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عن  17674برلم  25195452، لٌد فى  555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف بهجت عبد العلٌم عبد الحمٌد  ،  -  1

 اجهزة كهربائٌة وادوات منزلٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : الحلواصى بملن حسام عبد العزٌز دمحم ابو النٌل

عن  17697برلم  25195454، لٌد فى  155550555محمود عبد الحمٌد عبد الرسول النوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : شنشور بملن مصطفى محمود عبد الحمٌد

عن ورشة سحب  17773برلم  25195421، لٌد فى  2555550555ابراهٌم دمحم ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 سلن ، بجهة : اشمون بجوار مسجد الرحمه بملن ربٌع دمحم ابراهٌم محمود

عن سجاد ٌدوى ،  17735برلم  25195415، لٌد فى  55550555هشام صالح راضى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 بجهة : سالٌة ابو شعرة بملن صالح راضى محمود

عن بماله ،  17754برلم  25195416، لٌد فى  55550555صباح عبد الفضٌل محمود سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 : محلة سبن بملن مصباح عبد الظاهر فرجبجهة 

عن حظٌرة مواشى  17714برلم  25195459، لٌد فى  555550555صباح امام دمحم الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 حالبه ، بجهة : سمادون بملن سالم صابرعبد التواب عمر

عن مكتب  17677برلم  25195452، لٌد فى  1555550555صباح طلبه عبد الجواد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : سمادون بملن عٌد منٌر ابو العنٌن

عن ورشة  17739برلم  25195415، لٌد فى  155550555نادر السٌد سعدواى عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ح بملن سعدواى عبد الدائم جمعهسحب سلن ، بجهة : اشمون شارع ابو صال

عن حظٌره مواشى  17719برلم  25195415، لٌد فى  2555550555زٌنب سعٌد دمحم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 حالبه ، بجهة : سنترٌس بملن اشرف احمد دمحم صٌرى

عن مكتب  17758برلم  25195458 ، لٌد فى 555550555عالء متولً لطب مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 تورٌدات واعمال هندسٌه ، بجهة : محله سبن بملن سعٌد احمد محمود ٌونس

عن عطاره  17759برلم  25195458، لٌد فى  1555550555سمر سعٌد دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ومستلزمات حلوانى ، بجهة : شطانوف بملن عبدالرحمن دمحم شلبى

عن ادارة  17786برلم  25195424، لٌد فى  555550555محمود احمد دمحم بٌومى االودن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

وتشغٌل الكافٌهات والبالى ستٌشن فٌما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخٌص االزمه ، بجهة : سمادون بملن محمود دمحم 

 رمضان

عن تجارة  17757برلم  25195416، لٌد فى  155550555 اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد المنعم اسماعٌل دمحم -  13

 المشه ، بجهة : اشمون شارع الصاغه بملن فؤاد لبٌب نوس

عن مكتب رحالت  17766برلم  25195417، لٌد فى  15550555اٌمان سعد محمود سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 نمل عمال ، بجهة : مؤنسة بملن ابراهٌم رشاد محمود سوٌلمداخلٌة ومتعهد 
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عن  17698برلم  25195454، لٌد فى  555550555ضٌاء عبد الحلٌم عبد الخالك عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة : البرانٌة بملن مصطفى محمود السٌد

عن مكتب للصٌانة  17794برلم  25195428، لٌد فى  155550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   وفاء عباس دمحم شحاته  ، -  16

 العامة لالجهزة الكهربائٌة ، بجهة : بوهة شطانوف بملن حسٌن صابر عبدالصمد

، عن بمالة  17743برلم  25195415، لٌد فى  1555550555مصطفى ابراهٌم فتحى هوٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 بجهة : اشمون شارع االمٌن متفرع من شارع الصوفى بملن صبحى سعد منصور زالبٌه

عن تجارة  17725برلم  25195415، لٌد فى  155550555اسالم مجدى عبد العلٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 اسمنت ، بجهة : سنترٌس بملن ورثة عبد العلٌم ٌوسف جعفر

عن رحالت  17715برلم  25195459، لٌد فى  155550555عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود مجدى دمحم -  19

 داخلٌة ، بجهة : االنجب بملن دمحم مجدى دمحم عوض

عن حظٌرة مواشى  17672برلم  25195451، لٌد فى  2555550555عربى احمد طه عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 د الممصود احمد طه، بجهة : محلة سبن بملن عب

عن حظٌرة  17759برلم  25195417، لٌد فى  2555550555محفوظ عامر على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مواشى حالبه ، بجهة : محلة سبن بملن عائشه عبد الجٌد دمحم عوف

عن مفروشات  17749برلم  25195416، لٌد فى  155550555عماد صالح فرحات ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ومالبس ومراتب فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : سنترٌس بملن دمحم سامى عبد الحلٌم دمحم كمال

عن بمالة ، بجهة  17782برلم  25195423، لٌد فى  255550555رجب على عٌسى الشرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 : شما بملن مجدى رجب على

عن تربٌة اناث  17298برلم  25195414، لٌد فى  1555550555جٌهان سمٌح عبدالعلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ماشٌة حالبة ، بجهة : الحلواصى بملن وفاء ٌوسف احمد

تربٌة اناث  عن 17298برلم  25195414، لٌد فى  1555550555جٌهان سمٌح عبدالعلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

ماشٌة حالبة ، بجهة : لها محل رئٌسى بناحٌة اشمون شارع ابوزٌد بملن محمود فوزى عبدالمطلب ونشاطه بٌع مستلزمات طبٌة 

 اشمون 17298ولٌد برلم  125ومستحضرات تجمٌل واودع برلم 

عن بماله ،  17745برلم  25195415، لٌد فى  555550555هاله سعد عبد الحافظ زعزع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بجهة : سمادون بملن تامر عبد الستار سلٌمان حسن

عن حظٌرة  17742برلم  25195415، لٌد فى  1555550555رشاد فؤاد ابراهٌم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 مواشى ، بجهة : طلٌا بملن رشاد فؤاد ابراهٌم النجار

عن خالطة  17726برلم  25195411، لٌد فى  155550555ٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزه ابراهٌم عبده حسان -  28

 اعالف ، بجهة : شنشور بملن فوزٌه عبدالعزٌز بركات

عن سوبر  17711برلم  25195458، لٌد فى  155550555احمد عبدالمنعم عبدهللا فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 عبدالمجٌد هاشم عبدالمجٌد ماركت ، بجهة : شنواى بملن

عن حظٌرة مواشى  17761برلم  25195417، لٌد فى  2555550555دمحم عامر على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 حالبه ، بجهة : محلة سبن بملن امل عاطف على

عن مكتب  17789برلم  25195424، لٌد فى  555550555اسامة عابد عبد الغفار الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 رحالت داخلٌة ، بجهة : مؤنسة بملن ابراهٌم عابد عبد الغفار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ثالجة فاكهة  17779برلم  25195422، لٌد فى  1555550555هٌثم شعبان احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 وخضروات ، بجهة : كفر منصور بملن ام احمد عبدالعزٌز دمحم

عن  17753برلم  25195416، لٌد فى  1255550555ون محمود على المنصورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مبر -  33

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : محلة سبن بملن انور محمودعلى

عن حظٌرة  17713برلم  25195459، لٌد فى  1555550555حسٌن السٌد حسٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 البه ، بجهة : الخور بملن محمود عبد العاطى حسٌن السٌدمواشى ح

عن حظٌرة  17765برلم  25195417، لٌد فى  2555550555عاطف عامر على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مواشى حالبه ، بجهة : محلة سبن بملن امٌره عزت احمد

عن مكوجى  17689برلم  25195453، لٌد فى  15550555س ماله ،  امل عبده عبد المحسن عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأ -  36

 ، بجهة : شارع الصوفى بملن مصطفى حسٌن فتحى ابو ستة

عن مبٌدات ،  17785برلم  25195423، لٌد فى  15550555دمحم مجدى عبد التواب العمباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 اٌمن عبد الواحد عبد التواب بجهة : اشمون شارع التدرٌب المهنى بملن

عن مكتب مماوالت  17717برلم  25195415، لٌد فى  1555550555هانى دمحم على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 عمومٌه ، بجهة : مونسه بملن دمحم على السٌد

عن مكتب  17774برلم  25195421 ، لٌد فى 155550555محمود عزت ابراهٌم على العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كفر الفرعونٌه بملن عزت ابراهٌم على

عن صٌانة  17495برلم  25195416، لٌد فى  555550555محمود كمال دمحم احمد مٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 الدسولىمحمول ، بجهة : سنترٌس بملن خالد دمحم عبد الوهاب 

عن  17783برلم  25195423، لٌد فى  555550555معوض عبد العلٌم معوض الخلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سالٌة ابو شعره بملن عاطف عبد الرحٌم حامد سالمان

عن بٌع اعالف ، بجهة  17771برلم  25195418، لٌد فى  355550555عادل احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 : شطانوف بملن دمحم السٌد احمد

عن ورشة  17751برلم  25195454، لٌد فى  215550555احمد عبد الفتاح نصر الصٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 نجارة موبٌلٌا ٌدوٌة ، بجهة : سبن االحد بملن عبد الفتاح نصر عبد العزٌز الصٌفى

عن محل مجوهرات  17733برلم  25195414، لٌد فى  1555550555جمال فهمى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ، بجهة : الكوادى بملن مالن فؤاد شنوده

برلم  25195414، لٌد فى  1555550555عبدالوهاب محمود عبدالوهاب حسن النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 و مواشى وحالبة ، بجهة : براشٌم بملن ناجى سعٌد على حسٌنعن حظٌر 17734

عن  17738برلم  25195415، لٌد فى  1555550555شٌماء رمضان عبد العلٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : منٌل دوٌب بملن دمحم محمود ٌحٌى عبد المجٌد

عن بماله ، بجهة :  17792برلم  25195424، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    الحسٌن على فهمى عٌسى -  47

 دروه بملن دمحم على فهمى عٌسى

عن مشوٌات ،  17755برلم  25195416، لٌد فى  155550555دمحم عبد هللا حسن مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 اطربجهة : رملة النجب بملن احمد على حسن خ
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عن تورٌدات  17712برلم  25195458، لٌد فى  1555550555احمد محمود عبد الحفٌظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 عمومٌه وبٌع لحوم داجنه ، بجهة : البرانٌه بملن زٌنب سعٌد دمحم وماجده عبد النافع عبد الحك

عن  17695برلم  25195454، لٌد فى  355550555أس ماله ،  ولٌد عبد الموجود عبدالحمٌد رمضان  ، تاجر فرد ، ر -  55

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : محلة سبن بملن عبد الحمٌد عبد الموجود عبد الحمٌد رمضان

عن  17732برلم  25195414، لٌد فى  155550555رمضان عبد المجٌد ابو العال المرابط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بجهة : مجرٌا بملن شرٌف عبد المجٌد ابو العال ماكٌنه طحٌن ،

عن مكتب نمل  17745برلم  25195416، لٌد فى  555550555مصطفى لناوى امام احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بضائع ، بجهة : شطانوف بملن جمالت السٌد احمد عبد الممصود

عن مواد  17725برلم  25195411، لٌد فى  555550555ماله ،   احمد فوزى احمد مصطفى البنا  ، تاجر فرد ، رأس -  53

 غذائٌه وتصنٌع لولٌتا ، بجهة : اشمون شارع الشهداء بملد حمدى احمد محروس عجالن

عن مكتب رحالت  17679برلم  25195452، لٌد فى  155550555دمحم حمدان سعد معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 اى بملن دمحم دمحم صبحى فاٌدداخلٌه ، بجهة : شنو

عن بماله ، بجهة :  17785برلم  25195424، لٌد فى  555550555عادل عامر سلٌمان عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 صراوه بملن عادل عامر سلٌمان عامر

عن مكتب  17741برلم  25195415، لٌد فى  1555550555محمود عفٌفى عبد السالم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 تورٌدات ومماوالت ، بجهة : شارع الثورة من شارع سعد زغلول بملن حامد عثمان حامد

عن بماله ، بجهة  17758برلم  25195417، لٌد فى  255550555صفاء مجدى محمود شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57
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 اشمون شارع الناصر متفرع من شارع الشهداء بملن عاطف الدبركى نصر عرس

عن اكسسوار  17751برلم  25195416، لٌد فى  515550555اسالم محمود عبد الحكٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ولطع غٌار تون تون ، بجهة : النعناعٌه بملن محمود عبد الحكم دمحم ابو العال

عن بماله  17752برلم  25195416، لٌد فى  555550555عبد الرحمن مهدى حمزه سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 الرحمن سالمه تموٌنٌه ، بجهة : محلة سبن بملن مهدى حمزه عبد

عن بٌع  17795برلم  25195428، لٌد فى  155550555فتحٌه عبدالعظٌم عبدالغنى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ادوات منزلٌة ، بجهة : دلهمو بملن سعٌد عبدالودود سرحان

عن حظٌره  17795برلم  25195424، لٌد فى  555550555اسراء سعٌد دمحم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مواشى حالبه ، بجهة : سمادون بملن عمر دمحم عبد المنعم

عن بٌع  17691برلم  25195453، لٌد فى  515550555مصطفى سامى  فرحات موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 زٌز غالىمالبس جاهزة فى ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : سبن االحد بملن مٌنا فتحى ع

عن بماله ،  17694برلم  25195454، لٌد فى  155550555احمد صالح عبد المطلب البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بجهة : سمادون بملن صالح عبد المطلب احمد البنا

عن حظٌرة  17722برلم  25195411، لٌد فى  1555550555دمحم حسنى محمود عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مواشى حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن رفعت حسنى محمود عوف

عن مكتب  17727برلم  25195411، لٌد فى  155550555احمد رجب عبد المعبود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 رحالت داخلٌه ، بجهة : االنجب بملن رجب عبد المعبود ابراهٌم

عن حظٌره  17716برلم  25195415، لٌد فى  555550555بلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد احمد عباس ح -  127

 مواشى حالبه ، بجهة : البرانٌه بملن دمحم احمد عباس حبلص

عن  17754برلم  25195457، لٌد فى  1555550555حسٌن عبد الرحمن كامل عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 هة : شنشور بملن حسٌن عبد الرحمن كامل عمرحظٌرة مواشى حالبة ، بج

عن  17755برلم  25195454، لٌد فى  1555550555محمود حمدان عبد الحمٌد حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 مجرشه اعالف ، بجهة : شنشور بملن دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد زهران

عن  17747برلم  25195416، لٌد فى  155550555، رأس ماله ،   عامر حسٌن عبد الغنى عبد السٌد  ، تاجر فرد -  135

 مكتب رحالت داخلٌة ، بجهة : النعناعٌة بملن محمود سمٌر عفٌفى

عن بٌع  17784برلم  25195423، لٌد فى  555550555حنان احمد عبد هللا عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مده وتماوى ، بجهة : مونسه بملن ابراهٌم محمود عبد التوابمبٌدات زراعٌه وخصبات وبذور واس

عن مكتب  17685برلم  25195453، لٌد فى  555550555ربٌع سمٌر مهدي فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : ابورلبه بملن عادل حسن دمحم عبدالحلٌم

عن مكتب  17853برلم  25195435، لٌد فى  15550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فتحى احمد اسماعٌل ابو عبدالعال  -  133

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شوشاى بملن سعٌد عبدالجواد على

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

العزٌز هنداوى   شركة  ،  تجارة االعالف والمواد الغذائٌة  ،رأس مالها   شركة حسن دمحم ابراهٌم ودمحم عبدالوهاب عبد -  1

 ، عن تجارة االعالف والمواد الغذائٌة ، بجهة : كفرصراوة محافظة المنوفٌة 17685برلم  25195452،لٌدت فى  55550555

برلم  25195411،لٌدت فى  155550555شركه دمحم عادل زكى الصاوي وشرٌكته   شركة  ،  بمالة تموٌنٌة  ،رأس مالها    -  2

 ، عن بمالة تموٌنٌة ، بجهة : مونسه مركز اشمون محافظه المنوفٌه 17729

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

  ــــــــــــــــــــــ   

 

تم محو/شطب السجل  تم    25195451، وفى تارٌخ    5217عال عثمان صالح الشهاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب صحٌفه المٌد لترن التجاره

تم محو/شطب    25195452، وفى تارٌخ    14325فرج عبد الجواد فرج سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 سجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارةال

تم محو/شطب    25195452، وفى تارٌخ    15139مجدى عبد الرحمن محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25195452، وفى تارٌخ    2568: ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم جعفر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 4

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25195453، وفى تارٌخ    3596ابوبكر احمد ابوبكر حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب صحفٌة وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25195453، وفى تارٌخ    5151،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   سمانه دمحم السٌد رومٌه   - 6

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25195454، وفى تارٌخ    3775،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5اٌمان السٌد رفاعى احمد    - 7

 ترن التجارةشطب صحفٌة المٌد وذلن ل

تم محو/شطب السجل     25195457، وفى تارٌخ    16139دمحم اسامة عبدالعزٌز احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    4332عادل السٌد دمحم احمد عبد الرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    9719،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5مرٌم عٌاد عوض هللا غبلاير    - 15

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    4166رلم : مصطفى سلٌمان ابراهٌم محلٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195457، وفى تارٌخ    14361بدر اسماعٌل دمحم بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    25195458، وفى تارٌخ    7225اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ،  ت  5عزه سعٌد على بالل    - 13

 شطب صحٌفه المٌد لترن التجاره

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    4645سومٌه سعٌد جنٌدى عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 هالسجل  تم شطب صحٌفه المٌد بسب ترن التجار

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    4645،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5سومٌه سعٌد جنٌدى عبد العزٌز    - 15

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد بسب ترن التجاره

ب السجل  تم تم محو/شط   25195459، وفى تارٌخ    3فتحٌه عبد العلٌم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطب صحٌفه المٌد بسب ترن التجاره

تم محو/شطب    25195411، وفى تارٌخ    8737،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5محمود حواش عوض المطان    - 17

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25195411، وفى تارٌخ    11657برلم : دمحم عبد الصمد ابراهٌم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 18

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195411، وفى تارٌخ    4199منٌره محد رجب مهنً حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 تم شطب صحٌفه المٌد بسب ترن التجاره

تم محو/شطب    25195414، وفى تارٌخ    17515لسٌد الٌاس عبد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : الٌاس عبدا   - 25

 السجل  شطبت صحٌفة البمٌد لترن التجارٌة

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    2853محمود عبد الفتاح عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 ب صحٌفة المٌد بسبب ترن التجارةتم شط

تم محو/شطب السجل  تم    25195416، وفى تارٌخ    1835دمحم حسن دمحم الغزولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25195417تارٌخ ، وفى    16659نجٌه عبدهللا احمد دمحمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25195417، وفى تارٌخ    16915مجدى دمحم ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    25195417، وفى تارٌخ    15764اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم سعٌد ابوالعز مرشد  ،  ت   - 25

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25195417، وفى تارٌخ    13269هشام جاد هللا معوض مخلوف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 ةالسجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجار

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    6527محمود السٌد محمود الزلطً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

محو/شطب تم    25195418، وفى تارٌخ    7283،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5اسماعٌل نبٌل اسماعٌل الملٌجً    - 28

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

، وفى تارٌخ    9545،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5زهران للنمل ) عصام محمود اسماعٌل دمحم زهران (    - 29

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة   25195422

تم محو/شطب    25195422، وفى تارٌخ    17699تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : شٌماء ممدوح خالد ابو عجاجه  ،     - 35

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25195422، وفى تارٌخ    4597ام ابراهٌم عبدالعلٌم دمحم شاوٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لن لترن التجارةالسجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذ

تم محو/شطب السجل  تم    25195422، وفى تارٌخ    15528امٌن السٌد امٌن عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195423، وفى تارٌخ    11449دمحم على عبد الحمٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عن المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     25195423، وفى تارٌخ    11449دمحم على عبدالحمٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة للرئٌسى والتابع

تم محو/شطب    25195423، وفى تارٌخ    3574عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  فاطمه عبدالخالك ٌوسف   - 35

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195423، وفى تارٌخ    8697خالد السٌد عبد العلٌم عون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 د وذلن لترن التجارهتم شطب صحفٌة المٌ

تم محو/شطب السجل  تم    25195424، وفى تارٌخ    6537عواطف احمد ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

شطب السجل  تم محو/   25195435، وفى تارٌخ    4585جمال صمر حامد صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195451وفً تارٌخ ،   7333تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5دمحم سعٌد ابراهٌم شاهٌن  -  1

 جنٌه   555550555ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   25195451وفً تارٌخ ،   15945سهام عبدالرحمن عبدالنبى لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195451وفً تارٌخ ،   17643برلم  سامح عبدالغنى محمود المنشاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  3

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195451وفً تارٌخ ،   17529اسالم دمحم عبدالحافظ جرن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   555550555ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195452وفً تارٌخ ،   15459رضا بدر الدٌن عبده حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195453وفً تارٌخ ،   15358سبك لٌده برلم  تاجر فرد ،،  5مرزوق عبد المعبود ابراهٌم رمضان  -  6

 جنٌه   1555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195454وفً تارٌخ ،   17675سامح حمادة عبد العظٌم البدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال   25195457وفً تارٌخ ،   11641عبدالباسط اسماعٌل عبدالعلٌم معوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195458وفً تارٌخ ،   14569اجر فرد ،، سبك لٌده برلم حلمى حافظ محمود حسن  ت -  9

 جنٌه   495550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   14545نبٌل غباشى دمحم الزهار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   255550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   14578مصطفى دمحم حامد سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   8178تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5 عثمان عبد الفضٌل دمحم فرج هللا -  12

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصف تم تعدٌل رأس المال   25195411وفً تارٌخ ،   15481دمحم كمال دمحم احمد الدلونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195411وفً تارٌخ ،   13597رضا احمد جابر عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   15550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195414وفً تارٌخ ،   11987د خرٌص  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شعبان احمد احم -  15

 جنٌه   55555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195415وفً تارٌخ ،   15522عمر زناتى دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   17568عبده السٌد عبد الرؤف االعرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195416وفً تارٌخ ،   7461تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5بكر دمحم  عالء الدٌن علً -  18

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ف التأشٌر:   تم تعدٌل رأس المال , وص  25195416وفً تارٌخ ،   11778كرم سعٌد على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195417وفً تارٌخ ،   11565عفاف دمحم حسن موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   355550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195417وفً تارٌخ ،   16371مٌد فرج العمده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اشرف محًٌ الدٌن عبدالح -  21

 جنٌه   555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعدٌل رأ  25195418وفً تارٌخ ،   6658تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5احمد عبد الحمٌد عوض محروس  -  22

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195418وفً تارٌخ ،   15156دمحم مرتضى دمحم عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195418وفً تارٌخ ،   7451تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5عبد الونٌس عبد النبً عمران خالد  -  24

 جنٌه   655550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195422وفً تارٌخ ،   15287تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5سند عبد الرحمن على ابراهٌم  -  25

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195423وفً تارٌخ ،   13463وحٌد عبدالنبى حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 ٌه جن  1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195424وفً تارٌخ ،   16219رٌهام مجدى عبد العزٌز نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195424وفً تارٌخ ،   12563احمد رضا احمد الزاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195428وفً تارٌخ ،   8455تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5هانى مدبولى صبٌح محمود  -  29

 نٌه ج  555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195428وفً تارٌخ ،   17447عٌد فتحً عبد الغنً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195428وفً تارٌخ ،   14553صبرى عمر عبد الغفار دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195435وفً تارٌخ ،   15339ناصر بدر دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 ه جنٌ  555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195435وفً تارٌخ ،   7875تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5هانً نبوي دمحم خٌر هللا  -  33

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  25195451وفً تارٌخ  17373عبد الحافظ الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شحات ٌوسف -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، سمادون بملن فاطمة عبد الحلٌم مصطفى

ٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأش 25195451وفً تارٌخ  17672عربى احمد طه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ، محلة سبن بملن عبد الممصود احمد طه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195451وفً تارٌخ  17512صفٌه حامد علوى حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منشٌه جرٌس بملن حامد علوى حواش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195452وفً تارٌخ  17679لٌده برلم     دمحم حمدان سعد معوض ، تاجر فرد ،  سبك -  4

 ، شنواى بملن دمحم دمحم صبحى فاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  17675مصطفى حمزة دمحم البصلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 د عبد البالى الـتأشٌر:   ، عزبه ابو النرش بملن حمدى سعٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  17676مشٌره جمال الدٌن السنوسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، الغنامٌه بملن فوزى عبد العلٌم فرحات

تم تعدٌل العنوان ,  25195452تارٌخ وفً  17674اشرف بهجت عبد العلٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 وصف الـتأشٌر:   ، الحلواصى بملن حسام عبد العزٌز دمحم ابو النٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  17677صباح طلبه عبد الجواد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن عٌد منٌر ابو العنٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195452وفً تارٌخ  17681سماح عمر سوٌلم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ، شوشاى بملن حسن صابر لطب مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  17678مدٌحه دمحم عبدالحمٌد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لـتأشٌر:   ، الفرعونٌه بملن اسالم دمحم عبدالرحٌم ابراهٌما

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  17682محمود فهٌم عبد الرازق عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن فهٌم عبد الرازق عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  17686ك لٌده برلم    عصام سعٌد سعٌد على ، تاجر فرد ،  سب -  12

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن عصام سعٌد سعٌد على

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  17689امل عبده عبد المحسن عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 صطفى حسٌن فتحى ابو ستةوصف الـتأشٌر:   ، شارع الصوفى بملن م

تم تعدٌل العنوان  25195453وفً تارٌخ  17695ٌوسف عبدالباسط ابراهٌم مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 , وصف الـتأشٌر:   ،  منٌل دوٌب بملن ٌوسف عبدالباسط ابراهٌم مصطفى سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  17691ه برلم    مصطفى سامى  فرحات موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  15

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن مٌنا فتحى عزٌز غالى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  17685ربٌع سمٌر مهدي فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 دالحلٌمالـتأشٌر:   ، ابورلبه بملن عادل حسن دمحم عب

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  8759، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5جوهرة مكاوى عبد الجواد العمرى  -  17

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن هانى سند سالمه سند



 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

 8759تٌن االفراح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جوهرة مكاوى عبد الجواد العمرى ) اتٌلٌه جوهره العمرى لتاجٌر فسا -  18

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن هانى سند سالمه سند 25195453وفً تارٌخ 

وفً  8759برلم     ) مكتبة الهنا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده5تعدٌل االسم التجارى لٌصبح جوهرة مكاوى عبدالجواد العمرى  -  19

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن هانى سند سالمه سند 25195453تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195453وفً تارٌخ  17693حسن حمدى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 حسن دمحم ابو العال، كفر لورص بملن حمدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  17687حسٌن دمحم احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، لورص بملن احمد حسٌن دمحم احمد

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم ت 25195453وفً تارٌخ  17688ماٌسه دمحم شاكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، سالٌه ابو شعره بملن عبدهللا دمحم حنفى عبدالعظٌم

احمد دمحم عبد السمٌع عبد الفتاح )المصرٌه للتورٌدات العمومٌه واالجهزه الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ، ابو رلبه بملن مجدى لطفى عبد المحسن موسى   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 25195453وفً تارٌخ  17692

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  17684عاٌده عبد هللا دمحم عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن احمد شحاته فهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  17751برلم     احمد عبد الفتاح نصر الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  25

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن عبد الفتاح نصر عبد العزٌز الصٌفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  17696هٌثم دمحم طه عامر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 دمحم طه عامر مسعودالـتأشٌر:   ، محله سبن بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  17694احمد صالح عبد المطلب البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن صالح عبد المطلب احمد البنا

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  17755محمود حمدان عبد الحمٌد حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، شنشور بملن دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد زهران

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  11915دمحم فؤاد عبد النبى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 د الرحمن حسن الهاللى الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح عبد الفتاح عب

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  17695ولٌد عبد الموجود عبدالحمٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن عبد الحمٌد عبد الموجود عبد الحمٌد رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  17697فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد الحمٌد عبد الرسول النوبى ، تاجر  -  31

 وصف الـتأشٌر:   ، شنشور بملن مصطفى محمود عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  17699شٌماء ممدوح خالد ابو عجاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 شهداء بملن دمحم مصطفى دمحم مجمدالـتأشٌر:   ، اشمون ش ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  17753محمود دمحم حمزة على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن رضا عباس السٌد

تم تعدٌل العنوان  25195454وفً تارٌخ  17698 ضٌاء عبد الحلٌم عبد الخالك عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 , وصف الـتأشٌر:   ، البرانٌة بملن مصطفى محمود السٌد



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  17752وائل السٌد لطب االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن دمحم نبوى عبد المنصف غرٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  14366مصطفى احمد عبدربه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد عبد ربه ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  17754حسٌن عبد الرحمن كامل عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن حسٌن عبد الرحمن كامل عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17715اسماء رفعت عبدالرشٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن رضا معوض دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  12541فتح هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبد الهادى -  39

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ش سعد زغلول بجوار مستشفى المبره مركز اشمون بملن نوسه توفٌك طاٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17758عالء متولً لطب مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، محله سبن بملن سعٌد احمد محمود ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  11535وجٌه مصطفى عبد العزٌز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ى عبد العزٌز بدرالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح احمد وجٌه مصطف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17711احمد عبدالمنعم عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، شنواى بملن عبدالمجٌد هاشم عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17759سمر سعٌد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن عبدالرحمن دمحم شلبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17756دمحم السٌد عبد الفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، الحلواصى بملن السٌد دمحم منصور بركات

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17757حلمى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حمدى حامد -  45

 الـتأشٌر:   ، منشاه جرٌس بملن راشد زاهر دمحم راشد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17755سامٌه عبد اللطٌف السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 أشٌر:   ، الخور بملن مسعود عبد العاطى حسٌنالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  17712احمد محمود عبد الحفٌظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، البرانٌه بملن زٌنب سعٌد دمحم وماجده عبد النافع عبد الحك

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195459وفً تارٌخ  11953ر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد خلٌل دمحم خلٌل ، تاج -  48

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ٌاسر عبدالمنعم عبدالصمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  17715محمود مجدى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ، االنجب بملن دمحم مجدى دمحم عوضالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  17714صباح امام دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن سالم صابرعبد التواب عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459فً تارٌخ و 17713حسٌن السٌد حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، الخور بملن محمود عبد العاطى حسٌن السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  11775احمد عربى دمحم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 صالح الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حسن رضوان حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195415وفً تارٌخ  17717هانى دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ، مونسه بملن دمحم على السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  17716سعٌد احمد عباس حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، البرانٌه بملن دمحم احمد عباس حبلص

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  13599نصر صبحى عبد الجواد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن صبحى عبد الجواد عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  17718مد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد الوهاب اح -  56

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن محمود واحمد وسامٌه ونجاه دمحم دمحم العشرى

تعدٌل العنوان , وصف تم  25195415وفً تارٌخ  17725اسالم مجدى عبد العلٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن ورثة عبد العلٌم ٌوسف جعفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  17719زٌنب سعٌد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن اشرف احمد دمحم صٌرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  17726تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزه ابراهٌم عبده حسانٌن ،  -  59

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن فوزٌه عبدالعزٌز بركات

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  17727احمد رجب عبد المعبود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 جب بملن رجب عبد المعبود ابراهٌموصف الـتأشٌر:   ، االن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  13575بالل عبدالحمٌد عامر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حمدى فرج عٌسى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  17724ٌده برلم    دمحم سٌد عبد اللطٌف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  62

 الـتأشٌر:   ، سهواج بملن سٌد عبد اللطٌف ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  17728ابراهٌم عبد الغنى عبد الحمٌد طعمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 و زٌد عبد الغنى عبد الحمٌدوصف الـتأشٌر:   ، براشٌم بملن اب

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  15958محمود عبدالنبى عبدالسالم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصف الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / رباب شحات عبدالحمٌد الخواجة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  13533،  سبك لٌده برلم     كرم جمال شهاب الدٌن دمحم ، تاجر فرد -  65

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اسالم جمال شهاب الدٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  14638حافظ محمود حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن مبرون عبد الممصود عبد الفتاح   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  13575بالل عبدالحمٌد عامر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

داخلٌه لٌصبح بملن حمدى فرج عٌسى  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن بالنسبه للمحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مكتب رحالت

 احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  17722دمحم حسنى محمود عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ،  محلة سبن بملن رفعت حسنى محمود عوف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  17723  محمود صبحى عبد التواب النٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  69

 وصف الـتأشٌر:   ، االنجب بملن احمد دمحم عبد العزٌز حسن

وفً  12797دمحم حسٌنى حسن الكومى ٌونس)الكومى للنمل العمال والرحالت الداخلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 أشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن كمال حسن الكومى ٌونستم تعدٌل العنوان , وصف الـت 25195411تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  17735السٌد اسامة السٌد دمحم الصوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، شارع خالد ابن الولٌد بملن هانى مصطفى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  17721رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال السٌد عبد العلٌم -  72

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن مجدى اسعد مٌخائٌل حنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  12351دمحم امٌر صابر محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ٌل اسم المالن لٌصبح بملن السٌد مغاورى دمحم عبد الدائمالـتأشٌر:   ، تم تعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  12858اسالم ابوالعنٌن احمد ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اٌهاب راجح عبد الخالك

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  17725د مصطفى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فوزى احم -  75

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الشهداء بملد حمدى احمد محروس عجالن

عدٌل تم ت 25195414وفً تارٌخ  17734عبدالوهاب محمود عبدالوهاب حسن النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  براشٌم بملن ناجى سعٌد على حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195414وفً تارٌخ  17733جمال فهمى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ، الكوادى بملن مالن فؤاد شنوده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  17737لٌده برلم     اسامه حسٌن حواش علوى ، تاجر فرد ،  سبك -  78

 الـتأشٌر:   ،  اشمون طرٌك شحاته طعٌمة بملن عواد دمحم فتحى عواد

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  15858سناء حسانٌن عبد السالم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 تعدٌل المالن لٌصبح بملن هانى ثابت فضل وصف الـتأشٌر:   ، تم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  17298جٌهان سمٌح عبد العلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

واودع برلم الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة الحلواصى بملن وفاء ٌوسف احمد ونشاطه تربٌة اناث ماشٌة حالبة 

 اشمون 17298ولٌد برلم تابع  1136

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  17298جٌهان سمٌح عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ،  الحلواصى بملن وفاء ٌوسف احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  17298م    جٌهان سمٌح عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  82

الـتأشٌر:   ،  لها محل رئٌسى بناحٌة اشمون شارع ابوزٌد بملن محمود فوزى عبدالمطلب ونشاطه بٌع مستلزمات طبٌة 

 اشمون 17298ولٌد برلم  125ومستحضرات تجمٌل واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  17731ده برلم    ٌوسف نصر احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  83

 الـتأشٌر:   ،  مجرٌا بملن سالمه فتحى فرج دمحم

تم تعدٌل العنوان  25195414وفً تارٌخ  9872احمد مصطفى السعٌد عبد الصمد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 ٌصبح بملن /  ورثة مصطفى السعٌد عبدالصمد زهران, وصف الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  17732رمضان عبد المجٌد ابو العال المرابط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 وصف الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن شرٌف عبد المجٌد ابو العال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  17736رد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان جمعه عبد العال حسن ، تاجر ف -  86

 الـتأشٌر:   ، البرانٌه بملن سعٌد دمحم عبد العظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  13382اٌمان رفعت ابراهٌم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 تعدٌل العنوان لٌصبح سهواج بملن حاتم ربٌع شاكرالـتأشٌر:   ، تم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  11389اسحك سالمه صلٌب غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

ه برلم سجل الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شطانوف مركز اشمون بملن محمود دمحم رجب عوٌس ونشاطه  حداٌد وبوٌات ولٌد

 11389دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  11389اسحك سالمه صلٌب غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الـتأشٌر:   ، كفر صراوه بملن نبٌل حسن كامل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  11389اسحك سالمه صلٌب غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

فى  1128الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر صراوه بملن نبٌل حسن كامل ونشاطه مكتب نمل واودع برلم 

 اشمون 11389ولٌده برلم سجل تابع  2519/4/14

موجب لرار من نٌابه شئون االسره احمد سلٌمان حسن هٌكل الماصر والمشمول بوالٌه والده سلٌمان حسن سلٌمان هٌكل ب -  91

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  13783، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2516ج لسنه  25باشمون برلم مال 

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سنترٌس بملن غالى فرٌد غالى اٌوب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  17739،  سبك لٌده برلم    نادر السٌد سعدواى عبد الداٌم ، تاجر فرد  -  92

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع ابو صالح بملن سعدواى عبد الدائم جمعه

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  17741محمود عفٌفى عبد السالم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ، شارع الثورة من شارع سعد زغلول بملن حامد عثمان حامدوصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  17743مصطفى ابراهٌم فتحى هوٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع االمٌن متفرع من شارع الصوفى بملن صبحى سعد منصور زالبٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195415وفً تارٌخ  15522تى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر زنا -  95

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن منى جالل عبدالحلٌم

ان , تم تعدٌل العنو 25195415وفً تارٌخ  14621مصطفً اسماعٌل سٌداحمد الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عماد ابراهٌم عبد الحمٌد سعد

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى اسماعٌل سٌد احمد الخولى ) مخالت الخولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عماد ابراهٌم عبد الحمٌد  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 25195415وفً تارٌخ  14621

 سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  17735هشام صالح راضى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 الـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شعرة بملن صالح راضى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  17742د ،  سبك لٌده برلم    رشاد فؤاد ابراهٌم النجار ، تاجر فر -  99

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن رشاد فؤاد ابراهٌم النجار

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  17738شٌماء رمضان عبد العلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وٌب بملن دمحم محمود ٌحٌى عبد المجٌدوصف الـتأشٌر:   ، منٌل د



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  17745هاله سعد عبد الحافظ زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن تامر عبد الستار سلٌمان حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  17754برلم    صباح عبد الفضٌل محمود سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن مصباح عبد الظاهر فرج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17745مصطفى لناوى امام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 عبد الممصودالـتأشٌر:   ، شطانوف بملن جمالت السٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  17757عبد المنعم اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الصاغه بملن فؤاد لبٌب نوس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416ارٌخ وفً ت 17495محمود كمال دمحم احمد مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سنترٌس بملن خالد دمحم عبد الوهاب الدسولى ونشاطه صٌانه محمول وتم افتتاحه 

 اشمون 17495ولٌدة برلم سجل دائم  1178واودع برلم  2519/4/16

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  12887،  سبك لٌده برلم     رجب فوزى مدبولى عبد الهادى ، تاجر فرد -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن امجد عبد الوهاب دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17744كرم ذكى دسولى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ، شطانوف بملن نبٌله عبد النبى زكرٌا  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17748ابراهٌم زاهر دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الـتأشٌر:   ، مونسه بملن سامح زاهر دمحم سوٌلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17756   سكٌنه عبد السالم امام فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  159

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن ناجى محمود عبد للطٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17495محمود كمال دمحم احمد مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الدسولى الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن خالد دمحم عبد الوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17495محمود كمال دمحم احمد مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سنترٌس مركز اشمون بملن رجب دمحمى على حجاب ونشاطه بٌع مستحضرات تجمٌل ولٌدة 

 اشمون 17495برلم سجل دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17755دمحم عبد هللا حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، رملة النجب بملن احمد على حسن خاطر

العنوان , وصف تم تعدٌل  25195416وفً تارٌخ  17751اسالم محمود عبد الحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، النعناعٌه بملن محمود عبد الحكم دمحم ابو العال

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  14295دمحم عبدالرشٌد دمحم شٌخ السوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بملن محمود جالل دمحم شٌحه

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  17747عامر حسٌن عبد الغنى عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، النعناعٌة بملن محمود سمٌر عفٌفى

لعنوان , تم تعدٌل ا 25195416وفً تارٌخ  17755محمود فرماوى احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، سمالى بملن فرماوى احمد مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  17752عبد الرحمن مهدى حمزه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصف الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن مهدى حمزه عبد الرحمن سالمه

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  17753، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مبرون محمود على المنصورى  -  118

 وصف الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن انور محمودعلى

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  17746عبد ربه حسن عبد ربه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ٌه بملن هانى انور عبد المجٌدوصف الـتأشٌر:   ، النعناع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17685ربٌع سمٌر مهدي فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم العنوان لٌصبح كفر ابو رلبه بملن عادل حسن دمحم عبد الحلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  17749رد ،  سبك لٌده برلم    عماد صالح فرحات ٌوسف ، تاجر ف -  121

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن دمحم سامى عبد الحلٌم دمحم كمال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17758صفاء مجدى محمود شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن طلعت شدٌد احمد الـتأشٌر:   ، شطانوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17761دمحم عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن امل عاطف على

تعدٌل العنوان , تم  25195417وفً تارٌخ  12541شربات محمود عشرى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن لٌلى عماره دمحم عماره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  7144، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5عرفه رجب احمد احمد  -  125

 المطالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن نزٌه نجاح حسن على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  16992عبدهللا سعٌد عبدالمجٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عزبة البواجرٌه بملن عبد المنصف فتحى عبد المنصف ابو الحدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17763سبك لٌده برلم     خالد احمد زكى ربٌع ، تاجر فرد ،  -  127

 الـتأشٌر:   ، شنشور عزبة لاسم بملن ذكى احمد ربٌع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17766اٌمان سعد محمود سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 رشاد محمود سوٌلمالـتأشٌر:   ، مؤنسة بملن ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  16246سلٌمان سعٌد سلٌمان عطٌه ابو حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح البرانٌه بملن ٌاسر عبد الحمٌد محمود جعفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17764سبك لٌده برلم      عمرو احمد محمود دسولى ، تاجر فرد ، -  135

 الـتأشٌر:   ، سمالى بملن احمد محمود دسولى

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  15931مصطفى فتحى عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 صبح بملن الطالب ) مصطفى فتحى عبد العزٌز احمد (وصف الـتأشٌر:   ، تم عدٌل اسم المالن لٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  17767السٌد عبدالمنعم دمحم ابوبكر رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصف الـتأشٌر:   ،  طلٌا بملن شادٌه سعٌد الدرس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17762برلم    نبٌل عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  133

 الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن مسعد عامر على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17765عاطف عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن امٌره عزت احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  16562ان شحات السٌد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمض -  135

 الـتأشٌر:   ، سمادون شارع سكة الودن امام مسجد اسامه بن زٌد بملن حسنى سعٌد عبدربه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  16562رمضان شحات السٌد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ،  سمادون بملن حسنى سعٌد عبدربه خلٌف ورمضان شحات السٌد خلٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17759محفوظ عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

  عوفالـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن عائشه عبد الجٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  13715سٌد احمد سعٌد سٌد احمد نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن سامح زاهر دمحم سوٌلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417تارٌخ  وفً 13892عماد احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بملن نعٌم عبد الحمٌد محمود جعفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  17765دمحم حسنى ٌاسٌن رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 رضوانالـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن حسنى ٌاسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  16562رمضان شحات السٌد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن حسنى سعٌد عبدربه خلٌف ورمضان شحات السٌد خلٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417ارٌخ وفً ت 16562رمضان شحات السٌد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ،  سمادون شارع سكة الودن امام مسجد اسامه بن زٌد بملن حسنى سعٌد عبدربه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  8629، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5شعبان دمحم جاد عالم  -  143

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب

تم  25195418رٌخ وفً تا 8629، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5شعبان دمحم جاد عالم ) عالم للرحالت الداخلٌة (  -  144

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195418وفً تارٌخ  17769رلٌة دمحم احمد نبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ،  شوشاى بملن زكى دمحم عبدالممصود شادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  17775رجب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد -  146

 الـتأشٌر:   ،  الخور بملن رجب دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195418وفً تارٌخ  17771عادل احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 شطانوف بملن دمحم السٌد احمد، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  17772اسالم دمحم ابراهٌم عبد الرحمن تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الطراٌنه بملن حداد السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  17768سبك لٌده برلم    عبد العال على عبد العال ابو العنٌن ، تاجر فرد ،   -  149

 وصف الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن على عبد العال دمحم ابو العنٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195418وفً تارٌخ  14771دمحم حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لن / جٌهان دمحم تحسٌن كامل،  تم تعدٌل اسم الما



 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

دمحم عبد السالم دمحم عبد السالم دمحمالماصر ومشمول بوالٌة والده بموجب لرار نٌابة اشمون لشئون االسره رلم المضٌه  -  151

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  15767، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2517/12/25بتارٌخ  2517ج لسنه 139

 الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عبدالمجٌد طلعت عبدالمجٌد وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  17773ابراهٌم دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، اشمون بجوار مسجد الرحمه بملن ربٌع دمحم ابراهٌم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195421وفً تارٌخ  17775وائل دمحم بدر عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ، سمادون بملن عبدهللا سعد عبد ربة

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  12616محمود صبحى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 تأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن صبحى مصطفى احمدوصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  17776دمحم على عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، الكوادى بملن ولٌد حسان دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  17774اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عزت ابراهٌم على العزب ، ت -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الفرعونٌه بملن عزت ابراهٌم على

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  17567محمود سعٌد عبد الموى المرٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم رضا دمحم عبدالموي وصف الـتأشٌر:   ، تم

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  17778اٌه رمضان ابو العزم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 وصف الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن رمضان ابو العزم عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195422وفً تارٌخ  17777سبك لٌده برلم     باسم عنتر دمحم فوده ، تاجر فرد ،  -  159

 ، سمادون بملن عواطف رجب ابو العنٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  14944رفعت سالم دمحم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 بح بملن ابراهٌم دمحم ابراهٌم نوفلالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  17779هٌثم شعبان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ،  كفر منصور بملن ام احمد عبدالعزٌز دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  17781شرف دمحم شرف المهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الناصر متفرع من شارع الشهداء بملن عاطف الدبركى نصر عرس

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195423وفً تارٌخ  2761امل على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

   2516بالمنطمة الصناعٌة المطورٌن بملن امل على محمود على واودع برلم  293ٌد بناحٌة السادات الوحدة رلم ، تم افتتاح فرع جد

 منوف      22957ولٌد 

ج لسنة  128عمرو السٌد امان السٌد الماصر ومشمول بوالٌة والده السٌد امان السٌد بموجب لرار من محكمة االسرة برلم  -  164

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم  25195423وفً تارٌخ  15849سبك لٌده برلم     ، تاجر فرد ،  2517

 المالن لٌصبح بملن صفا سالمه مكروم حجازى

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  15485سالمه محمود عبدالرازق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ر:   ،  تعدٌل اسم المالن / نحمده السٌد محمود تركىوصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  17785دمحم مجدى عبد التواب العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع التدرٌب المهنى بملن اٌمن عبد الواحد عبد التواب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  17783علٌم معوض الخلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معوض عبد ال -  167

 وصف الـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شعره بملن عاطف عبد الرحٌم حامد سالمان

ل العنوان , تم تعدٌ 25195423وفً تارٌخ  14945دمحم عبد الشافى عبد الحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ٌوسف عبد السالم دمحم عبد المعطى

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  17784حنان احمد عبد هللا عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 وابوصف الـتأشٌر:   ، مونسه بملن ابراهٌم محمود عبد الت

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  13462محمود عبدالعزٌز عبدالمطلب بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن / اٌمان دمحم الشعٌبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  11117دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات بناحٌة مجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة منطمة المطورٌن وحدة رلم 

 منوف 22956ولٌده   2515بملن دمحم على محمود على  ونشاطه فرزوتجهٌز وتعبئة وحفظ الخضروات والفاكهه واودع برلم  181

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  17782رجب على عٌسى الشرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الـتأشٌر:   ، شما بملن مجدى رجب على

، تاجر فرد ،   2517/12/25ج فً  138دمحم معوض دروٌش معوض الماصر بوالٌه والده برلم لرار من المحكمه رلم  -  173

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن فتح  25195423وفً تارٌخ  15785برلم    سبك لٌده 

 الباب السٌد بٌومى فراج

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  17786محمود احمد دمحم بٌومى االودن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 سمادون بملن محمود دمحم رمضان وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  17791هبه دمحم بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ، صراوه بملن صبحى محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  17785عادل عامر سلٌمان عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 الـتأشٌر:   ، صراوه بملن عادل عامر سلٌمان عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  17792الحسٌن على فهمى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الـتأشٌر:   ، دروه بملن دمحم على فهمى عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  17795الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسراء سعٌد دمحم عبد  -  178

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن عمر دمحم عبد المنعم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  7526، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5هانى دمحم نجٌب السٌد على  -  179

 ، تم تعدٌل المالن بالنسبه للمحل الرئٌسى لٌصبح بملن مجدى ابراهٌم دمحم ابو النورالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  12512احمد على نصر جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، تم تعدل اسم المالن لٌصبح بملن دمحم صابر على نصر جعفر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  17284محمود عبد العزٌز دمحم عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان شارع بورسعٌد بجوار المستشفى االمٌرى مركز اشمون بملن مجدى فرحات على الصفراوى

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  17789ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامة عابد عبد الغفار الجزٌرى ، تاج -  182

 وصف الـتأشٌر:   ، مؤنسة بملن ابراهٌم عابد عبد الغفار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  17787بنٌامٌن صبحى زكى برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 دمحم عزام الخولى الـتأشٌر:   ، سمالى بملن

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  17788صفاء دمحم ابراهٌم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 وصف الـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن شحات عبد اللطٌف احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428خ وفً تارٌ 17794وفاء عباس دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، بوهة شطانوف بملن حسٌن صابر عبدالصمد

تم تعدٌل العنوان ,  25195428وفً تارٌخ  17795فتحٌه عبدالعظٌم عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 وصف الـتأشٌر:   ، دلهمو بملن سعٌد عبدالودود سرحان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  13865حرب علً جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  187

 الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن / على عبدالعزٌز عبد الحكٌم

وان , وصف تم تعدٌل العن 25195428وفً تارٌخ  17793عادل السٌد عبدالفتاح بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن جمال عبدالعزٌز نضام

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  13559محمود دمحم محمود عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح حسنى عبدالعظٌم امام الحداد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  17797ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمٌل عبدالتواب شوما -  195

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الجالء بملن عصام دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  13893دمحم السٌد على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 تم تعدٌل المالن لٌصبح دمحم عبدالخالك مرسى السبكى الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  25195428وفً تارٌخ  11253عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم حلوة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  13529كمال سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كمال اسماعٌل -  193

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصح نجالء ٌحٌى احمد محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  17672عربى احمد طه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 شٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه عزبه لمعى اشمون بملن / عبدالممصود احمد طةالـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  17796شٌماء ممدوح خالد ابوعجاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الشهداء بملن عبدالواحد على النحاس

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  17799منى اشرف عبدالكرٌم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 وصف الـتأشٌر:   ،  سبن االحد بملن رضا ابراهٌم سالم

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25195435وفً تارٌخ  16562رمضان شحات السٌد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح / سمادون بملن شحات السٌد خلٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  17855طارق عبد العلٌم دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الـتأشٌر:   ، الفرعونٌه بملن احمد طارق عبد العلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  17853اسماعٌل ابو عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فتحى احمد -  199

 وصف الـتأشٌر:   ،  شوشاى بملن سعٌد عبدالجواد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  تم تعدٌل العنوان 25195435وفً تارٌخ  17798انتصار دمحم كامل جاد الرب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شعره بملن ورثة فاطمه نصر دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  16562رمضان شحات السٌد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح / سمادون بملن شحات السٌد خلٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  15836 احمد نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى عبد هللا -  252

 الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن / عفاف ابراهٌم رزق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  7875، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5هانً نبوي دمحم خٌر هللا  -  253

 تأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ابراهٌم محمود حافظالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  17851اشرف لطفى راشد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ،  كفر ابورلبة بملن لطفى راشد عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195435وفً تارٌخ  15339فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر بدر دمحم على ، تاجر  -  255

 زمام الكوادى بملن ناصر بدردمحم على 7حوض الحلبٌه رلم  169، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  17852وائل عبدالعزٌز رمضان متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصف الـتأشٌر:   ،  سمادون بملن دمحم حسن محمود الفار

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195452وفً تارٌخ  15459رضا بدر الدٌن عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم اضافه نشاط تجارة مواد بناء الى النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195453وفً تارٌخ  17612اعتماد عبد الممصود دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة اجهزة كمبٌوتر ولطع غٌار جدٌدة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195457وفً تارٌخ  9138، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5عماد دمحم توفٌك ابو زٌد  -  3

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة الحبوب واالعالف الحٌوانٌة وتورٌد حاصالت زراعٌة بالعمولة

م تعدٌل النشاط , وصف ت25195458وفً تارٌخ  11535وجٌه مصطفى عبد العزٌز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط رحالت داخلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  16883عادل عاشور توفٌك عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط كبس اعالف الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195415وفً تارٌخ  11775السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عربى دمحم  -  6

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195411وفً تارٌخ  12351دمحم امٌر صابر محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 لنشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌهتم تعدٌل ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195411وفً تارٌخ  12858اسالم ابوالعنٌن احمد ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه



 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 النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25195411ً تارٌخ وف 14638حافظ محمود حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195411وفً تارٌخ  15958محمود عبدالنبى عبدالسالم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195414وفً تارٌخ  15858ناء حسانٌن عبد السالم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعبئه مواد غذائٌه

التأشٌر:  تم تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  15522عمر زناتى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى تسمٌن وحالبة

تم تعدٌل النشاط , 25195415وفً تارٌخ  14621مصطفً اسماعٌل سٌداحمد الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح معمل مخلالت

اعٌل سٌد احمد الخولى ) مخالت الخولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى اسم -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح معمل مخلالت25195415وفً تارٌخ  14621

نشاط , وصف تم تعدٌل ال25195416وفً تارٌخ  12887رجب فوزى مدبولى عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195416وفً تارٌخ  7367، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5بدر مرزوق محمود الدٌب  -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195416وفً تارٌخ  14295جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالرشٌد دمحم شٌخ السوق ، تا -  17

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195417وفً تارٌخ  15931مصطفى فتحى عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 لٌصبح مكتب تجارة وتورٌدات االسمف المعلمهالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195417وفً تارٌخ  16992عبدهللا سعٌد عبدالمجٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز بلدى نصف الى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25195417وفً تارٌخ  12971م   مسعود دمحم احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  25

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تجارة نباتات زٌنه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195418وفً تارٌخ  2181اشرف طاهر ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بماله تموٌنٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195421وفً تارٌخ  15233احمد عبدالمنعم عبدالحمٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تغلٌف الً النشاط االصلً

ط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشا25195421وفً تارٌخ  8255، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5سمٌر دمحم احمد محمود  -  23

 تم اضافة نشاط مستلزمات طبٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195421وفً تارٌخ  12616محمود صبحى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة خٌاطه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195421وفً تارٌخ  16928سبك لٌده برلم    محمود راغب عبد النبى راغب ، تاجر فرد ،  -  25

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشً حالبه



 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 النشاط , وصف التأشٌر:  25195422وفً تارٌخ  13318ابراهٌم بكر ابراهٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 حالت داخلٌةتعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب ر

تم تعدٌل النشاط , 25195422وفً تارٌخ  11899سامح عبدالرحمن عبدالفتاح ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم ت25195424وفً تارٌخ  12512احمد على نصر جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195428وفً تارٌخ  13865دمحم حرب علً جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195428وفً تارٌخ  17447عٌد فتحً عبد الغنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الى النشاط االصلى 9من المجموعة  36والفمرة  19تم اضافة نشاط التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف الت25195428وفً تارٌخ  12567محمود حسن فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم اضافه نشاط تجاره زٌوت وشحومات ومواد بترولٌه ولطع غٌار سٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195435وفً تارٌخ  17782رجب على عٌسى الشرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25195435وفً تارٌخ  12646 عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم -  33

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  17682بك لٌده برلم   محمود فهٌم عبد الرازق عامر ، تاجر فرد ،  س -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195454وفً تارٌخ  17698ضٌاء عبد الحلٌم عبد الخالك عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  17715لٌده برلم    محمود مجدى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195414وفً تارٌخ  17732رمضان عبد المجٌد ابو العال المرابط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  17747سبك لٌده برلم     عامر حسٌن عبد الغنى عبد السٌد ، تاجر فرد ، -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  17764عمرو احمد محمود دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195423وفً تارٌخ  17785ده برلم   دمحم مجدى عبد التواب العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  7

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 25195428وفً تارٌخ  17797احمد جمٌل عبدالتواب شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  17689برلم   امل عبده عبد المحسن عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  9

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  17756دمحم السٌد عبد الفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  17757حمدى حامد حلمى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  17724دمحم سٌد عبد اللطٌف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416تارٌخ  وفً 17755محمود فرماوى احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  17771عادل احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195418رٌخ وفً تا 17772اسالم دمحم ابراهٌم عبد الرحمن تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  17789اسامة عابد عبد الغفار الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  17686عصام سعٌد سعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  17753محمود دمحم حمزة على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعد25195458ٌوفً تارٌخ  17759سمر سعٌد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195411وفً تارٌخ  17728ابراهٌم عبد الغنى عبد الحمٌد طعمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 25195416وفً تارٌخ  17752عبد الرحمن مهدى حمزه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  17768عبد العال على عبد العال ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل25195421وفً تارٌخ  17775وائل دمحم بدر عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195428وفً تارٌخ  17793عادل السٌد عبدالفتاح بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص



 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

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 25195452وفً تارٌخ  17678مدٌحه دمحم عبدالحمٌد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195454وفً تارٌخ  17752وائل السٌد لطب االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  17711احمد عبدالمنعم عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195414وفً تارٌخ  17736اٌمان جمعه عبد العال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  17743مصطفى ابراهٌم فتحى هوٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  17767السٌد عبدالمنعم دمحم ابوبكر رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  17776دمحم على عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435وفً تارٌخ  17851اشرف لطفى راشد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  17685ربٌع سمٌر مهدي فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  17718احمد عبد الوهاب احمد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  17725اسالم مجدى عبد العلٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  17727احمد رجب عبد المعبود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  17749عماد صالح فرحات ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  17758جدى محمود شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفاء م -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  17761دمحم عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195453وفً تارٌخ  17695مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف عبدالباسط ابراهٌم  -  45

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  17691مصطفى سامى  فرحات موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  17755رج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامٌه عبد اللطٌف السٌد ف -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  17739نادر السٌد سعدواى عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  17741فى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عفٌفى عبد السالم عفٌ -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  17753مبرون محمود على المنصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  17787فرد ،  سبك لٌده برلم   بنٌامٌن صبحى زكى برسوم ، تاجر  -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  17788صفاء دمحم ابراهٌم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  17712د ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود عبد الحفٌظ دمحم ، تاجر فر -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  17719زٌنب سعٌد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  17726برلم    عزه ابراهٌم عبده حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  17763خالد احمد زكى ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417تارٌخ  وفً 17766اٌمان سعد محمود سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  17773ابراهٌم دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435ٌخ وفً تار 17852وائل عبدالعزٌز رمضان متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  17684عاٌده عبد هللا دمحم عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454خ وفً تارٌ 17751احمد عبد الفتاح نصر الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195415وفً تارٌخ  17717هانى دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  17735السٌد اسامة السٌد دمحم الصوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  17744كرم ذكى دسولى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش25195417وفً تارٌخ  17759محفوظ عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  17778اٌه رمضان ابو العزم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25195428وفً تارٌخ  17796شٌماء ممدوح خالد ابوعجاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  17672عربى احمد طه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  17679دمحم حمدان سعد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195454وفً تارٌخ  17696هٌثم دمحم طه عامر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  17721جمال السٌد عبد العلٌم رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195414وفً تارٌخ  17734عبدالوهاب محمود عبدالوهاب حسن النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  17745مصطفى لناوى امام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  17757عبد المنعم اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  17782رجب على عٌسى الشرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  17855عبد العلٌم دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  17675مصطفى حمزة دمحم البصلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  17676لدٌن السنوسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مشٌره جمال ا -  73

 وصف التأشٌر: خاص

 17692احمد دمحم عبد السمٌع عبد الفتاح )المصرٌه للتورٌدات العمومٌه واالجهزه الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 عدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتم ت25195453وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  17725احمد فوزى احمد مصطفى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصف التأشٌر: خاص



 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

عدٌل نوع الشركة , تم ت25195415وفً تارٌخ  17738شٌماء رمضان عبد العلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  17745هاله سعد عبد الحافظ زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو25195416وفً تارٌخ  17754صباح عبد الفضٌل محمود سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  17786محمود احمد دمحم بٌومى االودن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 25195435وفً تارٌخ  17853فتحى احمد اسماعٌل ابو عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  17754حسٌن عبد الرحمن كامل عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش25195458وفً تارٌخ  17715اسماء رفعت عبدالرشٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  17713حسٌن السٌد حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195414وفً تارٌخ  17733جمال فهمى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195414وفً تارٌخ  17737اسامه حسٌن حواش علوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  17742رشاد فؤاد ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  17765دمحم حسنى ٌاسٌن رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  17774محمود عزت ابراهٌم على العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435وفً تارٌخ  17799عبدالكرٌم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى اشرف -  89

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  17681سماح عمر سوٌلم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  17714اد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صباح امام دمحم الصٌ -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  17716سعٌد احمد عباس حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195414وفً تارٌخ  17731ك لٌده برلم   ٌوسف نصر احمد داود ، تاجر فرد ،  سب -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  17755دمحم عبد هللا حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  17762نبٌل عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  17765عاطف عامر على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195422وفً تارٌخ  17777باسم عنتر دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  17687حسٌن دمحم احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25195452ٌوفً تارٌخ  17677صباح طلبه عبد الجواد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  17693حسن حمدى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع25195454وفً تارٌخ  17695ولٌد عبد الموجود عبدالحمٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  17751اسالم محمود عبد الحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 25195423وفً تارٌخ  17783معوض عبد العلٌم معوض الخلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  17785عادل عامر سلٌمان عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  17792الحسٌن على فهمى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  17795اسراء سعٌد دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195451وفً تارٌخ  17373شحات ٌوسف عبد الحافظ الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص, وصف 

تم تعدٌل نوع الشركة 25195452وفً تارٌخ  17674اشرف بهجت عبد العلٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  17758عالء متولً لطب مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 أشٌر: خاصالت



 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 نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  17722دمحم حسنى محمود عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  17723محمود صبحى عبد التواب النٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  17756سكٌنه عبد السالم امام فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  17495محمود كمال دمحم احمد مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  17769رلٌة دمحم احمد نبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  17775عماد رجب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195454وفً تارٌخ  17697الحمٌد عبد الرسول النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد -  116

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  17699شٌماء ممدوح خالد ابو عجاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195414وفً تارٌخ  11389ك سالمه صلٌب غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسح -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  17746عبد ربه حسن عبد ربه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195422وفً تارٌخ  17779ان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم شعب -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  17781شرف دمحم شرف المهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195428وفً تارٌخ  17794اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء عباس دمحم شحاته ، ت -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195428وفً تارٌخ  17795فتحٌه عبدالعظٌم عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  17688د ،  سبك لٌده برلم   ماٌسه دمحم شاكر دمحم ، تاجر فر -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  17694احمد صالح عبد المطلب البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  17755د ،  سبك لٌده برلم   محمود حمدان عبد الحمٌد حمدان ، تاجر فر -  126

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 25195414وفً تارٌخ  17298جٌهان سمٌح عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  17735لٌده برلم   هشام صالح راضى محمود ، تاجر فرد ،  سبك  -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  17748ابراهٌم زاهر دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195423وفً تارٌخ  17784ٌده برلم   حنان احمد عبد هللا عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  17791هبه دمحم بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435وفً تارٌخ  17798رلم   انتصار دمحم كامل جاد الرب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  132

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: نعدٌل السمه التجارٌه لتصبح العالمٌه  8315دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع25195451،  فى تارٌخ :   -  1

 لتجاره االجهزه الكهربائٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  17467تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195451،  فى تارٌخ :   -  2

 االخالص لتورٌد وتشغٌل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  17353تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195453تارٌخ : ،  فى   -  3

 الفارس للتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر  

 you 4تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الى: تم  13597تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195411،  فى تارٌخ :   -  4

 فور ٌو  

 الى: تعدٌل السمة لتصبح / الحنٌن للرحالت   15958تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195411،  فى تارٌخ :   -  5

التجارٌه لتصبح النور الى: تم تعدٌل السمه  13382تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195414،  فى تارٌخ :   -  6

 للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى  14621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415،  فى تارٌخ :   -  7

 اسماعٌل سٌد احمد الخولى ) مخالت الخولى (  



 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

الى: تعدٌل السمة لتصبح / مكتب السعٌد  11778اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل25195416،  فى تارٌخ :   -  8

 للرحالت الداخلٌة ومتعهد نمل عمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح الٌاسمٌن  16562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417،  فى تارٌخ :   -  9

 للمالبس الجاهزه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  16562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417رٌخ : ،  فى تا  -  15

 الٌاسمٌن للمالبس الجاهزه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح مكتب  15931تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417،  فى تارٌخ :   -  11

 وتورٌدات االسمف المعلمه  المناره لتجارة 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الهدى  15233تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195421،  فى تارٌخ :   -  12

 للتعبئه والتغلٌف  

سمة التجارٌة لتصبح مؤسسة الى: تم تعدٌل ال 14578تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  13

 مٌجا جرو لبٌع المستلزمات الطبٌة وادوات المعامل ومستحضرات التجمٌل  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / اٌلٌت  17447تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428،  فى تارٌخ :   -  14

 فارم  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكه  17782بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 25195435،  فى تارٌخ :   -  15

 لتجارة المواد الغذائٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25195428، وفى تارٌخ    16343ة  سبك لٌدها برلم : شركة ربٌع سمٌر مهدى فرحات وشرٌكه  ، توصٌة بسٌط   - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته فى راس المال

تم    25195428، وفى تارٌخ    16343شركة ربٌع سمٌر مهدى فرحات وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته فى راس المال  محو/شطب السجل

تم    25195428، وفى تارٌخ    16343شركة ربٌع سمٌر مهدى فرحات وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 لمحو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بعد ان استلم كل شرٌن حصته فى راس الما

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25195417وفً تارٌخ   ، 16115شركه مصطفً عبدالحمٌد عزت عبدالصمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12575550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195418وفً تارٌخ   ، 17189شركة احمد سمٌر سالم عبدالغفار وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5شركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة  -  1

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى

وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  تم تعدٌل اسم الشركه 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  2

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  تم تعدٌل اسم -  3

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424وفً تارٌخ  983برلم    



 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

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  4

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5شركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة  -  5

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى

نها التجارى لتصبح البرعى تم تعدٌل اسم الشركه وعنوا 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  6

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5ة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه تم تعدٌل اسم الشرك -  7

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424وفً تارٌخ  983برلم    

عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر  2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  8

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ  983، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     5ركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة ش -  9

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى

تجارى لتصبح البرعى تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها ال 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  15

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424تارٌخ 

، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  5انها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه تم تعدٌل اسم الشركة وعنو -  11

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424وفً تارٌخ  983برلم    

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  ومشهر عنه تم 2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  12

وفً تارٌخ  983، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424

تم  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة شركة /  -  13

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى

لتصبح البرعى  تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  14

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها -  15

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424وفً تارٌخ  983برلم    

دٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر عنه تم تع 2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  16

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424

تم  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5د الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة شركة / سع -  17

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى



 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

تصبح البرعى تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى ل 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  18

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5لتجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها ا -  19

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424وفً تارٌخ  983برلم    

ل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر عنه تم تعدٌ 2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  25

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الجالء بملن سعد الدٌن ابراهٌم البرعى 25195424

تم  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة شركة / سعد  -  21

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة 

بح البرعى تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتص 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  22

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5جارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها الت -  23

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424وفً تارٌخ  983برلم    

اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر عنه تم تعدٌل  2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  24

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424

تم  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5دٌن ابراهٌم البرعى و شركاة شركة / سعد ال -  25

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة 

البرعى  تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  26

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5رى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجا -  27

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424وفً تارٌخ  983برلم    

م الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر عنه تم تعدٌل اس 2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  28

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424

تم  25195424وفً تارٌخ  983، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     5ن ابراهٌم البرعى و شركاة شركة / سعد الدٌ -  29

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة 

برعى تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح ال 2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  35

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424تارٌخ 

، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  5ٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى ل -  31

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424وفً تارٌخ  983برلم    



 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

ركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الش 2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  32

وفً تارٌخ  983، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424

تم  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5هٌم البرعى و شركاة شركة / سعد الدٌن ابرا -  33

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة 

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  34

وفً  983لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5/ شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح -  35

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424وفً تارٌخ  983برلم    

لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة 2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  36

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424

تم  25195424وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5م البرعى و شركاة شركة / سعد الدٌن ابراهٌ -  37

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة 

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  38

وفً  983جارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    لت

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  5شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / -  39

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424وفً تارٌخ  983برلم    

ٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة ل 2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  45

وفً تارٌخ  983، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 حوش عٌسىاالزهر بملن الشركاء 6. 45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمالٌة  25195424

 ــــــــــــــــــــــ    

 نشاط   ال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25195418شركة احمد سمٌر سالم عبدالغفار وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

17189 

    25195424توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5شركة / سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة  -  2

 983برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  3

دمحم سعد البرعى وشركائهم(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام و

 983برلم       25195424، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر   5تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  -  4

 983 برلم      25195424عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  5

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 983برلم       25195424

    25195424توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5سعد الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة  شركة / -  6

 983برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  7

عد البرعى وشركائهم(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم س

 983برلم       25195424، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر   5تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  -  8

 983برلم       25195424عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2512ل  263بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  9

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 983برلم       25195424

    25195424شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   5الدٌن ابراهٌم البرعى و شركاة شركة / سعد  -  15

 983برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  11

رعى وشركائهم(  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد الب

 983برلم       25195424، تارٌخ : 

شركة تضامن  ملخص   5تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  -  12

 983برلم       25195424ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2512ل  263ب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم بموج -  13

شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 983برلم       25195424

    25195424توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5هٌم البرعى و شركاة شركة / سعد الدٌن ابرا -  14

 983برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  15

ائهم(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرك

 983برلم       25195424، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  ملخص   5تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  -  16

 983برلم       25195424ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2512ل  263د تعدٌل ملخصه مسجل برلم بموجب عم -  17

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 983برلم       25195424

    25195424توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5م البرعى و شركاة شركة / سعد الدٌن ابراهٌ -  18

 983برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح البرعى  2512ل262بموجب عمد تعدٌل ملخصه مسجل برلم  -  19

هم(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة لتجارةااللمشةبالجملة)شركة نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشركائ

 983برلم       25195424، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  ملخص   5تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح / شركة سعد ابراهٌم على البرعى وشركاه  -  25

 983برلم       25195424ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ البرعى لتجارة االلمشة  2512ل  263تعدٌل ملخصه مسجل برلم بموجب عمد  -  21

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   5بالجملة )شركة /نبٌل وجمال وعصام ودمحم سعد البرعى وشرٌكهم 

 983برلم       25195424

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 ألحكام  ا   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2568برلم       25195452، تارٌخ :  1555  2551/1/25ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم جعفر   -  1

 2568برلم       25195452تارٌخ : ،  1551  2556/11/19ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم جعفر   -  2

 2568برلم       25195452، تارٌخ :  1552  2511/1/18ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم جعفر   -  3

 2568برلم       25195452، تارٌخ :  1554  2516/11/17ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم جعفر   -  4

 5151برلم       25195453ارٌخ : ، ت 1527  2557/5/3سمانه دمحم السٌد رومٌه   -  5

 5151برلم       25195453، تارٌخ :  1528  2512/5/2سمانه دمحم السٌد رومٌه   -  6

 5151برلم       25195453، تارٌخ :  1529  2517/5/1سمانه دمحم السٌد رومٌه   -  7

 3596لم   بر    25195453، تارٌخ :  1535  2554/7/12ابوبكر احمد ابوبكر حسن   -  8

 3596برلم       25195453، تارٌخ :  1531  2559/7/11ابوبكر احمد ابوبكر حسن   -  9

 3596برلم       25195453، تارٌخ :  1532  2514/7/15ابوبكر احمد ابوبكر حسن   -  15

 15116برلم       25195454، تارٌخ :  1543  2516/15/3دمحم رشاد ابراهٌم على   -  11

 3775برلم       25195454، تارٌخ :  1533  2514/11/1  5ٌمان السٌد رفاعى احمد ا -  12

 11915برلم       25195454، تارٌخ :  1534  2519/4/27دمحم فؤاد عبد النبى غنٌم   -  13

 11641برلم       25195457، تارٌخ :  1555  2519/1/4عبدالباسط اسماعٌل عبدالعلٌم معوض   -  14

 11852برلم       25195457، تارٌخ :  1554  2519/3/12-سٌد احمد محمود عبد المجٌد على دمحم  جال -  15

 4166برلم       25195457، تارٌخ :  1549  2555/5/26مصطفى سلٌمان ابراهٌم محلٌس   -  16

 4166برلم       25195457، تارٌخ :  1555  2515/5/25مصطفى سلٌمان ابراهٌم محلٌس   -  17

 4166برلم       25195457، تارٌخ :  1551  2515/5/24مصطفى سلٌمان ابراهٌم محلٌس   -  18

 7225برلم       25195458، تارٌخ :  1569  2516/11/28  5عزه سعٌد على بالل  -  19

 4645برلم       25195458، تارٌخ :  1572  2516/3/31سومٌه سعٌد جنٌدى عبدالحمٌد   -  25

 4645برلم       25195458، تارٌخ :  1572  2516/3/31  5ٌه سعٌد جنٌدى عبد العزٌز سوم -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11792برلم       25195458، تارٌخ :  1561  2519/3/15-عبد الرحمن رشاد العادلى مخٌمر  ج -  22

 11618برلم       25195458، تارٌخ :  1566  2518/12/25-دمحم السٌد دمحم عبد اللطٌف  ج -  23

 8117برلم       25195458، تارٌخ :  1563  2513/9/9-ج  5عبد الصبور عبد الخالك على ابوناب  -  24

 8117برلم       25195458، تارٌخ :  1564  2518/9/8-ج  5عبد الصبور عبد الخالك على ابوناب  -  25

 11535برلم       25195458، تارٌخ :  1575  2518/2/4وجٌه مصطفى عبد العزٌز بدر   -  26

 3برلم       25195459، تارٌخ :  1582  2515/7/14فتحٌه عبد العلٌم اسماعٌل   -  27

 11879برلم       25195459، تارٌخ :  1577  2519/4/12-محمود فاروق احمد الزهار  ج -  28

 8459  برلم     25195459، تارٌخ :  1581  2519/4/26  5سعٌد دمحم عبد العلٌم البدوى  -  29

 8178برلم       25195415، تارٌخ :  1593  2518/15/31  5عثمان عبد الفضٌل دمحم فرج هللا  -  35

 11388برلم       25195415، تارٌخ :  1589  2518/9/3-سمٌحه توفٌك السٌد العجوانى  ج -  31

 11568برلم       25195415، تارٌخ :  1586  2518/2/19هناء عبد العزٌز عبد الخالك عبد العزٌز   -  32

 8216برلم       25195415، تارٌخ :  1591  2518/11/21اسامه موسى موسى ابراهٌم موسى   -  33

 11775برلم       25195415، تارٌخ :  1595  2519/3/4احمد عربى دمحم السعدنى   -  34

 11874برلم       25195411، تارٌخ :  1112  2519/4/12دمحم صبحى ابراهٌم العسكرى   -  35

 4199برلم       25195411، تارٌخ :  1158  2555/6/13منٌره محد رجب مهنً حمد   -  36

 4199برلم       25195411، تارٌخ :  1159  2515/6/12منٌره محد رجب مهنً حمد   -  37

 4199برلم       25195411، تارٌخ :  1115  2515/6/11منٌره محد رجب مهنً حمد   -  38

 7845برلم       25195411، تارٌخ :  1116  2518/2/28  5مها صابر عبد اللطٌف المعصراوي  -  39

 15958برلم       25195411، تارٌخ :  1152  2517/11/27محمود عبدالنبى عبدالسالم جعفر   -  45

 11657برلم       25195411، تارٌخ :  1112  2518/12/21دمحم عبد الصمد ابراهٌم سلٌمان   -  41

 15858برلم       25195414، تارٌخ :  1139  2517/15/9-سناء حسانٌن عبد السالم حسانٌن  ج -  42

 11326برلم       25195414، تارٌخ :  1123  2518/7/8عبد النبى جمعه فرج وهدان   -  43

 8438برلم       25195415، تارٌخ :  1149  2519/4/13-ج  5دمحم احمد على ابراهٌم  -  44

 15522برلم       25195415، تارٌخ :  1141  2517/5/5عمر زناتى دمحم حسن   -  45

 2853برلم       25195415، تارٌخ :  1143  2553/2/15-محمود عبد الفتاح عبد المادر  ج -  46
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 2853برلم       25195415، تارٌخ :  1145  2513/2/13-محمود عبد الفتاح عبد المادر  ج -  48



 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

 2853برلم       25195415، تارٌخ :  1146  2518/2/12-محمود عبد الفتاح عبد المادر  ج -  49
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 7367برلم       25195416، تارٌخ :  1175  2517/3/18  5بدر مرزوق محمود الدٌب  -  53

 11565برلم       25195417، تارٌخ :  1189  2518/2/18 حسن موسى  عفاف دمحم -  54

 11889برلم       25195417، تارٌخ :  1253  2519/4/15روحٌه عبد الرحمن عبد السمٌع رمضان   -  55

 3345برلم       25195417، تارٌخ :  1255  2519/2/4  5دمحم عبد الوهاب دمحم الشوربجى  -  56
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