
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ابرٌل شهر شبٌن الكوم   جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن بٌع احذٌة  92596برلم  21191413، لٌد فى  111110111ٌاسمٌن سعٌد عبدالسمٌع ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 جدٌدة ، بجهة : المماطع بملن بٌومى عبدالمجٌد شالطة

عن بمالة ،  92626برلم  21191417، لٌد فى  211110111رانٌا عبدالحفٌظ عبدالحكٌم سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بجهة : كفر ربٌع بملن رضا عرفه دمحم سعدهللا

ة عن حظٌر 92627برلم  21191417، لٌد فى  521110111مرسى فوزى مرسى الطرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 مواشى حالبة ، بجهة : البتانون بملن عالء فوزى مرسى الطرانى

عن  92621برلم  21191417، لٌد فى  21110111دمحم صالح دمحم متولى عمارة الموزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 كافتٌرٌا ، بجهة : ملٌج بملن هناء السٌد دمحم الصول

عن  92657برلم  21191419، لٌد فى  611110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد عبد الحمٌد عبد الرحمن الوكٌل   -  5

 بملن حسان السٌد السٌد الوكٌل -تجارة مفروشات و المشة ، بجهة : شبرا باص 

عن مصنع  92569برلم  21191412، لٌد فى  511110111فتحى دمحم حسٌن المصٌلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 مناوهلة بملن ابراهٌم احمد دمحم ابوالحسنبسكوٌت ، بجهة : 

عن بٌع اعالف ،  92552برلم  21191411، لٌد فى  1611110111باسم خالد فتوح دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بجهة : ملٌج بملن الشامى رمضان ملٌجى الشرلاوى

عن ورشة تصنٌع  92591برلم  21191413، لٌد فى  511110111احمد زكرٌا حسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 جوارب ، بجهة : كفر عشما بملن حسن السٌد حسن شعٌر

عن بماله ، بجهة :  92614برلم  21191414، لٌد فى  11110111زٌنة دمحم عبدالحمٌد مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 كوم مازن بملن حمادة دمحم عبدالحمٌد خالد

عن بماله ، بجهة :  92674برلم  21191411، لٌد فى  251110111ل دمحم على مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منا -  11

 شارع داٌر الناحٌة بملن عمر دمحم بٌومى سعد

عن بمالة ، بجهة  92661برلم  21191419، لٌد فى  211110111احمد دمحمٌن عبدالعظٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 طرٌك مصرف كفر الباجور بملن دمحم مصطفى عوض نصر: 

عن بٌع سٌرامٌن  92714برلم  21191414، لٌد فى  511110111نبوى رجب دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ، بجهة : كفر العلوى بملن سعٌد شعبان عبدالممصود الجنزورى

عن  92724برلم  21191416، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،   كرٌم فوزى داهش عبدالمجٌد العزب  ، تاجر -  13

 بمالة ، بجهة : كفر طنبدى بملن سعٌد عمر عبدالجابر هجرس

عن مكتب  92741برلم  21191417، لٌد فى  111110111احمد فوزى امام على الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ع دمحم لندٌل بملن دمحم فهٌم جادشار 2تورٌدات ماعدا اإلنترنت ، بجهة : 

عن مزرعة  92751برلم  21191417، لٌد فى  3111110111نبٌل سمٌر عبدالرحمن نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مواشى ، بجهة : بمم بملن اٌهاب سمٌر عبدالرحمن نصار
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 مواشى ، بجهة : بمم بملن اٌهاب سمٌر عبدالرحمن نصار

عن حظٌرة  92776برلم  21191418، لٌد فى  511110111بشٌر محمود على المطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 مواشى حالبة ، بجهة : سبن الضحان بملن اشرف محمود المطان

عن متعهد نمل  92797برلم  21191422، لٌد فى  111110111صبحى حفناوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  18

 شارع خالف الحى الغربى بملن حسن دمحم دمحم منتصر 45مشاالت حكومٌةبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

عن تعبئة  58127برلم  21191423، لٌد فى  511110111 عبد الونٌس محمود على ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  19

 بملن سمر عبد الفتاح خلٌل ابراهٌم -وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : كفر السكرٌة 

عن تعبئة  58127برلم  21191423، لٌد فى  511110111عبد الونٌس محمود على ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

: له محل رئٌسى بناحٌة شارع جمال بملن الطالب وذلن لغرض تجارة ادوات صحٌة وتورٌدات صحٌة وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة 

 واجهزة حاسب آلى و اجهزة ادوات وتكٌفات ومالبس وعدد و االت ومواد بنناء و مواد تشطٌبات ونباتات زٌنة ولو مٌتال ودهانات

عن تعبئة  58127برلم  21191423، لٌد فى  511110111  عبد الونٌس محمود على ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  21

 وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : له فرع بناحٌة كفر السكرٌة عبدة عبد الونٌس مامنى

عن بٌع حداٌد  92847برلم  21191424، لٌد فى  51110111احمد فرغلى احمد ابواللٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 : شارع بورسعٌد بملن بملن حمادة دمحم حافظ ابوحجرولوازم موبٌلٌا ، بجهة 

عن لطع  92142برلم  21191424، لٌد فى  11110111السٌد عبد المجٌد السٌد ابو حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بملن عبد المجٌد السٌد طه ابو حجازى -غٌار عزالات وجرارات زراعٌة ، بجهة : كمشٌش 

عن لطع  92142برلم  21191424، لٌد فى  11110111جٌد السٌد ابو حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد عبد الم -  24

غٌار عزالات وجرارات زراعٌة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة كمٌشٌش بملن عبد المجٌد السٌد طة وذلن لنشاط بٌع مواد بناء 

 92142ولٌد برلم  2119/2/24افتتح فى 

عن صاله  92565برلم  21191411، لٌد فى  311110111اب هللا عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال احمد ج -  25

 جٌم ، بجهة : زرلان بملن عبٌر جالل عبدالرسول

عن حظٌرة مواشى  92628برلم  21191417، لٌد فى  521110111دمحم عبدالوارث دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 هة : البتانون بملن حمدى عبدالوارث دمحم داودحالبة ، بج

عن مالبس جاهزة ،  92635برلم  21191418، لٌد فى  51110111فاطمة شولى احمد طلبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 بجهة : شارع ابو الخٌر بملن شامل نجٌب عالم

عن ورشة  92576برلم  21191412، لٌد فى  711110111اسعد عبدالمالن اسعد عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 نجارة ، بجهة : البتانون بملن سامى لطب ابراهٌم

 92692لم بر 21191411، لٌد فى  111110111عبدالخالك عبدالخالك عبدالستار عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 عن جزارة ، بجهة : البتانون بملن عبدالستار عبدالخالك عبدالستار

عن تعبئة مواد  92685برلم  21191411، لٌد فى  611110111دمحم فضل مرسى المسلمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 غذائٌة زٌت ، بجهة : نادر بملن احمد فضل مرسى المسلمانى

عن مماوالت  92619برلم  21191414، لٌد فى  511110111هنداوى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد المجٌد دمحم  -  31

 عامه ، بجهة : صفط جدام بملن دمحم احمد دمحم شلتوت
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 الشرلى شارع كلٌة التربٌة بملن عمادالدٌن دمحم لبٌببجهة : البر 
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عن ورشة لحام  92669برلم  21191419، لٌد فى  511110111 زغلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان عاشور دمحم -  34

 ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن احمد عبدالمعطى عبدالحافظ
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 للمماوالت والتصدٌر وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : األطارشة بملن دمحم عبداللطٌف دمحم موسى

عن  92714برلم  21191415، لٌد فى  511110111فٌك عبدالعزٌز ابوفرحانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم تو -  37
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ن عن مزرعة دواج 92717برلم  21191415، لٌد فى  711110111ناهد السٌد عمر رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ، بجهة : فٌشا الصغرى بملن سٌد السٌد عمرعمر

عن مالبس جاهزة ،  92723برلم  21191416، لٌد فى  111110111حنان توفٌك حنا البوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 بجهة : البتانون بملن هانى فاروق العشماوى

عن ورشة نجارة ٌدوٌة ، بجهة :  92759برلم  21191418، لٌد فى  511110111ال ٌوجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ابخاص بملن دمحم نجدى عبدالفتاح الجبالى

عن مكتب رحالت  92765برلم  21191418، لٌد فى  411110111خالد دمحم عزت دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لعزٌز عبدهللاداخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : دراجٌل بملن عزت دمحم عبدا

عن بٌع مالبس  92752برلم  21191417، لٌد فى  1511110111دراهم السٌد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42
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عن متعهد نمل  92798برلم  21191422ٌد فى ، ل 111110111فاٌزة صبحى حفناوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 شارع جبانة االلباط بملن جابر عبدالسالم حجاج 8ومشاالت حكومٌة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

عن مكتب  92815برلم  21191422، لٌد فى  5111110111طاهر لطفى دمحم دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : كوم الشٌخ  6من المجموعة  36والفمرة  19د وتصدٌر ما عدا المجموعة استٌرا

 عبٌد بملن رسمى لطفى دمحم دمحم عبدالعال
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عن استرجى  92555برلم  21191411، لٌد فى  411110111امام رمضان عبدالسالم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ودهان موبٌلٌا ، بجهة : الحى الغربى شارع عبدالحلٌم بملن دمحم حسٌن احمد حسانٌن

عن بٌع  92577برلم  21191412، لٌد فى  111110111سماح جمعة صابر شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مفروشات جملة ولطاعى ، بجهة : شنوان بملن حسن دمحم ابراهٌم

عن بٌع  92693برلم  21191411، لٌد فى  2111110111هشام عبد المحسن ابراهٌم حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52
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نٌن المنظمه لذلن ، بجهة : وذلن وفما للوائح والموا 6من المجموعه  36والفمرة  19مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 زوٌر بملن مصطفى دمحم على االبٌض

عن مكتب مماوالت ،  92668برلم  21191419، لٌد فى  511110111دمحم سعٌد دمحم المعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 بجهة : عمروس بملن سعٌد دمحم دمحم المعٌد

عن مكتب  92639برلم  21191418، لٌد فى  5111110111س ماله ،  دمحم صبحى محمود على ٌونس  ، تاجر فرد ، رأ -  56

وذلن وفما للموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : شنوان بملن صبحى  6من المجموعة  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر ماعدا المجموعة 

 محمود على ٌونس

عن تجارة  92697برلم  21191414، لٌد فى  251110111فرٌد دمحم السٌد عبدالمجٌد تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 فاكهة ، بجهة : الشارع الجدٌد بملن هانى زٌنهم فهمى

عن تجارة وبٌع  92711برلم  21191414، لٌد فى  151110111كامل مصطفى كمال الشبٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 عسل واعشاب ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب  بملن فاٌز عباس العربى بكرى زلط

عن  92718برلم  21191415، لٌد فى  51110111احمد شحاته احمد ابراهٌم احمد السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 راضى دمحم الملٌجىبٌع مالبس جاهزة رجالى ، بجهة : شارع احمد عرابى بملن اشرف عبدال

عن مكتب نمل  64839برلم  21191415، لٌد فى  511110111سامح مصطفى دمحم البنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 شبٌن الكوم بملن مصطفى دمحم السٌد 1بضائع ، بجهة : شنوان م

عن مكتب نمل  64839برلم  21191415، لٌد فى  511110111سامح مصطفى دمحم البنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

شبٌن الكوم ملن مصطفى دمحم السٌد البنبى ونشاطه تجارة أعالف افتتح فى  1بضائع ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شنوان م

 64839ولٌد برلم  2118/6/18

عن حظٌرة  92727برلم  21191416، لٌد فى  1111110111عادل سعٌد عثمان زوٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مواشى حالبة ، بجهة : سرسنا بملن عادل سعٌد عثمان زوٌن

عن حظٌرة مواشى  92744برلم  21191417، لٌد فى  1111110111مصطفى على دمحم عفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 حالبة وتسمٌن ، بجهة : مٌت ابو الكوم بملن نعٌمة لطب عمر

عن بٌع  92745برلم  21191417، لٌد فى  511110111ث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا فتحى عبدالمحسن مغٌ -  64

 منظفات ، بجهة : شارع المحطة بملن دمحم فرج احمد السحٌمى



 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 تجارة  92735برلم  21191416، لٌد فى  1111110111دمحم السٌد على دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

صٌدلٌات ومنظفات صناعٌة ماعدا مجاالت األدوٌة ، بجهة : شارع مصطفى كامل بملن وجٌة زكى  مستحضرات تجمٌل ولوازم

 حسنٌن مكى

عن حظٌرة  92761برلم  21191418، لٌد فى  1111110111احمد مصطفى احمد ضوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مواشى حالبة ، بجهة : ابشٌش بملن مصطفى احمد السٌد ضوه

عن حظٌرة  92766برلم  21191418، لٌد فى  511110111مل دمحم العمروسى عٌد التراس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كا -  67

 مواشى حالبة ، بجهة : عمروس بملن مسعود دمحم العمروسى

ع عن بٌ 92782برلم  21191421، لٌد فى  51110111على حسن عبدالمعطى الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 اسمدة كٌماوٌة ، بجهة : بشتامى بملن وجنان عبدالفتاح عبدالمادر

عن تجارة وتعبئة  92789برلم  21191422، لٌد فى  211110111مٌنا حلمى رمسٌس حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

الغٌر ، بجهة : البتانون بملن حلمى المستحضرات الطبٌة وتصنٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة والتجمٌلٌه والمكمالت الغذائٌة لدى 

 رمسٌس حنا

عن ترزى ، بجهة  92817برلم  21191422، لٌد فى  61110111حمدى عادل حمدى الشٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 : طنبدى بملن خمٌس راشد صعب

عن ورشه نشارة  92818برلم  21191422، لٌد فى  251110111نصره سعٌد ابراهٌم تمراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 خشب ، بجهة : شمٌاطس بملن السٌد احمد رجب راضى

عن كهرباء  92824برلم  21191423، لٌد فى  1111110111دمحم بدرالدٌن عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 وفراشة ، بجهة : بنهاى بملن بدرالدٌن عبدالسالم دمحم

عن تجارة شتالت  92823برلم  21191423، لٌد فى  111110111راهٌم سلمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم اب -  73

 زراعٌة ، بجهة : السكرٌة بملن دمحم ابراهٌم ابراهٌم سلمان

عن حظٌرة مواشى  92549برلم  21191411، لٌد فى  511110111دمحم صبحى حامد محرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 بة ، بجهة : عمروس بملن حامد صبحى حامدحال

عن بٌع  92633برلم  21191417، لٌد فى  211110111ساره عادل دمحم المهدى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع رضا الشرٌف بملن السٌد عبدالغنى السٌد حسٌن

عن  92631برلم  21191417، لٌد فى  1111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم صبحى بٌومى دمحم الصاوى  ، ت -  76

 بملن صبحى بٌومى دمحم الصاوى -عالفة وحبوب ولشور لغذاء الحٌوان ، بجهة : منشاة مسجد الخضر 

جارة خردة عن ت 92564برلم  21191411، لٌد فى  511110111دمحم على السٌد ابراهٌم بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ، بجهة : شبرا خلفون بملن معوض عبدالحلٌم عبدالرحمن

عن ورشة  92579برلم  21191412، لٌد فى  111110111بدوى عرفه عبدالحمٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 تشكٌل معادن ، بجهة : عزبة النجارٌن بملن عزٌزة دمحم حامد السما

عن مكتب  92682برلم  21191411، لٌد فى  111110111جماز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود مصطفى عبدالحمٌد  -  79

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : تلوانة بملن مصطفى عبدالحمٌد جماز

: عن بماله ، بجهة  92589برلم  21191413، لٌد فى  111110111حسٌن فتحى سعد سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 كفر طنبدى بملن فتحى سعد سالمة

عن حظٌرة  92613برلم  21191414، لٌد فى  511110111رضا ابراهٌم عبدالحمٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مواشى حالبة وتسمٌن ، بجهة : كفر عسكر بملن ابراهٌم عبدالحمٌد عٌد



 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 ورشه موبٌلٌا  92436برلم  21191418، لٌد فى  511110111احمد عادل مصطفى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 2119/3/21، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه تال شارع السلخانه بملن الصاوى رجب شولى عمار ونشاطه شادر خشب افتتح فى 

 92436ولٌد برلم 

عن ورشه موبٌلٌا  92436برلم  21191418، لٌد فى  511110111احمد عادل مصطفى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 تال بملن احمد عادل مصطفى عبد الرحمن شلبى 1، بجهة : بمم م

عن بمالة ، بجهة  92653برلم  21191419، لٌد فى  1111110111زٌنب سلٌمان دمحم عوٌضة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 : زاوٌة البملى بملن عبدهللا احمد احمد السعدنى

عن تجارة ادخنة  92646برلم  21191418، لٌد فى  111110111ادل دمحم المٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام ع -  85

 وسجاٌر ، بجهة : مٌت خلف بملن صالح عبدالرحمن دمحم الصرفى

، لٌد فى  4511110111دمحم احمد عبدالسالم البدوى ) البدوى لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 عن تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : شارع ابو العال بملن فادٌة ابو العدل على بالل 92638برلم  21191418

عن مصنع لتعبئه  74678برلم  21191411، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم جابر سٌد أحمد الحداد  ، -  87

 الباجور ملن جابر سٌد أحمد السٌد 1مواد غذائٌه ، بجهة : سبن الضحان م

 عن مصنع لتعبئه 74678برلم  21191411، لٌد فى  111110111دمحم جابر سٌد أحمد الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

مواد غذائٌه ، بجهة : له فرع بناحٌه الباجور ش المحطه بملن مصطفى سٌد أحمد السٌد أحمد ونوح تجارته مخزن لتعبئه العسل 

 74678ولٌد برلم تابع  3198وتجارته أودع برلم 

ن مصنع لتعبئه ع 74678برلم  21191411، لٌد فى  111110111دمحم جابر سٌد أحمد الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

مواد غذائٌه ، بجهة : وله فرع بناحٌه الباجور ش النمطه بملن جابر سٌد أحمد الحداد ونوع تجارته مخزن لتعبئه العسل اودع برلم 

 74678ولٌد برلم تابع  3919

عن مصنع لتعبئه  74678برلم  21191411، لٌد فى  111110111دمحم جابر سٌد أحمد الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 2113/8/2الباجور ونشاطه منحل عسل وتسوٌك منتجاته افتتح فى  1مواد غذائٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سبن الضحان م

 74678ولٌد برلم

عن مكتب رحالت  92712برلم  21191414، لٌد فى  51110111احمد مصطفى احمد شبانة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بجهة : سرسموس بملن منال همام السٌد داخلٌة ،

عن مكتب رحالت  92712برلم  21191414، لٌد فى  51110111احمد مصطفى احمد شبانة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 2117/4/27داخلٌة ، بجهة : كان له فرع وشطب فى 

عن  92716برلم  21191415، لٌد فى  11111.000دمحم حمدى ابراهٌم شرف ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 تعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : البر الشرلى شارع رٌاض الصالحٌن بملن حمدى ابراهٌم شرف

عن مكتب استٌراد  92719برلم  21191415، لٌد فى  5111110111احمد ربٌع ٌونس جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : كفر السكرٌة _ شارع  6من المجوعة  36الفمرة و 19وتصدٌر فٌما عدا المجوعة 

 جمال عبدالناصر _ بملن احمد عبدالمجٌد زٌادة

عن كشن بماله ،  92762برلم  21191418، لٌد فى  311110111دمحم جمال الدٌن السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لن دعاء دمحم احمد السٌدبجهة : بهناى بم

عن تحضٌر وتجهٌز  92768برلم  21191418، لٌد فى  51110111نادٌة حسن ملٌجى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 وبٌع مأكوالت ، بجهة : شارع كلٌة التربٌة البر الشرلً بملن لٌلى عبدالعزٌز جودة



 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 خلط وتعبئة  92568برلم  21191412، لٌد فى  511110111،   على عٌسى احمد الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  97

 اكتوبر بملن على عٌسى احمد الدٌب 6دهانات ، بجهة : منشٌة السادات الجدٌدة شارع 

عن كافٌة ، بجهة :  92578برلم  21191412، لٌد فى  1111110111احمد دمحم دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 ل عبدالناصر بحرى بملن حمدى احمد الشٌخ دمحم خالفشارع جما

عن حظٌرة  92615برلم  21191414، لٌد فى  511110111احمد شعبان ابراهٌم المبانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 مواشى حالبة ، بجهة : مٌت البٌضا بملن شعبان ابراهٌم المبانى

عن  92611برلم  21191414، لٌد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  ربٌع عبدالعزٌز دمحم حسن شعالن  ، تا -  111

 حظٌرة تربٌة مواشى حالبة ، بجهة : ابخاص بملن سلٌمان حلمى سلٌمان عبدالفتاح

عن بالي  92672برلم  21191411، لٌد فى  511110111دمحم فتحى مصطفى بشادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : شارع انور السادات بملن جمعٌة رعاٌة  ستٌشن كافٌة ) فٌما

 المسنٌن وٌمثلها / الشربٌنً مصطفى نور

عن  92654برلم  21191419، لٌد فى  111110111سالم حجازى دمحمى لرطام على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ٌزة بملن عبدالسالم فتحى عبدالسالممراتب ، بجهة : كفر العجا

عن شى  92641برلم  21191418، لٌد فى  111110111احمد عبدالستار دمحم طٌرالبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش سعد زغلول بملن حسام جمال الدٌن دمحم طٌرالبر 51اسمان ، بجهة : 

عن حظٌرة  92711برلم  21191415، لٌد فى  1511110111  نجالء محمود بدوى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  114

 مواشى حالبة ، بجهة : جروان بملن عماد نبٌة عبدالحافظ شاهٌن

عن  92747برلم  21191417، لٌد فى  51110111احمد محمود ابوالحسن الدسولى حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ود ابوالحسن الدسولىبماله وتموٌن ، بجهة : مٌت الموز بملن محم

عن خلط  92729برلم  21191416، لٌد فى  511110111مصطفى دمحم سلٌمان ابو طبٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 وتعبئة وتجارة دهانات ، بجهة : ملٌج بملن دمحم سلٌمان شحاته ابو طبٌخ

عن بٌع مالبس  92767برلم  21191418، لٌد فى  2111.111شلبى عبدالجواد شلبى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 جاهزة وخردوات ، بجهة : زنارة بملن لٌلى امٌن عٌسوى شلبى

عن حظٌرة  92775برلم  21191418، لٌد فى  2111110111سحر حامد حسن محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مواشى حالبة ، بجهة : بشتامى بملن حامد حسن حامد محروس

عن تسوٌك المواد  92833برلم  21191423، لٌد فى  511110111جمال زكى دمحم على بزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

البترولٌة ) فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : كفر مناوهلة بملن 

 عبدالحمٌد السٌد حامد
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 اصالح كاوتش ، بجهة : شارع طلعت حرب بملن دمحم عبد الرحمن محروس

ٌات عن تجارة بو 92629برلم  21191417، لٌد فى  51110111حامد احمد حامد عبدالجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ، بجهة : شارع بنها بملن احمد حامد عبدالجٌد خلٌل

عن  92584برلم  21191412، لٌد فى  111110111والء عبدالفتاح على موسى الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بٌع خضروات وفاكهة بالتجزئة ، بجهة : شارع سعد زغلول بملن دمحم طارق ابراهٌم



 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
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 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
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ببرج جوهرة المهندسٌن الحى البحرى شارع صبرى ابوعلم  11 - 11 - 9صناعه وتعبئه مواد غذائٌه ، بجهة : شبٌن الكوم محالت 

 بملن دمحم على خطاب ابو العنٌن زٌدان
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 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
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 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
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 كاوتش ، بجهة : الخضرة بملن  اشرف رضوان عسران

عن بٌع  92771برلم  21191418، لٌد فى  511110111د ، رأس ماله ،  سمٌر هانى اسعد عوض هللا  ، تاجر فر -  165

 شارع سٌف بملن امانى فوزى جبران الراهب 26مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن  92796برلم  21191422، لٌد فى  511110111دمحم السٌد عبدالرحمن دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ة : عمروس بملن سعٌد السٌد عبدالرحمن دمحم ٌوسفحظٌرة مواشى حالبة ، بجه

عن  92845برلم  21191424، لٌد فى  1111110111محمود رفعت حنفى السٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 حظٌرة مواشى ، بجهة : مٌت الموز بملن رفعت حنفىالسٌد

عن بمالة ، بجهة :  92854برلم  21191428، لٌد فى  151110111،  منى دمحم دمحم المناٌاتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  168

 شارع مصطفى النحاس بملن مصطفى دمحم عبدالعزٌز النحاس

عن  92594برلم  21191413، لٌد فى  2111110111عبدالستار جمال عبدالستار النفٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 عبٌد بملن جمال عبدالستار رزق النفٌلى حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : كوم الشٌخ

عن صٌدلٌة ،  92616برلم  21191414، لٌد فى  111110111امٌره نجاح سلٌمان العكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 بجهة : ملٌج بملن سماح ودمحم معوض عبدالمحسن شرٌف والسٌد معوض شرٌف والهام السٌد حامد شرٌف

عن بٌع طرح ،  92665برلم  21191419، لٌد فى  511110111لبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌرة صالح دمحم -  171

 بجهة : شارع بورسعد بملن رضا عبدالوارث شهاب

عن بٌع سٌرامٌن ، بجهة  92647برلم  21191418، لٌد فى  211110111دمحم دمحمى دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 مسجد عبادالرحمن بملن هانى عبدالحمٌد عبدالموى : الراهب بجوار

عن تصنٌع  92696برلم  21191414، لٌد فى  511110111محمود عطٌه دمحم لبٌب السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 اكٌاس بالستٌن ، بجهة : كفر البتانون بملن عصام شفٌك السٌد جاد

عن  92699برلم  21191414، لٌد فى  211110111امل مجدى عبدالحمٌد حسن سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 بٌع منظفات ، بجهة : شارع ابوبكر الصدٌك بملن محمود عبدالحمٌد محمود الجزار

عن الغسٌل والكى  92717برلم  21191415، لٌد فى  11110111دمحم السٌد دمحم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 شارع الفضٌل ناصٌة شارع المحرولى بملن سوسن محمود دمحم فٌاز 11والتنظٌف والرفى ، بجهة : 

عن جزارة ،  92716برلم  21191415، لٌد فى  511110111دمحم ابراهٌم عبدالجواد المادح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 لن فتحٌة حسانٌن دمحم الشرشابىبجهة : طرٌك الماى الجدٌد بم

عن اعالف  92643برلم  21191418، لٌد فى  111110111اسالم فتحى احمد بٌومى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 ، بجهة : شبرا خلفون بملن سعٌد عبدالمعطى السٌد صالح



 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 مكتب  92731برلم  21191416، لٌد فى  5111110111دمحم حمدى عبدالسالم النحته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

وذلن وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : حارة النحتة  6من المجموعة  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر ماعدا المجموعة 

 من شارع طلعت حرب بملن احمد حمدى عبدالسالم

عن حظٌرة مواشى  92764برلم  21191418، لٌد فى  511110111مروة عادل دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 حالبة ، بجهة : المماطع بملن عبدالرحمن السٌد عبدالرحمن

عن تصنٌع  92751برلم  21191417، لٌد فى  511110111محمود دمحم النبوى برٌشه بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 شه باللالبان ، بجهة : بمم بملن دمحم النبوى برٌ

عن صناعه  84147برلم  21191415، لٌد فى  31110111رمضان عطا رمضان معطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 وتعبئه وتغلٌف وتجارة مواد غذائٌه ، بجهة : تال شارع الترعه البتانونٌه بملن فاطمه السٌد البسٌونى

عن صناعه  84147برلم  21191415، لٌد فى  31110111  رمضان عطا رمضان معطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  182

وتعبئه وتغلٌف وتجارة مواد غذائٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه تال امتداد شارع الشٌخ فؤاد بملن السٌد حمدى مصطفى ونشاطه 

 84147ولٌد برلم  2116/12/25تجارة وتعبئه مواد غذائٌه افتتح 

عن  92758برلم  21191417، لٌد فى  511110111رة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر عبدالخالك محروس عما -  183

 مخبز نصف الى بلدى ، بجهة : كفر الباجور بملن عماد رزق الٌاس عوض هللا

عن جزارة  92812برلم  21191422، لٌد فى  51110111سامى عبدالرحٌم ٌوسف الجعارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 البتانون _ شارع المشٌر الجمسى _ بملن جمال عبدالرحٌم ٌوسف الجعارة، بجهة : 

عن حظٌرة  92771برلم  21191418، لٌد فى  2611110111احمد دمحم منٌر شبل والى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 مواشى ، بجهة : االطارشه بملن شرٌف دمحم منٌر شبل

عن  92811برلم  21191423، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   عفٌفى عبدهللا عفٌفى السماحى  ، -  186

 حظٌلرة مواشى حالبه ، بجهة : بشتامى بملن كرم عبدهللا عفٌفى

عن تجارة  92835برلم  21191423، لٌد فى  1111110111احمد دمحم سعٌد السٌد ابوجبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 : شنوان بملن شولى دمحم سعٌد السٌد ابوجبل مستحضرات تجمٌل ، بجهة

عن سوبر  92848برلم  21191424، لٌد فى  251110111امٌر مجدى عبدالرحٌم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 ماركت ، بجهة : مٌت خالان بملن عبدالرلٌب مصطفى السملٌهى

عن تعبئة  92851برلم  21191428، لٌد فى  511110111،  شفٌك صبحى عفٌفى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  189

 مواد غذائٌة ، بجهة : تلبنت ابشٌش بملن امٌنة حسٌنى خشالة

عن تجارة  92862برلم  21191431، لٌد فى  81110111عواطف سعٌد كامل محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 مكاوى السٌد منظفات ، بجهة : شارع حسن على رزق بملن دمحم فتحى

عن مصنع حلوٌات  92558برلم  21191411، لٌد فى  511110111بهاء دمحم السٌد التحٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 ، بجهة : شارع فهمى ابو رزق بملن سحر احمد محمود ابراهٌم

عن ثالجة موز ،  92566برلم  21191411، لٌد فى  411110111دمحم دمحم رمضان عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 بملن سعد دمحم سعد الجزار -بجهة : مٌت خلف 

عن بماله ، بجهة  92581برلم  21191412، لٌد فى  11110111نادٌة سلٌمان معوض على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 : بهناى بملن هٌالنة اسعد عٌاد



 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 مكتب  92689برلم  21191411، لٌد فى  5111110111رد ، رأس ماله ،  دمحم حلمى عبدالسالم ابوسعدة  ، تاجر ف -  194

ولن وفما للوائح والموانٌن الموفمة لذلن ، بجهة : طبلوها  6من المجموعة  36من الفمرة  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجوعة 

 بملن حلمى عبدالسالم على

عن  92687برلم  21191411، لٌد فى  5111110111ماله ،   سمٌر حسٌنى عبداللطٌف شتات  ، تاجر فرد ، رأس -  195

وذلن وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : ش احمد  6من المجموعة  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر ماعدا المجموعة 

 حشمت برج البسملة بملن دمحم حسٌنى عبداللطٌف شتات

عن حظٌرة  92684برلم  21191411، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،   هانى سلٌمان رضوان حسان  ، تاجر فرد -  196

 مواشى حالبة ، بجهة : جروان بملن سعدٌة سعٌد عبدالستار

عن مكتب  92599برلم  21191413، لٌد فى  111110111نورا محى ٌونس دمحم المحمودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 دالعزٌزمرسىهندسى ، بجهة : شنوان بملن محى عب

عن مكتب  92645برلم  21191418، لٌد فى  111110111دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم الطوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 رحالت داخلٌة ، بجهة : ملٌج بملن عبدالرحٌم ابراهٌم الطوٌل

عن مكتب  92641برلم  21191418 ، لٌد فى 111110111السٌد دمحم السٌد الزرلانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 رحالت ، بجهة : البتانون بملن تامر مختار احمد الجمسى

عن مستودع  92695برلم  21191414، لٌد فى  111110111محمود سعد السٌد حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 اسمنت ، بجهة : طبلوها بملن محمود عبدالحكٌم محمود

عن مالبس  92719برلم  21191415، لٌد فى  51110111سٌن المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسٌن دمحم ح -  211

 رجالى كاجوال ، بجهة : ش احمد عرابى بملن محمود دمحم البسٌونى

عن  92743برلم  21191417، لٌد فى  111110111عمرو ماهر سعد مصطفى الحصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 تجارة اللحوم المجمدة والسلع الغذائٌة ، بجهة : شارع سٌدى الشٌن بملن عمرو ماهر سعد مصطفى الحصرى

عن بماله  92799برلم  21191422، لٌد فى  321110111ستٌتة مختار حسن حسٌن هندٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 وتموٌن ، بجهة : الكوم االخضر بملن جمال اسماعٌل حسن

عن  92814برلم  21191422، لٌد فى  2111110111محمود لطب عبدالستار ابوخضرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بو خضرةحظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : زنارة بملن عبدالستار لطب ا

عن مكتبة  92784برلم  21191421، لٌد فى  111110111عصام محروس عبدالموى جلبط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 وخردوات ، بجهة : كفر الجالبطة بملن حلمى عبدالعزٌز كروش

عن بٌع حلوٌات  92819برلم  21191423، لٌد فى  111110111دمحم عادل السٌد دمحم فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 غربى وشرلى ، بجهة : شارع صبرى ابوعلم بملن كمال السٌد دمحم عمٌره

عن مالبس  92841برلم  21191424، لٌد فى  511110111نجٌه سامى دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 ومفروشات ، بجهة : العرالٌة بملن عثمان دمحم لابل على نصر

عن حظٌرة  92616برلم  21191414، لٌد فى  511110111منال عطٌه عبد السمٌع ناجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 مواشى حالبه ، بجهة : زاوٌه جروان بملن ٌسرى عبد ربه دمحم سلطان

عن  92615برلم  21191414، لٌد فى  1111110111فوزى دمحم حسن سلٌمان ابو دٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 بملن احمد فوزى دمحم حسن -حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : المرنٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  92677برلم  21191411، لٌد فى  111110111ولٌد صالح طه جاد الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : بنهاى بملن طلعت عبدالجابر عفٌفى

عن ورشة نجارة  92681برلم  21191411، لٌد فى  211110111سٌن خالد محمود لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ح -  211

 بملن خالد محمود حسٌن لابٌل -موبٌلٌا ، بجهة : زاوٌة الناعورة 

حظٌرة مواشى عن  92622برلم  21191417، لٌد فى  511110111دمحم على دمحم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 حالبة وتربٌة مواشى ، بجهة : كفر العلوى بملن على دمحم على دمحم

عن وكالة  92571برلم  21191412، لٌد فى  111110111ولٌد صبحى فرحات ابوعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 خضار وفاكهة ، بجهة : شنوان بملن صبحى فرحات ابوعلى

عن حظٌرة  92572برلم  21191412، لٌد فى  521110111هنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على عبدالحمٌد على الب -  214

 مواشى حالبة ، بجهة : زوٌر بملن عبدالحمٌد على البهنسى

عن حظٌرة  92588برلم  21191412، لٌد فى  511110111شعبان عبدالفتاح جابر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 : جروان بملن دمحم شعبان عبدالفتاح مواشى حالبة ، بجهة

عن مكتب  92691برلم  21191411، لٌد فى  1111110111السٌد محمود دمحم الشرع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

مماوالت وتورٌدات ما عدا مجاالت االنترنت ، بجهة : شارع مساكن االولاف خلف مجمع الكلٌات بملن كامل مصطفى فاروق 

 عبدالرازق

عن تحضٌر  92658برلم  21191419، لٌد فى  51110111اشواق جمال سعد خالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 وتجهٌز وبٌع مأكوالت ، بجهة : شنوان بملن على دمحم ٌونس

ن ع 92651برلم  21191418، لٌد فى  111110111مجدى ناجى عبدالمعبود اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 تحضٌر وتجهٌز وبٌع مأكوالت ، بجهة : سلكا بملن عبدهللا السٌد حسٌن احمد

عن  92721برلم  21191416، لٌد فى  3611110111ابراهٌم مغاورى ابراهٌم الخضرجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 حظٌرة مواشى ، بجهة : ش الخلٌل ابراهٌم بملن مغاورى ابراهٌم دمحم الخضرجى

عن مكتب نمل  92725برلم  21191416، لٌد فى  11110111دمحم محمود دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 وتورٌدات مواد بناء ، بجهة : كفر ربٌع بملن زكٌه رزق محمود رزق

سنانٌر ،  عن 92737برلم  21191417، لٌد فى  511110111شاهر اشرف ابراهٌم مغٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بجهة : شارع صالح سالم بملن زٌنب دمحم عبدهللا دبور

عن تجارة  92738برلم  21191417، لٌد فى  511110111محمود حسن دمحم السمكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : الماى بملن عصام دمحم حسنى شعبان

عن بٌع  92734برلم  21191416، لٌد فى  311110111ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم عبدالعزٌز رضوا -  223

 اخشاب مصنعة ، بجهة : زوٌر بملن ناصر دمحم دبل

عن مزرعة  92753برلم  21191417، لٌد فى  1111110111عبدالحكٌم دمحم دمحم ابو خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 بملن عبدالحكٌم دمحم دمحم ابو خلٌل مواشى حالبة ، بجهة : كمشٌش

عن كوافٌر  92774برلم  21191418، لٌد فى  211110111االء ابراهٌم انور النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 حرٌمى ، بجهة : المصٌلحة بملن هانى محمود راشد

عن فالتر  92788برلم  21191422لٌد فى  ، 251110111حسن محمود حسن عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 بملن نجالء موسى دمحم موسى -مٌاة ، بجهة : دكما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  92816برلم  21191423، لٌد فى  511110111ٌاسر كمال احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 مواشى حالبة ، بجهة : ابخاص بملن ٌاسر كمال احمد عثمان

عن حظٌرة  92832برلم  21191423، لٌد فى  521110111ى احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسمٌن سام -  228

 مواشى حالبه ، بجهة : مٌت موسى بملن عصام فؤاد دمحم بسٌونى

عن مكتب رحالت  92849برلم  21191428، لٌد فى  111110111دمحم على دمحم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 خلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : صفط جدام بملن حسام عادل حسانٌندا

عن تجارة  92838برلم  21191424، لٌد فى  51110111ناهد صبرى سٌد احمد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ادوات كهربائٌة ، بجهة : جدام بملن فرج احمد عبدهللا

عن مكتب  92614برلم  21191414، لٌد فى  111110111اشرف رضا طه الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 مماوالت عامه ، بجهة : مٌت خلف بملن دمحم فاروق حسانٌن

عن  92679برلم  21191411، لٌد فى  1111110111نجالء عبدالمطلب عفٌفى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 حظٌرة مواشى ، بجهة : الخضرة بملن دمحم هنداوى دمحم دروٌش

عن بمالة ،  92632برلم  21191417، لٌد فى  51110111بٌومى عبدالستار سٌد احمد بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 بجهة : شبرا خلفون بملن دولت سعٌد ذكى

عن بٌع  92671برلم  21191411، لٌد فى  511110111ماله ،   محمود دمحم نجٌب محمود عرفه  ، تاجر فرد ، رأس -  234

 اجهزة كمبٌوتر واكسسوارات ) فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه( ، بجهة : نادر بملن نجاة دمحم عبدالغنى

عن ورشة  92559برلم  21191411، لٌد فى  11110111نادٌة سٌد احمد علً ابوغزالة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 نجارة ٌدوٌة ، بجهة : ملٌج بملن دمحم مرسً لطب

عن حظٌرة مواشى  92586برلم  21191412، لٌد فى  511110111دمحم عوض احمد مش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 حالبه ، بجهة : جروان بملن احمد دمحم عوض احمد

عن تصنٌع  57974برلم  21191414، لٌد فى  1111110111ر فرد ، رأس ماله ،  على كمال الدٌن على ابوالعز  ، تاج -  237

 وتعبئة وتغلٌف لحوم مجمدة ومواد غذائٌة ، بجهة : شارع رضا الشرٌف من شارع الجالء بملن هٌام محمود دمحم بٌبرس

عن تصنٌع  57974برلم  21191414، لٌد فى  1111110111على كمال الدٌن على ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

وتعبئة وتغلٌف لحوم مجمدة ومواد غذائٌة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شبٌن الكوم شارع غرب االستاد بملن دمحم صفاء دمحم 

 2113/11/4بتارٌخ  57974ابراهٌم بغرض بٌع دواجن واستٌراد وتصدٌر فى حدود التعلٌمات والممٌد برلم 

عن تصنٌع  57974برلم  21191414، لٌد فى  1111110111على ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   على كمال الدٌن -  239

وتعبئة وتغلٌف لحوم مجمدة ومواد غذائٌة ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع سعد زغلول بجوار عمر افندى بملن دمحم 

 2118/7/5بتارٌخ  57974برلم تابع  ابراهٌم دمحم نورالدٌن بغرض بٌع لحوم مجمده ودواجن والممٌد

عن تصنٌع  57974برلم  21191414، لٌد فى  1111110111على كمال الدٌن على ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

وتعبئة وتغلٌف لحوم مجمدة ومواد غذائٌة ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع الذاكرٌن بملن عزالدٌن عبدالرازق فهمى 

 2119/8/26فى  57974وٌلم بغرض تعبئة وتغلٌف لحوم مجمده ومواد غذائٌة والممٌد برلم تابع س

عن  92649برلم  21191418، لٌد فى  111110111رجب ابراهٌم اسماعٌل موسى الغزالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

  على حمادتجارة سجاد ، بجهة : البر الشرلى برج االزهار بملن ابراهٌم حلمى دمحم

عن حظٌرة  92694برلم  21191414، لٌد فى  511110111اٌمن عبدالستار عبدالمحسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 مواشى حالبة ، بجهة : منشأة سٌف بملن منى فتحى عبدالحلٌم



 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

عن حظٌرة  92715برلم  21191415 ، لٌد فى 2111110111عمرو عبدالمنعم دمحم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 مواشى حالبة ، بجهة : العرالٌة بملن احمد دمحم عمر السما

عن بٌع  92763برلم  21191418، لٌد فى  11110111اسامة صالح ابراهٌم الصبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 اعالف ، بجهة : مٌت عافٌة بملن نعٌم صابر عبدالسالم

عن تجارة  92793برلم  21191422، لٌد فى  511110111حمٌد دمحم جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبدال -  245

 رخام ، بجهة : طنبدى بملن دمحم عبدالهادى سرور

عن مكتب  92815برلم  21191423، لٌد فى  511110111عماد صبحى جرجس ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بجهة : ش الشهداء بملن عماد صبحى جرجس ابراهٌمتصوٌر مستندات ، 

عن مالبس جاهزة  92842برلم  21191424، لٌد فى  511110111دمحم حسٌن شعبان خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 ، بجهة : بخاتى بملن دمحم احمد شولى نصر

عن مكتب  92855برلم  21191428، لٌد فى  2511110111دمحم جمال حلمى حسٌن سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 مماوالت هندسٌة ، بجهة : كفر العجاٌزة بملن جمال حلمى حسٌن سوٌلم

عن مخبز  92856برلم  21191428، لٌد فى  51110111فٌفى شحاته عبدالفتاح عبدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 درسة عمر االشمر بملن رضا فتحى دمحم عٌدافرنجى وتصنٌع حلوى من العجٌن ، بجهة : شارع م

عن حظٌرة  92844برلم  21191424، لٌد فى  511110111دمحم فكرى غرٌب ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 مواشى حالبة ، بجهة : جروان بملن عمار فكرى غرٌب

عن مكتب  92839برلم  21191424لٌد فى ،  111110111اٌمان فتحى مصطفى زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 تورٌدات ما عدا مجاالت االنترنت ، بجهة : كفر البتانون بملن دمحم عبدالرسول عبدالحمٌد

عن ورشة  92861برلم  21191431، لٌد فى  1511110111عبدالرحمن صالح دمحم تمراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ت االنترنت ، بجهة : شمٌاطس بملن صالح دمحم عبدالمنعم تمرازتصنٌع مالبس وتورٌدات ماعدا مجاال

عن لطع  92142برلم  21191424، لٌد فى  11110111السٌد عبدالمجٌد السٌد ابوحجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 غٌار عزالات وجرارات زراعٌة ، بجهة : كمشٌش بملن عبدالمجٌد السٌد طلبه ابوحجازى

عن لطع  92142برلم  21191424، لٌد فى  11110111د عبدالمجٌد السٌد ابوحجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌ -  254

غٌار عزالات وجرارات زراعٌة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة كمشٌش بملن عبدالحمٌد السٌد طلبه بغرض بٌع مواد بناء اودع 

 92142ولٌد برلم  2119/2/24فً  1614برلم 

عن  92858برلم  21191431، لٌد فى  1111110111عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 مزرعة مواشى حالبة ، بجهة : كمشٌش بملن عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا ماضى

عن مكتب  92861برلم  21191431، لٌد فى  51110111دمحم مصطفى صالح صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 رحالت داخلٌة ، بجهة : كفر البتانون بملن فاٌزة عبدالرازق دمحم ناجى

عن  92636برلم  21191418، لٌد فى  111110111والء محمود صالح الدٌن زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 ٌرشارع جبانة االلباط بملن منال دمحم ابو الخ 27تجارة لحوم مصنعة ، بجهة : 

عن استودٌو تصوٌر ،  92585برلم  21191412، لٌد فى  511110111امٌرة احمد دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 بجهة : كفر عشما بملن كرٌمة عبدالداٌم العجوز

عن  92556لم بر 21191411، لٌد فى  51110111رانٌا عبدالخالك عبدالخالك نورالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 مطعم فول وطعمٌة ، بجهة : شارع مهٌب متفرع من شارع االمٌن بملن زكرٌا عبدالستار الجندى



 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

عن مكتب  92617برلم  21191414، لٌد فى  511110111عالء على دمحم على خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 مماوالت عامة ، بجهة : بى العرب بملن دمحم على دمحم خلف
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 ورشة نجارة وتصنٌع اثاث ، بجهة : كفر بتبس بملن نصرة لبٌب محمود حمادة

عن تجارة  92698برلم  21191414، لٌد فى  51110111هناء عبدالجابر دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 خردوات ، بجهة : زنارة بملن حمدى شبل عمارة

عن تصنٌع  61487برلم  21191417، لٌد فى  3111110111صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد صالح مصطفى -  264

 خراطٌم بالستٌن ، بجهة : تال جمعٌه للتنمٌه االجتماعٌه امام مركز الشرطه بملن / جمعٌه تال للتنمٌه االجتماعٌه

عن تصنٌع  61487برلم  21191417فى ، لٌد  3111110111خالد صالح مصطفى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

خراطٌم بالستٌن ، بجهة : تال ش طرٌك تال بابل حاضنه اعمال تال ملن حامد صبرى صمرونشاطه تصنٌع أدوات كهربائٌه 

 61487ولٌد برلم  2115/9/12وخراطٌم كهربائٌه افتتح فى 

عن تجارة البان  69878برلم  21191414، لٌد فى  51110111دمحم السٌد مصطفى أبومسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266
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شبٌن الكوم بملن مصطفى السٌد ابو مسلم ونشاطه مزراعه مواشى افتتح فى  1ه ملٌج موحبن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌ

 69878ولٌد برلم  2111/5/23

عن تجارة البان  69878برلم  21191414، لٌد فى  51110111دمحم السٌد مصطفى أبومسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

ولٌد برلم  2118/12/5شبٌن الكوم بملن اسماء ملٌجى مصطفى افتتح فى  1م وحبن ، بجهة : وله محل رئٌسى أخر بناحٌه ملٌج

 69878تابع 
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عن تأجٌر معدات ،  92739برلم  21191417، لٌد فى  111110111امى دمحم سلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم س -  271
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عن مخبز  92746برلم  21191417، لٌد فى  111110111بدوٌة مصلحى على الحوٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271
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 الخردوات والمالبس تجزئه ، بجهة : شارع احمد حتحوت بملن جالل احمد عبدالرحمن

عن مكتب  92777برلم  21191418، لٌد فى  211110111السلكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ابراهٌم نبوى -  273

 مماوالت ، بجهة : ش درب الطوٌل من ش سٌدى الشٌن بملن سماح صبحى السٌد رلعه

اله ، عن بم 92812برلم  21191423، لٌد فى  611110111هند فتحى عبدالمحسن مغٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274
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 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
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ملن دمحم  12صاله أفراح ، بجهة : شبٌن الكوم ش جمال عبد الناصرالبحرى بملن محمود عبد الستار محمود عبد الواحدعمار عن

 74655ولٌد برلم  4762رفعت زٌدان العلٌمى اودع برلم 

 74655برلم  21191428، لٌد فى  1111110111محمود عبد الستار محمود عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

عن صاله أفراح ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه بركة السبع ش/ طرٌك النصر ملن عواطف دمحم على البرلى ونشاطه استودٌو 

 13517ٌد برلم ول 2112/1/9تصوٌر وطباعه وتحمٌص افتتح فى 
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 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
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بملن ٌاسر دمحم  -وصٌانة ماكٌنات تصوٌر مستند ، بجهة : شارع الطنبداوى متفرع من شارع جمال عبد الناصر امام تصارٌح العمل 

 بٌومى
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عن  92816برلم  21191422، لٌد فى  511110111ابراهٌم صبحى عبدالمطلب خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316
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 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
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 77826ولٌد برلم  2115/2/3افتتح فى 

عن تموٌن  77826برلم  21191431، لٌد فى  1111110111دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

  باللالباجور بملن دمحم عبد الحمٌد دمحم 1وخدمه ) محطه بنزٌن ( ، بجهة : بى العرب م

عن تموٌن  77826برلم  21191431، لٌد فى  1111110111دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

وخدمه ) محطه بنزٌن ( ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه بى العرب بملن دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل ونشاطه تعبئه مواد غذائٌه 

 77826د برلم تابع ولٌ 2116/4/21افتتح فى 
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 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
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عن تجارة  92676برلم  21191411، لٌد فى  121110111حسٌن ابوالعز مهدى اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 بجهة : المنشأة الجدٌدة بملن ابراهٌم احمد دمحم ابراهٌم نباتات زٌنة ،

عن  92623برلم  21191417، لٌد فى  511110111شرٌف عبدالستار عبدالحكٌم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 تجارة الواح جبس بورد ، بجهة : مٌت خالان بملن سامح عبدة عبدالحمٌد ابو زلط

عن مخبز  92625برلم  21191417، لٌد فى  211110111الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دالٌا مختار عبدة -  334

 افرنجى ، بجهة : شنوان بملن هانى صبحى سحبل

عن سوبر ماركت ،  92661برلم  21191419، لٌد فى  111110111عماد حنفى دمحم فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 بملن عباس السٌد جعفر سكٌت -ناصر امام مولف الباجور بجهة : شارع جمال عبد ال

عن بٌع طرح ،  92691برلم  21191411، لٌد فى  51110111دالٌا عبدالنبى احمد المشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 بجهة : شارع الشبان المسلمٌن بملن دمحم رمضان جابر

عن مزرعة  92554برلم  21191411، لٌد فى  1111110111ماله ،   محمود مختار على منصور  ، تاجر فرد ، رأس -  337

 مواشى تسمٌن وحالبة ، بجهة : زرلان بملن عفاف دمحم دمحم عمارة

عن بٌع كنافة  92592برلم  21191413، لٌد فى  51110111احمد عبدالرسول دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 ابشٌش بملن على محمود لطبوجالش وتصنٌع كنافة ، بجهة : 

عن  92718برلم  21191415، لٌد فى  251110111دمحم عبدالعزٌز رمضان البندارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 صالون حاللة ، بجهة : زاوٌة البملى بملن مبروكة دمحم عبدالرحٌم

عن بٌع اعالف  92721برلم  21191416، لٌد فى  1511110111دمحم رمضان نبوى نوٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ، بجهة : كفر المصٌلحة بملن دمحم رمضان نبوى نوٌشى

عن حظٌرة  92761برلم  21191418، لٌد فى  1111110111نادٌة دمحم عبدالغفار عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 عبدالعال مواشى حالبة ، بجهة : اسطنها بملن ماهر دمحم عبدالغفار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مزرعة مواشى  92769برلم  21191418، لٌد فى  1511110111عاٌدة دمحم دمحم االلرع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 حالبة ، بجهة : طرٌك تال طنوب بملن عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد

عن اعالف ، بجهة :  71879برلم  21191415 ، لٌد فى 211110111دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 71879ولٌد برلم  2112/1/4تال ملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ونشاطه ثالجه بطاطس وخضروات افتتح فى  1كفر ربٌع م

عن حظٌرة  92755برلم  21191417، لٌد فى  521110111احمد صالح احمد العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 بة ، بجهة : عمروس بملن دمحم صالح العٌسوىمواشى حال

عن بمالة ، بجهة :  92773برلم  21191418، لٌد فى  71110111خالد على الشنتناوى لبال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 زوٌر بملن فوزٌة السٌد احمد

عن حظٌرة  92811برلم  21191422، لٌد فى  2511110111كمال ٌوسف دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 مواشى حالبة ، بجهة : كفر العجاٌزة بملن عدالت عدلى ٌكن

عن تجارة واصالح  92814برلم  21191423، لٌد فى  51110111محمود دمحم عفٌفى عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 بملن سارة جمال الدٌن الشافعى 4ماكٌنات خٌاطة ، بجهة : عمارة حتحوت شارع المدرسة المبلٌة محل رلم 

عن تجارة  92795برلم  21191422، لٌد فى  111110111ماله ،   اسالم ابراهٌم على الحاج على  ، تاجر فرد ، رأس -  348

 األسمده والمخصبات الزراعٌه ، بجهة : البتانون بملن اٌهاب عبد اللطٌف ابو لوره

عن تجارة  92795برلم  21191422، لٌد فى  111110111اسالم ابراهٌم على الحاج على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

محور الصناعٌة السابعة بملن / صفاء  168بات الزراعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعة رلم األسمده والمخص

 منوف 22147ولٌد برلم  2119/1/11عبدالممصود ابراهٌم ونشاطه خلط وتعبئه اسمده افتتح فى 

عن تسوٌك  92836برلم  21191423 ، لٌد فى 511110111ماجد مجدى عبدالسمٌع عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 وتوزٌع مستحضرات تجمٌل ومنتجات غذائٌة والتصنٌع لدى الغٌر ، بجهة : شارع معاوٌة من الجٌش بملن صابر دمحم على صبٌحة

عن مطعم  92831برلم  21191423، لٌد فى  111110111اٌمن عبدالجواد ابوزٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 بجهة : ش الجٌش بملن ولٌد حمدى دمحم عبدالكرٌمكشرى ، 

عن مكتب  92851برلم  21191428، لٌد فى  31110111احمد عبدالرسول حسن الكفورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 تورٌدات ومماوالت تٌار خفٌف ماعدا مجاالت االنترنت ، بجهة : عمروس بملن عبدالرسول حسن عبدالرسول

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191414،لٌدت فى  51110111شركه / دمحم عبد المحسن ابراهٌم بط وشركاه   شركة  ،  سوبر ماركت  ،رأس مالها    -  1

 مد ابراهٌم لشموشش جمال عبد الناصر لبلى بملن / أح 115، عن سوبر ماركت ، بجهة : شبٌن الكوم عمارة  92618برلم 

شركه / أحمد دمحم السٌد صوانه وشركاه   شركة  ،  العمل فى مجال المماوالت والمماوالت العامه واعمال التشطٌبات الكامله  -  2

، عن العمل فى مجال  92634برلم  21191417،لٌدت فى  1511110111واألعمال الهندسٌه وادارة المشروعات  ،رأس مالها   

لمماوالت العامه واعمال التشطٌبات الكامله واألعمال الهندسٌه وادارة المشروعات ، بجهة : شبٌن الكوم / شارع عمر المماوالت وا

 المختار من ش كلٌه التربٌه بملن / أشرف نوح عبد الرسول

برلم  21191414ت فى ،لٌد 11110111شركه / محمود دمحم سلٌمان لوله وشركاه   شركة  ،   بماله بالتجزئه  ،رأس مالها    -  3

 ، عن بماله بالتجزئه ، بجهة : شبٌن الكوم شارع الجالء المبلى بملن / ورثه صالح الهباشه 92618



 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

،لٌدت فى  61110111شركه / أحمد عبد الحمٌد سالم عبد الغفار وشركاه   شركة  ،  مخبو نصف ألى ملدن  ،رأس مالها    -  4

لى ملدن ، بجهة : شبٌن الكوم ش لصر الثمافه من جمال عبد الناصر بملن / شركه ، عن مخبو نصف أ 92563برلم  21191411

 أحمد عبد الحمٌد سالم عبد الغفار وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    41434السٌد نعمان دمحم الحفنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411 ، وفى تارٌخ   51699نعناعة دمحم شبل الباجورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191412، وفى تارٌخ    75261وسام لطب اسماعٌل عابد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191412، وفى تارٌخ    91839راهٌم حنطور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود عبد العال اب   - 4

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل  تم    21191412، وفى تارٌخ    92216دولت سعٌد زكى نوار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 ٌفه المٌد وذلن لترن التجارة نهائٌاشطب صح

تم محو/شطب    21191412، وفى تارٌخ    81571دمحم عبد الفتاح الدسولى الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191412، وفى تارٌخ    59226رلم : حلمى صالح احمد دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 7

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191412، وفى تارٌخ    25541ابراهٌم عبد المحسن حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191412، وفى تارٌخ    62726سعٌد عبد العزٌز مصلحى سعفان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191413، وفى تارٌخ    62717عواطف عبدهللا احمد الوكٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    21191413، وفى تارٌخ    88519سى هوٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد فوزى السٌد عٌ   - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191414، وفى تارٌخ    75939هانى عبد البارى ٌوسف الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 طبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً السجل  ش

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    52611كوثر دمحم لطب ابوعلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تارٌخ    44154لم : ماجده عزت شبل المرش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 14

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191419، وفى تارٌخ    76737عادل حمدى عبد الرحٌم صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تارٌخ    49111فهٌم دمحمى دمحم عبد الداٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا للرئٌسى والرئٌسى األخر

   21191419، وفى تارٌخ    81528فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ٌوسف دمحم السٌد دمحم بهى الدٌن الماصر بوالٌة والده  ،  تاجر   - 17

 ً  تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تارٌخ    49111فهٌم دمحم ى دمحم عبد الداٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 مر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا للرئٌسى األخر والرئٌسىشطبت صحفٌه المٌد بأ

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    48143مصباح محٌى منصور دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    61411د  ،  سبك لٌده برلم : مورٌس عدلى مٌخائٌل ٌوسف  ،  تاجر فر   - 21

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    67289شعبان فوزى على المٌهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

ً شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزا  ل التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    51171انور حسن السٌد نوح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    86635احمد مجدى على شتله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    21191411، وفى تارٌخ    83889رشا فوزى عبد المحسن عثمان راجح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191415، وفى تارٌخ    91917حبلص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ورده دمحم عبد الحمٌد   - 25

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21191415، وفى تارٌخ    66368نبٌل خٌرى عبدالعزٌزخٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

ً  شطبت صحٌفة  المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191415، وفى تارٌخ    52338ابتسام محمود عزت عمارة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191416، وفى تارٌخ    91415بك لٌده برلم : رجب علً احمد الفرماوي الفحل  ،  تاجر فرد  ،  س   - 28

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191416، وفى تارٌخ    81617رافت حامد سٌد احمد وتوت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 جارة نهائٌاً السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال الت

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تارٌخ    81814اٌمان دمحم احمد هالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تارٌخ    74819محمود بدر علوى صبٌحه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191421، وفى تارٌخ    65747رضا أحمد عامر شرشر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    21191421، وفى تارٌخ    68232لٌم(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حازم رشاد مصطفى سلٌم)صمر س   - 33

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم    21191421، وفى تارٌخ    68232حازم رشاد مصطفى سلٌم)صمر سلٌم(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا محو/شطب السجل  شطبت

تم محو/شطب السجل  تم    21191422، وفى تارٌخ    83955دمحم فوزى دمحم عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191422، وفى تارٌخ    75731:  دمحم جمعه دمحم غطاس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 36

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    21191423، وفى تارٌخ    54443عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم بدوى سوٌلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191423، وفى تارٌخ    39843دمحم محمود فهمى الدكرورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191423، وفى تارٌخ    81989اٌمن عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191423، وفى تارٌخ    88546،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   امٌرة سمٌر شاكر السٌد نصار   - 41

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191423، وفى تارٌخ    39843دمحم محمود فهمى الدكرورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 حٌفة المٌد بأمر محو لترن التجارةالسجل  شطبت ص

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تارٌخ    73771احمد طه عبد الحكٌم طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191424، وفى تارٌخ    44161 رٌاض سلٌم السٌد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 43

 شطبت صحٌفة المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21191428، وفى تارٌخ    66346وفاء موسى أبو العٌنٌن الشال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191428، وفى تارٌخ    81646السٌد عبد الممصود نجم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  مجدى   - 45

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا



 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 محو/شطب   21191428، وفى تارٌخ    83861اٌمن فوزى عبد الرحٌم خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191431، وفى تارٌخ    89742امانى على دمحم على بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 شطبت صحفٌه المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191431، وفى تارٌخ    91567سبك لٌده برلم : دمحم تهامى شدٌد حجاب  ،  تاجر فرد  ،     - 48

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    21191431، وفى تارٌخ    68841مصطفى فؤاد حمودة ابو سٌد أحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 ن إلعتزال التجارة نهائٌاً السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذل

تم محو/شطب    21191431، وفى تارٌخ    73211سامى دمحم عبد الحلٌم البدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   92352وجٌة رجب رمضان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف  تم تعدٌل  21191412وفً تارٌخ ،   89449دمحم كمال على عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   351110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191412وفً تارٌخ ،   59795طارق دمحم عبدهللا نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191412وفً تارٌخ ،   86518عبد الستار عبد المنعم رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مصطفى -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191412وفً تارٌخ ،   75995شٌماء ابراهٌم عبد الحكم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   491110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191412وفً تارٌخ ،   91557اسالم سعد السٌد علً زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 نٌه ج  1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191413وفً تارٌخ ،   61892حمدى دمحم لناوى حسٌن عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191413وفً تارٌخ ،   82338احمد صالح الدٌن عبده مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191413وفً تارٌخ ،   71811دمحم زكرٌا سعٌد الشنوانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191413وفً تارٌخ ،   91295سامح دمحم شاكر المزٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   92385خالد احمد سلٌمان االسرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   85571دمحم معتمد عبد ربة حسن مدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  21191414وفً تارٌخ ،   59375نرمٌن خمٌس السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   72755سمر عبد الستار دمحم النوحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 ه جنٌ  1511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   88965دمحم دمحم وهبه السخاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   92552باسم خالد فتوح دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دمحمعاطف محمود أبو العزم ) ابو العزم لتصنٌع وتغلٌف وتعبئه وتوزٌع المواد الغذائٌه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

  5111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل رأس المال  21191414وفً تارٌخ ،   91381

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   91381دمحم عاطف محمود أبو العزم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   72451ل دمحم عبد الغفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تامر خلٌ -  19

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , تم ت  21191417وفً تارٌخ ،   66649رجبٌه عبد المولى دمحم ابو عٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   11110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   64785دمحم عبد العزٌز عبد الجواد خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   84314دمحم سعد محسب صٌرة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  21191418وفً تارٌخ ،   92346هٌثم صبحى ملٌجى عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   82415هانى سعٌد ابراهٌم ابو فرٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   61854داود احمد داود بدور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   63318ٌاسر سعد الدٌن طالب جمعة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   71716سامح رشدى عبدالعزٌز حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

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



 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 رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   87441دمحم شبل حمزة ابو الروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418 وفً تارٌخ ،  91976محمود شعبان عبد الحمٌد العربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191419وفً تارٌخ ،   32731حمدى احمد دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191419وفً تارٌخ ،   69259هشام حلمى السٌد كانون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191419وفً تارٌخ ،   69259هشام حلمى السٌد كانون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   92567عفٌفى حسن عبدالعزٌز عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   72454أمٌر جرجس عوض هللا فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   88834محمود صابر دمحم الروبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191411وفً تارٌخ ،   81861مراد حنا جرجس اسعد داود ) داود لتعبئة الذرة (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   71899فوزى صبحى أبو سرٌع شهبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

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

تم تعدٌل   21191411وفً تارٌخ ،   65192جر فرد ،، سبك لٌده برلم عادل عبدالحمٌد على راجح )راجح لاللومٌتال (  تا -  38

 جنٌه   6111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عادل عبدالحمٌد على راجح )راجح لمطاعات مستلزمات المطابخ (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

  6111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191411وفً تارٌخ ،   65192

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   75585زٌنهم أمام أبو المجد عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511110111بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   84449مصطفى ابو سرٌع مدبولى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   91872عمر السٌد بٌومى المشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191414رٌخ ، وفً تا  92536عبدالحمٌد عبدالجابر السٌد احمد سعد لٌلة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   91461باسم بٌومى عفٌفى بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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   21191414وفً تارٌخ ،   65192عادل عبدالحمٌد على راجح )راجح لاللومٌتال (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   6511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ى راجح )راجح لمطاعات مستلزمات المطابخ (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عادل عبدالحمٌد عل -  46

  6511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191414وفً تارٌخ ،   65192

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414ٌخ ، وفً تار  75148اسامة صالح عبد الحمٌد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   75148اسامة صالح عبد الحمٌد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   511111110111،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   75712امجد عبد المنعم محمود العجمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191415وفً تارٌخ ،   74722احمد رجب ابراهٌم حمص  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   89693عبد الرحمن على دمحم المنشاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   71735دمحم أحمد عبد الممصود بدٌوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس   21191415وفً تارٌخ ،   84119د ،، سبك لٌده برلم محمود رمضان احمد ابراهٌم عبد العزٌز  تاجر فر -  53

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   91316حمدى ابراهٌم جاد العسلوتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191416وفً تارٌخ ،   88512احمدعلى دمحم  داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191416وفً تارٌخ ،   92495سبك لٌده برلم  سعٌد مهنى احمد جمٌعه  تاجر فرد ،، -  56

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191416وفً تارٌخ ،   51648طاهر شولى عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   5111110111لٌصبح رأس ماله ، تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191416وفً تارٌخ ،   51648طاهر شولى شبل عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191416وفً تارٌخ ،   33777رمزى رشاد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   51110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191416وفً تارٌخ ،   78571عمرو صالح عبد الحلٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191416وفً تارٌخ ،   64785دمحم عبد العزٌز عبد الجواد خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   65119برلم لدرى دمحم عبد الفتاح سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  62

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   77687اٌة محمود عزب المط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   751110111بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   92725دمحم محمود دمحم الشٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191417وفً تارٌخ ،   91866بك لٌده برلم عبد الممصود الشحات عبد الممصود البنا  تاجر فرد ،، س -  65

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   84147رمضان عطا رمضان معطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

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

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح رمضان عطا رمضان معطى )العطا لتجارة وتعبئة المواد الغذائٌة (  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  67

ه تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال  21191417وفً تارٌخ ،   84147برلم 

 جنٌه   5111110111،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   61216عثمان حبٌب احمد حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   751110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   91566دمحم عالء الدٌن ابو الٌزٌد المال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   75582دمحم شعبان عبد الستار السجاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191418وفً تارٌخ ،   68129اشرف حامد على الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   91945ماٌسة فؤاد مرسً عطوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 ٌه جن  211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191422وفً تارٌخ ،   79289امٌر جورج رزق بغدادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191422وفً تارٌخ ،   92749السٌد جمال السٌد احمد عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191422وفً تارٌخ ،   86129اسماعٌل اسماعٌل السٌد االجهورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   6111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191422وفً تارٌخ ،   73292صبرى بدوى دمحم بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191423تارٌخ ، وفً   92794عزت عبدالرازق الدٌب الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   67593حازم احمد دمحم جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   551110111،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191423وفً تارٌخ ،   91662مصطفً السٌد مصطفً جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191423ٌخ ، وفً تار  61933دمحم دمحم دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   92314جمال دمحم احمد الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   92314جمال دمحم احمد الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191424وفً تارٌخ ،   91852دمحم كرم الصاوى العونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424وفً تارٌخ ،   77227هوٌده سعٌد عبدالسمٌع شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424وفً تارٌخ ،   81464عبد الناصر دمحم فرج عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191424تارٌخ ،  وفً  81115عماد جمٌل عبده سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191424وفً تارٌخ ،   84197حسٌن عبد الحمٌد حسن بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   2111110111اله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191431وفً تارٌخ ،   92161دمحم عبدالحمٌد دمحم بر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   121110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191431وفً تارٌخ ،   62381نجدة عبدالرازق عبدالواحد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191431وفً تارٌخ ،   92277جهاد عادل صالح عبدالعاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   511110111أس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92561منال صالح سلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، مٌت الموز بملن فٌصل صالح سلٌم ابراهٌم



 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  21191411وفً تارٌخ  92553اٌناس مٌخائٌل وهبة ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن احمد مصطفى الشرع

وان , وصف تم تعدٌل العن 21191411وفً تارٌخ  92552باسم خالد فتوح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن الشامى رمضان ملٌجى الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92561ابتسام دمحم عبدالرؤف على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن اٌمن دمحم سعٌد مبارن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92567عفٌفى حسن عبدالعزٌز عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، تلبنت ابشٌش بملن بملن حسام حسن عبدالعزٌز عفٌفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92555امام رمضان عبدالسالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، الحى الغربى شارع عبدالحلٌم بملن دمحم حسٌن احمد حسانٌن 

تم  21191411وفً تارٌخ  75248للهداٌا و الخردوات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     858وائل رشاد السٌد سعفان )  -  7

 ن لٌصبح شارع الشاذلى بملن احمد رضا الجوهرى تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191411وفً تارٌخ  92558بهاء دمحم السٌد التحٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ، شارع فهمى ابو رزق بملن سحر احمد محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191411وفً تارٌخ  92548ٌده برلم    نهاد دمحم طاهر احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  9

 شارع بحري السكة الحدٌد بملن عبدالعزٌز مصٌلحً عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92554محمود مختار على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ملن عفاف دمحم دمحم عمارةالـتأشٌر:   ، زرلان ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  77691اسماء حسن غرٌب عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع جاد من شارع جمال عبدالناصر لبلً بملن حسن غرٌب حسن عرب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92564كه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على السٌد ابراهٌم بر -  12

 الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن معوض عبدالحلٌم عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92556رانٌا عبدالخالك عبدالخالك نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، شارع مهٌب متفرع من شارع االمٌن بملن زكرٌا عبدالستار الجندى وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92562سمٌر امٌن عبدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، الدالتون بملن سمٌر امٌن عبدالرحمن النجار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92549حامد محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صبحى -  15

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن حامد صبحى حامد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92551سعٌد ممدوح سعد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ر الدوار بملن سعٌد ممدوح سعد عبدالمادر الـتأشٌر:   ، كف

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92565جمال احمد جاب هللا عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 وصف الـتأشٌر:   ، زرلان بملن عبٌر جالل عبدالرسول 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  91276لٌده برلم     سالمة دمحم صالح عبدالحمٌد الجمال ، تاجر فرد ،  سبك -  18

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سرحان دمحم صالح عبد الحمٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92559نادٌة سٌد احمد علً ابوغزالة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ، ملٌج بملن دمحم مرسً لطبالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92557اسامة رمضان سعٌد عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، سمان بملن رمضان سعٌد عباس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411خ وفً تارٌ 92551دمحم فوزى عبدالفتاح نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن احمد فوزى نصٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92566دمحم دمحم رمضان عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن سعد دمحم سعد الجزار -الـتأشٌر:   ، مٌت خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92578وى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم الشرلا -  23

 الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر بحرى بملن حمدى احمد الشٌخ دمحم خالف

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191412وفً تارٌخ  92574دمحم عبدالرحٌم ٌونس حسن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، بى العرب بملن دمحم عبدالرحٌم ٌونس حسن الدسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191412وفً تارٌخ  92585امٌرة احمد دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ، كفر عشما بملن كرٌمة عبدالداٌم العجوز

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  92581دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمان عبد الموى صالح -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، الراهب بملن غنٌم احمد رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92577سماح جمعة صابر شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 بملن حسن دمحم ابراهٌم الـتأشٌر:   ، شنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92581نادٌة سلٌمان معوض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، بهناى بملن هٌالنة اسعد عٌاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  62483صبره عبد السمٌع عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان زاوٌه جروان بملن دمحم حامد احمد شرٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92588شعبان عبدالفتاح جابر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن دمحم شعبان عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان  21191412وفً تارٌخ  92587عبدالعزٌز عبدالهادى عبدالعزٌز شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 , وصف الـتأشٌر:   ، جروان بملن سٌد عبدالعزٌز عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  92573فؤاد صابر دمحم عبدهللا عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فندٌل مٌدان الباجور بملن دمحم ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92526احمد عطٌة ابوالٌزٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ملن دمحم عطٌه ابو الٌزٌد نداالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم لمالن لٌصبح طوخ دلكه ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92579بدوى عرفه عبدالحمٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، عزبة النجارٌن بملن عزٌزة دمحم حامد السما

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92571ولٌد صبحى فرحات ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن صبحى فرحات ابوعلى



 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

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191412وفً تارٌخ  92575سامى دمحم ابوالٌزٌد حتحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، مٌدان ابوالغار حارة درب الشٌخ بملن سامى دمحم ابوالٌزٌد حتحوت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92572على عبدالحمٌد على البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن عبدالحمٌد على البهنسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92583على ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سناء السٌد  -  38

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن احمد سعٌد السٌد الدسولى

  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:  21191412وفً تارٌخ  92586دمحم عوض احمد مش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 ، جروان بملن احمد دمحم عوض احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92576اسعد عبدالمالن اسعد عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن سامى لطب ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92582فاطمه محمود حماد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، ابشٌش بملن فاطمه محمود حماد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92569فتحى دمحم حسٌن المصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، مناوهلة بملن ابراهٌم احمد دمحم ابوالحسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  92568على عٌسى احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 اكتوبر بملن على عٌسى احمد الدٌب 6الـتأشٌر:   ، منشٌة السادات الجدٌدة شارع 

تعبئة الدهانات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على عٌسى احمد الدٌب ) تراست فٌوتشر ( لخلط و -  44

اكتوبر بملن على  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منشٌة السادات الجدٌدة شارع  21191412وفً تارٌخ  92568برلم    

 عٌسى احمد الدٌب

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  92584والء عبدالفتاح على موسى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول بملن دمحم طارق ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  92591احمد زكرٌا حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، كفر عشما بملن حسن السٌد حسن شعٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  92597 كشكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى حموده دمحم -  47

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن مصطفى تركى الخولى

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  64913زغلول أبوالٌزٌد عبدالفتاح المٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة مٌت شهالة بملن / ٌاسمٌن السٌد ممدوح عزام وذلن لغرض تسنٌراد وتصدٌر وصف الـتأشٌر

( وذلن فى حدود اللوائح و الموانٌن اللمنظمة لذلن  و التورٌدات ماعدا 6( من المجموعة )36( و الفمرة )19فٌما عدا المجموعة )

 االنت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  92589اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن فتحى سعد سالمة ، ت -  49

 الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن فتحى سعد سالمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  92591اشرالة محمود احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ملن عبدالوهاب حسٌن اسماعٌل عمر الـتأشٌر:   ، كفر المصٌلحة ب

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  92596ٌاسمٌن سعٌد عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، المماطع بملن بٌومى عبدالمجٌد شالطة



 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 , وصف الـتأشٌر:    21191413وفً تارٌخ  92611امجد رحٌم فرج شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ، مٌت خالان بملن احمد دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  76611فولٌة غزولى دمحم مرعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 مصطفى صمرالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح البتانون بملن مصطفى عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  92592احمد عبدالرسول دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، ابشٌش بملن على محمود لطب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  92611عبد الناصر دمحم عبد العزٌز حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن مصطفى دمحم على االبٌض

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  91955دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 رف الكفراوى عبدالرحمنالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح طرٌك ترعة السروجة طرٌك تال طنوب بملن أش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  92593دمحم زكرٌا عطٌه النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الـتأشٌر:   ، كفر العرب البحرى بملن دمحم زكرٌا عطٌه النشار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  92595مصطفى محمود ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن سمٌرة السٌد سالمة رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  44763جمال دمحم على الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

  الجزار الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد مصطفى دمحم

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح )  جمال دمحم على الجزار ( مصنع الجزار األصلى للحلوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد مصطفى دمحم  21191413وفً تارٌخ  44763

 الجزار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  92599محى ٌونس دمحم المحمودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا  -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن محى عبدالعزٌزمرسى

ن , تم تعدٌل العنوا 21191413وفً تارٌخ  92598والء السٌد سمٌر ابراهٌم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، دناصور بملن ابراهٌم السٌد سمٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  89462اٌهاب عبد الغنى دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع مصطفى كامل ابراج الفاطمٌة بملن دمحم دمحم احمد الملفاط

تم تعدٌل العنوان ,  21191413وفً تارٌخ  92594،  سبك لٌده برلم     عبدالستار جمال عبدالستار النفٌلى ، تاجر فرد -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، كوم الشٌخ عبٌد بملن جمال عبدالستار رزق النفٌلى

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  92611ربٌع عبدالعزٌز دمحم حسن شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ، ابخاص بملن سلٌمان حلمى سلٌمان عبدالفتاح وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92616منال عطٌه عبد السمٌع ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه جروان بملن ٌسرى عبد ربه دمحم سلطان

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  92617د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد العزٌز عبد الحكم دسولى ، تاجر فر -  67

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المرور بملن سامٌه دمحم جاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92612مدٌحه حسن بكر ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 دمحم عبد الرحمن محروسالـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب بملن 



 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  21191414وفً تارٌخ  57974على كمال الدٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 الـتأشٌر:   ، شارع رضا الشرٌف من شارع الجالء بملن هٌام محمود دمحم بٌبرس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  57974ك لٌده برلم    على كمال الدٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سب -  71

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شبٌن الكوم شارع غرب االستاد بملن دمحم صفاء دمحم ابراهٌم بغرض بٌع دواجن واستٌراد 

  2113/11/4بتارٌخ  57974وتصدٌر فى حدود التعلٌمات والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  57974دٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على كمال ال -  71

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع سعد زغلول بجوار عمر افندى بملن دمحم ابراهٌم دمحم نورالدٌن بغرض بٌع لحوم 

 2118/7/5بتارٌخ  57974مجمده ودواجن والممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  57974على كمال الدٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع الذاكرٌن بملن عزالدٌن عبدالرازق فهمى سوٌلم بغرض تعبئة وتغلٌف لحوم مجمده 

  2119/8/26فى  57974رلم تابع ومواد غذائٌة والممٌد ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  57974على كمال الدٌن على ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

س الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع رضا الشرٌف من شارع الجالء / بملن هٌام محمود دمحم بٌبر

  57974ولٌد برلم تابع  2119/4/4فى  3112ونشاطه تصنٌع وتعبئه وتغلٌف لحوم مجمده ومواد غذائٌه واودع برلم 

وفً تارٌخ  57974على كمال الدٌن على أبو العز ) العز لتعبئة اللحوم والمواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن على كمال الدٌن على ابو العزتم تعدٌل العنوان , وصف  21191414

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  51947احمد شبل عبد الرحمن شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد شبل عبدالرحمن شهاب شنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  86764ماهر فرحات ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن بالنسبه للفرع لٌصبح بملن الطالب ) ماهر فرحات ابراهٌم دمحم (

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92615    احمد شعبان ابراهٌم المبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  77

 الـتأشٌر:   ، مٌت البٌضا بملن شعبان ابراهٌم المبانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92617عالء على دمحم على خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 فالـتأشٌر:   ، بى العرب بملن دمحم على دمحم خل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92619ٌمنى سمٌر عفٌفى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الـتأشٌر:   ، كفر المرنٌن بملن اشرف سعد على دمحم

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191414وفً تارٌخ  92616امٌره نجاح سلٌمان العكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن سماح ودمحم معوض عبدالمحسن شرٌف والسٌد معوض شرٌف والهام السٌد حامد شرٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92611نادٌة البٌومى ابراهٌم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الغنى دمحم راشد  بملن فتحى عبد -الـتأشٌر:   ، البتانون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  92615فوزى دمحم حسن سلٌمان ابو دٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 بملن احمد فوزى دمحم حسن -وصف الـتأشٌر:   ، المرنٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414خ وفً تارٌ 92612عمرو عاطف دمحم فؤاد هزاع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع كلٌة التربٌة بملن عمادالدٌن دمحم لبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92619عبد المجٌد دمحم هنداوى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

  شلتوتالـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن دمحم احمد دمحم



 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  21191414وفً تارٌخ  81213رضا جمال الدٌن بدر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، شارع عاطف السادات ناصٌة شارع حمدى ابوالٌزٌد بملن حبٌبة دمحم حلمى دمحم غرٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  81213سبك لٌده برلم     رضا جمال الدٌن بدر الوكٌل ، تاجر فرد ،  -  86

الـتأشٌر:   ، شارع حسٌن الغراب بملن حسٌن عمر سعد بغرض مكتب تورٌدات ادوات طباعة ومالبس واغذٌة وادوات مدرسٌة 

 2115/11/25بتارٌخ  81213ومكتبٌه الممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92613فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا ابراهٌم عبدالحمٌد عٌد ، تاجر  -  87

 الـتأشٌر:   ، كفر عسكر بملن ابراهٌم عبدالحمٌد عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92614زٌنة دمحم عبدالحمٌد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 بملن حمادة دمحم عبدالحمٌد خالدالـتأشٌر:   ، كوم مازن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  92614اشرف رضا طه الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الـتأشٌر:   ، مٌت خلف بملن دمحم فاروق حسانٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92621دمحم صالح دمحم متولى عمارة الموزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن هناء السٌد دمحم الصول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92621بشرى صالح حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الـتأشٌر:   ، مناوهلة بملن عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92628دمحم عبدالوارث دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن حمدى عبدالوارث دمحم داود

م تعدٌل العنوان , ت 21191417وفً تارٌخ  92623شرٌف عبدالستار عبدالحكٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن سامح عبدة عبدالحمٌد ابو زلط

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92632بٌومى عبدالستار سٌد احمد بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن دولت سعٌد ذكى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92133ا فتحى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر دمحم رض -  95

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن ورثة دمحم دمحم كامل عبدالفتاح

عدٌل العنوان تم ت 21191417وفً تارٌخ  92631مدحت صبحى مصلحى السٌد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 , وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن احمد دمحم عبدالسالم دٌاب

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  79116نسرٌن صبحى ممار عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح حصه ملٌج بملن تادرس كامل حبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92627مرسى فوزى مرسى الطرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن عالء فوزى مرسى الطرانى

وصف الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 21191417وفً تارٌخ  92624وائل فهٌم حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ، جروان بملن حسام شعبان دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92625دالٌا مختار عبدة الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن هانى صبحى سحبل

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92631ك لٌده برلم    ابراهٌم صبحى بٌومى دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سب -  111

 بملن صبحى بٌومى دمحم الصاوى -وصف الـتأشٌر:   ، منشاة مسجد الخضر 



 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 , وصف  21191417وفً تارٌخ  73911احمد شبل الزناتى ابو عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لمالن لٌصبح بملن أشرف حامد دمحمالـتأشٌر:   ، تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  92622دمحم على دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ، كفر العلوى بملن على دمحم على دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92626رانٌا عبدالحفٌظ عبدالحكٌم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن رضا عرفه دمحم سعدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  61487خالد صالح مصطفى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الشرطه بملن / جمعٌه تال للتنمٌه االجتماعٌه الـتأشٌر:   ، تال جمعٌه للتنمٌه االجتماعٌه امام مركز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  61487خالد صالح مصطفى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

بائٌه الـتأشٌر:   ، تال ش طرٌك تال بابل حاضنه اعمال تال ملن حامد صبرى صمرونشاطه تصنٌع أدوات كهربائٌه وخراطٌم كهر

  61487ولٌد برلم  2115/9/12افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92633ساره عادل دمحم المهدى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، شارع رضا الشرٌف بملن السٌد عبدالغنى السٌد حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92629د ،  سبك لٌده برلم    حامد احمد حامد عبدالجٌد ، تاجر فر -  118

 الـتأشٌر:   ، شارع بنها بملن احمد حامد عبدالجٌد خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92646عصام عادل دمحم المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لن صالح عبدالرحمن دمحم الصرفىالـتأشٌر:   ، مٌت خلف بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92642محمود صبرى عبدهللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن صبرى عبدهللا عبدهللا عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  92651برلم    مجدى ناجى عبدالمعبود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، سلكا بملن عبدهللا السٌد حسٌن احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92436احمد عادل مصطفى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 عبد الرحمن شلبى تال بملن احمد عادل مصطفى 1الـتأشٌر:   ، بمم م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92436احمد عادل مصطفى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه تال شارع السلخانه بملن الصاوى رجب شولى عمار ونشاطه شادر خشب افتتح فى 

 92436ولٌد برلم  2119/3/21

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92643اسالم فتحى احمد بٌومى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن سعٌد عبدالمعطى السٌد صالح

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191418وفً تارٌخ  64689دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

والخاص بنشاط تعبئة وتغلٌف مواد  2118/12/26فى  1931الـتأشٌر:   ، اضافة السمه التجارٌة للمحل الرئٌسى االخرالمودع برلم 

 (    daily needsالغذائٌة والعصائر لٌصبح دٌلى نٌدز )

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92645دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن عبدالرحٌم ابراهٌم الطوٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  61854داود احمد داود بدور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 بدور الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن داود أحمد داود



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92637احمد السٌد احمد عطٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن احمد امٌن دمحم خلٌفة

وفً تارٌخ  92638لٌده برلم    دمحم احمد عبدالسالم البدوى ) البدوى لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  119

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابو العال بملن فادٌة ابو العدل على بالل  21191418

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  92644مجدى مصطفى دمحم المرسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لبملى ش المدارس بملن دمحم مجدى مصطفى المرسىوصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  65854مصطفى مصطفى دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع جمال عبدالناصر البحرى بملن اٌمان سعٌد عبدالعزٌز ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  62122دمحم معوض دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن اسامه دمحم السٌد عبدالعال الخضرة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418خ وفً تارٌ 92436احمد عادل مصطفى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 3171الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه تال ملن عادل مصطفى عبد الرحمن شلبى ونشاطه ورشه موبٌلٌا واودع برلم 

  92436ولٌد برلم تابع  2119/4/8فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418تارٌخ  وفً 92641احمد عبدالستار دمحم طٌرالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش سعد زغلول بملن حسام جمال الدٌن دمحم طٌرالبر 51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  92639دمحم صبحى محمود على ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 سوصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن صبحى محمود على ٌون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92635فاطمة شولى احمد طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، شارع ابو الخٌر بملن شامل نجٌب عالم 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191418وفً تارٌخ  92636والء محمود صالح الدٌن زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 شارع جبانة االلباط بملن منال دمحم ابو الخٌر  27وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191418وفً تارٌخ  92649رجب ابراهٌم اسماعٌل موسى الغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ى دمحم على حماد, وصف الـتأشٌر:   ، البر الشرلى برج االزهار بملن ابراهٌم حلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  92648دمحم عبدالعظٌم عبدالصمد المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن خالد الشحات حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418ٌخ وفً تار 71668أحمد عبد السمٌع على عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح / بملن سمٌر عوض حبشى أبو علٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92641السٌد دمحم السٌد الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الجمسى الـتأشٌر:   ، البتانون بملن تامر مختار احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191418وفً تارٌخ  92647دمحم دمحمى دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ، الراهب بجوار مسجد عبادالرحمن بملن هانى عبدالحمٌد عبدالموى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419ارٌخ وفً ت 92651لطب جابر لطب الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، ساحل الجوابر بملن جابر لطب ٌوسف الدعوشى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92663سامٌة على الصاوى باشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن احمد عبدالفضٌل عبدالفضٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92665امٌرة صالح دمحم لبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعد بملن رضا عبدالوارث شهاب 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191419وفً تارٌخ  92658اشواق جمال سعد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن على دمحم ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92652مروة عادل احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة البملى بملن سعد حسانٌن فاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  32731رلم    حمدى احمد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  138

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن حمدى احمد دمحم النجار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92653زٌنب سلٌمان دمحم عوٌضة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لى بملن عبدهللا احمد احمد السعدنىالـتأشٌر:   ، زاوٌة البم

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  92662سعٌد عبدالمعبود امام عبدالعال حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، بهناى بملن محمود حسن على

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191419وفً تارٌخ  92668دمحم سعٌد دمحم المعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ، عمروس بملن سعٌد دمحم دمحم المعٌد

تم تعدٌل  21191419وفً تارٌخ  92656عبدالحمٌد ممدوح عبدالحمٌد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بدالمطلب النجارالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن ممدوح عبدالحمٌد ع

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  92657سعٌد عبد الحمٌد عبد الرحمن الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 بملن حسان السٌد السٌد الوكٌل -وصف الـتأشٌر:   ، شبرا باص 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419ً تارٌخ وف 92661عماد حنفى دمحم فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 بملن عباس السٌد جعفر سكٌت -الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر امام مولف الباجور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92669رمضان عاشور دمحم زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بملن احمد عبدالمعطى عبدالحافظ الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  92654سالم حجازى دمحمى لرطام على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العجاٌزة بملن عبدالسالم فتحى عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92655برلم     شرٌف احمد ابراهٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  147

 بملن ٌاسر دمحم بٌومى -الـتأشٌر:   ، شارع الطنبداوى متفرع من شارع جمال عبد الناصر امام تصارٌح العمل 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191419وفً تارٌخ  91965ٌاسٌن دمحم ابراهٌم عبدالممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح زاوٌه جروان بملن اسالم عٌد عبد اللطٌف عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  54661عالء السٌد احمد خفاجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 ٌد احمد حمودة خفاجىالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  54661عالء السٌد احمد خفاجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن السٌد احمد حمودة خفاجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92661احمد دمحمٌن عبدالعظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، طرٌك مصرف كفر الباجور بملن دمحم مصطفى عوض نصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  92664خضرة رمضان مصلحى السهٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بتبس بملن نصرة لبٌب محمود حمادة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  92666نجالء شندى ابراهٌم دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، الراهب بملن عبدالستار حموده حسٌن زٌدان

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  92667عبدالعزٌز عبدالخالك الغلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر  -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن محمود واحمد وهشام وحمدى دمحم حسن ابونجم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191419ٌخ وفً تار 83886دمحم على خطاب ابو العنٌن زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

ببرج جوهرة المهندسٌن الحى البحرى شارع صبرى ابوعلم بملن دمحم على  11 - 11 - 9وصف الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم محالت 

 خطاب ابو العنٌن زٌدان

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  83886دمحم على خطاب ابو العنٌن زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم ش صبرى ابو علم ملن / على خطاب ابو العنٌن زٌدان ونشاطه بماله 

 83886ولٌد برلم  2116/12/8وتجارة مواد غذائٌه وتعبئتها افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  83886لم    دمحم على خطاب ابو العنٌن زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  157

ببرج جوهرة المهندسٌن الحى البحرى  11 - 11 - 9وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخربناحٌه شبٌن الكوم محالت

 2119/4/9فى  3119شارع صبرى ابوعلم بملن دمحمعلى خطاب ابوالعنٌن زٌدان ونشاطه صناعه وتعبئه موادغذائٌه واودع برلم

  83886ولٌد برلم تابع

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  92659مصطفى محمود محمود ابو صٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 شارع درب التراسٌن بملن اشرف عبدالرحمن الشعار  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  92594رد ،  سبك لٌده برلم    عبدالستار جمال عبدالستار النفٌلى ، تاجر ف -  159

 بملن جمال عبد الستار رزق -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع كوم الشٌخ عبٌد 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92674منال دمحم على مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، شارع داٌر الناحٌة بملن عمر دمحم بٌومى سعد

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  82925احمد ابو الفتوح احمد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 عبد العال الزناتى عبد المجٌد دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  82925احمد ابو الفتوح احمد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر دنشواى بملن عبد العال الزناتى عبد المجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92671برلم    محمود دمحم نجٌب محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  163

 وصف الـتأشٌر:   ، نادر بملن نجاة دمحم عبدالغنى

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92679نجالء عبدالمطلب عفٌفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 روٌشوصف الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن دمحم هنداوى دمحم د

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92673مصطفى شحاته حشاد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، شنوفه بملن لمر فؤاد شحاته عمارة 

عدٌل العنوان , تم ت 21191411وفً تارٌخ  92675حسام الدٌن علٌمً صالح علٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، بابل بملن حسٌن احمد لطب الرفاعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92681حسٌن خالد محمود لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 بملن خالد محمود حسٌن لابٌل -الـتأشٌر:   ، زاوٌة الناعورة 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92682مٌد جماز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود مصطفى عبدالح -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، تلوانة بملن مصطفى عبدالحمٌد جماز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92672دمحم فتحى مصطفى بشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 شارع انور السادات بملن جمعٌة رعاٌة المسنٌن وٌمثلها / الشربٌنً مصطفى نور الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  74719عمرو ٌوسف حسن ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مصطفى السٌد دمحم توفٌك شباٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92676حسٌن ابوالعز مهدى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، المنشأة الجدٌدة بملن ابراهٌم احمد دمحم ابراهٌم

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191411وفً تارٌخ  92681اشرف جابر شعبان الغلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 بملن خضرة سمٌر البكرى -الـتأشٌر:   ، ترعة النعناعٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  88834محمود صابر دمحم الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

صناعٌة المطورٌن بملن محمود صابر الروبى بالمنطمة ال116الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات الوحده رلم

 2119/4/11منوف بتارٌخ 22872بنشاط مصنع العمال االلومٌتال باب وشبان ووجهات ومطابخ ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92677ولٌد صالح طه جاد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 ى بملن طلعت عبدالجابر عفٌفىالـتأشٌر:   ، بنها

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92671احمد عفٌفى عبدالمحسن عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 وصف الـتأشٌر:   ، تلبنت ابشٌش بملن صباح دمحم دمحم عفٌفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  84112هٌام جوده حسن شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن جوده حسن بٌومى شادى

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92678احالم عبدالفتاح عبدالمادر محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 مرتضى عبدهللا وصف الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن حمدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92685دمحم فضل مرسى المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 الـتأشٌر:   ، نادر بملن احمد فضل مرسى المسلمانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92691السٌد محمود دمحم الشرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الـتأشٌر:   ، شارع مساكن االولاف خلف مجمع الكلٌات بملن كامل مصطفى فاروق عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  91419عاطف سالمه السٌد ابوحبسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، تدٌل المالن لٌصبح بملن رمضان السٌد حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  34264دمحم ابراهٌم متولى عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 عم رٌاض بملن وفاء عبدالوهاب احمدالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ش عبجالمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  72819السٌد الشحات السٌد حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح اٌمن بسٌونى عابدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92272برلم     احمد اشرف حسٌن على دمحم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  183

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لصبح بملن مجدى دمحم السٌد تعلب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92684هانى سلٌمان رضوان حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 سعدٌة سعٌد عبدالستار  الـتأشٌر:   ، جروان بملن
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92686مسعدة خواص على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، بٌر شمس بملن سٌد دمحم دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  61861حنان السٌد عبد السمٌع صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

لسم لغرض مصنع  - 511السادس شمة  -شارع الوسام زهراء العجمً  5الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه االسكندرٌه  الدخٌله 

 2119/4/16فى  211841ولٌد برلم  3561تطرٌز مفروشات و فوط اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  89624سبك لٌده برلم     سهر دمحم احمد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  -  187

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح سبن الضحان بملن على عفٌفى على عجٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92688ابراهٌم مرسى زكى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 ، زوٌر بملن صابر عبدالستار احمد شرٌف  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92688ابراهٌم مرسى زكى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن صابر عبدالستار احمد شرٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  92691م    دالٌا عبدالنبى احمد المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  191

 الـتأشٌر:   ، شارع الشبان المسلمٌن بملن دمحم رمضان جابر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92693هشام عبد المحسن ابراهٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لن عبد الستار ابراهٌم حبٌب فاٌدبم -وصف الـتأشٌر:   ، كفرشبرا زنجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  91433مها دروٌش حداد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم خلٌل دمحم عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  92687لٌده برلم     سمٌر حسٌنى عبداللطٌف شتات ، تاجر فرد ،  سبك -  193

 وصف الـتأشٌر:   ، ش احمد حشمت برج البسملة بملن دمحم حسٌنى عبداللطٌف شتات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  74678دمحم جابر سٌد أحمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

الباجور ملن جابر سٌد أحمد السٌد لغرض مصنع لتعبئه مواد  1تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه سبن الضحان م الـتأشٌر:   ،

  3211وأودع برلم  74978ولٌد برلم تابع  2119/4/11غذائٌه افتتح فى 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21191411وفً تارٌخ  92683عاصم فوزى حداد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الـتأشٌر:   ، بى العرب بملن سمٌر عبدالحلٌم شحاته

تم تعدٌل  21191411وفً تارٌخ  92692عبدالخالك عبدالخالك عبدالستار عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن عبدالستار عبدالخالك عبدالستار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  74678دمحم جابر سٌد أحمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 الباجور ملن جابر سٌد أحمد السٌد 1الـتأشٌر:   ، سبن الضحان م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  74678دمحم جابر سٌد أحمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

الـتأشٌر:   ، له فرع بناحٌه الباجور ش المحطه بملن مصطفى سٌد أحمد السٌد أحمد ونوح تجارته مخزن لتعبئه العسل وتجارته 

  74678ولٌد برلم تابع  3198أودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  74678دمحم جابر سٌد أحمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 3919الـتأشٌر:   ، وله فرع بناحٌه الباجور ش النمطه بملن جابر سٌد أحمد الحداد ونوع تجارته مخزن لتعبئه العسل اودع برلم 

  74678ولٌد برلم تابع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  74678دمحم جابر سٌد أحمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

ولٌد  2113/8/2الباجور ونشاطه منحل عسل وتسوٌك منتجاته افتتح فى  1الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سبن الضحان م
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 حكٌم محمود الـتأشٌر:   ، طبلوها بملن محمود عبدال

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  92718دمحم عبدالعزٌز رمضان البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة البملى بملن مبروكة دمحم عبدالرحٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415رٌخ وفً تا 92719احمد ربٌع ٌونس جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، كفر السكرٌة _ شارع جمال عبدالناصر _ بملن احمد عبدالمجٌد زٌادة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  92714ابراهٌم توفٌك عبدالعزٌز ابوفرحانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 جر بملن ناصر عبدالموى محروسوصف الـتأشٌر:   ، جزٌرة الح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  76147على رمضان فهمى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مٌت الموز بملن رزق توفٌك أبوالمحاسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  76147برلم     على رمضان فهمى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  224

 الـتأشٌر:   ، الغاء لإلستغناء عنه نهائٌاً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  92716دمحم ابراهٌم عبدالجواد المادح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ة حسانٌن دمحم الشرشابىالـتأشٌر:   ، طرٌك الماى الجدٌد بملن فتحٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  92711نجالء محمود بدوى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن عماد نبٌة عبدالحافظ شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415رٌخ وفً تا 71879دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

ولٌد برلم  2112/1/4تال ملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ونشاطه ثالجه بطاطس وخضروات افتتح فى  1الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع م

71879 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21191415وفً تارٌخ  92713بسام جالل عبدالهادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن بسام جالل عبدالهادى عٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  74776دمحم عبدهللا أحمد على جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 ى حسن واصلوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة منشاة السادات بملن / مصطفى عل

تم تعدٌل  21191415وفً تارٌخ  92718احمد شحاته احمد ابراهٌم احمد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع احمد عرابى بملن اشرف عبدالراضى دمحم الملٌجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  92712  دمحم فرٌد صالح ابو سعدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  231

 الـتأشٌر:   ، شارع ابو سعدة بملن فرٌد صالح الكٌالنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  84147رمضان عطا رمضان معطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 فاطمه السٌد البسٌونىالـتأشٌر:   ، تال شارع الترعه البتانونٌه بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  84147رمضان عطا رمضان معطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه تال امتداد شارع الشٌخ فؤاد بملن السٌد حمدى مصطفى ونشاطه تجارة وتعبئه مواد غذائٌه افتتح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  84147ولٌد برلم  2116/12/25

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  74722احمد رجب ابراهٌم حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

و الممٌد  2116/4/18فال  2759الـتأشٌر:   ، تم إلغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مكتب استٌراد وتصدٌر المودع برلم 

 ذلن لالستغناء عنه و 74722برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  77131محمود طاٌع دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن دمحم طاٌع دمحم دمحم اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  92717ده برلم    ناهد السٌد عمر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  236

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الصغرى بملن سٌد السٌد عمرعمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  92715عمرو عبدالمنعم دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن احمد دمحم عمر السما

م تعدٌل العنوان , ت 21191415وفً تارٌخ  92716دمحم حمدى ابراهٌم شرف ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 وصف الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع رٌاض الصالحٌن بملن حمدى ابراهٌم شرف

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191415وفً تارٌخ  92717دمحم السٌد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 محمود دمحم فٌازشارع الفضٌل ناصٌة شارع المحرولى بملن سوسن  11، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  92711سمٌر مصطفى علً حسن عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، األطارشة بملن دمحم عبداللطٌف دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415 وفً تارٌخ 71879دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

  2119/4/15الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر ربٌع بملن دمحم ابو النجا دمحم طاٌل وذلن لنشاط اعالف اودع برلم 

تعدٌل  تم 21191415وفً تارٌخ  84119محمود رمضان احمد ابراهٌم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محمود رمضان احمد ابراهٌم عبد العزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  64839سامح مصطفى دمحم البنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

  السٌد شبٌن الكوم بملن مصطفى دمحم 1الـتأشٌر:   ، شنوان م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  64839سامح مصطفى دمحم البنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

شبٌن الكوم ملن مصطفى دمحم السٌد البنبى ونشاطه تجارة أعالف افتتح فى  1الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شنوان م

  64839ولٌد برلم  2118/6/18

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  92715عمرو دمحم شفٌك السٌد جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، سمان بملن دمحم شفٌك السٌد 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191415وفً تارٌخ  61487خالد صالح مصطفى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه تال جمعٌه تال للتنمٌه االجتماعٌه امام مركز الشرطه بملن / جمعٌه تال للتنمٌه 

 61487ولٌد برلم تابع  2119/4/15فى  3277االجتماعٌه ونشاطه تصنٌع خراطٌم بالستٌن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  78492برلم    كمال حسن على حنطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  247

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح على على غنٌم حنطور

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  92719دمحم حسٌن دمحم حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 محمود دمحم البسٌونىوصف الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابى بملن 



 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 العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92725دمحم محمود دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن زكٌه رزق محمود رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  65131ٌاسر نبوى مصٌلحى هولة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / دمحم سمٌر عبد المعطى شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92727عادل سعٌد عثمان زوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، سرسنا بملن عادل سعٌد عثمان زوٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  81756دمحم رضا ابو الٌزٌد عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبد الفتاح رضا ابو الٌزٌد عبد المجٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92721دمحم رمضان نبوى نوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، كفر المصٌلحة بملن دمحم رمضان نبوى نوٌشى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92722رمضان اسماعٌل حسن حسن جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 غدادىوصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الصغرى بملن ماجده رمزى ب

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92729مصطفى دمحم سلٌمان ابو طبٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن دمحم سلٌمان شحاته ابو طبٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21191416رٌخ وفً تا 92736احمد عبدالفتاح عبدالهادى دمحم علٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن اشرف منٌر على برسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92267محمود سمٌر دمحم السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 طلعت حرب بملن دمحم حمدى دمحم الشناوىالـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح الشهداء ش عمر بن الخطاب من 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92733سالمه عبدالفتاح عبدالحلٌم الهلباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 ش الجالء البحرى بملن على ابراهٌم عبدالمجٌد 55وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  82316تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم عبد الحافظ رجب الحلفاوى ، -  259

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبد الحافظ رجب عبد الحافظ

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191416وفً تارٌخ  92723حنان توفٌك حنا البوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن هانى فاروق العشماوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92724كرٌم فوزى داهش عبدالمجٌد العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن سعٌد عمر عبدالجابر هجرس

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92732، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا سلٌمان السٌد سلٌمان هٌكل  -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن احمد دمحم دمحم ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  78571عمرو صالح عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

تعدٌل العنوان لٌصبح عمارات الرى امتداد شارع مصطفى كامل البحرى البر الشرلى بملن عبدالفتاح احمد بركات الـتأشٌر:   ، تم 

 السٌسً

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92721ابراهٌم مغاورى ابراهٌم الخضرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ملن مغاورى ابراهٌم دمحم الخضرجىوصف الـتأشٌر:   ، ش الخلٌل ابراهٌم ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92728شفٌك دمحم كامل دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، البندارٌة بملن السٌد منجود عبدالغفار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  72831دمحم عبد العاطى على محلٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح اٌمن السٌد صبرى مهنى

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92734مصطفى دمحم عبدالعزٌز رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 وصف الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن ناصر دمحم دبل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  78978دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 مبارن البر الشرلى برج االجٌاد وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح فى المحل الرئٌسى لٌصبح شبٌن الكوم شارع حسنى

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  78978دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 وذلن لالستغناء عنه 2119/2/5فى  1155وصف الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى األخر لتصنٌع البالستٌن المودع برلم 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ) مؤسسة ضٌف لالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر  -  271

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح  21191416وفً تارٌخ  78978( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 شارع حسنى مبارن البر الشرلى برج االجٌاد فى المحل الرئٌسى لٌصبح شبٌن الكوم

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ) مؤسسة ضٌف لالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر  -  271

المحل الرئٌسى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء  21191416وفً تارٌخ  78978( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 وذلن لالستغناء عنه 2119/2/5فى  1155األخر لتصنٌع البالستٌن المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92735دمحم السٌد على دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى كامل بملن وجٌة زكى حسنٌن مكى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92731رضا حافظ سالم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن على رجب على الفرماوى الفحل 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191416وفً تارٌخ  84691صبحٌة حسن احمد سمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم السٌد عبدالمنعم السنباوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  92726رضا فتحى ذكى عبدالسالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن عصام لطفى زكى خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  92731الم النحته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حمدى عبدالس -  276

 الـتأشٌر:   ، حارة النحتة من شارع طلعت حرب بملن احمد حمدى عبدالسالم

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191417وفً تارٌخ  92738محمود حسن دمحم السمكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 الـتأشٌر:   ، الماى بملن عصام دمحم حسنى شعبان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92753عبدالحكٌم دمحم دمحم ابو خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن عبدالحكٌم دمحم دمحم ابو خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92752د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دراهم السٌد دمحم السٌ -  279

 شارع الجالء البحرى امام حتحوت بملن هشام دمحم احمد6الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191417وفً تارٌخ  64414مدحت حمدى عبدالكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 ش بنى حسن من ش المحطه بملن عماد حمدى عبد الكرٌم دمحم12الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه الباجو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92744مصطفى على دمحم عفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 مرالـتأشٌر:   ، مٌت ابو الكوم بملن نعٌمة لطب ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21191417وفً تارٌخ  92747احمد محمود ابوالحسن الدسولى حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الموز بملن محمود ابوالحسن الدسولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  92739دمحم سامى دمحم سلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 ، مٌت شهالة بملن دمحم دمحم صدٌك سلٌمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92751نبٌل سمٌر عبدالرحمن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 الـتأشٌر:   ، بمم بملن اٌهاب سمٌر عبدالرحمن نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92751دالرحمن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل سمٌر عب -  285

 الـتأشٌر:   ، بمم بملن اٌهاب سمٌر عبدالرحمن نصار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92754عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع احمد حتحوت بملن جالل احمد عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92749السٌد جمال السٌد احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن جالل السعٌد عبدالمطلب سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92756ٌز حداد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر عبد العز -  288

 الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن  اشرف رضوان عسران

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92751محمود دمحم النبوى برٌشه بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 أشٌر:   ، بمم بملن دمحم النبوى برٌشه بالل وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92757اشرف مصطفى احمد ابو لورة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن عادل جرجس فرج

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92745  رضا فتحى عبدالمحسن مغٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  291

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المحطة بملن دمحم فرج احمد السحٌمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92746بدوٌة مصلحى على الحوٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 لحوٌوىالـتأشٌر:   ، شنوان بملن بدوٌة مصلحى على ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92755احمد صالح احمد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن دمحم صالح العٌسوى 

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ  91866عبد الممصود الشحات عبد الممصود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح زاوٌة بمم بملن دمحم صبحى عبدالحفٌظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92742على دمحم سمٌر على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن خٌرهللا عبدالفتاح عبدالبارى

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191417وفً تارٌخ  79711احمد سعد عبد الصادق دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح جروان بملن محمود سعد عبد الصادق دراز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  64119هانى احمد على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 رمضان دمحم على موسى الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بناحٌة زوٌر بملن/

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ  92741ابوبكر الصدٌك خلٌفى خلٌفى احمد احمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن لٌلى السٌد على حسن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92741احمد فوزى امام على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 شارع دمحم لندٌل بملن دمحم فهٌم جاد 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92737شاهر اشرف ابراهٌم مغٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ورالـتأشٌر:   ، شارع صالح سالم بملن زٌنب دمحم عبدهللا دب

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92743عمرو ماهر سعد مصطفى الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى الشٌن بملن عمرو ماهر سعد مصطفى الحصرى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191417وفً تارٌخ  81576سعٌد دمحم دمحم طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد دمحم دمحم طه   كفر السكرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  92748نادٌة دمحم ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 سلطان الـتأشٌر:   ، زاوٌة جروان بملن اٌمن صبرى موسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  92758سمٌر عبدالخالك محروس عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن عماد رزق الٌاس عوض هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  79126احمد عٌسى احمد عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / رباب رفاعى السٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92761احمد مصطفى احمد ضوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، ابشٌش بملن مصطفى احمد السٌد ضوه

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  92778سحر مرتضى موسى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة جروان بملن دمحم كامل سعد الجمل 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191418وفً تارٌخ  92768نادٌة حسن ملٌجى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الـتأشٌر:   ، شارع كلٌة التربٌة البر الشرلً بملن لٌلى عبدالعزٌز جودة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  76117عبد هللا مجدى عبد هللا ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 ملن فٌشا الصغرىالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عادل اسعد عوض هللا عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  85691منى حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة مٌت عافٌة بملن احمد دمحم ابو الفتوح

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  92763برلم     اسامة صالح ابراهٌم الصبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عافٌة بملن نعٌم صابر عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92764مروة عادل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بدالرحمن الـتأشٌر:   ، المماطع بملن عبدالرحمن السٌد ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  91295سامح دمحم شاكر المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة مدٌنة بدر مشروع البورصة الصناعٌة الزراعٌة وسوق الجملة للخضر و الفاكهة وكالة كبٌرة 

سجل تجارى البحٌرة افتتح  21585ملن الغرفة التجارٌة بالبحٌرة لغرض وكالة خضار وفاكهة ولٌد برلم ( ب76مجموعة )ب( رلم )

 فى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92761نادٌة دمحم عبدالغفار عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 عبدالعال الـتأشٌر:   ، اسطنها بملن ماهر دمحم عبدالغفار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92776بشٌر محمود على المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن اشرف محمود المطان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92777دمحم ابراهٌم نبوى السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، ش درب الطوٌل من ش سٌدى الشٌن بملن سماح صبحى السٌد رلعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

المصٌلحه بملن عبده بغرض تجارة وتوزٌع أدوٌه ولٌد برلم تابع الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه شبٌن الكوم البر الشرلى كفر 

  2119/4/18ولٌد برلم  3461وأودع برلم  71821

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191418وفً تارٌخ  92769عاٌدة دمحم دمحم االلرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 ود عبدالحمٌد، طرٌك تال طنوب بملن عبدالحمٌد محم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92771احمد دمحم منٌر شبل والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الـتأشٌر:   ، االطارشه بملن شرٌف دمحم منٌر شبل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92762دمحم جمال الدٌن السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، بهناى بملن دعاء دمحم احمد السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92775سحر حامد حسن محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن حامد حسن حامد محروس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92765 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم عزت دمحم عبدهللا -  322

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن عزت دمحم عبدالعزٌز عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92771سمٌر هانى اسعد عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 شارع سٌف بملن امانى فوزى جبران الراهب 26، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92767شلبى عبدالجواد شلبى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، زنارة بملن لٌلى امٌن عٌسوى شلبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92773خالد على الشنتناوى لبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن فوزٌة السٌد احمد

ان , تم تعدٌل العنو 21191418وفً تارٌخ  92772محمود ابراهٌم السٌد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر سمالٌج بملن ابراهٌم السٌد دمحم الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  77856زٌن ابراهٌم زٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مصطفى دمحم عبد الفتاح عبد الشافى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابخاص  21191418وفً تارٌخ  92759ٌوجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ال -  328

 بملن دمحم نجدى عبدالفتاح الجبالى

تم تعدٌل العنوان  21191418وفً تارٌخ  72471احمد عبدالرحمن عبدالمنصف المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 الباجور تعدٌل المالن لٌصبح بملن اٌناس عفٌفى ابراهٌم عفٌفى 1الـتأشٌر:   ، تلوانه م , وصف

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  92766كامل دمحم العمروسى عٌد التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصف الـتأشٌر:   ، عمروس بملن مسعود دمحم العمروسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  92774ابراهٌم انور النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االء  -  331

 الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن هانى محمود راشد



 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

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  92782على حسن عبدالمعطى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن وجنان عبدالفتاح عبدالمادروصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  92781والء عبدالستار امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن عبدالحمٌد عبدالستار عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  92787جر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى نبٌه عبدالحافظ شاهٌن ، تا -  334

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن مجدى دمحم الشحات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  92785احمد سلٌمان غرٌب حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 سلٌمان غرٌب عبدالرحمن حجاجالـتأشٌر:   ، فٌشا الصغرى بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  82513ربٌع دمحم محمود فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالخالك على عبدالخالك عمار  العرالٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  92784د ،  سبك لٌده برلم    عصام محروس عبدالموى جلبط ، تاجر فر -  337

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجالبطة بملن حلمى عبدالعزٌز كروش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  92786ثناء عفٌفى عبدالعزٌز جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 ن بملن شعبان عبدالجابر منٌر عمارة الـتأشٌر:   ، جروا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  92783مبروكه عبدالفتاح دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 الـتأشٌر:   ، كفر الجالبطة بملن السٌد دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92791لم    عبٌر على عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  341

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن السٌد عبدالمجٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  83955دمحم فوزى دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ن رضا عبدالرحمن حجازى الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح المصٌلحة بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  83955دمحم فوزى دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى لٌصبح شارع ناجى شتله طرٌك مٌت خالان بملن طارق صالح الصاوى وتعدٌل النشاط 

 ارة المواد الغذائٌة لٌصبح مخزن لتج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92811كمال ٌوسف دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 الـتأشٌر:   ، كفر العجاٌزة بملن عدالت عدلى ٌكن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422 وفً تارٌخ 92795اسالم ابراهٌم على الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن اٌهاب عبد اللطٌف ابو لوره

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92795اسالم ابراهٌم على الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

محور الصناعٌة السابعة بملن / صفاء عبدالممصود ابراهٌم  168وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعة رلم 

 منوف  22147ولٌد برلم  2119/1/11ونشاطه خلط وتعبئه اسمده افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  87144عصام محسن السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 ٌصبح بملن محمود سوٌلم محمود عبدالواحد كفر سنجلف الجدٌد الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن ل

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92788حسن محمود حسن عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 بملن نجالء موسى دمحم موسى -وصف الـتأشٌر:   ، دكما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92816فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم صبحى عبدالمطلب خطاب ، تاجر  -  348

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع البحر البرالشرلى بملن احمد محمود احمد االلرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92791السٌد فتحى مصطفى الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 ، البتانون بملن محمود على دمحم   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92267محمود سمٌر دمحم السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

فى  3528اودع برلم  92267الـتأشٌر:   ، اضافه فرع جدٌد بناحٌه الشهداء ش بور سعٌد امام كشن السمن ولٌد برلم تابع 

 بغرض مركز اشعه 2119/4/22

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92798فاٌزة صبحى حفناوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 شارع جبانة االلباط بملن جابر عبدالسالم حجاج 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92799ستٌتة مختار حسن حسٌن هندٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 وصف الـتأشٌر:   ، الكوم االخضر بملن جمال اسماعٌل حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92818نصره سعٌد ابراهٌم تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 الـتأشٌر:   ، شمٌاطس بملن السٌد احمد رجب راضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191422وفً تارٌخ  87147عالء دمحم نجم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع المدارس بملن احمد حسنى بٌومى السٌد لغرض مكتب لتجارة اضافات االعالف اودع 

 2119/4/24خبتار23144ٌولٌد برلم 1655برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  84251شٌماء سعٌد عطٌه الخرخٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 بملن كامل حامد عبد الحافظ البنا -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع عمر االشمر حارة الجمالٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  91557صى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدٌحة دمحم عبد الفتاح العا -  356

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن حسنٌة احمد شعبان مرسى 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92792طارق سعٌد عبدالغفار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 الـتأشٌر:   ، شارع المدارس بجوار بنن الماهرة بملن فاتن دمحم نبوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92811مرتضى سعٌد مرتضى صبٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع صبٌحة بملن اسالم سعٌد مرتضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92817، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى عادل حمدى الشٌمى  -  359

 الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن خمٌس راشد صعب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92793عادل عبدالحمٌد دمحم جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 دمحم عبدالهادى سرور الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  82639رمضان فتحى عبد الرحمن بٌصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 شبٌن الكوم تعدٌل المالن لٌصبح بملن هانى احمد رجب حشكٌل 1وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92797بك لٌده برلم    دمحم صبحى حفناوى احمد ، تاجر فرد ،  س -  362

 شارع خالف الحى الغربى بملن حسن دمحم دمحم منتصر 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92815طاهر لطفى دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 كوم الشٌخ عبٌد بملن رسمى لطفى دمحم دمحم عبدالعال  الـتأشٌر:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92812سامى عبدالرحٌم ٌوسف الجعارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون _ شارع المشٌر الجمسى _ بملن جمال عبدالرحٌم ٌوسف الجعارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  55958فرج احمد الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ناجح -  365

 الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم شارع مصطفى كامل بملن على ابو الٌزٌد عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  82748نجالء فتحى عبد الرحمن بصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 شبٌن الكوم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مٌرفت عبد الستار احمد سٌد احمد 1وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  55958ناجح فرج احمد الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

شبٌن الكوم شارع مصطفى كامل بملن على ابوالٌزٌد عبدالعزٌز بنشاط حبوب واعالف واودع  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة

 55958ولٌد تابع  2119/4/22فى  3542برلم 

وفً  55958تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ناجح فرج احمد الحبٌبى ) مؤسسة السالم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شبٌن الكوم شارع مصطفى كامل بملن على تم تع 21191422تارٌخ 

 55958ولٌد تابع  2119/4/22فى  3542ابوالٌزٌد عبدالعزٌز بنشاط حبوب واعالف واودع برلم 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191422وفً تارٌخ  92789مٌنا حلمى رمسٌس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن حلمى رمسٌس حنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  92813اشرف عبدالجابر دمحم عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 الـتأشٌر:   ، زنارة بملن فٌصل المطب عبدالستار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92814رة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود لطب عبدالستار ابوخض -  371

 وصف الـتأشٌر:   ، زنارة بملن عبدالستار لطب ابو خضرة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  92796دمحم السٌد عبدالرحمن دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 :   ، عمروس بملن سعٌد السٌد عبدالرحمن دمحم ٌوسفوصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  83955دمحم فوزى دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

وتعدٌل النشاط شبٌن الكوم بملن رضا عبد الرحمن حجازى 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى األخر لٌصبح المصٌلحه م 

 لٌصبح مكتب تورٌد وتوزٌع مواد غذائٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  83955دمحم فوزى دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شبٌن الكوم شارع ناجى شتله طرٌك مٌت خالان بملن طارق صالح الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  83955دمحم فوزى دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191422وفً تارٌخ  92794عزت عبدالرازق الدٌب الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن شرٌف عبدهللا عبدالعال عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92812هند فتحى عبدالمحسن مغٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 الـتأشٌر:   ، شارع بنى حسن بملن دمحم عبدالمنعم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92829وسٌلى عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نبٌل نادى -  378

 الـتأشٌر:   ، شارع صبحى ابوالخٌر بملن جمال منصور دمحم السٌد

,  تم تعدٌل العنوان 21191423وفً تارٌخ  58127عبد الونٌس محمود على ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر السكرٌه بملن سمر عبد الفتاح خلٌل ابراهٌم بغرض تعبئه وتغلٌف مواد 

 2119/4/23بتارٌخ  58127ولٌد برلم تابع  3597غذائٌه اودع برلم 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  21191423تارٌخ وفً  87115طارق مأمون عبد الرازق متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الخولى طرٌك مٌت خالان بملن وحٌد امام على طعٌمة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  83561نوها صالح السٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 ل المالن لٌصبح محروس عوض محروس عٌسى جروانالـتأشٌر:   ، تم تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  92794عزت عبدالرازق الدٌب الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن شرٌن عبدهللا عبدالعال عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  92819احمد اسامة محمود عبدالعزٌز نبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 وصف الـتأشٌر:   ، ش نبوى بملن اسامة محمود عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  92832ٌاسمٌن سامى احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت موسى بملن عصام فؤاد دمحم بسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92835احمد دمحم سعٌد السٌد ابوجبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن شولى دمحم سعٌد السٌد ابوجبل

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  58127نٌس محمود على ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الو -  386

 بملن سمر عبد الفتاح خلٌل ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر السكرٌة 

ل العنوان , تم تعدٌ 21191423وفً تارٌخ  58127عبد الونٌس محمود على ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شارع جمال بملن الطالب وذلن لغرض تجارة ادوات صحٌة وتورٌدات صحٌة واجهزة 

 حاسب آلى و اجهزة ادوات وتكٌفات ومالبس وعدد و االت ومواد بنناء و مواد تشطٌبات ونباتات زٌنة ولو مٌتال ودهانات

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  58127ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الونٌس محمود على  -  388

 وصف الـتأشٌر:   ، له فرع بناحٌة كفر السكرٌة عبدة عبد الونٌس مامنى

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 21191423وفً تارٌخ  61933دمحم دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح كفر بتبس بملن دمحم دمحم دمحم حسن عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92822سامى بٌومى حسن عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن معتز عبدالسالم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92831بوشعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم الشحات السٌد ا -  391

 الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن دمحم شامخ عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92824دمحم بدرالدٌن عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 ر:   ، بنهاى بملن بدرالدٌن عبدالسالم دمحمالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  92821بالل فتوح عبدالحلٌم دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن حسنى فتوح عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92819د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل السٌد دمحم فتح هللا ، تاجر فر -  394

 الـتأشٌر:   ، شارع صبرى ابوعلم بملن كمال السٌد دمحم عمٌره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92836ماجد مجدى عبدالسمٌع عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 ع معاوٌة من الجٌش بملن صابر دمحم على صبٌحة الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92811عفٌفى عبدهللا عفٌفى السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن كرم عبدهللا عفٌفى 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92823برلم     احمد دمحم ابراهٌم سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  397

 الـتأشٌر:   ، السكرٌة بملن دمحم ابراهٌم ابراهٌم سلمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92814محمود دمحم عفٌفى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 بملن سارة جمال الدٌن الشافعى  4سة المبلٌة محل رلم الـتأشٌر:   ، عمارة حتحوت شارع المدر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92816ٌاسر كمال احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 الـتأشٌر:   ، ابخاص بملن ٌاسر كمال احمد عثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92818    على عماد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  411

 الـتأشٌر:   ، مٌت خلف بملن عمرو ضٌاء الدٌن عبدالحلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  73579عصام عابد دمحم معبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 د جمٌل مبارن سلٌمان كفر الغنامٌة الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سعا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92821احمد سمٌر زكى مواهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، كفر العرب البحرى بملن موسى عزت مصطفى زلزوق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92817   حمدى عبدهللا حسنٌن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  413

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن شادٌة سٌف بكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92833جمال زكى دمحم على بزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 دالـتأشٌر:   ، كفر مناوهلة بملن عبدالحمٌد السٌد حام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92813عادل احمد فهمى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 الـتأشٌر:   ، شارع السنترال الجدٌد بملن جٌهان جالل فهمى مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92826احمد دمحم عبدالفتاح طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن خالد فاروق احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191423وفً تارٌخ  92827احمد دمحم دمحم خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 ، شنوان بملن عمرو جمال دمحم وهبه

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  92811، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا ابو الفتوح ابو الرٌش  -  418

 وصف الـتأشٌر:   ، سرسموس بملن ابراهٌم عبدالعزٌز عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92831اٌمن عبدالجواد ابوزٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 ، ش الجٌش بملن ولٌد حمدى دمحم عبدالكرٌم   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  92834سماح ابراهٌم عبدالعزٌز ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 وصف الـتأشٌر:   ، الماى بملن صابر عبدالغنى حسن سلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  92828بسٌونى صالح بسٌونى لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن صالح بسٌونى بسٌونى لشطه

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21191423وفً تارٌخ  92815عماد صبحى جرجس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، ش الشهداء بملن عماد صبحى جرجس ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191423وفً تارٌخ  92825هشام احمد دمحم فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 ، جدام بملن امل على عبدالمجٌد 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92846د ،  سبك لٌده برلم    سامى كرم عبدالعزٌز سلطح ، تاجر فر -  414

 الـتأشٌر:   ، دناصور بملن شركة ام او تى لالستثمار والمشروعات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92843الطاف فاٌز فتح هللا النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 ، مٌت شهاله بملن دمحم السٌد عبدالفتاح الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  92142السٌد عبدالمجٌد السٌد ابوحجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

عزالات وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌة كمشٌش بملن عبدالمجٌد السٌد طلبه ابوحجازى بغرض لطع غٌار 

 92142ولٌد برلم تابع  2119/4/24فً  3636وجرارات زراعٌة اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92847احمد فرغلى احمد ابواللٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن بملن حمادة دمحم حافظ ابوحجر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  81787حى عرفان ابوعوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فت -  418

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبد الغنى عبد الغنى عبد المادر عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92838ناهد صبرى سٌد احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 الـتأشٌر:   ، جدام بملن فرج احمد عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92839اٌمان فتحى مصطفى زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، كفر البتانون بملن دمحم عبدالرسول عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92819لسٌد دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل ا -  421

 الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم شارع جمال عبد الناصربحرى بملن عبد العال دمحم عبد العال وعبد العلٌم أحمد شبنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  92845ٌده برلم    محمود رفعت حنفى السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  422

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الموز بملن رفعت حنفىالسٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92842دمحم حسٌن شعبان خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن دمحم احمد شولى نصر

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  92841رامى على عبدالحمٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الحرٌة بملن دمحم عبدالمجٌد عثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  76719حسٌن الماضى ابوالسعود حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد مرشدى دمحم ابو زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92837اٌهاب دمحم عبدة فرج عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 الـتأشٌر:   ، ابشٌش بملن ابراهٌم رجب محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  92142السٌد عبد المجٌد السٌد ابو حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 بملن عبد المجٌد السٌد طه ابو حجازى  -وصف الـتأشٌر:   ، كمشٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424ٌخ وفً تار 92142السٌد عبد المجٌد السٌد ابو حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 2119/2/24وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كمٌشٌش بملن عبد المجٌد السٌد طة وذلن لنشاط بٌع مواد بناء افتتح فى 

  92142ولٌد برلم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191424وفً تارٌخ  77991دمحم اشرف رمضان فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح مٌت الموز بملن ممدوح كامل عبدالجواد



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  77991دمحم اشرف رمضان فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 ن لالستغناء عنهذل 2117/3/9بتارٌخ1716الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  77991دمحم اشرف رمضان فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان ,  21191424فً تارٌخ و 92848امٌر مجدى عبدالرحٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن عبدالرلٌب مصطفى السملٌهى

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  92142السٌد عبدالمجٌد السٌد ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 ه ابوحجازىوصف الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن عبدالمجٌد السٌد طلب

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  92142السٌد عبدالمجٌد السٌد ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

فً  1614وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كمشٌش بملن عبدالحمٌد السٌد طلبه بغرض بٌع مواد بناء اودع برلم 

 92142ولٌد برلم  2119/2/24

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  62296صالح دمحم سعٌد أبو مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن الطالب صالح دمحم سعٌد ابو مسلم  ملٌج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92841نجٌه سامى دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن عثمان دمحم لابل على نصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  92844دمحم فكرى غرٌب ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن عمار فكرى غرٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  92855ل حلمى حسٌن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جما -  438

 الـتأشٌر:   ، كفر العجاٌزة بملن جمال حلمى حسٌن سوٌلم

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191428وفً تارٌخ  61542وائل سامً ابراهٌم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن الطالب ) وائل سامى ابراهٌم هٌكل ( شنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  92857ٌاسمٌن جابر على حندوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم شارع جمال عبد الناصر بملن صفاء السٌد عبد الفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428رٌخ وفً تا 58925مها ماهر عبد الفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن عالء عبدالرحٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  78798ولٌد على حسن سمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

  دمحم احمدالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبهح البتانون بملن عبد هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  92856فٌفى شحاته عبدالفتاح عبدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 الـتأشٌر:   ، شارع مدرسة عمر االشمر بملن رضا فتحى دمحم عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191428فً تارٌخ و 92851احمد عبدالرسول حسن الكفورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 وصف الـتأشٌر:   ، عمروس بملن عبدالرسول حسن عبدالرسول

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  76847دمحم على مصطفى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 ا دمحم احمدسالمهالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح مٌت شهاله بملن دالٌ

تم تعدٌل العنوان  21191428وفً تارٌخ  83216احمد محمود عبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 بملن احمد مصطفى ابو شنب  -, وصف الـتأشٌر:   ، كفر المصٌلحة 



 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

تم تعدٌل العنوان  21191428وفً تارٌخ  83216م    احمد محمود عبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  447

, وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كفر المصٌلحة بملن احمد مصطفى ابو شنب وذلن لغرض مشغل مالبس جاهزة افتتح 

 83216ولٌد برلم  2116/11/17فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  77968مجدى عبد الغنى عطٌة النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  448

 بملن احمد زكى ابراهٌم سالمان  -وصف الـتأشٌر:   ، الماى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  77968مجدى عبد الغنى عطٌة النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

ارع سعد زغلول بملن دمحم دمحم محمود سمن وذلن لنشاط بٌع الومٌتال وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة البر الشرلى ش

  77968ولٌد برلم  2115/2/19افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  92761نادٌة دمحم عبدالغفار عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 ملن ماهر دمحم عبدالغفار الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعلة ابشٌش ب

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  92853سامٌة عبدالرحمن عبدالحفٌظ الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 وصف الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن سعٌدة عرفة رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191428ارٌخ وفً ت 92849دمحم على دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 ، صفط جدام بملن حسام عادل حسانٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  92851شفٌك صبحى عفٌفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 الـتأشٌر:   ، تلبنت ابشٌش بملن امٌنة حسٌنى خشالة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  87393دمحم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزه فوزى  -  454

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح البتانون بملن حلمى احمد عبد الفتاح االشمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  84139دمحم السٌد احمد االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح برج االهرام ش / طلعت حرب امام كافٌترٌا الكرنن

تم تعدٌل العنوان  21191428وفً تارٌخ  74655محمود عبد الستار محمود عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 ش جمال عبد الناصرالبحرى بملن محمود عبد الستار محمود عبد الواحد, وصف الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان  21191428وفً تارٌخ  74655محمود عبد الستار محمود عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

ملن دمحم رفعت  12مود عبد الواحدعمار, وصف الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم ش جمال عبد الناصرالبحرى بملن محمود عبد الستار مح

  74655ولٌد برلم  4762زٌدان العلٌمى اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  21191428وفً تارٌخ  74655محمود عبد الستار محمود عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

نصر ملن عواطف دمحم على البرلى ونشاطه استودٌو تصوٌر , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بركة السبع ش/ طرٌك ال

 13517ولٌد برلم  2112/1/9وطباعه وتحمٌص افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان  21191428وفً تارٌخ  74655محمود عبد الستار محمود عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

شارع عٌسى متفرع من طرٌك مٌت خالان بملن عبد الستار محمود عبد الواحد  , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة

  74655ولٌد برلم  2117/1/19وذلن لغرض مخزن لتجارة وبٌع مستلزمات تصوٌر افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  92761احمد مصطفى احمد ضوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 أشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح اسطنها بملن مصطفى أحمد السٌد ضوه الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  92854منى دمحم دمحم المناٌاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى النحاس بملن مصطفى دمحم عبدالعزٌز النحاس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  71767لم عبد الممصود غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح سا -  462

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع شعالن بملن دمحم شعبان دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  77826دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

الباجور بملن دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل لغرض تموٌن وخدمه ) محطه  1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه بى العرب م

 2119/4/31فى  77826ولٌد برلم تابع  3694بنزٌن ( أودع برلم 

وفً تارٌخ  63971عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح معتز دمحم غرٌب حسن  -  464

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ش عمارة من ش جمال عبد الناصر المبلى شبٌن  21191431

 الكوم بملن دمحم غرٌب حسن حسن

ٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معتز دمحم غرٌب حسن عرب )تٌكنو عرب للتوكٌالت التجارٌة واالست -  465

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ش عمارة من ش جمال عبد  21191431وفً تارٌخ  63971

 الناصر المبلى شبٌن الكوم بملن دمحم غرٌب حسن حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  59933برلم    تفاحه خلٌفه ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  466

 الـتأشٌر:   ، كفر البتانون تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم السٌد دمحم األسرج

تم تعدٌل العنوان ,  21191431وفً تارٌخ  74655محمود عبدالستار محمود عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

شٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع جمال عبد الناصر البحرى بملن محمود عبد الستار عبد الواحد وذلن وصف الـتأ

 2119/4/28بتارٌخ  74655لنشاط صاله افراح اودع برلم )        ( ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  92861دمحم مصطفى صالح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

 الـتأشٌر:   ، كفر البتانون بملن فاٌزة عبدالرازق دمحم ناجى

تم تعدٌل العنوان  21191431وفً تارٌخ  74655محمود عبد الستار محمود عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع جمال عبد الناصر البحرى بملن محمود عبد الستار عبد الواحد وذلن 

 2119/4/28بتارٌخ  74655م )        ( ولٌد برلم لنشاط صاله افراح اودع برل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  77826دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 2115/2/3ت افتتح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بى العرب بملن كرٌمة عبد الحمٌد احمد  ونشاطه بٌع حدٌد تسلٌح واسمن

  77826ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  77826دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 الباجور بملن دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل 1الـتأشٌر:   ، بى العرب م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  77826د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل ، تاجر فر -  472

 2116/4/21الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه بى العرب بملن دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل ونشاطه تعبئه مواد غذائٌه افتتح فى 

  77826ولٌد برلم تابع 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  92712سبك لٌده برلم      احمد مصطفى احمد شبانة ، تاجر فرد ، -  473

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن فاٌز ابراهٌم الصاوى 

تم  21191431وفً تارٌخ  77151شرٌف عبد المنعم عبد المنعم عبد السمٌع الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبد الستار عبد العظٌم  تعدٌل العنوان , وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  92861عبدالرحمن صالح دمحم تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

 الـتأشٌر:   ، شمٌاطس بملن صالح دمحم عبدالمنعم تمراز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  92862ظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عواطف سعٌد كامل محفو -  476

 الـتأشٌر:   ، شارع حسن على رزق بملن دمحم فتحى مكاوى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  81193نورا فرج السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  477

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح هٌثم كمال على بٌومى مناوهلةالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191431وفً تارٌخ  92858عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

 وصف الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا ماضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  66627نى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ازهار فاروق متولى النعما -  479

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ملٌج بملن الدسولى السٌد الدسولى صولة 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21191431وفً تارٌخ  66627ازهار فاروق متولى النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  91886احمد صبحى دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة سمان بملن شكرى صبحى دمحم لطب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  92859دمحم محمود عبدالرؤف خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة البملى بملن خالد محمود عبدالرؤف

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21191411وفً تارٌخ  59872مٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروه صالح الدٌن عبد لح -  1

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191411وفً تارٌخ  79981شٌرٌهان دمحم حسن لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اط تجارة خضروات وفاكهة الى النشاط االصلىتم إضافة نش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191411وفً تارٌخ  77691اسماء حسن غرٌب عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات ) فٌما عدا مجاالت اإلنترنت (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191412وفً تارٌخ  81872سبك لٌده برلم     تامر دمحم حماد عبد هللا ، تاجر فرد ، -  4

 إضافة نشاط تجارة و إنتاج شتالت فاكهة و نبات زٌنة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191412وفً تارٌخ  91913احمد مصطفى احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم اضافة نشاط إدارة منشئات رٌاضٌة وتأجٌر حمامات سباحةالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191413وفً تارٌخ  71811دمحم زكرٌا سعٌد الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اضافه نشاط دٌكورات وتشطٌبات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413وفً تارٌخ  92292،  سبك لٌده برلم    مصطفى دمحم شحاتة التالوى ، تاجر فرد -  7

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مزرعه مواشى تسمٌن وحالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413وفً تارٌخ  92354دمحم محمود عبدالستار سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبةالتأشٌر:  تم تعدٌل 



 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

وفً تارٌخ  57974على كمال الدٌن على أبو العز ) العز لتعبئة اللحوم والمواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وتعبئه وتغلٌف لحوم مجمده وموادغذائٌه21191414

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  57974على كمال الدٌن على ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة دواجن

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف الت21191414وفً تارٌخ  89791دمحم مدحت دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  65341فتحى لطب مجاهد السنجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ثالجة حفظ وتبرٌد خضار وفاكهة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  82382احمد دمحم صفاء دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تم إضافة نشاط مماوالت عامة و تورٌدات

, وصف  تم تعدٌل النشاط21191414وفً تارٌخ  85851سعد كرم عبدالسعٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اضافه نشاط لٌصبح تصنٌع لحوم طازجة وتجهٌز وتغلٌف خضار وفاكهه وصناعات غذائٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191414وفً تارٌخ  82562مشٌرة نجٌب عبد الرحمن الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اجهزة تكٌف الى النشاط االصلىوصف التأشٌر:  تم إضافة نشاط بٌع وتركٌب 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  82453رمضان رمضان السٌد لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت عمومٌه

ع المواد الغذائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحمعاطف محمود أبو العزم ) ابو العزم لتصنٌع وتغلٌف وتعبئه وتوزٌ -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تصنٌع وتغلٌف وتعبئه مواد غذائٌه21191414وفً تارٌخ  91381

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  91381دمحم عاطف محمود أبو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تصنٌع وتغلٌف وتعبئه مواد غذائٌهالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191418وفً تارٌخ  91976محمود شعبان عبد الحمٌد العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى )ادرار البان(

تم تعدٌل النشاط , 21191418وفً تارٌخ  82324،  سبك لٌده برلم    الهام عبد الرحمن على ابراهٌم ابو جلوة ، تاجر فرد -  21

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع وتصلٌح ادوات كهلربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  82925احمد ابو الفتوح احمد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌةالتأشٌر:  تم تعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  81971زٌنب دمحم سعٌد امٌن المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اضافة نشاط تعبئة مواد غذائٌة الً النشاط األصلى

وفً تارٌخ  81971لغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الرحمة لتجارة المواد ا -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط تعبئة مواد غذائٌة الً النشاط األصلى21191411

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  74719عمرو ٌوسف حسن ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 عدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌةالتأشٌر:  تم ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  46158عصام عبد العزٌز ابراهٌم زهو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم إضافة نشاط لطع غٌار موتوسٌكالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21191414وفً تارٌخ  74958لم   ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ابراهٌم تعلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  26

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة مواد غذائٌة جملة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191415وفً تارٌخ  74722احمد رجب ابراهٌم حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

( وذلن فى حدود اللوائح و 6( من المجموعة )36( و الفمرة )19المجموعة ) التأشٌر:  تم اضافة نشاط استٌراد وتصدٌر فٌما عدا

 الموانٌن المنظمة لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191415وفً تارٌخ  75743على عبد الفتاح صالح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات ماعدا مجاالت االنترنت

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح الصالح للتجارة والتورٌدات ) على عبد الفتاح صالح عٌسى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات ماعدا مجاالت االنترنت21191415وفً تارٌخ  75743

وفً تارٌخ  75743د الفتاح صالح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على عب -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات ماعدا مجاالت االنترنت21191415

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191415وفً تارٌخ  76147على رمضان فهمى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌةالتأش

تم تعدٌل النشاط , 21191415وفً تارٌخ  92636والء محمود صالح الدٌن زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ً  وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح لحوم مصنعة ٌدوٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191416وفً تارٌخ  78571بك لٌده برلم   عمرو صالح عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  س -  33

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح كافٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191416وفً تارٌخ  82925احمد ابو الفتوح احمد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 النشاط االصلىالتأشٌر:  تم إضافة نشاط متعهد نمل عمال الى 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191417وفً تارٌخ  81576سعٌد دمحم دمحم طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة خضار وفاكهة

تم تعدٌل النشاط , 21191417وفً تارٌخ  91866عبد الممصود الشحات عبد الممصود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191417وفً تارٌخ  64119هانى احمد على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدٌل النشاط لٌصبح تحضٌر وتجهٌز وبٌع ماكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191417وفً تارٌخ  83118لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبدة احمد العاد -  38

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط متعهد نمل عمال الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191418وفً تارٌخ  81484اٌمن دمحم احمد االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 ٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌةتم تعد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191418وفً تارٌخ  68129اشرف حامد على الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

( وذلن فى حدود اللوائح و 6( من المجموعة )36( و الفمرة )19التأشٌر:  تم إضافة نشاط استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة )

 موانٌن المنظمة لذلنال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191421وفً تارٌخ  82513ربٌع دمحم محمود فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191421وفً تارٌخ  33777رمزى رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اضافة نشاط حلوٌات الى النشاط االصلى

:  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر21191422وفً تارٌخ  83955دمحم فوزى دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌد وتوزٌع مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191423وفً تارٌخ  91398محمود سعٌد على رٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب نمل وتورٌدات ونمل خرسانة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191423وفً تارٌخ  75789فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد سمعان عوض هللا ابراهٌم ، تاجر -  45

وذلن وفما للوائح والموانٌن  6من المجموعة  36والفمرة  19التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 المنظمة لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 21191423وفً تارٌخ  61933دمحم دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 نوع النشاط لٌصبح مكتب استٌراد لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191423وفً تارٌخ  91627عزه احمد حسن التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة نجارة مٌكانٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191424وفً تارٌخ  87231دمحم فتحى دمحم سلٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191424وفً تارٌخ  77991دمحم اشرف رمضان فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 لتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌةا

تم تعدٌل النشاط , 21191424وفً تارٌخ  91316عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن محمود حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط لطع غٌار سٌارات وصٌانة إلً النشاط األصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191424وفً تارٌخ  78891شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم على سلٌمان  -  51

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح لطع غٌار موتوسٌكالت وترسٌكالت صٌنى جدٌدة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191428وفً تارٌخ  71767صالح سالم عبد الممصود غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال

وفً تارٌخ  63971تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح معتز دمحم غرٌب حسن عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

كتب لتعبئه المواد الغذائٌه وتوزٌعها وتجارة األدوات تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح م21191431

 الكهربائٌه

معتز دمحم غرٌب حسن عرب )تٌكنو عرب للتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

تعبئه المواد الغذائٌه وتوزٌعها تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب ل21191431وفً تارٌخ  63971

 وتجارة األدوات الكهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191431وفً تارٌخ  92813اشرف عبدالجابر دمحم عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مزرعة مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191431وفً تارٌخ  66627د ،  سبك لٌده برلم   ازهار فاروق متولى النعمانى ، تاجر فر -  56

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92551برلم   دمحم فوزى عبدالفتاح نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92566دمحم دمحم رمضان عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412ً تارٌخ وف 92578احمد دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  92594عبدالستار جمال عبدالستار النفٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92611ربٌع عبدالعزٌز دمحم حسن شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92629حامد احمد حامد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92646عصام عادل دمحم المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  92659مصطفى محمود محمود ابو صٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف التأشٌر: تم تعدٌل 21191411وفً تارٌخ  92674منال دمحم على مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92689دمحم حلمى عبدالسالم ابوسعدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92711هناء عبدالمؤمن دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  92715عمرو دمحم شفٌك السٌد جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  92727ل سعٌد عثمان زوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاد -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191417وفً تارٌخ  92743عمرو ماهر سعد مصطفى الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92761مد ضوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى اح -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92778سحر مرتضى موسى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92811،  سبك لٌده برلم    كمال ٌوسف دمحم ٌوسف ، تاجر فرد -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92795اسالم ابراهٌم على الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92828ك لٌده برلم   بسٌونى صالح بسٌونى لشطه ، تاجر فرد ،  سب -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92843الطاف فاٌز فتح هللا النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191428وفً تارٌخ  74655سبك لٌده برلم    محمود عبد الستار محمود عبد الواحد ، تاجر فرد ،  -  21

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92574دمحم عبدالرحٌم ٌونس حسن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  92598ر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء السٌد سمٌر ابراهٌم عبدالحلٌم ، تاج -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92616منال عطٌه عبد السمٌع ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92633،  سبك لٌده برلم    ساره عادل دمحم المهدى عطٌه ، تاجر فرد -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92642محمود صبرى عبدهللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  83886،  سبك لٌده برلم    دمحم على خطاب ابو العنٌن زٌدان ، تاجر فرد -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92671محمود دمحم نجٌب محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191411وفً تارٌخ  92692تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالخالك عبدالخالك عبدالستار عبدالخالك ، -  29

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  74678دمحم جابر سٌد أحمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  92719فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن دمحم حسٌن المصرى ، تاجر -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  92725دمحم محمود دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92748لٌده برلم    نادٌة دمحم ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك -  33

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92758سمٌر عبدالخالك محروس عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  92783ه برلم   مبروكه عبدالفتاح دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92791عبٌر على عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92815 عماد صبحى جرجس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191423وفً تارٌخ  92825هشام احمد دمحم فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92846سامى كرم عبدالعزٌز سلطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  92854منى دمحم دمحم المناٌاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92559ة سٌد احمد علً ابوغزالة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌ -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92581اٌمان عبد الموى صالح دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  92599ورا محى ٌونس دمحم المحمودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92617دمحم عبد العزٌز عبد الحكم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92626رانٌا عبدالحفٌظ عبدالحكٌم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92651مجدى ناجى عبدالمعبود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92661احمد دمحمٌن عبدالعظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92436احمد عادل مصطفى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92683زى حداد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاصم فو -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92714نبوى رجب دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191415وفً تارٌخ  92717عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم  -  51

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  61487خالد صالح مصطفى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  92729ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم سلٌمان ابو طبٌخ ، تاج -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92741احمد فوزى امام على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92763سبك لٌده برلم     اسامة صالح ابراهٌم الصبرى ، تاجر فرد ، -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  92784عصام محروس عبدالموى جلبط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92791ه برلم   السٌد فتحى مصطفى الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92811دمحم رضا ابو الفتوح ابو الرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92831ه برلم   اٌمن عبدالجواد ابوزٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92847احمد فرغلى احمد ابواللٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191428وفً تارٌخ  92853ه برلم   سامٌة عبدالرحمن عبدالحفٌظ الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  61

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191411وفً تارٌخ  92557اسامة رمضان سعٌد عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191412وفً تارٌخ  92585امٌرة احمد دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92612مدٌحه حسن بكر ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  92622دمحم على دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  57974على كمال الدٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  92664خضرة رمضان مصلحى السهٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 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 21191419وفً تارٌخ  92666نجالء شندى ابراهٌم دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  92667تامر عبدالعزٌز عبدالخالك الغلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92679نجالء عبدالمطلب عفٌفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  92711سمٌر مصطفى علً حسن عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  92721دمحم رمضان نبوى نوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  92722ن اسماعٌل حسن حسن جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضا -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  64839سامح مصطفى دمحم البنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92737راهٌم مغٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شاهر اشرف اب -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92768نادٌة حسن ملٌجى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  92786 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ثناء عفٌفى عبدالعزٌز جاد هللا -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92788حسن محمود حسن عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92816تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم صبحى عبدالمطلب خطاب ، -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92834سماح ابراهٌم عبدالعزٌز ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191428وفً تارٌخ  92849رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على دمحم الدٌب ، تاجر ف -  81

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  92851شفٌك صبحى عفٌفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  92861برلم    دمحم مصطفى صالح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92549دمحم صبحى حامد محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92551سعٌد ممدوح سعد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92565جمال احمد جاب هللا عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412خ وفً تارٌ 92577سماح جمعة صابر شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  92593دمحم زكرٌا عطٌه النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191413وفً تارٌخ  92595مصطفى محمود ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92631ابراهٌم صبحى بٌومى دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191418وفً تارٌخ  92643اسالم فتحى احمد بٌومى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92655شرٌف احمد ابراهٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191411وفً تارٌخ  92673مصطفى شحاته حشاد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92687سمٌر حسٌنى عبداللطٌف شتات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  92717ناهد السٌد عمر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  92733سالمه عبدالفتاح عبدالحلٌم الهلباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92742على دمحم سمٌر على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92761نادٌة دمحم عبدالغفار عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92776بشٌر محمود على المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92777دمحم ابراهٌم نبوى السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92813احمد فهمى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل  -  111

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92826احمد دمحم عبدالفتاح طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191428وفً تارٌخ  83216الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود عبد  -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  77968مجدى عبد الغنى عطٌة النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92562بدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر امٌن ع -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  92581نادٌة سلٌمان معوض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92615المبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد شعبان ابراهٌم -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92617عالء على دمحم على خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92625، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دالٌا مختار عبدة الشرلاوى -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92645دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  92654ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالم حجازى دمحمى لرطام عل -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92675حسام الدٌن علٌمً صالح علٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  92715، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو عبدالمنعم دمحم السما  -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  92716دمحم حمدى ابراهٌم شرف ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191416وفً تارٌخ  92736دمحم علٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالفتاح عبدالهادى -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191417وفً تارٌخ  92741ابوبكر الصدٌك خلٌفى خلٌفى احمد احمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92764دل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروة عا -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92798فاٌزة صبحى حفناوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92799هندٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ستٌتة مختار حسن حسٌن -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92818نصره سعٌد ابراهٌم تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92827ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم دمحم خالف ، تاج -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  92838ناهد صبرى سٌد احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  92839سبك لٌده برلم   اٌمان فتحى مصطفى زٌدان ، تاجر فرد ،   -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191411وفً تارٌخ  92556رانٌا عبدالخالك عبدالخالك نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92588،  سبك لٌده برلم    شعبان عبدالفتاح جابر حسن ، تاجر فرد -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191412وفً تارٌخ  92587عبدالعزٌز عبدالهادى عبدالعزٌز شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  92611عبد الناصر دمحم عبد العزٌز حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92637احمد السٌد احمد عطٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  92638دمحم احمد عبدالسالم البدوى ) البدوى لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191418

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21191411وفً تارٌخ  92681حسٌن خالد محمود لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92682محمود مصطفى عبدالحمٌد جماز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191411وفً تارٌخ  92693هشام عبد المحسن ابراهٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  92723حنان توفٌك حنا البوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

نوع تم تعدٌل 21191416وفً تارٌخ  92724كرٌم فوزى داهش عبدالمجٌد العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  84147رمضان عطا رمضان معطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص
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وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191418وفً تارٌخ  92769عاٌدة دمحم دمحم االلرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92771احمد دمحم منٌر شبل والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  92785احمد سلٌمان غرٌب حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92821احمد سمٌر زكى مواهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92817حمدى عبدهللا حسنٌن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92833جمال زكى دمحم على بزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92819دمحم عادل السٌد دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92564 على السٌد ابراهٌم بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92573فؤاد صابر دمحم عبدهللا عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92619ٌمنى سمٌر عفٌفى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92616امٌره نجاح سلٌمان العكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92624هٌم حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل ف -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191419وفً تارٌخ  92657سعٌد عبد الحمٌد عبد الرحمن الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92661دمحم فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد حنفى  -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  92669رمضان عاشور دمحم زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191414وفً تارٌخ  92699سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل مجدى عبدالحمٌد حسن  -  151

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  92712دمحم فرٌد صالح ابو سعدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92746تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدوٌة مصلحى على الحوٌوى ،  -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92755احمد صالح احمد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92792طارق سعٌد عبدالغفار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92811مرتضى سعٌد مرتضى صبٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92817دى عادل حمدى الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حم -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  92845محمود رفعت حنفى السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  92851دالرسول حسن الكفورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عب -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92554محمود مختار على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92579لحمٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدوى عرفه عبدا -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  92592احمد عبدالرسول دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92611اهٌم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌة البٌومى ابر -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92627مرسى فوزى مرسى الطرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191418وفً تارٌخ  92644موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى مصطفى دمحم المرسى  -  165

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191419وفً تارٌخ  92656عبدالحمٌد ممدوح عبدالحمٌد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92672بشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فتحى مصطفى -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92688ابراهٌم مرسى زكى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92688اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم مرسى زكى الفمى ، ت -  169

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 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 21191414وفً تارٌخ  92712احمد مصطفى احمد شبانة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191415وفً تارٌخ  92718تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد شحاته احمد ابراهٌم احمد السٌسى ، -  171

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  92732رضا سلٌمان السٌد سلٌمان هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92745جر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا فتحى عبدالمحسن مغٌث ، تا -  173

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92762دمحم جمال الدٌن السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  92781،  سبك لٌده برلم    والء عبدالستار امٌن على ، تاجر فرد -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92797دمحم صبحى حفناوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92811ك لٌده برلم   عفٌفى عبدهللا عفٌفى السماحى ، تاجر فرد ،  سب -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92823احمد دمحم ابراهٌم سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  92841ده برلم   رامى على عبدالحمٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  92856فٌفى شحاته عبدالفتاح عبدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  77826رلم   دمحم عبد الحمٌد دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92548نهاد دمحم طاهر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412فً تارٌخ و 92571ولٌد صبحى فرحات ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92575سامى دمحم ابوالٌزٌد حتحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  92596ٌاسمٌن سعٌد عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  92611امجد رحٌم فرج شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92615فوزى دمحم حسن سلٌمان ابو دٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191417وفً تارٌخ  92631مدحت صبحى مصلحى السٌد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92641احمد عبدالستار دمحم طٌرالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191419وفً تارٌخ  92662سعٌد عبدالمعبود امام عبدالعال حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92668دمحم سعٌد دمحم المعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92691دالٌا عبدالنبى احمد المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92698هناء عبدالجابر دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191416وفً تارٌخ  92721ابراهٌم مغاورى ابراهٌم الخضرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  92728شفٌك دمحم كامل دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92751محمود دمحم النبوى برٌشه بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92757اشرف مصطفى احمد ابو لورة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  92787منى نبٌه عبدالحافظ شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92793عبدالحمٌد دمحم جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل  -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92814محمود دمحم عفٌفى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92816حمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر كمال ا -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92818على عماد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92842فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن شعبان خلٌفة ، تاجر -  213

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  88652سلمى مصطفى عبدالسالم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92558،  سبك لٌده برلم    بهاء دمحم السٌد التحٌوى ، تاجر فرد -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92572على عبدالحمٌد على البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92583سبك لٌده برلم     سناء السٌد على ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ، -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92619عبد المجٌد دمحم هنداوى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92623د ،  سبك لٌده برلم   شرٌف عبدالستار عبدالحكٌم شلبى ، تاجر فر -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92635فاطمة شولى احمد طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191418وفً تارٌخ  92636سبك لٌده برلم     والء محمود صالح الدٌن زٌن الدٌن ، تاجر فرد ، -  211

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  81213رضا جمال الدٌن بدر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92681اشرف جابر شعبان الغلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92694اٌمن عبدالستار عبدالمحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92696محمود عطٌه دمحم لبٌب السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  92711نجالء محمود بدوى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  71879 ابوالنجا دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92751نبٌل سمٌر عبدالرحمن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92751سمٌر عبدالرحمن نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل  -  219

 وصف التأشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92754عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 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 21191418وفً تارٌخ  92765خالد دمحم عزت دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92771سمٌر هانى اسعد عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92815لطفى دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طاهر  -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92821بالل فتوح عبدالحلٌم دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92819دمحم عادل السٌد دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92836ماجد مجدى عبدالسمٌع عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  92861بدالرحمن صالح دمحم تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  227

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92555امام رمضان عبدالسالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  92586وض احمد مش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92612عمرو عاطف دمحم فؤاد هزاع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92632احمد بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بٌومى عبدالستار سٌد  -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92639دمحم صبحى محمود على ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92653ة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب سلٌمان دمحم عوٌض -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92676حسٌن ابوالعز مهدى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  92713فرد ،  سبك لٌده برلم    بسام جالل عبدالهادى عٌسى ، تاجر -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  92734مصطفى دمحم عبدالعزٌز رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92749اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد جمال السٌد احمد عبدالعزٌز ، ت -  237

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92756عبٌر عبد العزٌز حداد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92775سبك لٌده برلم    سحر حامد حسن محروس ، تاجر فرد ،  -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92812سامى عبدالرحٌم ٌوسف الجعارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  55958ٌده برلم   ناجح فرج احمد الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92824دمحم بدرالدٌن عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92837اٌهاب دمحم عبدة فرج عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191424وفً تارٌخ  92142السٌد عبد المجٌد السٌد ابو حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 ص, وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92567عفٌفى حسن عبدالعزٌز عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92576اسعد عبدالمالن اسعد عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92613رضا ابراهٌم عبدالحمٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92614زٌنة دمحم عبدالحمٌد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92648دمحم عبدالعظٌم عبدالصمد المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92658اشواق جمال سعد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92671حمد عفٌفى عبدالمحسن عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  92711كامل مصطفى كمال الشبٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191414وفً تارٌخ  92713بدالعال كمال الدٌن الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل ع -  253

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191415وفً تارٌخ  92714ابراهٌم توفٌك عبدالعزٌز ابوفرحانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  92731رضا حافظ سالم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92744مصطفى على دمحم عفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191417وفً تارٌخ  92747والحسن الدسولى حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود اب -  257

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191418وفً تارٌخ  92759ال ٌوجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92796سف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد عبدالرحمن دمحم ٌو -  259

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92794عزت عبدالرازق الدٌب الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92812اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند فتحى عبدالمحسن مغٌث ، ت -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  92829نبٌل نادى وسٌلى عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92841ك لٌده برلم   نجٌه سامى دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سب -  263

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  92844دمحم فكرى غرٌب ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  92855لم   دمحم جمال حلمى حسٌن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  265

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92553اٌناس مٌخائٌل وهبة ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92552رلم   باسم خالد فتوح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  267

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92561ابتسام دمحم عبدالرؤف على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  92582 فاطمه محمود حماد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  269

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  92589حسٌن فتحى سعد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  92591اشرالة محمود احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92628دمحم عبدالوارث دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191418وفً تارٌخ  92649ب ابراهٌم اسماعٌل موسى الغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رج -  273

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92652مروة عادل احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92677صالح طه جاد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92684هانى سلٌمان رضوان حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92686دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مسعدة خواص على -  277

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  92716دمحم ابراهٌم عبدالجواد المادح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  92735ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد على دمحم  -  279

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92739دمحم سامى دمحم سلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92767ر فرد ،  سبك لٌده برلم   شلبى عبدالجواد شلبى شلبى ، تاج -  281

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92773خالد على الشنتناوى لبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92772د ،  سبك لٌده برلم   محمود ابراهٌم السٌد الصعٌدى ، تاجر فر -  283

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191423وفً تارٌخ  92819احمد اسامة محمود عبدالعزٌز نبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92832فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسمٌن سامى احمد عبدالرحٌم ، تاجر -  285

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  92858عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  92857رد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسمٌن جابر على حندوله ، تاجر ف -  287

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  92862عواطف سعٌد كامل محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92561ٌده برلم   منال صالح سلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  289

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  92569فتحى دمحم حسٌن المصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  92568على عٌسى احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على عٌسى احمد الدٌب ) تراست فٌوتشر ( لخلط وتعبئة الدهانات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  292

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191412وفً تارٌخ  92568برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92614اشرف رضا طه الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191417وفً تارٌخ  92621دمحم صالح دمحم متولى عمارة الموزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92621رى صالح حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بش -  295

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92651لطب جابر لطب الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92663باشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامٌة على الصاوى -  297

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  92665امٌرة صالح دمحم لبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  92695فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سعد السٌد حسان ، تاجر  -  299

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  92718دمحم عبدالعزٌز رمضان البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  92719احمد ربٌع ٌونس جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92738محمود حسن دمحم السمكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  92753الحكٌم دمحم دمحم ابو خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد -  313

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  92752دراهم السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92789مى رمسٌس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا حل -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  92813اشرف عبدالجابر دمحم عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  92814ر ابوخضرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود لطب عبدالستا -  317

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92835احمد دمحم سعٌد السٌد ابوجبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  58127لى ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الونٌس محمود ع -  319

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  92848امٌر مجدى عبدالرحٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  92142ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد عبدالمجٌد السٌد  -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191412وفً تارٌخ  92584والء عبدالفتاح على موسى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  92591السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد زكرٌا حسن -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  92597مصطفى حموده دمحم كشكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92641تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم السٌد الزرلانى ، -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191418وفً تارٌخ  92647دمحم دمحمى دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191411وفً تارٌخ  92678ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احالم عبدالفتاح عبدالمادر محروس ، تاج -  317

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  92685دمحم فضل مرسى المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  92691سبك لٌده برلم   السٌد محمود دمحم الشرع ، تاجر فرد ،   -  319

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  92726رضا فتحى ذكى عبدالسالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  92731بك لٌده برلم   دمحم حمدى عبدالسالم النحته ، تاجر فرد ،  س -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  92766كامل دمحم العمروسى عٌد التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  92774ك لٌده برلم   االء ابراهٌم انور النجار ، تاجر فرد ،  سب -  323

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  92782على حسن عبدالمعطى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92822ه برلم   سامى بٌومى حسن عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  325

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  92831دمحم الشحات السٌد ابوشعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  92859رلم   دمحم محمود عبدالرؤف خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  327

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191411وفً تارٌخ  88652سلمى مصطفى عبدالسالم البدوى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح دلتا باور  48914ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191411،  فى تارٌخ :   -  1

 لالدوات الكهربائٌة و التورٌدات الكهربائٌة  

 الى: سلمى مصطفى عبدالسالم البدوى   88652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الٌوجد   88652شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ21191411،  فى تارٌخ :   -  3

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح بٌزنس  77691تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  4

 (   Business Hiveهاٌف للتورٌدات ) 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح جرٌت  91498الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191411،  فى تارٌخ :   -  5

 (  GREAT FIVEفاٌف 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة بجعلها هورس  59795تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191412،  فى تارٌخ :   -  6

 (  Horse logisticلوجسٌتن لالستٌراد و التصدٌر و التورٌدات ) 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على  92568تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191413،  فى تارٌخ :   -  7

 عٌسى احمد الدٌب ) تراست فٌوتشر ( لخلط وتعبئة الدهانات  

م تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الى: ت 89462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191413،  فى تارٌخ :   -  8

 اورجانٌن لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: دمحمعاطف محمود أبو العزم ) ابو العزم  91381تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191414،  فى تارٌخ :   -  9

 لتصنٌع وتغلٌف وتعبئه وتوزٌع المواد الغذائٌه (  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الماسٌة  82562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191414،  فى تارٌخ :   -  11

 لتجارة وتوزٌع فالتر المٌاة و التكٌفات  

التجارٌه لتصبح السعد  الى: تم تعدٌل السمه 85851تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191414،  فى تارٌخ :   -  11

 للصناعات الغذائٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح اكسالنس  73911تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  12

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  77711تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191419،  فى تارٌخ :   -  13

 الماهر للرحالت للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الرحمة  81971تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  14

 لتجارة وتعبئة المواد الغذائٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الشامٌه  86764تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411 ،  فى تارٌخ :  -  15

 لتجارة السٌارات  

الى: تم اضافة السمة التجارٌة لتصبح  86764تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  16

 الشامٌة لتجارة السٌارات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الدولٌة  92619تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191414،  فى تارٌخ :   -  17

 لتصنٌع البالستٌن  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح االخالص  74239تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191414،  فى تارٌخ :   -  18

 حالت ونمل العمال  للر

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح اوتو  74722تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191415،  فى تارٌخ :   -  19

 لتجارة وتوزٌع لطع غٌار السٌارات و االستٌراد و التصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح اوتو  74722ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد21191415،  فى تارٌخ :   -  21

 لتجارة وتوزٌع لطع غٌار السٌارات واالستٌراد والتصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح فٌوتشر  76171تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191416،  فى تارٌخ :   -  21

 (  future visionفٌجن للمماوالت ومواد البناء )

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  74699تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191416،  فى تارٌخ :   -  22

 مصوغات سولٌتٌر  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الٌاسٌن  77925تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191416،  فى تارٌخ :   -  23

 للرحالت ونمل العمال  

 ٌوجد  الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح ال 81576تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ال ٌوجد   64119تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  25

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح طابا  87147تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  26

 عالف  الضافات اال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح ال ٌوجد   68129تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  27

-الى: تم إضافة السمة التجارٌة لتصبح كى 85754تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  28

 لمالبس الجاهزة  ( لK.Sإس ) 

الى: تم إضافة السمة التجارٌة لتصبح  85179تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  29

 المصطفى للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

 صالح عبدالمجٌد دمحم  الى: زٌنات  49345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  31

الى: تم إضافة السمة التجارٌة لتصبح مصنع  91945تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  31

 ماسة الفؤاد للعصائر  

 ة التجارٌة لتصبح ال ٌوجد  الى: تم تعدٌل السم 71581تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191418،  فى تارٌخ :   -  32

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  76147تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  33

 الندى للرحالت  

تجارٌة لتصبح ثالجة الى: تم تعدٌل السمة ال 59651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191421،  فى تارٌخ :   -  34

 الشرٌف لالسمان واللحوم المجمدة  

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  83955تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191422،  فى تارٌخ :   -  35

 الحمد لتورٌد وتوزٌع المواد الغذائٌة  

الى: تم إضافة السمة التجارٌة لتصبح   86129لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا21191422،  فى تارٌخ :   -  36

 مصنع المنار للنسٌج  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   83955تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191422،  فى تارٌخ :   -  37

الى: تم إضافة السمة التجارٌة لتصبح  75148ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191422،  فى تارٌخ :   -  38

 االصٌل للرحالت الداخلٌة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الزٌن  83662تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191423،  فى تارٌخ :   -  39

 تكس للمالبس الجاهزة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  92691ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191424،  فى تارٌخ :   -  41

 الرائد للمماوالت والتورٌدات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  78461تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191424،  فى تارٌخ :   -  41

 ال  المروان للرحالت الداخلٌه ونمل عم

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  77991تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191424،  فى تارٌخ :   -  42

 الندى للرحالت الداخلٌة  

السالم الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  71767تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191428،  فى تارٌخ :   -  43

 للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  87393تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191428،  فى تارٌخ :   -  44

 الزهراء للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح معتز  63971ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191431،  فى تارٌخ :   -  45

 دمحم غرٌب حسن عرب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الموده  63971تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191431،  فى تارٌخ :   -  46

 لتعبئه المواد الغذائٌه وتوزٌعها  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191431، وفى تارٌخ    45426شركه اشرف رمضان منصور وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  شطبت صحفٌه المٌد وذلن لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 73831تعدٌل اسم الشركة بجعلها شركة / دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12611110111،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191411وفً تارٌخ   ،

تم  21191411وفً تارٌخ   ، 73831شركة عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   12611110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  73831لسٌد عبد رب النبى الفخرانى وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة بجعلها شركة عالء ا -  3

 جنٌه   12611110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191411تارٌخ   ،

تم  21191416وفً تارٌخ   ، 67915لم ،شركةعبد العزٌز فتحى عبد العزٌز حموده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  4

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى بجعلها / شركه نبٌل عبد هللا عبد الوهاب الهادى وشرٌكه عبد الفتاح عبد التواب بكرى  -  5

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس  21191416وفً تارٌخ   ، 67915، سبك لٌدها برلم ، عٌاد توصٌة بسٌطة 

 جنٌه   11111110111المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل اسم الشركة بجعلة شركة عبد الفتاح عبد التواب عبد الفتاح بكرى و شرٌكتة أزهار عبد العزٌز دمحم احمد توصٌة  -  6

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191416وفً تارٌخ   ، 67915، سبك لٌدها برلم ،  بسٌطة

 جنٌه   11111110111رأس مالها ،

تم  21191416وفً تارٌخ   ، 67915شركةعبد العزٌز فتحى عبد العزٌز حموده وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   11111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس 

تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى بجعلها / شركه نبٌل عبد هللا عبد الوهاب الهادى وشرٌكه عبد الفتاح عبد التواب بكرى  -  8

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس  21191416وفً تارٌخ   ، 67915عٌاد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   11111110111المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل اسم الشركة بجعلة شركة عبد الفتاح عبد التواب عبد الفتاح بكرى و شرٌكتة أزهار عبد العزٌز دمحم احمد شركة  -  9

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191416وفً تارٌخ   ، 67915تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   11111110111رأس مالها ،

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191414وفً تارٌخ  72417شركه سامح طلعت عبد الظاهر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

ت خالان امام مساكن االٌواء خلف محطه العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع عثمان ابو السعود طرٌك مٌ

 الغاز بملن سامى دمحمنجٌب سالم

تم تعدٌل  21191419وفً تارٌخ  67579شركة بالل فتحى عبدالعزٌز وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 شارع حسٌن مطاوع  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح كفر المصٌلحة 

تم تعدٌل  21191419وفً تارٌخ  67579شركه بالل فتحى عبدالعزٌز وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 شارع حسٌن مطاوع  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح كفر المصٌلحة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191419وفً تارٌخ  67579شركة بالل فتحى عبدالعزٌز وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع حسٌن مطاوع  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح كفر المصٌلحة 

تم تعدٌل  21191419وفً تارٌخ  67579شركه بالل فتحى عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 شارع حسٌن مطاوع  -وان لٌصبح كفر المصٌلحة العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العن

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه / جابر ابراهٌم فتحى احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه لغرض الشركه نسج المنسوجات ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 نشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل ال21191417وفً تارٌخ  91712

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191419وفً تارٌخ  67579شركة بالل فتحى عبدالعزٌز وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191419وفً تارٌخ  67579شركه بالل فتحى عبدالعزٌز وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

الى: شركه بالل فتحى  67579توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191419،  فى تارٌخ :   -  1

 عبدالعزٌز وشركاه

الى: شركه بالل فتحى  67579شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191419،  فى تارٌخ :   -  2

 عبدالعزٌز وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل اسم الشركة  73831شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191411،  فى تارٌخ :   -  3

  عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى وشرٌكهبجعلها شركة / دمحم

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نسرٌن محمود عبدالحمٌد الشلٌبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خروج الشرٌكه وذلن بعد حصولها على حمولها  -  1

 67579برلم       21191419بالشركه ، تارٌخ : 

نسرٌن محمود عبدالحمٌد الشلٌبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج الشرٌكه وذلن بعد حصولها على حمولها  -  2

 67579برلم       21191419بالشركه ، تارٌخ : 

ولها نسرٌن محمود عبدالحمٌد الشلٌبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خروج الشرٌكه وذلن بعد حصولها على حم -  3

 67579برلم       21191419بالشركه ، تارٌخ : 

نسرٌن محمود عبدالحمٌد الشلٌبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج الشرٌكه وذلن بعد حصولها على حمولها  -  4

 67579برلم       21191419بالشركه ، تارٌخ : 

ضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد  شركة تضامن  مدٌر  ان -  5

/ عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً السٌد 1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

مدٌر  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج   دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد  شركة تضامن -  6

/ عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً السٌد 1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد   -  7

/ عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً السٌد 1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

بٌح الفخرانً  شركة تضامن  شرٌن  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج دمحم عبدالرحمن دمحم ص -  8

/ عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً السٌد 1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

دالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  شرٌن  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج دمحم عب -  9

/ عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً السٌد 1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  شرٌن  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج  -  11

/ عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً السٌد 1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  مدٌر  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج  -  11

/ عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً السٌد 1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411ارٌخ : وتخالصهم ، ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  مدٌر  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج  -  12

ٌد / عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد عبد رب النبً الس1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  مدٌر  انضمام الشرٌن دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانى .. خروج  -  13

بد رب النبً السٌد / عالء السٌد عبد رب النبى الفخرانً وسامح السٌد عبد رب النبً الفخرانً وأحمد السٌد ع1المتضامنٌن 

 73831برلم       21191411وتخالصهم ، تارٌخ : 

دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد  شركة تضامن  مدٌر  تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن  -  14

انً مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك فتح اإلعتمادات المتضامنٌن دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد ودمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخر

المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة وضمن أغراضها 

برلم       21191411وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 

73831 

دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد  شركة تضامن  مدٌر  تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن  -  15

عتمادات المتضامنٌن دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد ودمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك فتح اإل

المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة وضمن أغراضها 

برلم       21191411وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 

73831 

لسٌد عبد رب النبً السٌد  شركة تضامن  مدٌر  تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم ا -  16

المتضامنٌن دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد ودمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك فتح اإلعتمادات 

وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة وضمن أغراضها المستندٌة وبٌع وشراء األصول 

برلم       21191411وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 
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من  شرٌن  تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضا -  17

للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد ودمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك فتح 

إللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة اإلعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة وا

وضمن أغراضها وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 
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لٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  شرٌن  تعدٌل بند اإلدارة والتو -  18

للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد ودمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك فتح 

سم الشركة اإلعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإ

وضمن أغراضها وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 
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ة دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  شرٌن  تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌ -  19

للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم السٌد عبد رب النبً السٌد ودمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك فتح 

اإلعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة 

الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : وضمن أغراضها وحك توكٌل 

 73831برلم       21191411

دمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً  شركة تضامن  مدٌر  تعدٌل بند اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  21

عبد رب النبً السٌد ودمحم عبدالرحمن دمحم صبٌح الفخرانً مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك فتح للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم السٌد 

اإلعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة 

وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ :  وضمن أغراضها وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة ..
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اإلعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة 

تعدٌل ، تارٌخ :  وضمن أغراضها وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون
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اإلعتمادات المستندٌة وبٌع وشراء األصول وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة واإللتراض والرهن ولهم حك التعالد بإسم الشركة 

وضمن أغراضها وحك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض شئون الشركة .. وتبمً بالً بنود العمد كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 33142برلم       21191431، تارٌخ :  3715  2122/12/24ابتسام عبد الرحمن السعٌد السٌد  سارى حتى  -  194

 71549برلم       21191431، تارٌخ :  3714  2122/5/6أحمد سمٌر دمحم عبد المجٌد نبٌر  سارى حتى  -  195

برلم       21191431، تارٌخ :  3722  2112/12/13 - غرٌب حسن عرب  ج تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح معتز دمحم -  196

63971 

برلم       21191431، تارٌخ :  3723  2117/12/13 -تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح معتز دمحم غرٌب حسن عرب  ج  -  197

63971 

، تارٌخ  3722  2112/12/13 -ٌراد والتصدٌر(  ج معتز دمحم غرٌب حسن عرب )تٌكنو عرب للتوكٌالت التجارٌة واالست -  198

 63971برلم       21191431: 

، تارٌخ  3723  2117/12/13 -معتز دمحم غرٌب حسن عرب )تٌكنو عرب للتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر(  ج  -  199

 63971برلم       21191431: 

 51131برلم       21191431، تارٌخ :  665  2124/5/11عبد الرحمن حسنى دمحم سعود  سارى حتى  -  211

برلم       21191431، تارٌخ :  665  2124/5/11عبد الرحمن حسنى دمحم سعود )سعود لمنتجات النحل (  سارى حتى  -  211

51131 

 74655برلم       21191431، تارٌخ :  3723  2123/11/25-محمود عبدالستار محمود عبدالواحد  ج -  212

 68841برلم       21191431، تارٌخ :  3717  2115/11/21-مصطفى فؤاد حمودة ابو سٌد أحمد  ج -  213

 73211برلم       21191431، تارٌخ :  3718  2118/3/12-سامى دمحم عبد الحلٌم البدوى  ج -  214

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 46487برلم       21191414، تارٌخ :  2974  2117/3/2 -شركة عبد الحمٌد سالم عبد الغفار وشركاه  ج  -  1

برلم       21191411، تارٌخ :  3141  2124/1/26شركة الصباحى اللحاق العماله المصرٌه للعمل بالخارج  سارى حتى  -  2

43919 

، تارٌخ :  9192  2124/3/1د البنا وشركاه )البنا للمماوالت (  سارى حتى شركةعبد الممصود عبد الخالك عبد الممصو -  3

 65881برلم       21191411

 75841برلم       21191414، تارٌخ :  3257  2124/5/11شركة أحمد صابر الدسولى عامر وشرٌكة  سارى حتى  -  4

 59841برلم       21191415، تارٌخ :  3285  2111/4/9 -شركه / فؤاده دمحم أمٌن حسٌن وشركاها  ج  -  5

 59841برلم       21191415، تارٌخ :  3285  2111/4/9 -شركه / فؤاده دمحم أمٌن حسٌن وشرٌكها  ج  -  6

 59841برلم       21191415، تارٌخ :  3311  2115/4/9 -شركه / فؤاده دمحم أمٌن حسٌن وشركاها  ج  -  7

 59841برلم       21191415، تارٌخ :  3311  2115/4/9 -سٌن وشرٌكها  ج شركه / فؤاده دمحم أمٌن ح -  8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  3297  2122/11/4شركة رضا سعد الدٌن ابو شنب وشرٌكه) ابوشنب للتصدٌر واالستٌراد(  سارى حتى  -  9

 47389برلم       21191415

 294برلم       21191415 ، تارٌخ : 3287  2124/2/25البنن االهلى المصرى  سارى حتى  -  11

 58696برلم       21191423، تارٌخ :  3557  2119/5/18 -شركه رواٌح منٌر عبد الجواد وشرٌكها  ج  -  11

 49993برلم       21191424، تارٌخ :  3634  2124/4/21شركة فرٌد عبد الخالك دمحم الداودى وشرٌكه  سارى حتى  -  12

، تارٌخ :  3634  2124/4/21تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح / شركه دمحم فرٌد عبد الخالك الداودى وشرٌكه  سارى حتى  -  13

 49993برلم       21191424

 49993برلم       21191424، تارٌخ :  3634  2124/4/21شركة فرٌد عبد الخالك دمحم الداودى وشرٌكه  سارى حتى  -  14

، تارٌخ :  3634  2124/4/21ٌل اسم الشركه لتصبح / شركه دمحم فرٌد عبد الخالك الداودى وشرٌكه  سارى حتى تم تعد -  15

 49993برلم       21191424

 39181برلم       21191424، تارٌخ :  3641  2123/9/21شركة عبد الرحمن سٌف النصر وشركاه  سارى حتى  -  16

 45426برلم       21191431، تارٌخ :  3712  2116/3/31 -كه  ج شركه اشرف رمضان منصور وشرٌ -  17

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 


