا  614بموجب عمد تعدٌل مصدق على تولٌعاته برلم 

 11712برلم       21191312دمحم ٌونس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  4

 11712برلم       21191312دمحم ٌونس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  5

 11712برلم       21191312نس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ : دمحم ٌو -  6

 11712برلم       21191312حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  7

 11712رلم   ب    21191312حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  8

 11712برلم       21191312حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  9

 11712برلم       21191312ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  11

 11712برلم       21191312، تارٌخ :   ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  11

 11712برلم       21191312ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  12

 11712برلم       21191312دمحم ٌونس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  13

 11712برلم       21191312دمحم ٌونس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  14

 11712برلم       21191312دمحم ٌونس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  15

 11712برلم       21191312:  حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ -  16

 11712برلم       21191312حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  17

 11712برلم       21191312حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  18

 11712برلم       21191312امن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تض -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11712برلم       21191312ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  21

 11712برلم       21191312ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  21

س مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك دمحم ٌون -  22

اإلدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون بالسحب 

ن لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكو

 11712برلم       21191312شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119/13/11فً  121برلم 

دمحم ٌونس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك  -  23

دارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون بالسحب اإل

واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه 

 11712برلم       21191312وم ، تارٌخ : شركات شبٌن الك 2119/13/11فً  121برلم 

دمحم ٌونس مطاوع ٌونس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك  -  24

ون بالسحب اإلدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البن

واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه 

 11712برلم       21191312شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119/13/11فً  121برلم 

ٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعد -  25

اإلدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون بالسحب 

خصه ومشهر عنه واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل مل

 11712برلم       21191312شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119/13/11فً  121برلم 

حنان وهبه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك  -  26

طات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون بالسحب اإلدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السل

واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه 

 11712برلم       21191312شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119/13/11فً  121برلم 

ه عبد الجواد حسبو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك حنان وهب -  27

اإلدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون بالسحب 

لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه  واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون

 11712برلم       21191312شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119/13/11فً  121برلم 

ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك  -  28

ارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون بالسحب اإلد

واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه 

 11712برلم       21191312، تارٌخ :  شركات شبٌن الكوم 2119/13/11فً  121برلم 

ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك  -  29

بالسحب اإلدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون 

واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه 

 11712برلم       21191312شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119/13/11فً  121برلم 

بند اإلدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه حك ٌونس مطاوع ٌونس جمعه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل  -  31

اإلدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركه ولهم الحك فً التعامل مع البنون بالسحب 

ومشهر عنه  واالٌداع واجراء المروض والرهون بشرط ان تكون لصالح الشركه وتنمٌه غرضها بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه

 11712برلم       21191312شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119/13/11فً  121برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رضا جابر احمد عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االداره والتولٌع ان للشركاء )مدٌروا الشركه ( لهم  -  31

الدائنه والمدٌنه باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن . بموجب عمد  حك اجراء  الرهون والمروض من جمٌع البنون وفتح الحسابات

 15147برلم       21191327شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119لسنه 149تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

للشركاء )مدٌروا  اسامه ابراهٌم عبد هللا سعد الجمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االداره والتولٌع ان -  32

الشركه ( لهم حك اجراء  الرهون والمروض من جمٌع البنون وفتح الحسابات الدائنه والمدٌنه باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن . 

برلم       21191327شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119لسنه 149بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

15147 

السٌد جعٌصه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االداره والتولٌع ان للشركاء )مدٌروا الشركه ( لهم  طارق سعٌد -  33

حك اجراء  الرهون والمروض من جمٌع البنون وفتح الحسابات الدائنه والمدٌنه باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن . بموجب عمد 

 15147برلم       21191327شركات شبٌن الكوم ، تارٌخ :  2119لسنه 149تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11152برلم       21191313، تارٌخ :  837  2112/18/18 -هانم حمدي السٌد عثمان  ج  -  1

 11152برلم       21191313، تارٌخ :  838  2122/18/17هانم حمدي السٌد عثمان  ساري حتى  -  2

 15389برلم       21191313، تارٌخ :  827/  2124/14/12ساري حتى / -سمٌردمحم عبد العزٌز على خلٌفه  ج -  3

 2943برلم       21191313، تارٌخ :  814  2124/11/29اٌهاب احمد علً شوالق  ساري حتً  -  4

 14311برلم       21191315، تارٌخ :  865  2117/12/11-محاسن دمحم احمد دمحم  ج -  5

 4355برلم       21191315:  ، تارٌخ 855اشرف عبدربه مصلحً سٌد احمد     -  6

 2451برلم       21191315، تارٌخ :  859  2123/17/27سعٌد دمحم ابوالفتوح  سارى حتى  -  7

 15234برلم       21191315، تارٌخ :  871  2124/2/4دمحم سالمه علً حجازي  سارى حتى  -  8

 11953برلم       21191315، تارٌخ :  857  2121/3/1عبدالفتاح ابراهٌم عبدالحمٌد السباعى  سارى حتى  -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15149برلم       21191316، تارٌخ :  911  2123/12/29دمحم عبد المعطً عبد الخالك ٌوسف  ساري حتً  -  11

 9533برلم       21191316، تارٌخ :  892  2111/19/16 -لمٌاء شعبان دمحم الصفطً  ج  -  11

 9533برلم       21191316، تارٌخ :  893  2121/19/15ساري حتى لمٌاء شعبان دمحم الصفطً   -  12

 5191برلم       21191316، تارٌخ :  894  2111/11/19 -عاصم جمال السٌد نعمان  ج  -  13

 5191برلم       21191316، تارٌخ :  895  2115/11/19 -عاصم جمال السٌد نعمان  ج  -  14

 11128برلم       21191317، تارٌخ :  914  2124/12/15م  ساري حتً فوزى عبدالعزٌز اسماعٌل سال -  15

 2979برلم       21191317، تارٌخ :  913  2119/2/9 -سامً عبدالحمٌد دمحم عماره  ج -  16

 5475برلم       21191317، تارٌخ :  923  2121/13/26باسم دمحم محمود عبدالمطلب  ساري حتً  -  17

 7538برلم       21191317، تارٌخ :  911  2118/9/28 - علً دروٌش  ججمعه علً دمحم -  18

 7538برلم       21191317، تارٌخ :  911  2113/9/28 -جمعه علً دمحم علً دروٌش  ج -  19

 7538برلم       21191317، تارٌخ :  912  2118/9/28 -جمعه علً دمحم علً دروٌش  ج -  21

 4122برلم       21191317، تارٌخ :  916  2111/11/25 -لسٌد شرٌف  جاسماء عبدالرازق ا -  21

 4122برلم       21191317، تارٌخ :  917  2115/11/25 -اسماء عبدالرازق السٌد شرٌف  ج -  22

 5475برلم       21191317، تارٌخ :  924  2121/17/29باسم دمحم محمود عبدالمطلب  ساري حتً  -  23

 8753برلم       21191311، تارٌخ :  931  2111/8/27 -ضان عٌسً مرسً  جامال رم -  24

 8753برلم       21191311، تارٌخ :  932  2115/8/25 -امال رمضان عٌسً مرسً  ج -  25

 8569برلم       21191311، تارٌخ :  928  2111/15/29 -سعٌد عبدالعزٌز ملٌجً  ج -  26

 8569برلم       21191311، تارٌخ :  929  2115/15/29 -سعٌد عبدالعزٌز ملٌجً  ج -  27

 15215برلم       21191311، تارٌخ :  936  2124/11/22احمد عبد الحلٌم فهمى رضوان  ساري حتى  -  28

 11177لم   بر    21191311، تارٌخ :  949  2124/3/9رمضان عبدالوهاب دمحم رمضان  سارى حتى  -  29

 15124برلم       21191311، تارٌخ :  951  2123/12/11فاطمة السٌد سٌداحمد ابراهٌم عطٌة  ساري حتً  -  31

 8976برلم       21191311، تارٌخ :  946  2111/1/8 -محمود حامد عبدالحمٌد فراج  ج -  31

 8976برلم       21191311، تارٌخ :  947  2116/1/8 -محمود حامد عبدالحمٌد فراج  ج -  32

 6541برلم       21191311، تارٌخ :  944  2112/7/1 -هانً علً احمد العدل  ج -  33

 6541برلم       21191311، تارٌخ :  945  2117/7/1 -هانً علً احمد العدل  ج -  34

 3616برلم       21191311، تارٌخ :  954  2114/9/26 -كرٌمه دمحم منصور بدر  ج -  35

 3616برلم       21191311، تارٌخ :  955  2119/9/25 -كرٌمه دمحم منصور بدر  ج -  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 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
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، تارٌخ :  1259  2118/18/18 -شركة غرٌانى الدولٌة للتنمٌة الزراعٌة ) اسماعٌل سٌد دمحم غرٌانى وشرٌكة (  ج -  7

 14857برلم       21191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  
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 بٌع افراد 
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 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


